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Protestele preconizate pentru ziua de 27 mai au fost amânate. Agricultorii au decis să mai ofere o șansă
guvernanţilor. Cele patru organizaţii reprezentative ale fermierilor au hotărât acest lucru, după întâlnirea de săptămâna trecută cu Andrian Candu, președintele Parlamentului. El a venit în faţa agricultorilor
cu un șir de propuneri pentru îmbunătăţirea situaţiei din sectorul agricol. Ulterior, propunerile lui au
fost consultate cu agricultorii și transpuse într-un proiect de hotărâre, care a fost votat unanim de Parlament în ziua de 22 mai. Termenul final de rezolvare a problemelor este mijlocul lunii iulie.
În cadrul unei conferinţe de presă,
reprezentanţii agricultorilor au declarat că amână protestul care a fost
preconizat pentru ziua de 27 mai și vor
urmări cu atenţie modul în care deputaţii își vor ţine promisiunile. Amintim
că săptămâna trecută, în cadrul unei
întâlniri cu agricultorii, Andrian Candu, președintele Parlamentului a venit
cu un șir de propuneri în susţinerea
acestora. În următoarea zi, aceste
propuneri au fost transpuse într-un
așa-numit Pachet Agricol și votat unanim de deputaţi, după câteva ore de
dezbateri. Astfel, Parlamentul a decis
crearea unei Comisii speciale pentru
elaborarea și aprobarea pachetului
de modificări legislative în susţinerea
agricultorilor.
Comisia este formată din 10 mem-

bri, câte 2 deputaţi din fiecare fracţiune
parlamentară, în frunte cu președintele
Parlamentului. În scopul îndeplinirii
sarcinilor propuse, Comisia specială va
antrena reprezentanţi ai Guvernului
și ai producătorilor agricoli autohtoni.
Până la 15 iulie, această Comisie va
analiza legislaţia în domeniul sectorial
și va propune proiecte legislative în
vederea dezvoltării agriculturii și susţinerii producătorilor agricoli.
Primul punct pe ordinea de zi a Comisiei este identificarea surselor financiare suplimentare pentru majorarea
Fondului de Subvenţionare în agricultură. În vederea susţinerii agricultorilor se prevede stabilirea, începând cu
anul 2015, a cotei 0% la impozitul pe
venit, cu condiţia reinvestirii venitului
obţinut în dezvoltarea propriei afaceri

din domeniul agricol. De asemenea,
se dorește crearea unui mecanism de
creditare profitabilă pentru agricultori,
cu aplicarea unor rate preferenţiale
la dobânzile bancare și simplificarea
mecanismelor de obţinere a creditelor.
Va fi elaborată o nouă metodologie și
modificată legislaţia referitor la formarea preţului la produsele petroliere,
inclusiv prin stabilirea dreptului la
import a produselor petroliere de către
agricultori pentru propriile necesităţi.
Va fi modificat cadrul juridic prin instituirea unui consiliu de observatori,
cu participarea agricultorilor, care vor
monitoriza alocarea fondurilor agricole, inclusiv a proiectelor naţionale în
agricultură.
Continuare în pagina 2

Vă puteţi abona la ziarul nostru
la toate oficiile poştale din ţară
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AGRICULTORII MAI DAU O ȘANSĂ GUVERNANŢILOR

Sfârşit.
Început în pag. 1
Va fi elaborată și
aprobată legislaţia care
va reglementa modul și
termenele de achitare a
produselor agricole de
către comercianţi. O altă
prevedere este aplicarea
ratei reduse de TVA de 8%
pentru toate produsele
agricole. Până la 15 iulie,
Parlamentul va aproba
propunerile elaborate de
Comisie. De asemenea,
Comisia va examina și va
elabora, dacă este cazul,
până la 1 octombrie 2015,
legislaţia ce ţine de: aplicarea impozitului unic în
agricultură; aplicarea mecanismelor diferenţiate
la impunerea înstrăinării
terenurilor agricole, în
funcţie de termenul de
deţinere în proprietate;
simplificarea și modificarea procedurii de subvenţionare în agricultură,
inclusiv prin stabilirea

noilor criterii (investiţii
vs. per/ha); precum și alte
propuneri menite să dezvolte sectorul agricol.

ULTIMA ȘANSĂ
PENTRU GUVERNARE
Agricultorii au salutat
iniţiativa președintelui
Parlamentului și au remarcat faptul că după
câteva luni de discuţii
sterile, aceste propuneri
sunt primul rezultat al
revendicărilor lor.
Iurie Hurmuzachi, vicedirector AGROinform a
declarat că ultimele cinci
luni au fost extrem de
grele pentru agricultori.
„Încă din luna ianuarie,
reieșind din situaţia critică din sector, au fost elaborate revendicările agricultorilor. Abia acum au
apărut primele rezultate
în urma tuturor acţiunilor
noastre. Credem că tot ce
s-a întâmplat în ziua de
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Comanda nr. 546

22 mai în Parlament, este
un rezultat al dialogului
între Guvern, Parlament,
Ministerul Agriculturii
împreună cu organizaţiile
care reprezintă agricultorii. Ca să putem atinge
succesul, această colaborare trebuie să continue.
Vom avea o altă conferinţă de presă în jurul datei
de 15 iulie. Urmează să
vedem care va fi poziţia
noastră atunci, în dependenţă de măsurile ce
vor fi luate de autorităţi.
A fost greu să explicăm
membrilor noștri de ce
au fost anulate protestele
din 27 mai. Vom veni cu

tot suportul din partea
noastră pentru ca hotărârea Parlamentului să fie
aplicată în practică”.
Alexandru Slusari,
președintele UniAgroProtect, susţine că situaţia în
agricultură este pre-catastrofală. El spune că pe
de o parte există o mare
doză de neîncredere faţă
de această hotărâre, pentru că în ultimii 5-6 ani
foarte puţin s-a făcut în
agricultură, iar în ultima
jumătate de an a existat
doar un dialog steril cu
guvernarea. „Am solicitat
să fie indicată suma cu
cât va fi majorat Fondul

de Subvenţionare, însă nu
a fost posibil. Nu suntem
pe deplin mulţumiţi de
conţinutul acestei hotărâri și trebuie să fim foarte exigenţi în discuţiile
ulterioare. Este probabil
ultima șansă pe care o
oferim guvernării ca să
salveze situaţia din sectorul agrar. Vom fi cu ochii
pe guvernare. A fost făcut
primul pas. El este important, dar urmează mai
mulţi pași. Noi mergem la
dialog, dorim să găsim soluţii pentru producătorii
agricoli și să-i salvăm de
la falimentul pe care pe
unii îi așteaptă la toam-

nă. Fermierii sunt ultimii
care vor destabilizarea în
ţară. Putem produce calitativ, dar fără schimbarea
atitudinii statului faţă
de sector, nu vom reuși.”
„Avem nevoie acum de
susţinere și implicare. Ne
vom implica nemijlocit în
activitatea comisiei ca să
ne convingem că cerinţele
noastre vor fi respectate”,
a spus și directorul executiv „Moldova Fruct”, Iurie
Fală. În caz că activitatea
Comisiei va fi blocată, iar
măsurile necesare pentru
redresarea agriculturii vor
întârzia să apară, agricultorii vor relua acţiunile de
protest în luna iulie, care
se anunţă a fi unele de
mare amploare.
Într-un comunicat
de presă al Ministerului
Agriculturii se spune că
instituţia salută decizia
fermierilor de a amâna temporar protestele
preconizate şi exprimă
mulţumiri pentru această abordare practică. În
comunicat se mai spune
că ministerul pledează
pentru dezvoltarea în
continuare a unui dialog
constructiv şi eficient cu
producătorii agricoli.
A.R.

MAI PUŢINE MERE ÎN ACEST AN
Recolta de mere din
anul curent va fi mai mică
ca în alţi ani. Pe pomi se
observă puţine fructe, floarea a căzut din cauza secetei de la sfârşitul anului
trecut, dar şi pentru că pe
copaci au rămas neculese
multe fructe din recolta
anului trecut. Mihai Ţurcanu, pomicultor din raionul

Floreşti, a declarat pentru
IPN că seceta de acum la
fel afectează fructele care
se formează pe copaci.
Referindu-se la preţul
cu care sunt vândute acum
merele pe piaţă, de peste
20 de lei kilogramul, Mihai
Ţurcanu a spus că scumpirile sunt dictate de deficit.
Din cauza embargoului ru-

sesc şi pentru că nu aveau
condiţii de păstrare, producătorii şi-au vândut în
toamnă merele foarte ieﬅin
fabricilor de procesare.
Iurie Fală, directorul
executiv al Asociaţiei Moldova-Fruct, a declarat pentru IPN că acum depozitele
producătorilor de mere
sunt „măturate”. În com-

paraţie cu anii precedenţi,
în 2014 producătorii au
direcţionat spre procesare
peste 240 de mii de tone
de mere, comparativ cu
circa 90 de tone în alţi ani.
Ulterior mere au mai fost
exportate în statele UE sau
alte ţări, iar la începutul
primăverii câteva zeci de
tone au ajuns şi în Rusia.
Guvernul Poloniei, ca reacţie la embargoul impus de
ruşi, a procurat majoritatea
merelor de la producătorii
săi, ceea ce a dus la majorarea preţurilor la merele
poloneze, iar merele moldoveneşti, pentru că aveau
un preţ mai bun, au fost
procurate de cei care anterior importau din Polonia.
Respectiv, pe piaţa locală s-a
format un deficit de mere,
ceea ce a şi dus la creşterea
semnificativă a preţurilor, a
mai spus Iurie Fală.
Potrivit producătorilor, în anii precedenţi, în
această perioadă merele
costau de la 3 până la 6 lei
per kilogram. Acum preţul
ajunge şi la 25 de lei.
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HIBRIZII DE MARCA „PORUMBENI”,
PREMIAŢI LA EXPOZIŢIA „EUROINVENT”, ORGANIZATĂ LA IAŞI
În perioada 14-16 mai 2015, la Iaşi, România,
s-a desfăşurat cea de-a VII-a ediţie a Expoziţiei
Europene a Creativităţii şi Inovării, EUROINVENT.
Expoziţia a fost organizată de către Forumul Inventatorilor din Iași. La eveniment au participat
diferite organizaţii cu noi realizări din 71 de ţări
ale lumii.

Scopul expoziţiei a fost
promovarea creativităţii
internaţionale și celei române în context european,
prin afişarea contribuţiilor școlilor consacrate de
învăţământ superior, de

cadrul Expoziţiei au fost
prezentate și analizate
realizările noi obţinute
în rezultatul cercetărilor
știinţifice.
În acest context, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” a participat pentru a
doua oară la acest eveniment cu 4 realizări noi: hibrizii de porumb Porumbeni
378, Porumbeni 395, Porumbeni 294 şi Porumbeni
374, destinaţi pentru cultivare în Republica Moldova.
Juriul Internaţional a oferit
realizărilor Institutului
2 medalii de aur pentru
hibrizii Porumbeni 294 şi
Porumbeni 374 şi 2 medalii de bronz pentru hibrizii
Porumbeni 378 şi Porumbeni 395. De asemenea,
Instituţia noastră a fost
menţionată cu diplome
speciale a Asociaţiei Asiatice de Invenţii (AIA) şi a
Asociaţiei Inventatorilor
din Lume (WIA), diplomă
şi premiul special (cupa)
a Expoziţiei EUROINVENT

cercetare academică și de
inventatori individuali,
deoarece creativitatea
și inovarea contribuie la
prosperitatea economică
precum și la bunăstarea
socială și individuală. În

şi Diplomă de excelenţă
şi premiu special (cupa)
al Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ”Regele
Mihai al României” din Timişoara pentru activitatea
de cercetare, inovare şi inventică în domeniul creării
şi implementării hibrizilor
de porumb.
Pintilie PÎRVAN,
directorul IF
”Porumbeni”

A FOST INAUGURATĂ O SECŢIE
DE MICROVINIFICAŢIE PENTRU STUDENŢI
Săptămâna trecută la Universitatea Tehnică din
Moldova (UTM), a avut loc inaugurarea secţiei de
micro-vinificaţie a Catedrei de Oenologie. Investiţiile de 143 mii euro au fost destinaţi pentru dotarea
secţiei cu utilaje de procesare, stocare și îmbuteliere
a vinului. Inovaţiile au loc în cadrul programului
„Filiera Vinului” care a investit anterior 1 milion 300
de mii de euro pentru dotarea Catedrei respective.
La eveniment a participat Ion Sula, ministrul
Agriculturii, care a declarat
că pentru Catedra de Oenologie s-a procurat cel mai
modern utilaj, atât pentru
procesul de studii, cât și

pentru cercetări știinţifice,
cum ar fi cromatograf cu
spectrometru de masă, cromatograf de lichide, aparat
Bahus. „Aceste utilaje permit efectuarea unor cercetări mai aprofundate și
elaborarea unor tehnologii
noi”, susţine ministrul.
Secţia de micro-vinificaţie are o capacitate de
prelucrare primară a strugurilor de circa 10 tone,
procesul tehnologic fiind
automatizat. Capacităţile
permit producerea în scopuri didactice și de cercetare a 10 tipuri de vinuri
lente și spumante. Există și
o instalaţie didactică pentru
distilarea divinurilor. Au
fost achiziţionate utilaje
pentru răcirea, prelucrarea,
filtrarea vinurilor și 40 de
butoaie de stejar francez
pentru maturarea vinurilor.

Secţia de micro-vinificaţie a
fost dotată cu utilaje pentru
îmbutelierea vinurilor lente
și spumante cu o capacitate
de 5 mii sticle anual. Au
fost procurate sticle pentru
vinuri albe și roșii.
Anterior, în cadrul programului ”Filiera Vinului”,
Catedra de Oenologie de la
Universitatea Tehnică a beneficiat de dotări cu echipamente de ultimă generaţie
ce vor permite să crească
calitatea instruirii viitorilor
vinificatori. Până în prezent,
în cadrul programului „Filiera Vinului”, în dotarea Catedrei de Oenologie a UTM

s-au investit 1 milion 300
de mii de euro. Valoarea totală a investiţiilor s-a ridicat
la circa 2 milioane 700 mii
euro. Acești bani au fost utilizaţi pentru reparaţia capitală a laboratoarelor, sălilor
de clasă, dotarea cu mobilier, cu utilaje de laborator și
renovarea și dotarea secţiei
de micro-vinificaţie. Pentru
al III-a proiect inovaţional la
UTM au fost repartizate alte
500 mii euro.
Contribuţia Guvernului
Republicii Moldova este posibilă în cadrul Programului
de Reabilitare a Sectorului
Vitivinicol din Republica
Moldova „Filiera Vinului” și
sunt un împrumut preferenţial contractat de la Banca
Europeană de Investiţii. Alte
2 milioane 100 mii euro
vor fi investite de Guvernul
Republicii Moldova, cu suportul Băncii Europene de
Investiţii în dotarea Școlii
Profesionale din Nisporeni,
a celei din Leova, Centrului
Naţional de Verificare a
Calităţii Producţiei Alcoolice. În cadrul programului
Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare, „Filiera Vinului” sunt investite 75
milioane euro.
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CONSOLIDAREA MEDIULUI DE AFACERI
ÎN ZONA MĂRII NEGRE
Recent, la Galaţi, România s-a desfăşurat cea de-a
25-a Adunare Generală a Clubului Internaţional al
Mării Negre (International Black Sea Club - IBSC),
organizaţie regională care sprijină consolidarea
şi dezvoltarea cooperării în afaceri în zona Mării
Negre. La reuniune au participat reprezentanţii ai
administraţiilor publice locale şi conducători ai Camerelor de Comerţ și Industrie (CCI) din România,
Republica Moldova, Bulgaria, Federaţia Rusă, Ucraina şi Grecia.
Pe agenda de lucru a
Adunării Generale a IBSC
a fost analiza rapoartelor
de activitate pe ultimii
3 ani, alegerea unui nou
preşedinte pentru următorul mandat, discuţii privind propuneri de proiecte
şi aprobarea participării
membrilor IBSC la evenimente internaţionale.
Un alt punct de pe
agenda reuniunii a fost
şedinţa Consiliului Econo-

mic al Clubului Economic
al Mării Negre, membrii
cărui sunt Camerele de
Comerţ şi Industrie din
ţările menţionate. Potrivit
Preşedintelui Consiliului
Economic, Alexandru
Amerhanov, preşedintele
CCI Taganorog Rusia, rezultatele activităţii sunt
satisfăcătoare şi au un
impact benefic asupra
mediului de afaceri.
Pe ordinea de zi a fost

şi un punct referitor la
primirea Filialei Cahul
a CCI RM şi a Centrului
de Business din Cahul
în calitate de Membri
al Consiliului Economic.
Anatol Nebunu, directorul Centrului de Business
din Cahul, una dintre
organizaţiile regionale ale
Federaţiei AGROinform,

ne-a declarat că a fost
luată decizia de a accepta
aceste două organizaţii
în calitate de membri ai
Consiliului Economic. „Au
fost solicitate mai multe
materiale de la noi, pe
care le pregătim pentru
a le prezenta, apoi va fi
adoptată decizia finală”.
Întrunirea a finalizat

cu întrevederi ale reprezentanţilor CCI Galaţi,
Brăila, Constanţa, Vaslui;
reprezentanţii Zonei Libere şi Parcul Industrial şi
Tehnopol din Galaţi.
Clubul Internaţional
al Mării Negre este o
organizaţie neguvernamentală ce reuneşte mai
multe oraşe de pe malul

Mării Negre, dar şi din
vecinătatea acesteia.
Organizaţia are statut
de observator în cadrul
Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea
Neagră. Clubul menţionat
a fost creat în 1992, la
Odesa, Ucraina. Din România fac parte municipiile Constanţa şi Galaţi;
Bulgaria este reprezentată de Burgas şi Varna; din
Georgia fac parte oraşele
Poţi, Batumi şi Sukhumi;
din Grecia sunt Piraeus,
Thessaloniki şi Kavala;
din Italia este Trieste;
din Republica Moldova
face parte Tiraspolul;
din Rusia sunt Azov şi
Taganorog; din Turcia
oraşele Trabzan, Samsun
şi Izmir, iar Ucraina este
reprezentată în IBSC de
Odesa, Nykolaev, Illichiovsk, Kherson, Mariupol.

RUSIA DISPUSĂ SĂ ÎNCEAPĂ IMPORTUL UNOR FRUCTE
Moscova ar putea să reia importul de cireşe, prune şi caise
din Republica Moldova, anunţă
Serviciul federal de supraveghere veterinară şi fitosanitară
Rosselhoznadzor. Despre acest
fapt au discutat Iulia Şvabauskene, director-adjunct al agenţiei
ruse şi reprezentanţii ai Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa
Alimentelor (ANSA), informează
agenţia rusă ITAR-TASS.
Iulia Şvabauskene a declarat
că negocierile au avut loc la cererea părţii moldoveneşti, care
şi-a exprimat interesul de a livra
pe piaţa rusă cireşe, prune, caise,
piersici. „Aceste livrări ar putea

fi permise doar după ce experţii ruşi vor analiza activitatea
ANSA”, a declarat oficialul.
Victor Tocan, șeful Serviciului
de presă din cadrul ANSA ne-a
confirmat că a existat o discuţie
telefonică a directorului general
al instituţiei, Iurie Carp cu reprezentanţi ai autorităţii de supraveghere fitosanitară de la Moscova. „Urmează să fie stabilite şi
expediate în trei zile autorităţii
de supraveghere ruse procedurile
de control comune, după care
Rosselhoznadzor va anunţa data
vizitei experţilor în Moldova”.
Rosselhoznadzor intenţionează să ia cunoştinţă de mecanis-

mele de certificare a produselor
din Moldova. Astfel, partea rusă
a cerut datele din ultimii trei ani
privind volumul de producţie a
unor fructe şi rezultatele monitorizării fitosanitare a livezilor respective. Autorităţile moldovene
speră ca, într-un final, exporturile
să fie reluate. Serviciul federal
de supraveghere veterinară şi
fitosanitară a interzis importul
fructelor din Republica Moldova
pe 21 iunie 2014. Autoritatea
rusă a motivat decizia prin faptul
că producătorii moldoveni ar fi
încălcat cerinţele fitosanitare.
Chișinăul a calificat această decizie drept una politică.

SECETA AFECTEAZĂ CULTURILE DE PRIMĂVARĂ
Seceta înregistrată în
ultima perioadă afectează
culturile de primăvară. Potrivit specialiştilor, nivelul
umidităţii solului a scăzut
considerabil în luna mai, iar
din această cauză, cel mai
mult au de suferit porumbul,
floarea-soarelui și sfecla de
zahăr.
Datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat arată
că pe o bună parte din teritoriul ţării solul este uscat
până la 20 de centimetri
adâncime. Cele mai afectate sunt raioanele Soroca,
Fălești și Glodeni. În sudul
ţării, seceta afectează, în
special, raioanele Leova,
Comrat, Basarabeasca și
Ștefan-Vodă. Pe parcursul

săptămânii trecute, nivelul
precipitaţiilor a fost sub
norma admisibilă. Potrivit
meteorologilor, ploile care
au căzut în următoarele zile,
nu au schimbat esenţial
situaţia. Potrivit Tatianei
Mironova, șeful Centrului
Monitoring Agrometeorologic din cadrul Serviciului
Hidrometeorologic de Stat,
porumbul şi floarea soarelui
absorb o cantitate mare de
apă din sol, în această perioadă, deoarece procesul de
creştere este foarte intens,
iar precipitaţiile care au căzut zilele trecute au fost de
scurtă durată, au ameliorat
puţin situaţia, dar nu au
dus la creșterea umidităţii
solului.
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SA DAT START LA SUBVENŢII

La 20 mai 2015, în cadrul unei ședinţe de Guvern,
a fost aprobat Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului de Subvenţionare
a producătorilor agricoli pentru anul 2015. Astfel,
potrivit documentului, producătorii agricoli pot beneficia de mijloace de subvenţionare nu mai mari
de 2,5 milioane de lei în acest an. După ședinţa de
Guvern, Ion Sula, ministrul Agriculturii a declarat că
Regulamentul are scopul de a susţine producătorii
agricoli mici și mijlocii.
Regulamentul stabilește
principiile, obiectivele şi
sarcinile prioritare pentru
realizarea politicilor de susţinere a producătorilor agricoli și a suportat un șir de
schimbări și îmbunătăţiri,
se spune într-un comunicat
de presă al Agenţiei de Intervenţie și Plăţi în Agricultură (AIPA).
Potrivit comunicatului,
Fondul a fost majorat de la
460 de milioane de lei în
2014, la 610 de milioane
de lei în anul curent, dintre
care 110 milioane de lei

sunt din contul Programului Uniunii Europene
„ENPARD”. „Din acești 610
mln lei, 230 sunt datoriile
pentru subvenţiile din anul
2014”, a declarat Ion Sula .
El susţine că pentru prima
dată, în acest an, producătorii agricoli vor putea beneficia de un plafon de 2,5
milioane de lei, iar grupurile de producători - de până
la 4 milioane de lei. De
asemenea, Regulamentul
stabilește mai multe plafoane de subvenţionare. „Mă
refer la stimularea credită-

rii nu mai mult de 100.000
de lei, asigurarea riscurilor
nu mai mult de 300.000 de
lei, pentru procurarea tehnicii agricole, tradiţional, nu
mai mult de 200.000 de mii
de lei. Avem unele măsuri
de sprijin pe care le considerăm prioritare, cum ar fi infrastructura post-recoltare și
construcţia serelor . Reieșind
din suma disponibilă pentru
anul 2015, producătorii vor
putea beneficia în mod echitabil de subvenţii”, a explicat
Sula.
În contextul semnării
Acordului de Asociere și a
Acordului de Liber Schimb
Aprofundat și Comprehensiv, în noul Regulament de
subvenţionare pentru 2015
sunt majorate subvenţiile
pentru infrastructura postrecoltare precum sunt: procurarea și instalarea liniilor
de sortare, de ambalare, a
camerelor de păstrare și a
frigiderelor. Totodată, banii
din fond sunt prevăzuţi și

pentru susţinerea, în principal, a înfiinţării serelor.
De asemenea, rămâne a fi
prioritar și subvenţionarea
fermelor zootehnice și a
plantaţiilor multianuale.

MĂSURILE
ȘI SUBMĂSURILE
SUBVENŢIONATE
Proiectul regulamentului prevede următoarele
măsuri și submăsuri care
vor fi subvenţionate în acest
an: „Stimularea investiţiilor
pentru producerea legumelor şi fructelor pe teren
protejat, sere de iarnă, solariilor şi tunelurilor”, „Stimularea investiţiilor pentru
înfiinţarea, modernizarea
şi defrișarea plantaţiilor
multianuale”, „Stimularea
investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului
agricol convenţional”,
„Stimularea investiţiilor

pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor
zootehnice”, „Stimularea
procurării animalelor de
prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora”, „Stimularea investiţiilor pentru
dezvoltarea infrastructurii
post-recoltare şi procesare”,
„Facilitarea accesului la
pieţele de capital şi factori
de producţie pentru agricultori”.
De asemenea, vor fi
subvenţionate următoarele direcţii: „Stimularea
investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole”,
„Stimularea și subvenţionarea investiţiilor pentru
procurarea echipamentului
de irigare”, „Stimularea producătorilor agricoli pentru
compensarea cheltuielilor
la irigare”, precum și ”Stimularea și subvenţionarea
investiţiilor pentru procurarea echipamentului No-Till
și Mini-Till”. În premieră,
a fost prevăzută măsura

„Sprijinirea investiţiilor în
infrastructura întreprinderilor agricole plasate în
extravilan”.
În cadrul unui seminar
desfășurat la Moldexpo,
Marin Mortean, șeful Direcţiei inspecţii și control
pe teren din cadrul AIPA, a
amintit că în acest an subvenţionarea va fi axată mai
puţin pe tehnica agricolă.
Măsurile de subvenţionare
din anul acesta sunt racordate la prevedere noii
Strategii de dezvoltare a
sectorului agroindustrial,
care stabilește priorităţile
pe următorii ani.
În contextul implementării Strategiei nominalizate,
măsurile de sprijin noi ţin de
dezvoltarea rurală, un compartiment prevăzut de Strategie, acestea referindu-se la
subvenţionarea investiţiilor
realizate în infrastructura
de pe lângă fermă, cum ar
fi, de exemplu, construcţia
și reabilitarea sistemelor
de alimentare cu gaz, apă
şi sisteme de canalizare
pentru unităţile agricole,
construcţia unui drum sau
o linie de energie electrică.
Aceste subvenţii vor fi de
50% din suma solicitată, dar
nu mai mult de 200 de mii
de lei per beneficiar. Tinerii
vor beneficia, ca și în anul
trecut, de o majorare cu 10%
a subvenţiei alocate.
De asemenea, reprezentaţii ministerului agriculturii susţin că mijloacele din
buget destinate subvenţionării producătorilor agricoli
în 2015, vor fi suplimentate
de fonduri europene.
A.R.

VIZITE DE STUDIU ORGANIZATE DE ACED
Cu scopul susţinerii producătorilor de struguri de masă din
Republica Moldova, Proiectul
ACED invită producătorii de
struguri de masă, precum și consultanţii în domeniu să aplice
la concursul pentru participarea
la vizita de studiu „Tehnologii
avansate de producere a strugurilor de masă” care va avea
loc în Turcia în luna iulie, 2015.
Subiectele principale pe durata
vizitei de studiu vor fi: schemele
de plantare și sisteme de cultură; particularităţi și procedee de
tăiere; managementul solului
și fertilizarea viilor; protecţia
integrată a plantelor; irigarea și
conservarea apei; practici de recoltare și post recoltare; practici
de ambalare și tipuri de ambalaj.
ACED va fi responsabil de
organizarea vizitei de studiu, de
procurarea biletelor de avion,
precum și va oferi suport infor-

maţional la aplicarea pentru
viză. Participanţii vor acoperi din
cont propriu cheltuielile pentru
cazarea la hotel, hrana pe durata
vizitei (7 zile inclusiv zilele de
călătorie) și costurile pentru perfectarea vizei. Criteriile de selectare a participanţilor la vizita de
studiu sunt: existenţa practicilor,

tehnologiilor avansate în producerea strugurilor de masă; existenţa unor elemente de sisteme
de calitate implementate la companie; exemple de implementare
a practicilor și tehnologiilor în
rezultatul vizitelor de studiu
deja efectuate. Concursul de selectare a participanţilor la vizita

de studiu va fi efectuat în baza
unui formular de aplicare, care
poate fi descărcat de pe site-ul
www.aced.md și depus completat ACED, până la 8 iunie 2015.
De asemenea, în vederea susţinerii producătorilor de legume,
ACED îi invită pe aceștia și consultanţii în domeniu, să aplice
la concursul pentru participarea
la vizita de studiu „Tehnologii
avansate de producere a legumelor în spaţiu protejat” care va
avea loc în Kiev, Ucraina în perioada 14-16 iulie, 2015. Subiectele principale pe durata vizitei
de studiu vor fi: schemele de
protecţie a culturilor legumicole;
caracteristica soiurilor și a hibrizilor noi; managementul solului
și fertilizarea plantelor; protecţia
integrată a plantelor; irigarea și
conservarea apei; practici de recoltare și post recoltare, practici
de ambalare și tipuri de amba-

laj. ACED va fi responsabil de
organizarea vizitei de studiu, de
închirierea unui transport, participanţii vor acoperi din cont propriu cheltuielile pentru cazarea
la hotel, hrana pe durata vizitei.
Criteriile de selectare a participanţilor la vizita de studiu
sunt: existenţa practicilor și
tehnologiilor avansate în producerea legumelor în spaţii protejate; existenţa unor elemente
de sisteme de calitate implementate la companie; exemple
de implementare a practicilor
și tehnologiilor în rezultatul vizitelor de studiu deja efectuate.
La fel, concursul de selectare a
participanţilor la vizita de studiu
va fi efectuat în baza unui formular de aplicare care poate fi
descărcat de pe www.agroconect.
md sau obţinut la ACED și depus
prin e-mail sau la oficiul Proiectului, până pe data de 25 iunie.
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FEMEILE ÎNVAŢĂ DESPRE
MARKETINGUL AGRICOL

Luna curentă, în incinta Federaţiei AGROinform, s-a
desfășurat un curs de instruire de trei zile referitor la
marketingul agricol. Cursul a fost susţinut de instructorul Ludmila Castraveţ, iar de informaţii au beneficiat membrele reţelei de socializare pentru femeile
din agricultură din regiunea Centru. Activităţile de
instruire pentru femeile din agricultură sunt susţinute de către Proiectul Competitivitatea Agricolă și
Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) și desfășurate de
către AGROinform.
Expertul Ludmila Castraveţ a început prezentarea
cu o scurtă introducere și
cu obiectivele cursului de
„Marketing agricol”. În prima
parte a instruirii, ea a prezentat femeilor care gestionează afaceri în agricultură,
diverse informaţii despre
marketingul produselor agricole. Ea s-a referit la modul
de promovare a produselor și
felul în care trebuie utilizată informaţia de marketing
pentru accesarea pieţelor.
„Nimeni nu se mai îndoiește
astăzi de necesitatea promovării produselor, fapt reflectat
în structura mixului de marketing, a cărei importantă
variabilă este promovarea. Cu
cât va fi mai flexibilă şi novatoare activitatea de promovare, cu atât impactul ei, va fi

mai mare pe o piaţă saturată
de mesaje publicitare. Combinarea metodelor şi tehnicilor
folosite în activitatea de promovare şi coordonarea lor în
aşa fel încât, să se înfăptuiască obiectivele de marketing
propuse, în condiţiile unei
eficienţe cât mai mari, constituie mixul promoţional, pe
care orice întreprindere trebuie să-l stabilească”, susţine
L. Castraveţ.
Potrivit ei, cele patru
componente ale mixului promoţional sunt: publicitatea,
vânzarea personală, promovarea vânzărilor şi relaţiile
publice – toate aceste metode
sunt utilizate de către firme
în funcţie de situaţia lor
specifică, nefiind obligatorie
participarea simultană a
tuturor (cel puţin două sunt

necesare), ci îmbinarea acelor instrumente care la un
moment dat aduc cele mai
mari avantaje cu cheltuieli
cât mai reduse. „Desigur şi
alţi factori pot exista, în afara
celor menţionaţi, managerul
fiind în măsură să aprecieze
influenţa lor şi să aleagă acele instrumente şi metode de
promovare care să slujească
cel mai bine interesul de
moment”, consideră instructoarea.

AMBALAJUL
ŞI ETICHETAREA 
FOARTE IMPORTANTE
A doua zi de instruire a vizat subiecte mai vaste privind
informaţia de marketing. Femeile au aflat despre care este
ciclul de viaţă comercială a
unui produs, cât de important
este ambalajul și informaţiile
de pe ambalaj și etichete.
„Dacă cu câţiva ani în urmă,
fabricarea unui produs bun
era un factor suficient pentru vânzările satisfăcătoare,
astăzi, existenţa unui produs
bun nu mai este de la sine un
avantaj competitiv, deoarece
există un șir de alţi factori,

care creează premise pentru
succesul vânzărilor”, ne spune
L. Castraveţ. După ea, unul
din cei mai importanţi factori
este standardizarea și ambalarea produsului. „Consumatorul poate alege sau respinge
produsul, în dependenţă de
calitate, noutate, timpul de
livrare, exploatarea raţională
a resurselor. Daca iniţial ambalajul era un element neutru,
acum treptat s-a transformat
într-un instrument fundamental al marketingului și
adeseori este parte a însuși
produsului”.
Ultima zi de instruire a
fost dedicată canalelor de
distribuţie a produselor agroalimentare. Discuţiile s-au
axat pe subiecte ca: funcţiile şi costurile distribuţiei
produselor agroalimentare;
avantajele distribuţiei specializate; circuitele de distribuţie; formele de lansare pe
piaţă utilizate de agricultori
din ţarile dezvoltate, vânzarea către comercianţi, lanţuri
de magazine etc. Potrivit
expertului, procesul de distribuire a produsului începe de
la „poarta” fermierului şi se
încheie la consumator, când
produsul, prelucrat sau nu,
ajunge pe masa acestuia. „Pe

tot acest parcurs produsele
agricole sunt transportate,
transformate, condiţionate,
retransportate, păstrate şi
prezentate consumatorilor.
Toate aceste activităţi ţin de
sfera distribuţiei produselor
agricole şi alimentare, care se
confruntă cu multe dificultăţi
şi este mult mai complexă
decât sfera distribuţiei produselor industriale”. L Castraveţ
susţine că dificultăţile care
apar la distribuţia produselor
agricole şi alimentare sunt
legate de caracteristicile
acestor produse şi ale cererii
faţă de ele. Astfel, producţia
agricolă este îndeosebi de
natură alimentară, localizată
neregulat în spaţiu şi timp şi
foarte dispersată; produsele
sunt în marea lor majoritate
sezoniere şi perisabile. De
asemenea, păstrarea şi conservarea producţiei agricole
şi a alimentelor, necesită
investiţii costisitoare atât în
transport, stocare, ambalare
etc, cât şi în dotările tehnice.

MAI MULTE
INSTRUIRI

femei au avut numeroase
exerciţii practice și au pregătit teme pentru acasă.
Participantele la activitate
au fost foarte satisfăcute de
informaţia primită. Ecaterina
Popov din Mârzești, Orhei ne
spune că ar dori să mai participe la instruiri care vizează
marketingul agricol. „Vrem să
cunoaștem mai mulţi producători cu experienţă, pentru a
învăţa de la ei. De asemenea,
ne dorim să aflăm mai mult
despre pieţele de desfacere
pentru mere și prune”.
Valentina Mirca din
Logănești, Orhei, producător
de cereale susţine că marketingul în întregime are o mare
influenţă asupra activităţii
oricărei întreprinderi, astfel că
toată informaţia obţinută la
cursuri este deosebit de utilă.
„Cred că ne vom găsi noi pieţe
de desfacere a produsului
nostru, după acest curs. A fost
foarte util de a îmbina teoria
cu practica”. Tatiana Guţu din
Nisporeni, producătoare de
struguri de masă, consideră că
instruirea în cauză o va ajuta
să-și vândă marfa mai ușor
și mai bine și așteaptă alte
instruiri de acest gen.

Pe lângă informaţia teoretică, membrele reţelei de

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

A.R.
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CULTIVAREA MURELOR,
O AFACERE DULCE ȘI AROMATĂ
Un tânăr de 30 de ani din satul Brăviceni, Orhei a
înfiinţat acum doi ani prima plantaţie de mure din
acest raion. A hotărât să investească în agricultură,
după ce a muncit mai mult timp peste hotare. Despre
cum se înfiinţează și se îngrijește o plantaţie de mure
a învăţat singur. Crede că o afacere cu mure este una
de succes, deoarece pierderi aproape că nu există. Din
mure își dorește să producă vin, sirop și gem, iar pe
viitor ar vrea să creeze chiar un brand al său pentru
a-și vinde produsele. Se mândrește cu munca sa și
este deschis faţă de toată lumea care dorește să afle
cât mai multe despre cultivarea murelor.
Vitalie Ursu este un tânăr
agricultor din satul Brăviceni,
r-n Orhei. Observi că este
pasionat de ceea ce face, imediat cum începi discuţia cu el.
Are destule cunoștinţe despre agricultură și economie,
deși nu are studii în aceste
domenii. Este deschis și prietenos, ne răspunde detaliat
și concret la fiecare întrebare
și nu refuză pe nimeni care
vine să-i ceară sfaturile.
Este un autodidact, a învăţat
singur tot ce se poate despre
creșterea murelor, dar și despre agricultură, în general,
pentru că de mic a fost antrenat în muncile câmpului. A
muncit peste hotare, iar acest
fapt l-a motivat să își deschidă o afacere acasă. „După
ce am muncit în Rusia, Germania, Italia am vrut să mă
întorc acasă să investesc, ca

să fiu propriul meu stăpân”.
Ne spune că dragostea faţă
de agricultură o are de mic,
plăcerea de a lucra i-a intrat
în sânge de la părinţi, cu
toate că în condiţiile noastre
nu este o plăcere prea mare,
spune tânărul.
În 2013 a pus bazele
primei plantaţii de mure din
raionul Orhei. Plantaţia se
întinde pe o suprafaţă de
1,3 ha, iar anul curent este
al doilea în care va culege
pomușoarele. „Plantaţia este
încă tânără, în acest an nu
ne așteptăm la roada deplină, dar minimum cinci tone
trebuie să strângem”, susţine

Vitalie Ursu. Ne spune că
veniturile de la creșterea
murelor sunt mai mari comparativ cu alte culturi, cum
ar fi merele sau boboasele.
S-a convins de acest lucru
din experienţa proprie deoarece practică agricultura de
mai mult timp și a încercat
mai multe posibilităţi. Idea
de a cultiva mure, i-a apărut
după ce a privit o emisiune
TV, unde a văzut-o pe producătoarea Raisa Ghimp. „Am
căutat apoi informaţii pe internet, am făcut rapid calcule
și mi-am dat seama că de
pe o suprafaţă de câţiva ari
de mure, pot avea un venit
destul de bun. Nu am stat
mult pe gânduri și am trecut
la treabă. Suntem agricultori,
am făcut agricultură din
copilărie, am mai făcut niște
cursuri de antreprenoriat

care m-au ajutat să îmi dezvolt afacerea”. I-a fost destul
de greu la început, deoarece
nu avea toată suma necesară
pentru a procura butașii de
mure, în condiţiile în care
unul singur costa 50 de lei.
„Am împrumutat, apoi am
reușit să iau subvenţii, care
m-au ajutat enorm pentru
a întoarce datoriile pentru
butași”. I-a fost greu și pentru
că nu dispunea de suficientă
informaţie despre mure. Cel
de la care a cumpărat butașii,
a refuzat să îi spună măcar
ceva despre această cultură.
Nu a disperat, a căutat, a învăţat și a reușit.

MURELE SUNT
CA NIȘTE COPII
Tânărul agricultor susţine
că murele necesită o atenţie
mult mai mare decât alte
culturi și sunt ca niște copii.
Spune că este posibil ca în
acest an să existe anumite
pierderi, iar roada să nu fie
deplină, deoarece din cauza
secetei florile de mure sunt
atacate de o insectă. „La noi
florile nu au suferit foarte
mult, ne-am străduit timpuriu să facem stropiri cu zeama bordoleză, care nu permite insectelor să le afecteze și
previne alte boli și dăunători.
Totuși, se spune că în general,
în acest an vor fi destule pierderi la plantaţiile de mure

din cauza secetei”, aflăm de
la tânăr. Are un tractor, lucrările se fac mecanizat, iar
unele din ele chiar manual.
Nu utilizează ierbicide, iar
zeama bordoleză este doar
piatră vânătă cu var, care nu
se absoarbe în frunze, ci este
numai dezinfectant. „Optăm
pentru o calitate mai bună a
pomușoarelor, ele sunt produse ecologice”. Pe plantaţie
are patru soiuri de mure. Cel
mai bun susţine că este sortul Silvan, care nu este căţărător, crește ca un copăcel și
foarte roditor, cu fructe mari
și dulci. Torfree, alt sort care
se dezvoltă foarte bine și face

lăstarii viguroși, la fel Medana roșie, care se coace prima,
de la începutul lui iunie.
Culesul murelor se realizează de la jumătatea lui
iunie, începutul lunii iulie și
continuă până la sfârșitul lui
octombrie, când apar îngheţurile. Se culeg în caserole,
în strat subţire, după care
necesită să fie păstrate la o
temperatură mai joasă, de
1-2 grade Celsius, pentru a le
menţine tari, deoarece fructul
la căldură se moaie. Așa pot
fi păstrate cel puţin 10 zile,
perioadă în care trebuie rezolvată problema cu vânzarea.
Consideră că succesele
pe care le-a obţinut până
acum sunt modeste, dar nici
pierderi nu a avut. „Mura s-a
dezvoltat foarte bine, chiar
din primul an de vegetaţie,
astfel am putut obţine butași
de mure, iar investiţiile leam recuperat din vânzarea
acestora. Pentru acest an
sperăm să avem un venit mai
mare din vânzarea fructelor”.
Intenţionează să încheie contracte de livrare a murelor
cu oameni de afaceri români,
care le cumpără angro, dar,
spune el, este nevoie de o
cantitate mai mare de mure.
„Am comunicat și cu alţi producători de mure din regiunea
Orheiului ca să ne unim și să
mergem la vânzare împreună,
vedem ce o să iasă din asta”.
Pomușoarele care vor rămâne,
le va utiliza pentru a produce
vin de mure, sirop și gem.
„Siropul de mure este foarte
benefic pentru sănătate, mai
ales pentru pici. Este bogat în
vitamine și murele ca fructe
sunt foarte sănătoase. Vinul
de mure la fel este considerat
o licoare pentru organism. În
orice situaţie, pierderi nu ar
trebui să existe din cultivarea
murelor, cu atât mai mult că
este o plantă foarte rezistentă
la secetă și ger”.
Crede că în republică
murele nu-s prea solicitate

pentru că sunt scumpe. Nu
fiecare își permite să achite
pentru un kilogram de mure
între 60 și 80 de lei. Anul
trecut, în primul an de roadă, a strâns de pe plantaţie
în jur de 2 tone de mure,
care au fost comercializate
foarte bine în raionul Orhei,
fiind vândute la pahar și
kilogram. În al doilea an, se
așteaptă la minim 5 tone de
pomușoare, iar în al treilea și
al patrulea an, se va obţine
roada deplină, 8-10 până la
12 tone la hectar.
Pe lângă cei 1,3 ha de
mure, tânărul a mai plantat în
acest an în jur de 50 de ari de
mure. Vitalie Ursu susţine că
pământurile noastre sunt foarte potrivite pentru cultivarea
murelor. Plantele cresc foarte
groase și viguroase. Chiar și în
anii cu iarnă foarte geroasă,
când îngheaţă tulpinile lăsate
pentru roadă, planta se regenerează de la rădăcină.

TOATĂ FAMILIA
ESTE IMPLICATĂ
ÎN AFACERE
Pe lângă mure, mai
lucrează în jur de 4 ha cu
porumb, orz, grâu, floarea –
soarelui, iar acasă are o minifermă de animale. Toată familia e implicată în afacere,
pentru că nu obișnuiește să
angajeze oameni. Va angaja
lucrători sezonieri doar la culesul murelor, dar zice că este
greu de găsit oameni în care
să ai încredere. „Muncim de
dimineaţa până seara, nimeni
nu va face munca mai bine
ca tine”, spune tânărul. Are și
două credite contractate, cu
care se descurcă. Este membru al Federaţiei AGROinform
și obţine de la organizaţia
regională din Orhei toate informaţiile despre programele
de finanţare curente.
Deși nu este ușoară mun-

ca pe care o face zi de zi, spune că nu îi pare rău că a început o afacere în agricultură și
se mândrește cu ceea ce face.
„Când muncim pe plantaţie,
multă lume care trece pe
aproape, se oprește să vadă
murele. Este un produs nou
în raionul Orhei, iar oamenii
sunt curioși”.
Pentru cei care vor să se
lanseze în asemenea gen de
afacere, le recomandă să nu
le fie frică și să înfiinţeze o
plantaţie de mure. „Este o
plantaţie cu aromă și gust
plăcut, foarte bogată în vitamine. O afacere bună, fără
pierderi, așa că nu staţi mult
pe gânduri”. Din păcate, se
confruntă cu un șir de situaţii neplăcute. Multă lume,
susţine tânărul, dorește gratis să își înfiinţeze o plantaţie
și sustrag tufele de mure, iar
acest fapt constituie o problemă. A început să construiască o căsuţă, ca să poată
sta să păzească plantaţia.
Adesea se opresc și oameni
binevoitori, curioși să vadă
tufele de mure și să ceară
sfaturi despre cultivarea
acestora. „Oameni străini se
apropie, se interesează, vor să
cunoască cum să înfiinţeze o
plantaţie de mure. Am primit
chiar și comandă de butași,
pentru această toamnă. Sunt
deschis, nu am nici un secret,
mulţi se miră că le venim în
întâmpinare”, spune Vitalie.
În viitor își dorește să se
evidenţieze prin produsele
sale: mure, vin, gem sau sirop. „Poate vom crea un fel de
brand, ne gândim să facem
o legătură între numele meu
de familie Ursu – care este
un animal care adoră murele.
Vrem să devenim mai atractivi pentru clienţi, iar produsele să aibă un specific al lor”.
În toamnă va fi prezent la
Ziua Vinului cu vin din mure
și cu puieţi, care vor fi buni
pentru plantare.
Tânărul este optimist, deși
situaţia din sectorul agricol
din ţară nu este prea favorabilă. Susţine că numai cu
speranţă și voinţă putem să
înaintăm, să nu cedăm, să fim
tari. „Îi îndemn pe toţi care
fac agricultură să nu își piardă speranţa și să aibă voinţă”.
După ce întâlnești oameni ca
producătorul Vitalie Ursu, atât
de pasionat de munca lui, dispare pesimismul și înţelegi că
în mâinile lor se află viitorul
agriculturii acestei ţări. Cu o
asemenea atitudine și dedicaţie, agricultura R. Moldova
este pe drumul cel bun.
Arina ROȘCA
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OAMENI DE AFACERI STRĂINI
VOR SĂ INVESTEASCĂ
ÎN AGRICULTURA MOLDOVEI
Săptămâna trecută, la Centrul „Moldexpo” din Chişinău au fost inaugurate trei Expoziţii Internaţionale Specializate. În cadrul evenimentelor în cauză
au fost prezentate cele mai avansate tehnologii în
domeniul agroalimentar. De asemenea, au avut loc
un șir de întâlniri, seminare, prezentări, unde au
fost puse bazele unor colaborări de afaceri între reprezentanţii business-ului autohton și parteneri din
alte ţări. Federaţia AGROinform a avut o prezentare
despre sectorul agricol moldovenesc și oportunităţile de investiţii, în faţa unui grup de oameni de
afaceri germani.
În perioada 20-24 mai
la „Moldexpo” au putut fi
vizitate mai multe expoziţii.
Amintim despre expoziţia
specializată de produse
alimentare şi materii prime
pentru fabricarea acestora:
„FOOD & DRINKS”, ediţia a XXII-a; expoziţia de
echipamente şi tehnologii
pentru procesarea produselor alimentare „FOOD
TECHNOLOGY”, ediţia a
XXII-a şi expoziţia de ambalaje, materiale, tehnologii
şi utilaje pentru procesarea
acestora „PACKAGING. DEPOT”, ediţia XX-a. În cadrul
evenimentelor au participat
în jur de 120 de companii
din R. Moldova, Belarus,
Italia, Polonia, Germania,
România, Rusia, Ucraina şi
Franţa.
Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare
(MAIA) a fost unul dintre
organizatorii expoziţiilor. În
cuvântul de salut adresat
participanţilor, Ion Sula,
ministrul Agriculturii, a
subliniat că aceste trei
evenimente expoziţionale
creează condiţii favorabile
pentru un dialog profesional şi apropie sectorul de
afaceri de realităţile pieţei.
La expoziţii au fost prezentate cele mai avansate

tehnologii şi produse de
calitate, precum a fost creat
un mediu favorabil pentru
iniţierea relaţiilor de afaceri
între reprezentanţii business-ului autohton și partenerii din ţările participante, a
menţionat ministrul.
Referindu-se la expoziţia
„FOOD & DRINKS”, Ion Sula
a accentuat că pe parcursul
a peste două decenii, evenimentul în cauză a câștigat
o reputaţie binemeritată în
rândul profesioniştilor din
industria de profil. Aceasta
reunește tradiţional producători renumiţi moldoveni şi
străini de produse alimentare şi băuturi, fiind importantă prin promovarea competitivităţii întreprinderilor
autohtone, fapt apreciabil
în contextul penetrării de
către producătorii moldoveni a pieţelor europene, a
mai spus Ion Sula.
Programul expoziţiilor
a inclus mai multe manifestări, seminare, întâlniri
de afaceri, master-classuri,
prezentări etc. De asemenea, în premieră, reprezentanţi ai show-businessului
autohton au pregătit bucate
care au fost vândute vizitatorilor, iar veniturile au
fost repartizate familiilor
nevoiaşe.

AGROinform
PREZINTĂ
OPORTUNITĂŢILE
DE INVESTIŢII
În cadrul expoziţiilor,
Confederaţia Naţională a
Patronatului din Republica Moldova împreună cu
Ministerul Economiei al
Germaniei a organizat mai
multe întâlniri de afaceri
cu genericul „Reţeaua de
colaborare moldo-germană”.
Astfel, Federaţia AGROinform a avut o prezentare
despre sectorul agricol moldovenesc și oportunităţile
de investiţii, în faţa unui
grup de oameni de afaceri
germani.
La eveniment a participat Ulrike Knotz, Ambasadoarea Germaniei în
Moldova, oameni de afaceri
moldoveni și germani. Ulrike Knotz a declarat că R.
Moldova este unul dintre
vecinii Germaniei, care are
interes ca ţara noastră să se
dezvolte și să se transforme.
„Moldova are nevoie de in-

vestiţii, iar partenerii străini sunt foarte importanţi
în acest sens. Mă bucur că
vizita reprezentanţilor companiilor germane are loc și
sper că vor fi create relaţii
noi de afaceri”.
Iurie Hurmuzachi, vicedirectorul AGROinform a
vorbit despre situaţia din
sectorul agricol moldovenesc și oportunităţile de
investiţii în sectorul agroalimentar. Potrivit lui, deși
ţara noastră este renumită

pentru fructele sale, este
necesar de depus eforturi
pentru a investi în livezi de
vișin, cireș, cais și piersic –
fructe foarte solicitate pe
pieţele străine. „Un studiu
recent a demonstrat că o
oportunitate de dezvoltare
a afacerilor în agricultură
sunt înfiinţarea plantaţiilor
de căpșun, coacăză, zmeură.
O altă oportunitate ar fi nucile. Menţionez că Moldova
a devenit un producător și
exportator important de

nuci pe piaţa europeană,
dar avem nevoie de investiţii în industria de procesare
a acestora”, susţine I . Hurmuzachi. El a mai menţionat ramura de producere a
strugurilor de masă, la fel
o posibilitate de investiţie. De asemenea, a vorbit
despre faptul că anterior
în Moldova a fost bine dezvoltată ramura culturilor
etero-oleaginoase, care a
fost distrusă după destrămarea sistemului sovietic,
iar acum se fac anumite
eforturi pentru dezvoltarea
acestui sector. Investiţiile
pentru producerea legumelor pe teren protejat și infrastructura post-recoltare
și anume depozite frigorifice, sunt alte posibilităţi de
afaceri.
În ce privește provocările din sectorul agricol,
vicedirectorul AGROinform
a specificat că este necesar
o corelare a investiţiilor
cu cerinţele pieţelor, simplificarea procedurilor la
schimbarea destinaţiei terenurilor agricole, eliberarea
mai simplă a autorizaţiilor
pentru construcţii și încurajarea utilizării deșeurilor
pentru producerea energiei
pe bază de biomasă.
Membrii delegaţiei germane au făcut câte o scurtă
prezentare a afacerilor lor și
și-au exprimat speranţa că
vor găsi potenţiali parteneri
moldoveni pentru a iniţia
afaceri în agricultură în R.
Moldova. Mai mulţi dintre
ei au declarat că Germania
are un interes major în
dezvoltarea economică a R.
Moldova și speră în crearea unor noi colaborări de
succes.
A.R.

BANCA MONDIALĂ SUSŢINE PRODUCĂTORII DE FRUCTE
Producătorii mici de fructe din Moldova vor primi 12 milioane de dolari SUA de
la Banca Mondială. Consiliul directorilor
executivi al Băncii Mondiale a aprobat o
finanţare adiţională în sumă de 12 milioane dolari SUA pentru Republica Moldova
în cadrul proiectului Agricultura competitivă. Banii vor fi oferiţi producătorilor
mici în vederea atenuării dificultăţilor cu
care se confruntă în exportul producţiei
către Rusia, se spune într-un comunicat
de presă al instituţiei financiare internaţionale.
Federaţia Rusă a introdus interdicţii

la exporturile unor produse agricole și
alimentare din Moldova în anii 2013 și
2014. Cei mai afectaţi au fost producătorii de vinuri şi soiuri de vară de mere și
prune. Anterior, aproximativ 30 la sută
din exporturile vitivinicole ale ţării, estimate la 35 milioane dolari SUA, 93 la
sută din exporturile de mere, estimate la
43,7 milioane dolari SUA și 80 la sută din
exporturile de prune, estimate la 21,1 milioane dolari SUA, erau direcţionate spre
Federaţia Rusă.
„Sectorul horticol din Moldova a fost
afectat substanţial, deoarece producătorii

de fructe nu mai puteau exporta producţia lor pe o piaţă tradiţională,” a declarat
Alex Kremer, director pentru Moldova în
cadrul Băncii Mondiale. „Banca Mondială
a avut o colaborare strânsă cu Guvernul
Republicii Moldova pentru a institui un
mecanism de compensare robust și direcţionat în vederea susţinerii producătorilor
mici afectaţi de aceste restricţii pentru a
proteja locurile de muncă în spaţiul rural
și a susţine activitatea economică.”
Din suma de 12 milioane dolari SUA
vor fi oferite granturi de compensare producătorilor mici de mere, prune și stru-

guri, cu terenuri mai mici de 15 hectare,
care au comercializat în 2014 producţia
lor pentru procesare pe piaţa internă.
Aceste granturi vor compensa circa 50 la
sută din diferenţa dintre preţul normal
estimat și preţul de vânzare pentru procesare în 2014. De la momentul aderării
Republicii Moldova la Banca Mondială
în 1992, peste un miliard de dolari SUA
au fost alocaţi ţării pentru un număr de
aproximativ 60 proiecte. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 9 proiecte
active, totalul angajamentelor însumează
246 milioane dolari SUA.
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O DELEGAŢIE DIN UNGARIA

ÎN VIZITĂ LA AGROinform

În ziua de 15 mai, la sediul Federaţiei Naţionale a Agricultorilor AGROinform a
venit în vizită o delegaţie ungară, în frunte cu Matyas Szilagyi, Ambasadorul Ungariei în R. Moldova. Discuţia între reprezentanţii AGROinform și delegaţia Ungariei a vizat colaborarea între ţările noastre în domeniul agrar, posibilitatea de
participare la expoziţii de specialitate și dezvoltarea comerţului între ambele ţări.
Printre oaspeţii ungari, pe
lângă Ambasadorul Matyas
Szilagyi, au fost prezenţi
Gyula Budai – însărcinat la
nivel ministerial cu măsurile
comerciale externe al Ministrului Afacerilor Externe și
Comerţului Ungariei; Stiﬅer
Adam, specialist principal
al Ministerului Afacerilor
Externe și Comerţului Ungariei, dar și alţi oficiali. Iurie
Hurmuzachi, vicedirectorul
AGROinform a salutat prezenta înalţilor oaspeţi și le-a
mulţumit pentru iniţiativa de
a ne vizita organizaţia. El a
declarat că specialiștii Federaţiei cunosc câte puţin din
experienţa ungară în agricultură, din vizitele realizate în
această ţară și din schimburile de experienţă modeste care

au existat până acum.
Iurie Hurmuzachi a
făcut o scurtă prezentare a
organizaţiei, vorbind despre
începutul activităţii încă din
anul 1998. El s-a referit la
modul de organizare internă
a Federaţiei, la cele 15 organizaţii regionale pe care le
are AGROinform, la modul
de colectare a cotizaţiilor de
membru etc. Potrivit lui, cei
peste 4500 membri ai Federaţiei, producători agricoli
mari, mijlocii și mici beneficiază de un șir de servicii oferite de AGROinform. De asemenea, el a prezentat oaspeţilor
situaţia actuală din sectorul
agricol moldovenesc, a vorbit
despre Fondul de Subvenţionare din acest an și banii
alocaţi în acest scop, care

sunt destul de puţini pentru
dezvoltarea sectorului, dar și
despre protestele care au fost
organizate până acum.

EXPERIENŢA
UNGARĂ UTILĂ
PENTRU MOLDOVA
Oaspeţii ungari au vorbit
despre structura Camerei
Agrare din Ungaria. Ei au relatat faptul că în 2013 Camera Agrară a fost reformată, iar
acum ea are rolul de a apăra
interesele agricultorilor. Agricultorii unguri, producători
mici sau mari, sunt obligaţi
să fie membri ai acestei structuri, dacă vor să beneficieze
de fonduri europene și de

alte servicii. Camera Agrară a
Ungariei are peste 300 000 de
membri, care plătesc cotizaţii
în dependenţă de veniturile
lor. Agricultorii unguri beneficiază în acest sens de servicii
din partea Camerei. E vorba
despre informaţii privind fondurile europene, ajutor privind proiectele de dezvoltare,
consultaţii privind alte proiecte și tendere europene. De
asemenea, Camera participă
la elaborarea strategiei Guvernului în ce privește dezvoltarea agriculturii. Directorul
Camerei Agrare este totodată
și membru al Parlamentului.
Potrivit oaspeţilor unguri,
Camera are un rol important
în ce privește deciziile care se
iau în domeniul agricol în ţară
și a avut poziţia sa referitor la
distribuirea plăţilor din fondurile europene în agricultură
în perioada 2014-2015. Potrivit unei hotărâri de Guvern,
partea financiară cea mai
mare care vine din UE pentru
această perioadă, este desti-

nată producătorilor mici și
mijlocii. Un sector important
pentru care au fost destinaţi
banii este dezvoltarea regională a domeniului agrar. În
Ungaria s-au creat toate condiţiile pentru ca organizaţia
respectivă să aibă un rol important în distribuirea banilor
în domeniul agrar și crearea
politicilor.
De asemenea, instituţia
menţine relaţii de colaborare
cu organizaţiile similare din
alte ţări și este responsabilă
de organizarea celei mai mari
expoziţii de agricultură din
Ungaria. La fel, organizaţia
are legături strânse cu Agenţia de Plăţi în Agricultură, iar
în cazul unor conflicte între
agricultori și Agenţie, Camera
apare în rol de mediator în
vederea rezolvării problemelor. Pentru ca un producător
agricol să devină membru al
Camerei, el trebuie să posede
un număr de înregistrare
european, altfel nu va putea
beneficia de ajutor financiar
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din partea Uniunii Europene
(UE). Această condiţie se referă la toţi, fie că fac agricultură
pe un hectar de pământ, fie
pe sute de ha. Pe lângă producătorii agricoli, membri mai
sunt și cei care prelucrează
această producţie: carne, fructe, legume. Sursele de finanţare pentru Camera Agrară
vin din trei direcţii. Statul are
partea sa de contribuţie, UE
vine cu alt sprijin și cea de-a
treia direcţie, sunt cotizaţiile.
Oaspeţii maghiari susţin că
sistemul de cotizaţii este unul
destul de interesant. Plata
este proporţională cu veniturile. Cei mici plătesc mai puţin,
cei mari plătesc mai mult.
Pragul minimal este 15-18
euro pe an, iar pragul maximal este 6 – 7 mii euro.
Camera Agrară din Ungaria nu are concurenţă. Este o
organizaţie unică de acest fel
în ţară. Mai există organizaţii
care apără interesele agricultorilor, dar calitatea de membru acolo nu este obligatorie
și chiar dacă fac parte din
alte organizaţii, trebuie să fie
oricum membri ai Camerei
Agrare.
Reprezentanţii AGROinform au fost bucuroși să poată afla detalii despre o organizaţie europeană care apără
interesele agricultorilor. De
asemenea, reprezentanţii
Camerei Agrare și-au oferit
sprijinul lor în vederea unei
colaborări pentru crearea
legăturilor între agricultorii
celor două ţări. Iurie Hurmuzachi a declarat că avem ce
învăţa de la colegii maghiari,
deoarece Ungaria, încă din
perioada sovietică, este cunoscută ca ţară ce are un
sistem agricol dezvoltat.
A.R.

DIALOG PRIVIND ANULAREA EMBARGOULUI RUSESC
Recent a avut loc o întâlnire între Ion
Sula, ministrul Agriculturii și Farit
Muhametșin, ambasadorul Federaţiei
Ruse în Moldova. Într-un comunicat
de presă al Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare (MAIA) se spune
că dialogul s-a axat pe teme actuale de
interes major pentru ambele părţi.
Ministrul a făcut o trecere în revistă a
relaţiilor bilaterale de cooperare în sectorul
agroindustrial, accentuând asupra situaţiei
dificile în care se află producătorii agricoli,
care suportă pierderi considerabile, urmare a
restricţiilor la export pe piaţa Federaţiei Ruse.
Ambasada rusă și nemijlocit ambasadorul au
fost invitaţi să se alăture insistenţelor ministerului pentru revigorarea dialogului cu instituţiile ruse de profil, spre interesul ambelor
ţări, și, în special, al consumatorilor.
Ion Sula și-a exprimat mulţumirea pentru decizia Serviciului Federal „Rosselhoznadzor” de a permite celor două companii
din Moldova să exporte, începând cu luna
mai, curent, carne şi produse din carne pe
piaţa rusă. El a solicitat sprijin ambasado-

rului pentru luarea unei decizii similare şi
în cazul altor companii, care pot confirma
capacitatea lor de a exporta produse de calitate. Ambasadorul rus a primit asigurări
referitor la controlul strict al calităţii produselor care sunt examinate în laboratoare
dotate cu utilaj de ultimă generaţie, conform
standardelor europene. Experţii ruşi au fost
invitaţi să inspecteze din nou întreprinderile moldoveneşti. Ministrul a solicitat,

de asemenea, sprijinul Ambasadei pentru
susţinerea demersurilor în vederea reluării
exporturilor de vinuri şi conserve, precum şi
pentru bunul mers al exporturilor de fructe
şi legume, respectiv, extinderea listei companiilor exportatoare din Moldova.
Ambasadorul a mulţumit pentru posibilitatea de a discuta problemele abordate,
asigurând că este dispus să contribuie la
soluţionarea acestora şi consideră că am-

bele ţări sunt la fel de interesate într-o
cooperare mai eficientă. Farit Muhametșin
a propus să fie reluate şedinţele comune
ale Colegiilor ministerelor agriculturii celor
două ţări, în cadrul cărora se va conlucra
mai operativ în domeniu.
Reprezentanţii MAIA au fost informaţi
că toate subiectele discutate în cadrul întâlnirii, sunt incluse pe agenda întrevederii
celor doi prim-miniştri, Chiril Gaburici și
Dmitri Medvedev, care este fixată pentru 29
mai curent, la Astana, cu ocazia Consiliului
Şefilor de Guverne CSI.
A fost menţionat şi rolul Comisiei mixte
moldo-ruse pentru cooperare comercialeconomică, în procesul de cooperare şi soluţionare a multiplelor probleme. În acest
sens, a fost agreată organizarea lucrărilor
acesteia în toamna curentă, la Moscova.
Referindu-se în particular, la aspecte ce
ţin de reluarea exporturilor, Ambasadorul
a pledat pentru o cooperare mai intensă,
nemijlocit între instituţiile de profil, stagii
în centrele de instruire din Federaţia Rusă
pentru specialiştii moldoveni, relaţii directe
între agenţii economici şi regiunile din Federaţia Rusă etc.
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TINERII ANTREPRENORI SUSŢINUŢI
PRIN INTERMEDIUL IFAD VI
A fost lansată componenta de finanţare a tinerilor antreprenori în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică (IFAD VI). De acest proiect
pot beneficia tinerii cu vârsta de până la 35 de ani inclusiv, care provin și își
dezvoltă afacerea în mediul rural. Valoarea totală a programului este 12,1 milioane de dolari. Banii pot fi utilizaţi pentru orice tip de afacere din domeniul
agriculturii – producere primară, procesare, păstrare etc.

În cadrul unei conferinţe
de presă, Ion Sula, Ministrul
Agriculturii și Industriei Alimentare a declarat că această
componenta este destinată
tinerilor antreprenori și a
venit cu un mesaj pentru
toţi tinerii să aibă curaj și să
aplice la programul destinat
investiţiilor ce ţin de dezvoltarea activităţilor rurale
agricole și aferente agriculturii. Ministrul Agriculturii a
declarat că valoarea totală a
programului este 12,1 milioane de dolari. În program se

pot înscrie tinerii cu vârsta
de până la 35 de ani inclusiv,
care provin şi îşi dezvoltă
afacerea în mediul rural. Din
suma de până la 520 de mii
de lei pe care o pot obţine,
120 de mii constituie partea
de grant, iar restul este credit
care este acordat în întregime la o dobândă de 8,5%.
Banii sunt oferiţi pentru 5
ani, cu o perioadă de graţie
de 2 ani. Dacă valoarea finanţării este mai mică de 300 de
mii de lei, grantul constituie
40% din sumă.

Victor Roșca, directorul
Unităţii Consolidate pentru
Implementarea Programelor
IFAD (UCIP-IFAD) susţine că
tot ce trebuie să facă tinerii
e să se adreseze la una dintre cele 6 bănci comerciale
implicate în program şi să
depună un set de acte şi o
cerere de finanţare, iar timp
de câteva zile urmează să
obţină un răspuns. Băncile
participante la program sunt:
Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, ProCredit Bank,
FinComBank, Mobiasbanca-

Groupe Societe Generale şi
Comerţbank. Banii pot fi utilizaţi pentru orice tip de afacere din domeniul agriculturii –
producere primară, procesare,
păstrare etc. De asemenea,
sunt susţinute afacerile din
domeniile conexe agriculturii,
de exemplu deschiderea unui
atelier pentru reparaţia tehnicii agricole. „Acest program
presupune atragerea tinerilor
fermieri din localităţile rurale
ca să investească în afaceri
din domeniul agriculturii și
afacerilor conexe agriculturii.
Nu e neapărat să ai deja afacerea, important e să ai ideea,
iar tinerii vor fi ghidaţi de
IFAD. Mesajul nostru pentru
tineri e să nu se teamă să
investească, vom putea reuși
și la noi acasă”, a subliniat
ministrul Agriculturii, Ion
Sula.
Sursele programului pot
fi folosite pentru orice tip de
afacere în domeniul agriculturii, susţine Victor Roșca. De
asemenea, în premieră, femeile cu vârste de până la 35 de
ani pot obţine credite pentru
afaceri neagricole. Potrivit
directorului IFAD, programul
integral este destinat afacerilor din mediu rural şi încurajarea tinerilor din mediul
rural. Pe parcursul creditării,
tinerii sunt asistaţi de către
specialiştii programului, care
acordă susţinere în planifica-

rea afacerii, dar şi la modul
practic în cadrul vizitelor de
studiu. În cadrul programului
precedent, care s-a desfăşurat
pe parcursul anilor 20112014, au obţinut credite
peste 400 de tineri din toate
raioanele republicii.

TINERII DESCHID
AFACERI ACASĂ
La conferinţă au fost
prezenţi doi tineri antreprenori, care au beneficiat de
credit cu porţiune de grant,
în cadrul Programului IFAD
V. Olga Baractari a deschis
împreună cu sora sa o brutărie în comuna Ciorescu,
mun. Chișinău, iar din banii
oferiţi de IFAD a cumpărat
utilajul, care este baza afacerii, susţine aceasta. „Ideea a
aparţinut tatălui meu. Iniţial
nu cunoșteam despre acest
program, dar atunci când am
dorit să contractăm un credit
la bancă am primit propunerea de aplica. În prezent noi
vedem că afacerea ia amploare în fiecare lună. Ne bucurăm de șansa primită de a ne
afirma ca tineri specialiști.”
Ion Popârcea din Ialoveni
a pornit în 2013 o afacere
privind creșterea prepeliţelor, împreună cu verișorul
său. „ Am început afacerea
când ne-am dat seama că nu

vrem să plecăm peste hotare.
Am fost pe cont propriu la
început, dar când am înţeles
că nu rezistăm, am apelat la
IFAD”. Cu banii acordaţi prin
intermediul acestui program
au luat utilajul, iar după un
an profitul a crescut cu 500600%. Acum sunt printre cei
mai puternici pe acest segment de piaţă.
Guvernul Republicii Moldova a semnat, în februarie
2014, cu Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), Acordul cu privire
la finanţarea Programului
Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă
(PRRECI-IFAD VI), care are
drept scop sporirea veniturilor populaţiei din Moldova
și consolidarea rezistenţei
la schimbările climaterice.
Programul este implementat
de către Unitatea Consolidată
pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD),
începând cu luna septembrie
2014, având o durată de
implementare de 6 ani. Una
din componentele majore
ale Programului este cea de
„Finanţare Rurală Incluzivă
și Dezvoltare a Capacităţilor”, care prevede accesul
la servicii financiare pentru
întreprinderile mici și mijlocii, micro-antreprenori, dar și
pentru tinerii antreprenori.
A.R.

CANADA INTERESATĂ
ÎNVĂŢĂM DIN
DE FRUCTELE MOLDOVENEȘTI EXPERIENŢA POLONIEI
În contextul evoluţiei
recente în dialogul dintre
Agenţie Naţională pentru
Siguranţa Alimentelor
(ANSA) și Agenţia Canadiană pentru Inspectarea Produselor Alimentare (CFIA),
susţinut cu suportul și prin
intermediul Ambasadei Republicii Moldova în Canada,
partea canadiană a manifestat o deschidere pentru colaborare și disponibilitatea
pentru facilitare accesului
fructelor moldovenești pe
piaţa canadiană. Astfel, întru promovarea exportului

fructelor pe pieţele externe,
precum și pentru iniţierea
procedurilor aferente promovării exportului, ANSA
solicită companiilor interesate să prezinte, până la
15 iulie 2015, o scrisoare
de intenţie. Respectivul document trebuie să conţină
informaţii despre compania
exportatoare: adresa, codul
fiscal, persoana și telefoanele de contact, adresa Email).
De asemenea, este necesar să se facă o valoarea
prognozată a exporturilor

posibile anuale în Canada.
Reprezentanţii întreprinderi
trebuie să răspundă dacă
consideră accesul pe piaţa
canadiană prioritară faţă de
alte pieţe și să aprecieze nivelul de importanţă al acestor exporturi. În caz că sunt
deja stabilite relaţii comerciale cu întreprinderi canadiene, să spună dacă acești
parteneri sunt pregătiţi să
acorde sprijin pentru influenţarea deciziei vizavi de
importul în Canada a fructelor moldovenești. La fel,
este necesar ca membrii întreprinderii să fie disponibili
să se deplaseze împreună
cu reprezentanţii ANSA în
Canada pentru a-și susţine
interesele și să găzduiască și
să remunereze vizitele de inspecţie ale autorităţii regulatoare canadiene, în cazul în
care se va solicita. Scrisorile
de intenţie se recepţionează
pe suport de hârtie pe adresa ANSA sau la e-mail-ul:
info@ansa.gov.md

În perioada 18-22 mai
2015, reprezentanţii Agenţiei
de Intervenţie și Plăţi pentru
Agricultură (AIPA), au beneficiat de susţinerea Comisiei
Europene, în scopul realizării
vizitei de studiu „Funcţionarea grupurilor de producători agricoli în Polonia” prin
intermediul instrumentului
TAIEX. Vizita menţionată
a fost găzduită de Agenţia
de Plăţi Agricole (AMA) din
Polonia. Totodată, au fost
întreprinse vizite de studiu la
Agenţia pentru Restructurare
și Modernizare a Agriculturii
(ARMA) precum și la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale din Polonia.
Obiectivul vizitei de
studiu a fost de a oferi funcţionarilor din cadrul AIPA,
schimbul de experienţă practică în managementul schemelor de sprijin care vizează
sprijinirea organizaţiilor de
producători. În agenda evenimentului s-au înscris subiecte ce ţin de sprijinul grupu-

rilor de producători în cadrul
Programului de Dezvoltare
Rurală din Polonia - noua
perspectivă 2014 - 2020;
suportul pentru grupurile de
producători de pe piaţa fructelor și legumelor (programe
operaţionale; fonduri operaţionale - regulile de finanţare).
Totodată, au fost abordate
subiecte ce vizează structura,
organizarea la nivel de integrare și legislaţie a grupurilor
de producători din Polonia
precum și rolul Ministerului
Agriculturii în supravegherea
funcţionării grupurilor de
producători din Polonia. O
altă vizită importantă a fost

efectuată la oficiul Mareșalul
Voievod Mazowieckie, aceasta axându-se pe abordarea
subiectelor ce vizează structura oficiului, funcţiile sale
de bază în cadrul înregistrării
și monitorizării grupurilor de
producător, cât și măsurile
compensatorii pentru combaterea crizelor şi gestionarea
în situaţiile de criză. Experienţa preluată ca rezultat al
acestei vizite de studiu va fi
amplu valorificată în procesul
de stabilire şi realizare a acţiunilor orientate spre dezvoltarea și susţinerea grupurilor
de producători din Republica
Moldova.
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ÎN MOLDOVA A FOST ÎNFIINŢATĂ
PRIMA PLANTAŢIE DE AFINE
În ziua de 14 mai 2015 în apropiere de satul Dolna, Raionul Strășeni, Proiectul
Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) a organizat
ziua câmpului cu tema „Înfiinţarea plantaţiilor de afine”. Anume aici este prima
plantaţie de afine din Moldova, acest fruct bacifer fiind plantat pe o suprafaţă
de 10 hectare.

Ziua Câmpului a avut loc
pe terenul unei companii private și au participat peste 80
de producători de pomușoare
și fructe, consultanţi, oameni de afaceri, funcţionari
ai direcţiilor de stat pentru
probleme agricole, jurnaliști
și reprezentanţi ai Agenţiei
SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) și Corporaţiei Provocările Mileniului
(MCC), cele două organizaţii

americane care finanţează
Proiectul ACED.
În cadrul părţii teoretice, Parascovia Sava, doctor
în agricultură la Institutul
Știinţifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare a Moldovei (IȘPHTA), a
prezentat informaţii despre
importanţa culturii afinelor,
calităţile fitoterapeutice, calitatea și parametrii fructelor,
particularităţile de producere

în câmp deschis și în sere,
precum și soiurile din colecţia Institutului. Ea a oferit și
exemple de producere a afinelor în alte ţări – România,
Ucraina, Elveţia, și a vorbit
despre marketingul acestora
și oportunităţile de export.
Un alt vorbitor, Mihail
Machidon, șeful Comisiei de
Stat pentru Testarea Soiurilor
de Plante, a trecut în revistă
colaborarea cu succes între

structura pe care o conduce, IȘPHTA, Proiectul ACED
și compania privată, în ce
privește testarea soiurilor
de afine în condiţiile climei
și solurilor din Moldova. El
a oferit o descriere a pașilor
necesari pentru testarea soiurilor de plante care urmează
a fi cultivate în Moldova.
Directorul companiei Iurie Tarai, care a beneficiat de
suport tehnic și consultanţă
internaţională din partea
ACED, a menţionat că intenţionează să comercializeze
afinele pe piaţa locală, dar
nu a exclus posibilitatea de a
exporta acest produs în viitor, precizând că în magazinele din Uniunea Europeană
un kilogram de afine costă
7-9 euro. El a povestit despre
experienţa în producerea afinelor, pe care a studiat-o în
Europa, și asistenţa tehnică
din partea expertului american în producerea afinelor
Richard Dale. „Deși au o valoare adăugată foarte înaltă,
afinele nu sunt răspândite
în Republica Moldova în
măsura în care le vedem
pe pieţele occidentale. Consumatorii din ţara noastră
abia acum încep să aprecieze calităţile gustative și nutritive ale acestui produs,” a
declarat Tarai.

Participanţii la eveniment au avut posibilitatea
de a se implica într-o sesiune de întrebări-răspunsuri
cu gazda, care a fost asistată
cu comentarii și explicaţii
din partea specialiștilor
ACED și a consultanţilor naţionali. În ultimul deceniu,
categoria pomușoarelor în
lume a cunoscut cea mai
rapidă creștere în comerţul
internaţional cu fructe. Potrivit datelor Comisiei ONU
pentru Comerţ pentru anii
2003-2013, exportul mondial
de pomușoare s-a dublat, în
timp ce exporturile de fructe comestibile în general a
crescut cu doar 25%. În Sta-

SUNĂTOAREA, CEL MAI PUTERNIC
ANTIDEPRESIV NATURAL
Ceaiul de sunătoare ne
redă poﬅa de viaţă și zâmbetul, făcând să dispară, ca prin
minune, stările de anxietate,
de insomnie și nervozitate.
Numeroase studii au demonstrat că este cel mai puternic
antidepresiv natural. Este recomandată pentru stări de teamă, tensiune și stres. Datorită
unei substanţe cu proprietăţi
sedative este eficienta mai
ales în stări depresive, susţin
medicii. Potrivit lor, sunătoarea contribuie la funcţionarea

normală a sistemului digestiv,
deoarece stimulează bila, protejează mucoasa gastrică și
reduce spasmele. Sub forma
de gargara tratează cu succes
inflamaţiile gâtului, gingiilor și
ale ganglionilor.
În plus, datorită proprietăţilor antivirale și antibiotice,
ajută la tratarea răcelii, sinuzitei și bronșitei. Sunătoarea
este o farmacie în sine, datorită compușilor săi foarte importanţi. Strămoșii noștri foloseau
sunătoarea pentru proprietă-

ţile sale afrodiziace, mai ales
asupra bărbaţilor și, de asemenea, pentru a aduce liniștea
sufletească și un somn plăcut
și relaxant celui care o consumă. Până și vechii egipteni
foloseau sunătoarea pentru
proprietăţile sale vindecătoare
în afecţiuni cardiovasculare și
biliare.
Sunătoarea este un excelent calmant, fiind recunoscută
pentru calmarea migrenelor,
combaterea depresiei, alungarea durerilor de cap, a ne-

vrozelor, tratarea isteriei și a
nevralgiilor faciale. De asemenea, persoanele care suferă de
somnambulism, anxietate, tulburări de vorbire, traumatisme
craniene își pot trata aceste
afecţiuni cu ajutorul tratamentului cu produse din sunătoare.
Efectele miraculoase ale plantei nu se opresc aici. Tratează
cu succes rănile deschise, rănile purulente, plăgile provocate
de tăieturi, eczemele, acneea,
furunculele sau înţepăturile de
insecte.

GĂLBENELELE, PLANTE DE COMPANIE
ÎN GRĂDINĂ
Gălbenelele sunt cele mai minunate plante de companie pe care le
putem planta în grădină, pentru a
combate dăunătorii.
Se spune că le putem planta
peste tot deoarece atrag insectele
benefice care consumă o serie de
dăunători ai plantelor. Anumite soiuri de galbenele produc o substanţă
chimica pe rădăcini și se comportă

ca un insecticid al solului. Gălbenele
mexicane inhibă creșterea buruienilor din jurul legumelor cu care se
asociază.
Alte soiuri de galbenele pot ajuta
la combaterea nematozilor din sol
atunci când sunt plantate cu un an
înainte. Roșiile, ardeii, sfecla, salata
sau varza, se bucură din plin de vecinătatea gălbenelor.

tele Unite ale Americii, care
este cel mai mare producător
de afine în lume, producţia
s-a majorat de la 50,000 la
350,000 tone anual în ultimii 20 de ani. În Europa,
afinele au devenit un produs
întrebat doar în anii recenţi;
cu toate acestea UE este
deja o piaţă de sute de milioane pentru afacerile cu afine. Germania, de exemplu,
a importat 2,400 de tone
de afine în anul 2013, un
volum de 10 ori mai mult
decât în 2008. În expresie
bănească, valoarea importurilor pe piaţa germană a
crescut de la 1 milion la 14
milioane euro.

LEGUME CARE CRESC
LA UMBRĂ
Într-o grădină avem locuri în care soarele bate
de dimineaţa sau după masă. În restul zilei aceste
zone sunt mai mult umbrite de ziduri, garduri sau
de pomii din vecinătate. Trebuie reţinut că nici o
legumă nu va crește într-o zona total umbrită.

Cele mai cunoscute 10 legume care cresc în
grădină la umbră sunt următoarele:
Salatele: salata de frunze, andivele, cresonul;
Broccoli;
Conopida;
Mazărea;
Sfecla roșie;
Ridichile;
Varza de Bruxelles;
Spanacul peren;
Legume frunzoase: ţelina de frunze, măcrișul,
spanacul etc;
Diferitele tipuri de fasole.
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A început perioada caniculei, iar medicii ne recomandă să consumăm cât mai multă apă potabilă.
Majoritatea specialiștilor susţin că este necesar să
se consume zilnic între 1,5 – 2 litri de lichide, fără
a aştepta să apară senzaţia de sete. În afară de apă
este bine să consumăm fructe și legume și să evităm expunerea la soare.
Pentru a preveni incidentele în perioadele
caniculare, medicii ne
recomandă să consumăm
multe fructe și legume
proaspete și să bem cât
mai multă apă. Zilnic unui
om îi trebuie 1,5 – 2 litri
de lichide, fără a aştepta să
apară senzaţia de sete.
În ultimii ani auzim
adesea de la specialiști prin
toate mijloacele media că
trebuie să consumăm cel
puţin doi litri de apă pe zi.
Specialiști americani recomandă bărbaţilor chiar și 3
litri de apă, deoarece au o
masă musculară mai mare
și au nevoie de o hidratare
mai bună. Însă toate aceste indicaţii au mai mult o
valoare orientativă, pentru
că toţi care se expun la
eforturi și la muncă grea,
au nevoie suplimentară
de apă, pentru a completa
ceea ce se elimină prin
transpiraţie. La fel, marii
consumatori de ceai, cafea
sau alcool au nevoie de mai
multă apă, din cauza efectului diuretic al băuturilor
respective.
Specialiștii au observat
faptul că oamenii sunt
deranjaţi de insistenţa cu
care sunt îndemnaţi să bea
cantitatea de apă necesară
pe zi. Astfel, ei ne propun

să ne formăm un fel de
grafic de consum a apei, iar
acest obicei nu v-a mai fi
privit ca o povară. Doi litri,
băuţi la întâmplare, este
într-adevăr destul de greu,
dar dacă vom consuma un
pahar de apă dimineaţa,
imediat după trezire, altul
înainte de fiecare masă și
câte unul înainte de fiecare
gustare, atunci va fi mult
mai simplu. Bând apă la
ore fixe și respectând un
anumit ritual, organismul
începe să simtă nevoia apei,
iar atunci când sosește momentul, simte un disconfort
dacă nu-și primește porţia
la timp. Alţii s-au obișnuit
să-și ofere o mică porţie de
apă la ore fixe și umblă în
permanenţă cu o sticlă de
apă la ei. Nici asta nu e rău
susţin medicii, iar după o
perioadă vor constata că
dacă au uitat să-și ia sticla,
li se va face sete exact la
ora obișnuită. Adică, băutul
apei poate ajunge să ţină de
ritmurile vieţii noastre cotidiene, așa cum sunt somnul
sau mâncarea. Într-o asemenea fază, băutul apei nu
mai este o povară, ci o necesitate și n-o putem ocoli.
Nu este neapărat necesar să bem anume apă, susţin specialiștii. Numeroase
alimente conţin multă apă,

iar consumul lor abundent
este benefic. Printre cele
mai bogate în apă fructe și
legume, amintim: castraveţii, salata verde, ţelina,
ridichea, roșiile, ardeii
grași, conopida, pepenele
verde, spanacul, căpșunile,
broccoli, grapefruit, caisele, cireșele, strugurii,
dovleceii. Singura condiţie
este să fie mâncate crude sau, eventual, fierte
înăbușit în aburi. Prin
alte mijloace de preparare
termică, apa se evaporă pe
parcurs și consumăm doar
partea solidă, fără apă.
Măcar în acest fel, apa
conţinută în fructe și legume completează, dar nu
înlocuiește paharul cu apă
limpede pe care trebuie
să-l bem zilnic.

DIMINEAŢA APA
FACE MINUNI
Apa este necesară vieţii, iar beneficiile ei asupra
sănătăţii sunt inegalabile.
Ca să funcţioneze normal,
toate organele au nevoie
de apă. Ceea ce este mai
interesant, consumul zilnic
de apă când ne trezim din
somn, ne face să ne simţim
în formă și să prevenim tot
felul de boli produse prin
deshidratare. Nutriţioniștii
explică că băutul dimineaţa
pe nemâncate a unul sau
două pahare de apă, contribuie la eliminarea toxinelor
și a altor substanţe de care
corpul nu are nevoie. Apa
ajută astfel la prevenirea
unor boli și la activarea

metabolismului pentru tot
restul zilei. De asemenea,
apa are rolul de a reduce
efectele nedorite ale anumitor substanţe ca alcoolul,
nicotina, poluarea etc.
Băută dimineaţa, apa
protejează și hidratează organele vitale, asigură buna
funcţionare a sistemului
limfatic, imunitar, a tranzitului intestinal, asigurând
menţinerea sănătăţii în
general. Un pahar cu apă
băut dimineaţa, imediat
după trezire, ne activează
organele și duce la scăderea tensiunii arteriale. Consumată cu 30 de minute
înainte de masă, apa ajută
la digestie, însă băută imediat după masă îngreuiază
digestia. La fel, un pahar
cu apă băut atunci când ne

este foame ajută la scăderea în greutate și menţine
creierul activ.
Apa este bună și pentru
hidratarea pielii. Contribuie
la menţinerea elasticităţii
pilelii și întârzie apariţia primelor riduri. În ce
privește constipaţia, apa
o poate preveni, deoarece
stimulează mișcările de
la nivelul colonului. Suferinzilor de gastrită li se
recomandă să bea destulă
apă pe zi, fiindcă nivelul de
aciditate va fi scăzut.
Dacă nu sunteţi
obișnuiţi să beţi apă cu
regularitate, începeţi prin
cantităţi mici, apoi creșteţi
progresiv. Puteţi adăuga
din când în când în apă
puţin suc de lămâie.
A.R.

ÎN MOLDOVA SE CONSUMĂ TOT MAI MULT GERMENI ȘI VLĂSTARI
Grâu încolţit, vlăstari de floarea soarelui,
lucernă ori ridiche sunt
doar câteva produse care
încet-încet își fac loc în
meniurile moldovenilor.
Pentru că tendinţa este
destul de proaspătă, unii
oameni se alimentează cu
seminţe germinate și vlăstari din curiozitate, alţii
și-au făcut din asta stil de
viaţă, informează portalul
specializat e-sănătate.md.
Unii au înlocuit carnea cu
vlăstarii, iar alţii încearcă
să le combine. Cert e că
toată lumea are un scop:
să obţină cât mai multe
beneficii pentru organism
din consumul acestor

„plăntuţe” firave.
Seminţele încolţite și
vlăstarii se găsesc chiar și
în meniurile restaurantelor, cel mai des în salate.
Buneii noștri, de exemplu,
au consumat la vremea
lor grâu sau ovăz încolţit,
fără să se gândească că
într-o zi acestea vor fi la
mare căutare. Specialiștii
spun că vlăstarii și germenii conţin de sute de ori
mai multe vitamine, decât
produsul final, regenerând
celule, adăugând energie și
chiar vindecând maladii.
În ţara noastră, moda
germenilor și vlăstarilor
prinde contur și interesul
este tot mai mare. Potrivit

specialiștilor, vlăstarii și
germenii conţin aproape
toată gama de vitamine
și enzime necesare organismului pentru o bună
funcţionare. Este vorba de

vitaminele A, B, C, E, etc,
dar și de substanţe precum
acid folic, niacină, potasiu,
fier și fosfor, lecitina – substanţă grasă care ajută corpul să elimine excesul de

colesterol. Indiferent de ce
tip de vlăstar sau germen
consumi, acesta este binevenit pentru organism, iar
efectul lor este uimitor.
Cei mai mulţi dintre
noi fie nu deţin suficiente
informaţii despre germeni pentru a-i integra
în meniu, fie sunt sceptici
referitor la raportul de beneficii pe care l-ar avea și
efectele mai puţin plăcute.
Germenii pot proveni de
la fasole, trifoi, lucernă,
boabe de soia, năut, grâu,
ridichi, broccoli etc. Ei pot
fi folosiţi în diverse reţete,
chiar și în dulciuri. Totuși,
consumul de germeni
poate avea și o latură ne-

gativă. Contaminarea cu
bacterii poate reprezenta
un risc pentru sănătate în
momentul în care consumăm germeni, deoarece
structurile fine și subţiri
ale germenilor, pot forma
un „culcuș” destul de bun
pentru dezvoltarea microorganismelor.
Pe lângă riscul agenţilor dăunători din germeni,
mai trebuie de ţinut cont
de faptul că, de exemplu,
germenii de fasole sunt
destul de greu de digerat
și pot cauza chiar indigestie. La fel, dacă aveţi
alergie la grâu, nu puteţi
consuma nici germeni de
grâu.
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CRIZĂ FĂRĂ PRECEDENT ÎN SUA:
CALIFORNIA A RĂMAS FĂRĂ APĂ
Autorităţile americane au pornit un adevărat război
contra hoţilor de apă din California, stat pârjolit de
patru ani de secetă cumplită, în care consumul de
apă a fost restricţionat prin lege, iar locuitorii se folosesc tot mai des de căi ilegale pentru a-și procura
lichidul vital.
În ultimele luni, cazurile de furt s-au înmulţit
foarte mult. Disperarea îi
va împinge pe cetăţeni să
se denunţe unul pe celălalt.
Aproximativ 46% din suprafaţa Californiei se află în
condiţii de „secetă excepţională”, potrivit autorităţilor
americane, iar prognozele
meteo arată că situaţia va
deveni critică pe timpul
verii, scrie Associated Press.
În aceste condiţii, administraţia statului american a
adoptat de urgenţă o lege
care prevede reducerea cu
25% a consumului de apă
în mediul urban. Autorităţile americane se aşteaptă
ca, din cauza limitării resurselor de apă, numărul

de furturi de apă raportate să crească, relatează
Accuweather. „Credem că
tot mai multă lume va simţi nevoia să raporteze tot
ce vede, orice furt de apă
săvârşit de oricine, fie că
este vorba despre apă din
hidranţi sau de la un vecin”,
a afirmat Jennifer Allen,
purtătoarea de cuvânt a
unei instituţii locale care se
ocupă de aceste cazuri.
Mai mulţi locuitori au
fost amendaţi cu 1.500 de
dolari pentru că au furat
apă dintr-un braţ de râu,
iar o echipă a unei firme de
construcţii a furat aproape
3.000 de litri de apă (echivalentul a trei metri cubi
de apă) din rezervele unui

departament de pompieri.
Luna trecută, autorităţile
au deschis o investigaţie
privind furtul unei cantităţi uriaşe de apă din delta
Sacramento-San Joaquin,
după ce două firme care distribuie apă pentru alimentarea a milioane de locuitori
şi pentru irigarea unor
suprafeţe întinse de pământ
au depus o plângere. Delta

Sacramento-San Joaquin
reprezintă cea mai importantă sursă de apă pentru
California, asigurând necesarul de apă pentru 23 de
milioane de oameni dintre
cele 38 de milioane locuitori ai statului american. De
asemenea, pentru irigarea
unei mari părţi din terenul
agricol al Californiei, adică
400.000 de hectare, este

folosită tot apa din deltă.
Fermierii susţin însă că nu
vor renunţa să folosească
apa de care au nevoie, întrucât este dreptul lor.
Sistemul de alimentare cu apă din California
se bazează pe distribuirea
de drepturi de folosire a
resurselor statului, fiecare
locuitor trebuind să raporteze cantitatea utilizată.

Lipsa unei supravegheri
serioase şi a unei monitorizări stricte a datelor
transmise de populaţie a
provocat problemele cu care
se confruntă California în
prezent, consideră analiştii.
De altfel, guvernatorul Californiei, Jerry Brown, a spus
că dacă seceta continuă,
cadrul legal, vechi de 100
de ani, va trebui schimbat.
Nici vedetele americane nu
au fost ocolite de măsurile
luate de autorităţi pentru
limitarea efectelor secetei.
De exemplu, fotomodelul
Kim Kardashian a primit,
la fel ca mai mulţi locuitori
din California, o scrisoare
din partea unei firme de
distribuţie a apei în care i
se cerea să reducă „drastic“
consumul de apă. Compania
le recomandă oamenilor
să-şi înlocuiască peluzele
cu unele artificiale sau săşi orneze grădinile cu alte
tipuri de plante, care au nevoie de mai puţină apă.

FRANŢA SACRIFICĂ MAI MULŢI PORCI

PROIECT INEDIT: GĂINI DE ÎNCHIRIAT

Abatoarele din Franţa
au sacrificat în primul trimestru al acestui an circa
6,2 milioane de porci, cifră
care arată o creştere de
2,4% pe an. În luna martie, sacrificările au fost cu
6% mai mari decât anul
precedent, potrivit rapoartelor Ministerului Agriculturii. Greutatea medie de
sacrificare a urcat cu 0,7%
la 82.9 kg în primele trei
luni ale anului. Consumul
de carne de porc şi de produse din carne de porc a
crescut cu 1,4%, comparativ cu un an mai devreme.
În această perioadă, Franţa nu a importat carne de
porc din alte ţări.

Mai mulţi antreprenori din București
au iniţiat un proiect inedit în care se pot
înscrie școlile și grădiniţele interesate. În
curtea instituţiilor este adus un coteţ pentru găini, iar copiii învaţă să le îngrijească.
Scopul întregului proiect este de a-i responsabiliza pe cei mici.
În perioada în care găinile sunt închiriate de instituţie, cei mici experimentează
activităţi pe care le-au văzut doar în desene
sau la adulţi, scrie digi24.ro. „Foarte mulţi
dintre ei chiar nu au văzut o găină vie sau
nu au pus mâna pe o găină vie. S-a simţit
vădit bucuria lor şi entuziasmul lor când
au văzut găina şi au alergat-o”, a spus Mihaela Moroş, directoarea unei grădiniţe din
capitală. „Am învăţat că au creastă, au un
gât, au nişte pene şi au o codiţă”, a explicat
o fetiţă. „În momentul în care avem şi un
material viu este extraordinar pentru că li
se dezvoltă limbajul în primul rând, iar apoi
responsabilitatea. Proiectul acesta fiind

Cu toate acestea, ţara
ar putea creşte exporturile cu 1%, dar exporturile
sunt comparate cu începutul anului trecut, când
cifrele de export au fost

puternic influenţate de
embargoul rus. Franţa a
reuşit să exporte carne de
porc în special în ţările din
afara UE, cu precădere din
Asia de Nord.

A APĂRUT UN ERBICID 100% NATURAL
Grădinarii care doresc să
controleze proliferarea buruienilor fără să recurgă la ierbicide
chimice o pot face de acum,
graţie unui produs 100% natural
pe bază de acid pelargonic, substanţă care se găsește în mod
natural în mușcate, introdus pe
piaţa din Franţa de câteva firme.
Acidul pelargonic este extras din
rapiţă și în curând va fi extras și
din porumb. El acţionează prin
contact, distrugând cuticula ceroasă care acoperă tulpinile și
frunzele buruienilor, care, lipsite
de aceasta protecţie, se usucă în
câteva ore sub acţiunea razelor
ultraviolete. Experimentele făcute în procesul de omologare
au arătat o eficacitate de 85-

90% în comparaţie cu ierbicidele
chimice.
Produsul trebuie administrat
de două ori pe an, nu este toxic
nici pentru om, nici pentru apă,
aer și sol. Pentru ca succesul să
fie maxim, buruienile nu trebuie
să fi depășit stadiul în care au
4 – 5 frunze (deși e eficient și mai
târziu), temperatura să nu fie mai
mică de 15 grade Celsius și produsul să fie pulverizat omogen pe
culturi, evident, pe vreme uscată.
Singura problema este că deocamdată, folosirea lui nu este
autorizată (în Franţa) decât pentru
spaţiile publice administrate de
colectivităţi (trotuare, terenuri de
sport, parcuri, grădini publice, cimitire…) scrie Le Figaro.

unic în România şi ajungând la noi, este
fantastic pentru că ei ies, le hrănesc, le dau
apă. E minunat”, a precizat Viviana German, educatoare şi psiholog. Iniţiativa proiectului aparţine unor tineri antreprenori
din capitală, care şi-au propus să sporească
curiozitatea celor mici şi să le amintească
părinţilor de copilăria din curtea bunicilor.
Programul este adresat atât şcolilor şi
grădiniţelor din toată ţara, cât şi a părinţilor
care vor să încerce o astfel de experienţă,
alături de copiii lor, în curtea propriilor case.

METODĂ INEDITĂ DE SĂDIRE
A CASTRAVEŢILOR ÎN BELARUS
Belarușii, care se folosesc
de această metodă, primesc o
recoltă atât de bogată, că sărează castraveţii la butoi. Pentru
plantare se pregătesc următoarele componente: humus,
cenușă de lemn, apă clocotită
și seminţe. Săpaţi un pat de o
lungime de 2 m și o lăţime de
60-70 cm. Faceţi gropiţe în formă de tablă de șah: una, apoi
două și din nou una. Distanţa
între ele trebuie să fie de 60
cm. Pregătim gropiţele în felul
următor: facem adâncituri de
vreo 10 cm, la fund punem un

pumn de humus, două linguri
de cenușă, un pumn de pământ
și amestecăm totul. Apoi turnăm deasupra apă clocotită,
lăsăm pe 5-10 minute și pu-

nem 5-7 seminţe de castraveţi.
Acoperim gropiţa cu pământ și
nu mai udăm nimic.
Dacă se așteaptă nopţi reci,
acoperiţi patul cu o folie, iar
dimineaţa daţi-o la o parte. Și
tot așa — până ce seminţele vor germina. Cel mai bine
e să udaţi castraveţii seara,
când lipsește lumina directă a
soarelui. Prin această metodă,
seminţele au început să germineze după o săptămână, în ciuda faptului că au fost plantate
seminţe cu termeni diferiţi de
germinare.
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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 albă
Ceapă galbenă
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov
Morcov timpuriu
Pătrunjel
Ridiche de lună
Roşii de seră
Salată
Sfeclă de masă
Sfecla de masa timpurie
Usturoi
Varză
Varză timpurie
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Vinete
Banane
Caise
Căpşune
Cirese
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Richard
Miez de nucă
Pepene galben (zemos)
Pepene verde (harbuz)
Pere
Piersici
Portocale
Prune uscate

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)
minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
50.00
55.00
50.00
55.00
55.00
55.00
1.00
2.00
1.00
1.00
6.00
2.00
3.00
6.00
3.00
13.00
14.00
13.50
8.00
12.00
10.00
9.00
10.00
9.00
9.00
10.00
10.00
12.00
14.00
12.00
13.00
13.00
13.00
10.00
10.00
10.00
7.00
10.00
7.50
8.00
9.00
8.00
23.00
23.00
23.00
22.00
22.00
22.00
10.00
10.00
10.00
14.00
14.00
14.00
8.00
15.00
12.00
13.00
14.00
13.00
15.00
15.00
15.00
25.00
25.00
25.00
10.00
12.00
10.00
10.00
10.00
10.00
29.00
29.00
29.00
23.00
40.00
28.00
21.00
26.00
21.00
20.00
20.00
20.00
3.50
3.50
3.50
3.50
4.00
3.50
4.00
4.00
4.00
20.00
22.00
20.00
40.00
40.00
40.00
40.00
42.00
40.00
12.00
14.00
12.00
6.50
7.00
7.00
4.50
6.00
5.50
10.00
10.00
10.00
30.00
30.00
30.00
20.00
20.00
20.00
18.00
18.00
18.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
-25.00
25.00
25.00
FRUCTE
21.00
21.00
21.00
35.00
40.00
35.00
20.00
25.00
25.00
28.00
40.00
30.00
20.00
20.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00
15.00
10.00
15.00
10.00
20.00
21.00
21.00
22.00
22.00
22.00
26.00
26.00
26.00
29.00
29.00
29.00
20.00
24.00
22.00
21.00
21.00
21.00
15.00
17.00
15.00
11.00
11.00
11.00
22.00
22.00
22.00
16.00
16.00
16.00
13.00
14.00
13.00
22.00
24.00
22.00
16.00
16.00
16.00
35.00
35.00
35.00
25.00
25.00
25.00
40.00
40.00
40.00
35.00
35.00
35.00
16.00
16.00
16.00
22.00
22.00
22.00
Piaţa agricolă Edineţ

Piaţa angro Bălţi

28.05.2015

Piaţa agricolă Ungheni
minim maxim

mediu

Piaţa agricolă Cahul
minim maxim

mediu

45.00
2.00
12.00
12.00
5.00
35.00
11.00
13.00
18.00
10.00
30.00
6.00
35.00
10.00
25.00
25.00
-

75.00
6.00
18.00
15.00
9.00
40.00
18.00
14.00
20.00
12.00
35.00
8.00
40.00
12.00
25.00
27.00
-

65.00
5.00
15.00
12.00
7.00
35.00
14.00
14.00
18.00
10.00
32.00
8.00
40.00
12.00
25.00
27.00
-

40.00
1.70
8.00
10.00
6.00
30.00
9.00
7.00
15.00
25.00
6.00
-

40.00
2.50
10.00
12.00
7.00
30.00
10.00
7.00
15.00
30.00
6.00
-

40.00
1.70
10.00
10.00
7.00
30.00
10.00
7.00
15.00
25.00
6.00
-

5.00
-

5.00
-

5.00
-

70.00
30.00
10.00
15.00
15.00
12.00
15.00
75.00
70.00
30.00

70.00
40.00
30.00
15.00
23.00
15.00
25.00
140.00
70.00
35.00

70.00
35.00
20.00
15.00
18.00
13.00
23.00
135.00
70.00
35.00

22.00
35.00
12.00
28.00
18.00
8.00
15.00
18.00
-

22.00
35.00
18.00
30.00
18.00
10.00
15.00
18.00
-

22.00
35.00
12.00
28.00
18.00
10.00
15.00
18.00
-
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SĂRBĂTOAREA CĂPȘUNII
ȘI MIERII
VA AVEA LOC LA CĂLĂRAȘI

Direcţia Agricultură din Călărași organizează un
eveniment inedit și așteptat de multă lume. Este
vorba de „Sărbătoarea căpșunii și a mierii”, care
se va desfășura la Sadova, Călărași, în ziua de 7
iunie, cu începere de la ora 9.00. „Vrem să atragem cât mai mulţi producători de căpșuni din
toate raioanele republicii ca, ulterior, să putem
organiza chiar un festival naţional, de ce nu”,
spune Anatolie Vulpe, șeful Direcţiei Agricultură,
Relaţii Funciare și Cadastru din Călărași.
Cei care vor veni cu
expoziţii, vor avea posibilitatea să înceapă pregătirile
chiar de dimineaţă, începând cu ora 7.00. Deschiderea oficială a sărbătorii
va avea loc la ora 10.00.
Oaspeţi care vor veni în

acea zi la Sadova, nu vor
regreta, dau asigurări organizatorii. După ora 10.30 cei
prezenţi la sărbătoare vor
putea să viziteze expoziţiile
de căpșuni și miere, să afle
lucruri noi și utile privind
creșterea căpșunilor și pro-

ducerea mierii direct de la
producători.
Ca de obicei, vor fi
desfășurate multe concursuri. Au fost stabilite deja
și categoriile. Este vorba de
cea mai frumoasă amenajare a pavilioanelor, cea mai
mare căpșună, cea mai originală compoziţie de miere
și căpșună, cea mai gustoasă băutură din căpșuni etc.
Totalizarea se va face la ora
12.30. „Sărbătorea căpșunii
și a mierii” se află la cea de
a doua ediţie. De ce la Sadova? „Pentru că la Sadova
avem 15 producători de
căpșuni”, a făcut explicaţiile
de rigoare Anatolie Vulpe.

EUROPA, AMENINŢATĂ DE O
PLANTĂ INVADATOARE
Ambrozia, plantă invadatoare nord-americană, al
cărei polen provoacă alergii
severe, ar urma să se dezvolte progresiv în toată Europa în deceniile viitoare, se
arată într-un studiu publicat în revista Nature Climate Change. Ambrozia face
flori mici care pot produce
rinite, jenă la ochi şi respiraţie şuierătoare. Introdusă
în Europa la sfârşitul secolului al XIX-lea, Ambrosia
artemisiifolia (plantă aromatică din familia compozeelor) este o plantă ce
poate atinge 2 metri înălţime. Ea este deja prezentă
în centrul şi sudul Europei,
îndeosebi în Italia de nord,
precum şi într-o mare parte
din sud-estul Franţei, unde
se organizează regulat campanii de smulgere. Însă eradicarea plantei este extrem
de dificilă fiindcă invadează
zone necultivate din jurul
spaţiilor locuite.
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OFERTE COMERCIALE
Perioada 14 - 27 mai 2015
OFERTE
Produs / Serviciu

Preţ

Cantitate

Contacte

Comercializez fasole

0 MDL

3t

s.Cârpesti; 027378231; boisteanuionion@mail.md

Comercializez
porumb

0 MDL

30 t

s.Cârpesti; 027378231; boisteanuionion@mail.md

Comercializez mazăre

0 MDL

20 t

s.Cârpesti; 027378231; boisteanuionion@mail.md

Comercializez ceapă

0 MDL

5t

s.Cârpesti; 027378231; boisteanuionion@mail.md

Comercializez
porumb

0 MDL

25 t

029875256; grebanos.aliona@
mail.ru

Comercializez grâu

0 MDL

30 t

029875256; grebanos.aliona@
mail.ru

Comercializez fasole

0 MDL

3t

029875256; grebanos.aliona@
mail.ru

Comercializez ceapă

0 MDL

5t

029875256; grebanos.aliona@
mail.ru

Comercializez grâu

0 MDL

25 t

027343209; valentina.turcan.59@
mail.ru

Comercializez mazăre

0 MDL

30 t

027343209; valentina.turcan.59@
mail.ru

Comercializez
porumb

0 MDL

20 t

027343209; valentina.turcan.59@
mail.ru

Comercializez fasole

0 MDL

5t

027343209; valentina.turcan.59@
mail.ru

Varză timpurie

15 000 MDL

2t

s. Chirileni, Ungheni; 023675378;
vstoica@mail.md

Ridiche de lună

15 000 MDL

3t

s. Manoileşti, raionul Ungheni ;
0236 73253; glodeanubs@mail.
md

Castraveţi

20 000 MDL

3t

s. Manoileşti, raionul Ungheni;
Telefon: 0 236 73253; 079574905;
glodeanubs@mail.md

Grâu alimentar.

3 400 MDL

600 t

s.Putinești, Fălești; 069339397;
antagrobs@mail.md

2$

30000 kg

SRL Vindex-Agro, 023551648;
079535158

Vând cireșe soi Valerii Cicalov
Taur mare pentru
carne

25 MDl/kg

Siloz de porumb anul
2014

630 MDL

100 t

Jim Boet, 069584886

Tăuraș holstein frize
la ferme olandeze

35 MDL

5 unităţi

Jim Boet, 069584886

Brânză de ovine
proaspătă

70 MDL

800 kg

GŢ Palii Anton, 025978227,
067178220

1200 lei unitatea

200 unităţi

GŢ Palii Anton, 025978227,
067178220

Vând cositoare
a.2012, stare bună

24000

1

GŢ Palii Anton, 025978227,
067178220

Press pentru balotat
paie, a. 2013

50000

1

GŢ Palii Anton, 025978227,
067178220

Vând ovine

30 unităţi Jim Boet, 069584886

CERERE

Bazându-se pe modele
matematice, o echipă de
cercetători francezi, britanici şi austrieci a calculat
că actuala concentraţie de
polenuri de ambrozie va fi
de patru ori mai mare în
Europa până în 2050. Zone
în care deocamdată planta
creşte foarte puţin, ca nordul Europei, nordul Franţei
sau sudul Marii Britanii, ar
putea fi puternic afectate în
perioada următoare. Cercetătorii consideră că prolife-

rarea ambroziei se datorează
încălzirii climatice care favorizează creşterea vegetaţiei. Ei menţionează însă că
şi modificările în utilizarea
solului şi uşurinţa cu care
seminţele de ambrozie sunt
împrăştiate de vânt, contribuie la dezvoltarea plantei
pe vechiul continent.
În afară de America de
Nord şi Europa, ambrozia a
ajuns în prezent şi în unele
regiuni din Australia, America de Sud şi chiar Japonia.

Produs / Serviciu

Preţ

Cantitate

Contacte

Făină de grâu de calitate superioară

6 000 MDL

500 t

Ungheni; 069709309; Email: estelitprimbs@mail.md

2000 t

068200355

Cumpăr grâu
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
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2015 DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?
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Abonaţi-Vă la ziarul AGRO
Index de abonare:

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN

PM 21948

PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

©

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

ŞI VEŢI PRIMI:

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

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

132 de lei
PENTRU
ABONAMENT
ANUAL

PREŢURI DE ABONARE (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

12

36

72

108

132

* august vacanţă

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

mici

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

 Grapă cu discuri
 Cultivatoare
 Cositoare cu rotor

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

