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Au avut loc până acum două ședinţe ale Comisiei speciale create să elaboreze și implementeze mai
multe măsuri de sprijinire a agricultorilor. Comisia, constituită din deputaţi din toate fracţiunile parlamentare, membri ai Guvernului și reprezentanţi ai organizaţiilor de agricultori, trebuie să propună până
pe data de 1 iulie 2015, proiecte legislative în vederea dezvoltării sectorului și susţinerii producătorilor
agricoli autohtoni. Comisia mai are la dispoziţie câteva zile pentru a elabora pachetul de legi pentru
agricultori, care urmează să fie votat în Parlament până la 15 iulie. În caz că nu vor fi rezultate reale în
activitatea Comisiei, iar termenii nu vor fi respectaţi, agricultorii intenţionează să reia protestele, deoarece, susţin ei, situaţia în agricultură este dificilă.
Prima ședinţă a comisiei speciale
pentru elaborarea modificărilor legislative în vederea susţinerii agricultorilor, a avut loc la începutul lunii
iunie, fiind prezidată de Andrian
Candu, președintele Parlamentului.
La ședinţă au mai participat Anatol
Arapu, ministrul Finanţelor, Vlad
Loghin, viceministrul Agriculturii,
reprezentanţi ai asociaţiilor de agricultori și producători agricoli din
Republica Moldova.
Subiectele discutate au vizat,
în special, identificarea unor surse
financiare suplimentare pentru majorarea Fondului de subvenţionare
a producătorilor agricoli, precum și
posibilitatea de stabilire, începând cu

acest an, a cotei 0% la impozitul pe
venit, cu condiţia reinvestirii venitului obţinut în dezvoltarea propriei
afaceri din domeniul agricol. Andrian
Candu a menţionat că toate iniţiativele legislative propuse pentru reabilitarea și dezvoltarea agriculturii vor
fi discutate iniţial în cadrul Comisiei
speciale, pentru a fi consultate cu
reprezentanţii asociaţiilor de agricultori. Totodată, Candu a anunţat că,
pentru a eficientiza activitatea Comisiei, pe site-ul Parlamentului a fost
creată o rubrică separată, numită
„Pachet agricol”, unde vor fi plasate
toate materialele informative la subiectul respectiv.
În cadrul ședinţei au fost discu-

tate mai multe propuneri venite din
partea reprezentanţilor agricultorilor,
urmând ca acestea să fie analizate și
identificate mecanisme clare de reglementare. A fost stabilit ca reprezentanţii Ministerului Finanţelor să
prezinte o analiză a datelor statistice
privind încasările la buget și evoluţia
indicatorilor macroeconomici în perioada în care în Republica Moldova
a existat cota de 0% la impozitul pe
venit, precum și informaţii în vederea identificării unor soluţii pentru
majorarea Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli.
Continuare în pagina 2
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AGRICULTORII, SCUTIŢI
DE PLATA IMPOZITULUI
PE VENIT
Peste câteva zile, la
16 iunie, s-a desfășurat
a doua ședinţă a Comisiei speciale, iar pe ordinea de zi au fost introduse aceleași chestiuni
care erau și la ședinţa
de acum o săptămână și
jumătate. Din cele șase
chestiuni de pe ordinea
zilei în volum deplin
a fost examinată doar
una. Chiar dacă s-a discutat intens, rezultatele
ședinţei nu au fost deloc
plauzibile, susţin agricultorii.
Majorarea Fondului
de subvenţionare, pe
care insistă agricultorii,
așa și nu a fost decisă.
Viceministrul Finanţelor, Simion Botnari
a evitat să spună dacă
ministerul dispune de
surse pentru îndeplinirea acestei solicitări.
El a menţionat doar că
se caută în continuare
soluţii și a lăsat să se
înţeleagă că acestea,
chiar dacă vor fi găsite,
vor fi făcute din contul optimizării altor
cheltuieli. Problema
principală rămâne
identificarea surselor
bănești pentru majorarea fondului de subvenţionare. „Bani nu sunt
nici în Germania, atât

cât trebuie. Însă Ministerul Finanţelor își
face treaba, iar surse
întotdeauna se găsesc”,
spune Simion Botnari.
Viceministrul Finanţelor nu a putut însă
să ofere detalii despre
sursa din care vor fi
luaţi banii. Alexandru
Slusari, președintele
„UniaAgroProtect” a
declarat că cea mai
mare problemă ţine
de majorarea fondului
de subvenţionare și se
pare că această întrebare nu este în planul
Ministerului Finanţelor
să fie soluţionată. „Însă
pentru noi este foarte
important să fie găsiţi
bani. Pe zi ce trece,

situaţia în agricultură
se agravează”, susţine
Slusari.
Reprezentanţii
agricultorilor susţin
că autorităţile nu au
oferit un răspuns exact
la întrebări ce ţin de
micșorarea TVA-ului
pentru produsele de
carne, acoperirea pierderilor în agricultură
sau acordarea auto-

rizaţiilor de import a
motorinei pentru lucrările de sezon. Vladimir
Loghin, viceministrul
Agriculturii a declarat
că micșorarea TVAului pentru produsele
agricole, așa cum solicită fermierii, ar putea
genera un conflict cu
Organizaţia Mondială a Comerţului, dar
și cu Fondul Monetar

Internaţional. „În condiţia când importatorii
și producătorii locali
sunt în condiţii diferite la TVA, de exemplu
suntem în contradicţie
cu regulile OMC-ului,
iar asta în lanţ duce
la conflict cu FMI-ul
și cu aceleași surse de
bani care ne vin de la
ENPARD”, a subliniat
Loghin.

Unica întrebare rezolvată în cadrul celei
de-a doua ședinţe a
Comisiei a fost hotărârea privind scutirea
agricultorilor de la
plata impozitelor pe
venit pentru anul 2015.
„Proiectul conceptual a
fost aprobat și sper că,
în scurt timp, această
iniţiativă va fi aprobată.
În ce privește restul
componentelor, situaţia
rămâne incertă”, declară Slusari.
Pentru următoarea
ședinţă a fost amânată
examinarea problemelor ce ţin de liberalizarea pieţei carburanţilor.
Proiectul a fost elaborat
și prezentat, însă deputaţii au solicitat o pauză, motivând că nu au
primit documentul la
timp. Problemele ce ţin
de reducerea impozitelor pentru producătorii
de carne și creditarea
fermierilor, de asemenea, vor fi discutate
ulterior. „A rămas puţin
timp pentru a elabora
proiectele de legi. Noi
promitem să venim la
1 iulie cu modificările
legislative respective. Pentru a evita la
toamnă falimentarea
masivă a producătorilor
agricoli, noi trebuie să
acţionăm. Dacă nu acţionează puterea, vom
acţiona noi”, a conchis
Alexandru Slusari.
A.R.
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Comanda nr. 640

Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură
(AIPA) anunţă toţi factorii interesaţi că, începând cu data
de 12 iunie 2015, a început perioada de recepţionare a
dosarelor de subvenţionare pentru anul 2015. Astfel, toţi
producătorii agricoli sunt așteptaţi pentru a depune cererile de solicitare a sprijinului financiar la secţiile/serviciile teritoriale ale Agenţiei.
„Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli
pentru anul 2015”, H.G. nr.352 din 10.06.2015, a fost
publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu
nr.144-149, art. 396 din 12.06. 2015.
Pentru informaţii suplimentare puteţi să vă adresaţi

oficiului central al Agenţiei de Intervenţie și Plăţi pentru
Agricultură la telefonul: 0 22-210-194, precum și oficiilor
teritoriale ale acesteia. Toată informaţia relevantă, inclusiv telefoane de contact, pot fi găsite pe pagina oficială a
Agenţiei: www.aipa.gov.md.
De asemenea, AIPA a anunţat iniţierea unei campanii
de promovare a Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015. Graficul privind desfăşurarea seminarelor în teritoriu cu tematica: ,,Formele
de sprijin financiar acordate producătorilor agricoli din
Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru
anul 2015”, îl puteţi găsi pe pagina Agenţiei.
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AGROBIONul FACE PLANTELE MAI REZISTENTE
AGROBION

Agricultorii s-au rugat să ploaie și, în sfârșit, zilele
trecute ploaia a venit. Totuși, suntem la „voia” Cerului, iar seceta este un fenomen care ne încearcă
an de an. Noi, Grupul de iniţiativă AGROBION în
Moldova, am fost zilele trecute prin raioane unde
se testează acest îngrășământ. Plantaţiile de floarea
soarelui, grâu, secară, soia, roșii, castraveţi și altele,
de la Nord, Centru și Sud, prelucrate foliar cu AGROBION, demonstrează că rezistă foarte bine secetei,
graţie acestui produs.

Cu toate că am observat
că în unele locuri solul era
chiar „crăpat” de uscăciune,
plantele prelucrate arătau
„foarte bine”. Agricultorii
sunt miraţi. Ei observă că
în comparaţie cu alte loturi
neprelucrate cu AGROBION, sau în comparaţie cu
loturile vecinilor, plantele
prelucrate prezintă o culoare mai verde, sunt mai
uniforme în înălţime, au
o tulpină mai groasă și o
frunză sănătoasă.
Nu facem doar reclamă, am remarcat aceste
schimbări și am constatat
rezultate reale. AGROBIONul ajută plantele să reziste
la secetă. Datorita formu-

lei sale unice, AGROBION
„hrănește” plantele, de
parcă le-ar face o „injecţie”
intravenoasă, hrănindu-le
celulele cu toate substanţele de care au nevoie. Tulpina aflată în solul uscat
pătimește. Ea pierde din
energie pe perioada secetei. Microelementele din
AGROBION „dislocate” în
straturile celulare superioare ale frunzelor, sunt foarte
binevenite în timpul secetei. Acestea menţin „viaţa”
plantei. Lent și cu precauţie,
celulele se alimentează cu
aceste microelemente organice naturale, dislocate în
substraturi celulare ca „dintr-un” depozit de rezervă.

Microelementele din AGROBION, fiind toate necesare
plantei și având dimensiuni
ale particulelor foarte mici,
pătrund ușor prin membranele „obosite” de secetă ale
celulelor plantelor. Rădăcina obosită de lipsa apei,
capătă un răgaz necesar ei.
Această „odihnă” a rădăcinii
este necesară plantei pentru viitoarele faze.
Foarte bune rezultate au
observat unii producători de
legume în sere. Au utilizat
AGROBION-ul prin picurare,
la castraveţi, roșii, ardei. La
fel, foarte bune rezultate
s-au observat la soia. Vă
putem pune la dispoziţie
telefoanele de contact

a acelor agricultori care
au folosit AGROBION-ul.
Menţionăm că încă nu este
târziu de a mai face o prelucrare-două cu AGROBION,
pentru a obţine o roadă sporită și a economisi din alte
îngrășăminte.
AGROBION-ul este un
lichid concentrat. Un litru
se dizolvă la 200 litri de apă
și se prelucrează cu această
soluţie în jur de un hectar
de plantaţie. Preţul experimental este de 150 lei/litru.
Producător: S.C. AGROBION
SRL, Iași, România.
Tel: 373 68191788;
+40747534661; +40
773376073

ENERGIA DURABILĂ PROMOVATĂ ÎN MOLDOVA
În cadrul Săptămânii Europene a Energiei Durabile în perioada 15-21 iunie în Moldova s-au
desfășurat „Zilele energetice”. Șeful Delegaţiei UE
în Moldova, Pirkka Tapiola, a declarat la deschiderea evenimentului, că scopul principal al Moldovei
rămâne atingerea obiectivului ca spre anul 2020
în jur de 20% din energia consumată să provină
din surse regenerabile.
„Folosirea surselor de
energie regenerabilă este
un moment vital atât pentru Moldova, cât şi pentru
întreaga planetă. Dintr-o
parte – protecţia mediului
înconjurător, iar din alta
– securitate energetică a
statului. Pentru cetăţeni
aceasta se înţelege prin
economie ce-i va permite
să reducă cheltuielile pentru energia consumată”, a
menţionat el.
Directorul Agenţiei
pentru Eficienţă Energetică, Mihail Stratan, a decla-

rat că scopul evenimentului este de a face schimb
de experienţă cu statele
lidere în domeniul surselor de energie regenerabilă. „Moldova dispune de
diverse surse de energie
regenerabilă: biomasă,
energie eoliană şi solară.
Folosirea acestor surse,
precum şi implementarea
proiectelor de eficienţă
energetică îi vor permite
Moldovei să depindă într-o
măsură mai mică de importul de resurse energetice. În plus, folosirea surse-

lor alternative de energie
au un impact pozitiv asupra mediului înconjurător.
Astfel, în cazul biomasei
noi folosim resturile, care
se transformă în energie”,
a spus el.
În cadrul „Zilelor energetice” la Chişinău, Orhei,
Ialoveni, au avut loc un
șir de conferinţe, dezbateri deschise, prezentări
de soluţii în domeniul

utilizării surselor alternative de energie, concerte,
prezentări de filme şi expoziţii foto. Una din discuţiile deschise s-a referit
la îmbunătăţirea eficienţei
energetice în Republica
Moldova și a avut genericul „Energia este prea
scumpă ca să fie risipită”.
În cadrul evenimentului,
Ministerul Economiei a
prezentat experienţa rele-

vantă a Uniunii Europene
și noua legislaţie a Republicii Moldova cu privire
la eficienţa energetică. La
finalul evenimentului, în
grădina publică Ştefan cel
Mare a fost lansată o expoziţie de tehnologii de energie regenerabilă: turbine
eoliene, colectoare solare,
panouri fotovoltaice, pompe geotermale şi cazane
pe biomasă, expuse în aer
liber, iar experţii în aceste
tehnologii au oferit toată
informaţia doritorilor de a
înlocui energia poluantă cu
cea prietenoasă mediului
ambiant. De asemenea,
tinerii entuziaşti și-au prezentat inovaţiile ce ajută la
producerea energiei curate
şi la reducerea consumului
de energie.
Săptămâna Europeană
a Energiei Durabile (EUSEW) a fost organizată în

Moldova pentru a doua
oară. Lansată în premieră
în 2006 la iniţiativa Comisiei Europene, EUSEW
reuneşte sute de organizaţii din toată Europa şi
de peste hotarele acesteia,
pentru a împărtăşi experienţa, a elabora idei noi, şi
de a contribui la atingerea
scopurilor climaterice şi
energetice ale UE în ceea
ce priveşte reducerea
efectului de seră, eficienţa
energetică şi sursele de
energie regenerabilă către
2020.
În Moldova EUSEW
pentru prima dată a avut
loc în 2014. Organizatorii
evenimentului sunt delegaţia UE, Guvernului Moldovei, Ambasadele Marii
Britanii, Cehiei şi Suediei
în Moldova, Primăria Chişinău, Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi altele.

AU APĂRUT EOLIENELE FĂRĂ ELICE
O companie spaniolă a lansat
stâlpii eolieni fără elice, în locul
turbinelor tradiţionale, informează Daily Mail. Avantajul acestora
constă în folosirea vorticităţii, un
fenomen aerodinamic generator
de electricitate, care îi face cu
mult mai silenţioși și mai siguri
decât cei cu elice.
Potrivit creatorilor turbinelor
Vortex, design-ul fără elice ar putea reduce costurile de fabricaţie
cu până la 53%, iar vorticitatea ar
putea reprezenta viitorul „energiei
verzi”, scrie Daily Mail. Prototipul
Vortex deja creat funcţionează cu
ajutorul unui con compus din fibre de carbon și de sticlă. La baza
conului sunt poziţionate două
inele cu magneţi negativi (de respingere), care se comportă ca un
motor non-electric, iar în bătaia

vântului, aceștia se vor împinge
unul pe celălalt. Astfel, mișcările
vor fi transformate în energie electrică cu ajutorul unui alternator
care crește frecvenţa mișcărilor
catargului, chiar și la viteze mici
ale vântului.
Turbina eoliană „Vortex Mini”
are 12 metri înălţime și, potrivit
companiei, poate capta jumătate
din puterea vântului, adică cu 30
de procente mai puţin decât vechii stâlpi. „Momentan, avem un
Vortex cu toate reperele tehnice:
oscilaţie, sincronizare cu diverse
tipuri de viteze eoliene și generare
de energie”, a declarat David Suriol, unul dintre creatorii turbinelor,
pentru Renewable Energy Magazine. Compania speră să scoată pe
piaţă turbine de 100 WT, până în
2018.

4 ACTUALITATE

 nr. 11 (185)
23 iunie 2015

A LUAT SFÂRȘIT PROIECTUL „EcoAgriNet”2
Recent, la Fălești, a avut loc ultima ședinţă a Comitetului de
Coordonare a proiectului „EcoAgriNet” – 2. Asociaţia Obștească
„CUTEZĂTORUL” din Fălești, una dintre Organizaţiile Regionale
a Federaţiei Naţionale a Agricultorilor AGROinform, a implementat activităţile proiectului în R. Moldova. Scopul proiectului
a fost de a informa și încuraja fermierii să utilizeze agricultura
ecologică și bunele practici agricole prietenoase mediului.
Proiectul Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică
„EcoAgriNet” – 2, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul
Operaţional Comun RomâniaUcraina-Republica Moldova 20072014, a avut drept scop promovarea și aplicarea mai intensă a
agriculturii ecologice. Producătorii
agricoli continuă să întâmpine
probleme ce ţin de instruirea și
informarea insuficientă privind
cerinţele de calitate faţă de produsele ecologice, pașii spre certificare și comercializare a producţiei
organice.

În cadrul proiectului au fost
întreprinse și desfășurate acţiuni
de selectare si instruire a fermierilor privind utilizarea agriculturii
ecologice, bunelor practici agricole
și minimizarea utilizării pe terenurile proprii a îngrășămintelor
minerale, pesticidelor, altor substanţe toxice.
Au fost organizate împreună
cu partenerii proiectului mai multe loturi demonstrative de comportare și testare a hibrizilor de:
floarea soarelui, porumb, sfeclă de

zahăr și varză timpurie cu utilizarea practicilor agricole prietenoase mediului. Rezultatele obţinute
pe loturile demonstrative au fost
puse la dispoziţia fermierilor, prin
intermediul presei locale, paginii
web a Asociaţiei, broșurilor și pliantelor informative.

A FOST DESCHISĂ ȘCOALA
CONSUMATORULUI
În cadrul proiectului „EcoAgriNet” – 2 au continuat acţiunile începute în cadrul proiectului „Eco-

AgriNet”. Pe lângă producerea și
certificarea produselor ecologice,
a fost pus accentul pe iniţierea
afacerilor în agricultura ecologică, marketingul agroalimentar și
lucrul cu consumatorii de produse
ecologice.
În cadrul activităţilor de consolidare a capacităţii reţelei transfrontaliere de formatori, au fost
organizate mai multe trening-uri,
unde formatorii au fost instruiţi
în domeniile comercializării produselor organice şi sensibilizării

consumatorilor. Tot in acest scop
a fost creată Școala consumatorului din Cernăuţi, care are menirea
sa consolideze şi dezvolte prin
schimb de experienţă abilităţile
fermierilor şi competenţelor consumatorilor în agricultura ecologică.
Activităţile Școlii consumatorului au avut menirea să creeze și
să cultive cultura ecologică a consumatorilor de alimente ecologice.
În scopul informării și instruirii
producatorilor agricoli și fermierilor privind pașii spre producerea
și certificarea producţiei ecologice,
formatorii pregătiţi au organizat
numeroase cursuri de instruire
cu fermierii. Cursurile de instruire
au demonstrat încă o dată interesul sporit al fermierilor fată de
subiectul propus, numărul participanţilor fiind cu mult mai mare
decât cel preconizat. Participanţii
la cursurile de instruire au primit
materiale promoţionale la temă,
pliante informative despre proiect,
obiective, activităţi și rezultate
asumate. La un nivel înalt organizatoric, cu implicarea fermierilor
în discuţii au fost desfășurate cursuri în raioanele Fălești, Drochia,
Briceni, Ștefan Vodă, Hâncești,
judeţele Botoșani, Iași, Vaslui,
Galaţi și regiunea Cernăuţi. Au
fost desfășurate 2 mese rotunde
la Fălești și Chișinău, consacrate
informării şi conștientizării consumatorilor.
Pe întreaga perioadă de realizare, activităţile proiectului

au dezvoltat acţiuni menite să
reducă, să minimizeze poluarea
mediului cu pesticide și alte substanţe toxice, să sporească responsabilitatea organelor abilitate
în domeniu, dar și a fermierilor,
agenţilor economici, populaţiei,
organelor administraţiei publice
locale, societaţii civile faţa de
calitatea alimentelor și protecţia
mediului.

AGRICULTURA
ECOLOGICĂ
VA FI PROMOVATĂ
MAI DEPARTE
După finisarea proiectului,
partenerii lui, prin intermediul
reţelei de formatori, organizaţiilor

pe care le reprezintă, vor promova
în continuare agricultura ecologică și practicile agricole nepoluatoare, vor identifica problemele
cu care se confruntă fermierii și
producătorii agricoli, informând
opinia publică, administratia publică locală și organele abilitate.
Victor Cimpoieş, directorul
executiv al AO “CUTEZĂTORUL”
din Fălești, a declarat în cadrul
ședinţei de finalizare, că există
posibilităţi de continuare a proiectului „EcoAgriNet” - 2. Boris
Boincean, doctor habilitat în agricultură, şef de Secţie la Institutul
Selecţia din Bălţi, a propus ca
în viitor în cadrul proiectului să
fie abordate probleme de genul
utilizării seminţelor autohtone,
nemodificate genetic, adaptate la
clima locală; certificarea corectă a
produselor etc.
De asemenea, Victor Cimpoieş
a propus în cadrul unui proiect
nou, dezvoltarea unor gospodării
agricole ecologice de la fondare
până la comercializarea producţiei. Constantin Agapi, coordonator
de proiect, Asociaţia Euroconcept
Iaşi, a sugerat ideea necesităţii
majorării subvenţiilor pentru
fermierii ce dezvoltă agricultura
ecologică, în Republica Moldova,
aducând exemplul pozitiv al României în acest sens.
A.R.

PLOILE AU PROVOCAT MARI PAGUBE
Aversele din ultimele zile au
provocat pagube considerabile
în mai multe localităţi din
ţară. În urma ploilor torenţiale din ultimele zile, angajaţii
Serviciul Protecţiei Civile şi
Situaţiilor Excepţionale al MAI
au fost solicitaţi pentru pomparea apelor din mai multe
gospodării din localităţile ţării.
În satul Măgdăceşti, raionul
Criuleni, salvatorii au intervenit
în forţă pentru a elibera de apă
beciurile a 12 gospodării, trei
subsoluri şi două săli dintr-un
complex de ceremonii. La faţa lo-

cului au fost efectuate lucrări cu
efectivul a şapte unităţi de pom-

pieri. De asemenea, a fost afectată
o porţiune de drum de 4,5 km din

aceiași localitate. Salvatorii au
fost solicitaţi şi în localitatea Delăcău din raionul Anenii Noi, unde
ploaia a inundat beciurile a două
gospodării.
Energia electrică a fost întreruptă parţial în mai multe
localităţi, cel mai mult fiind
afectate raioanele Floreşti şi
Străşeni. În localităţile care au
rămas fără energie electrică s-au
deplasat echipele de intervenţie.
Vântul puternic a doborât arbori
şi a smuls foi de ardezii de pe
acoperişurile a 4 case din satul
Bărboieni, raionul Nisporeni. Doi
arbori au fost doborâţi la pământ.
Unul dintre ei a căzut o peste un
automobil care se afla la o staţie

PECO în localitatea Voloviţa, Soroca, iar altul a căzut peste o căsuţă la o tabără pentru copii din
Anenii Noi. În ambele cazuri a
fost solicitat ajutorul salvatorilor
pentru a înlătura copacii. Totodată, două gospodării din satul
Doltu, Făleşti, au fost înnămolite
după ploi şi a fost nevoie de intervenţia salvatorilor.
Conform datelor operative,
ploaia și grindina din ultimele
zile a afectat mai multe culturi
agricole din raioanele Floreşti, Teleneşti, Ungheni, Nisporeni şi UTA
Găgăuzia. Comisiile pentru situaţii
excepţionale teritoriale urmează
să estimeze suma prejudiciului
material.

ACTUALITATE
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RUSIA REIA IMPORTUL PARŢIAL DE FRUCTE
„Rosselhoznadzor” a permis din 12 iunie importul
mai multor fructe din Moldova. Astfel, putem exporta parţial în Federaţia Rusă mere, pere, gutui,
caise, vișine, cireșe, piersici, nectarine, prune şi
porumbele. Oferirea dreptului de export în acest
caz are calitate de experiment, iar în cazul depistării abaterilor de la cerinţe, serviciul iarăși va
interzice importul de fructe.
Într-un comunicat de
presă difuzat de Agenţia
Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor (ANSA) suntem informaţi că, în urma
vizitelor recente ale reprezentanţilor din cadrul Serviciului Federal Fitosanitar
de Stat al Federaţiei Ruse
(Rosselhoznadzor), a fost
luată decizia de a permite
mai multor întreprinderi
din Republica Moldova să
exporte fructe. Astfel, a
fost reluat parţial exportul
în Federaţia Rusă de mere,
pere, gutui proaspăt, caise,
vișine și cireșe, piersici, nectarine, prune și porumbele
proaspete.

Reprezentanţii de la
„Rosselhoznadzor” au anunţat că oferirea dreptului
de export în acest caz are
calitate de experiment și
se bazează, inclusiv, pe
constatarea lipsei elementelor supuse carantinei
fitosanitare în produsele
moldovenești la exportul de
mere. Permisiunea a fost
dată sub garanţia Agenţiei
Naţionale pentru Siguranţa
Alimentelor din Republica
Moldova, a fost comunicată
tuturor direcţiilor teritoriale
ale „Rosselhoznadzor” și a
intrat în vigoare în data de
12 iunie 2015.
Potrivit serviciului de

presă ANSA, lista întreprinderilor care au primit
posibilitatea de export e
limitată: SRL „Grimafruct”,
SRL „Agrodenidan”, SRL
„Maidan Grup”, SRL „UnitOlimp”, SRL „Altân Alma”,
SRL „Bacaian Com”, SRL
„Oguzagroprom”, Colhoz
„Pobeda”, precum şi mai
multe întreprinderi din
raioanele de este ale Republicii Moldova: Grigoriopol,
Dubăsari, Camenca, Râbniţa
şi Slobozia.
În acest context, autorităţile fitosanitare din Republica Moldova au declarat
că majoritatea absolută a
întreprinderilor agricole din
ţara noastră sunt capabile
să asigure criteriile de calitate înaintate de Federaţia
Rusă și de alte pieţe nu mai
puţin exigente. De aceea,
și-au exprimat încrederea
că acest experiment va duce
la faptul, ca toate întreprinderile moldovenești să
fie admise spre a exporta

RECOMANDĂRI
PENTRU CONSUMATORI
Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor (ANSA) vine cu un șir
de recomandări şi sfaturi utile pentru consumatori în perioada caldă a
anului. Angajaţii Agenţiei susţin că în
această perioadă crește cererea faţă de
anumite produse sezoniere: îngheţata
și cvasul. Astfel, este deosebit de important să se acorde o atenţie sporită
la condiţiile în care sunt păstrate și
comercializate aceste produse.
În cazul îngheţatei este necesar să aveţi
în vedere că acest produs trebuie să fie comercializat numai în stare congelată, care la
decongelare trebuie să prezinte gust şi miros

nemodificate, caracteristice sortimentelor
respective. Nu achiziţionaţi îngheţata dacă
aveţi suspiciuni că a fost decongelată şi
apoi recongelată. Produsul care a fost supus
congelării repetate, are forma şi ambalajul
modificat. De asemenea, nu cumpăraţi îngheţată dacă observaţi că ambalajul este
murdar sau nu este bine închis. Refuzaţi
îngheţata care prezintă termenul de valabilitate modificat, depăşit sau pe care acesta
nu este înscris.
În cazul cvasului, acordaţi mare atenţie

pe piaţa rusă, în baza unor
condiţii transparente și
echitabile.
În același timp, ANSA
anunţă disponibilitatea sa
de a presta serviciile necesare întreprinderilor nominalizate și atrage atenţia
asupra faptului, că verificarea proceselor tehnologice
și certificarea fitosanitară
va fi riguroasă, pentru a garanta credibilitatea produselor moldovenești pe piaţa
Federaţiei Ruse.
Produsele trebuie să
corespundă cerinţelor de
carantină şi fitosanitare ale
Rusiei şi Uniunii Vamale şi
să fie libere de organisme
de carantină și vor fi livrate
sub garanţia ANSA.
„Rosselhoznadzor” a
avertizat că în caz de depistare a abaterilor de la cerinţe, serviciul din nou va fi
nevoit să interzică importul
de producţie de carantină.
A.R.

O VARIETATE MARE
DE FRUCTE ȘI POMUȘOARE
PE PIAŢA DIN UNGHENI
În fiecare zi varietatea de fructe pe
piaţa din Ungheni devine tot mai
mare. Producătorii locali vin pe
piaţă cu noi loturi de vișini, cireși,
caise, zmeură, coacăză roșie, căpșuni.
Oferta este destul de impunătoare,
cererea fiind modestă.

la condiţiile în care este expusă spre comercializare această băutură. Comerciantul trebuie să afişeze la vedere informaţia despre
producătorul şi vânzătorul de cvas, inclusiv
adresa şi telefonul de contact, la fel și să
afişeze la vedere informaţia privind legalitatea activităţii punctului mobil. Acordaţi
atenţie la recipientul în care este transportat şi expusă spre vânzare băutura. Cvasul
nu poate fi transportat şi stocat în recipiente
din masă plastică. Recipientele recomandate
în acest scop sunt butoaiele din inox sau
cisternele pentru uz alimentar. Temperatura
de distribuire a produsului nu trebuie să
depășească 10 grade Celsius. Acordaţi atenţie recipientelor în care vă este oferit cvasul.
Acestea trebuie să fie de unică folosinţă şi
stocate în conformitate cu cerinţele sanitaro-igienice. Sunteţi în drept să solicitaţi
de la vânzător documentele de provenienţă
(facturile fiscale) şi acte care confirmă calitatea produsului (certificat de calitate, certificate igienic, conformitate după caz).
În cazul în care, consumatorii constată
nereguli, care ar putea pune în pericol sănătatea publică, sunt rugaţi să sesizeze reprezentanţii subdiviziunilor municipale/raionale pentru Siguranţa Alimentelor sau să
apeleze Linia Fierbinte ANSA: 080080033.

Preţurile de vânzare a căpșunelor variază între 25,00 și 35,00 lei/kg, în dependenţă de mărime și calitate. Comparativ
cu aceiași perioadă a anului precedent,
preţul este mai mare cu 75%, dar calitatea căpșunelor este mai slabă. Din cauza
secetei, fructul nu are miros pronunţat și
nici dulceaţă caracteristică pentru specie. Vișina se vinde cu un preţ de 10,0015,00 lei/kg, fiind cu 25% mai mic ca

anul trecut; cireșele – cu 7,00-10,00 lei/
kg (- 33%), caisele – 10,00-20,00 lei/kg (
la nivelul anului trecut), zmeura – 40,00
lei/kg (+14%), coacăza roșie – 25,00 lei/
kg (+25%).
Producătorii de cireșe cu suprafeţe
mari au probleme cu vânzarea producţiei. În anii precedenţi vindeau cireșele
în Rusia, însă în acest an nu au acces
pe această piaţă. Ei se orientează spre
pieţele din Chișinău și Bălţi, dar în
cantităţi mici și la un preţ mai redus,
suportând cheltuieli mari pentru transport. Mulţi din ei regretă că au plantat
suprafeţe mari de cireșe, însă rămâne
speranţa că situaţia se va îmbunătăţi.
AGROinform,
Ungheni

6 REALIZĂRI
VINUL MOLDOVENESC
APRECIAT ÎN CHINA
Vinurile din Moldova au impresionat din nou comunitatea internaţională. Recent, la Beijing, în cadrul expoziţiei „TopWine”
China 2015, vinurile noastre au fost vedetele evenimentului.
Expuse la un stand impresionant, produsele a 17 companii vinicole au atras vizitatorii chinezi datorită gustului rafinat, savorii
puternice şi culorilor speciale.
Potrivit unui comunicat de
presă al Oficiului Naţional al
Viei și Vinului din Moldova,
participarea la eveniment a producătorilor autohtoni a avut loc
la iniţiativa instituţiei, cu susţinerea programului
USAID CEED II, care
continuă campania de
promovare a brandului de ţară „Vinul Moldovei” pe cele mai importante pieţe internaţionale. La această
ediţie a expoziţiei de
la Beijing au participat mai multe companii vitivinicole din
ţară. Andrian Digolean, expert principal
marketing din cadrul
ONVV, a declarat pentru presă că expoziţia
de la Beijing a fost un
succes fulminant pentru vinificatorii noştri.
„Pe durata evenimentului standul Moldovei a fost practic luat
cu asalt de vizitatori,
fiind epuizate toate
stocurile cu care vinificatorii noştri au
mers în China. Interesul manifestat faţă de vinurile
noastre reconfirmă faptul că „Vinul Moldovei” are toate şansele
să cucerească piaţa chineză, dar
şi să devină un simbol al calităţii şi un brand recunoscut la
nivel internaţional.”
Timp de trei zile, expoziţia de
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la Beijing a fost vizitată de cca
10 mii de vizitatori: experţi, importatori, distribuitori, jurnaliști,
bloggeri, amatori ai vinurilor de
calitate și potenţiali parteneri
de afaceri. În cadrul degustărilor

din Moldova susţine că expoziţia
specializată din Beijing este o
mare oportunitate pentru vinificatorii din ţara noastră. „Am
comunicat cu mai mulţi profesionişti din domeniu şi am avut
mai multe întruniri cu parteneri
din alte ţări. Sper ca în câteva
luni să avem parte de rezultate
concrete”, declară el.
Standul ţării noastre s-a bucurat şi de aprecierea înalţilor
diplomaţi europeni, vinurile
autohtone fiind savurate de Am-

participat la 3 masterclass-uri
specializate. Acestea au fost
prezentate de experta Fongyee
Walker, co-fondatoarea „Dragon
Phoenix Fine Wine Consulting”,
prima companie independentă

la standul moldovenesc, producătorii noștri au avut posibilitatea de a-și prezenta vinurile potenţialilor parteneri de afaceri,
fapt ce le va spori şansele de
export pe piaţa chineză. Radu
Popescu, manager export din
cadrul unei companii vinicole

basadorii Extraordinari şi Plenipotenţiari ai Slovaciei şi Estoniei
în China, Frantisek Dlhopolcek
şi Toomas Lukk, însoţiţi de omologul lor din Republica Moldova,
Anatol Urecheanu. Pe durata
evenimentului, cca 100 de vizitatori prezenţi la expoziţie au

care oferă servicii de consultanţă și educaţie în domeniul vinului din Beijing.
Natalia Chitii, manager export în cadrul unei companii
vinicole din Moldova susţine că
la expoziţie a fost conștientizat
o dată în plus potenţialul imens

pe care îl au vinurile roșii produse în Republica Moldova.
Potrivit ei, o abordare și o strategie corectă de promovare, ne
vor oferi șansa de a ajunge în
topul preferinţelor chinezilor.
„Am remarcat maturizarea gusturilor
consumatorilor chinezi în materie de
vinuri, ceea ce favorizează introducerea
pe piaţă în viitorul
apropiat a vinurilor
albe, rosé, dar și a
vinurilor spumante,
determinând astfel
apariţia unei nișe în
care noi, producătorii de vinuri, ne-am
putea crește vânzările.”
Expoziţia s-a bucurat de mediatizare
excepţională, un
aspect foarte important pentru a crea
vizibilitate vinurilor
din Moldova. Actualmente 20 de companii vitivinicole din
Moldova își exportă
produsele în China.
Datorită politicilor
de promovare ale ONVV și a
eforturilor depuse de producătorii vitivinicoli, în 2014 vânzările
vinurilor moldovenești pe piaţa
chineză au sporit cu 7%, iar producătorii noștri au exportat în
această ţară peste 1 milion 131
de mii de litri de vin.

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

ISTORII DE SUCCES

 nr. 11 (185)
23 iunie 2015

7

CULTIVAREA CĂPȘUNELOR 
O AFACERE DULCE ȘI PROSPERĂ
Producătoarea Angela Bejenari din s. Plopi,
Dondușeni se ocupă cu agricultura din anul 2001.
Împreună cu soţul au fondat o gospodărie ţărănească și au început să crească legume în sere și
în câmp. Cu puţini ani în urmă, au trecut și la cultivarea căpșunelor, iar succesele nu s-au lăsat mult
așteptate. În anul curent, familia Bejenari a reușit să
iasă pe piaţă cu trei săptămâni mai devreme decât
alţi producători, reușind să vândă căpșunele la un
preţ foarte bun.
Soţii Bejenari au început
să muncească în agricultură pentru că au dorit să fie
acasă, lângă copii. „Nu am
ales să plecăm peste hotare.
Vedem ce se întâmplă în
alte familii, copiii au rămas
în grija buneilor și plâng
după părinţii lor. Am decis
să facem ceva aici, în ţara
noastră. Consider că dacă
muncești, cât de puţin dar
tot aduni ceva”, ne spune
Angela Bejenari. Nu au avut
nici un fel de ajutor la început, decât munca proprie.
Au luat câteva credite, iar
din ce câștigau, investeau
iarăși și în acest fel au
reușit să se dezvolte.
Acum trei ani, aflându-se la un seminar în
Chișinău, a aflat unele informaţii despre creșterea
căpșunelor și s-a interesat
mai mult despre acest
subiect. „Asistam la un seminar despre legume, dar
instructorul ne-a spus și
despre cum cultivă căpșune.
M-am apropiat de el mai
târziu, am întrebat și am
hotărât să încerc”, zice
producătoarea. A început
totul de la 50 de stoloni de
căpșun, pe care i-a înmulţit treptat, ajungând acum
să cultive două hectare de
fruct. Succesele nu s-au lăsat mult așteptate. În acest
an, familia Bejenari a reușit
să iasă pe piaţă cu trei săptămâni mai devreme decât
alţi producători, reușind să
vândă căpșunele la un preţ
foarte bun.

MULTĂ MUNCĂ
ȘI RĂBDARE
În prezent, familia Bejenari continuă să cultive legume în sere, dar numai pe
o suprafaţă de 30 de ari. Nu
vor renunţa să crească legume, dar cantitatea pe care
o produc, este decisă în dependenţă de cerinţele pieţei
locale. Totuși, prioritate s-a
dat căpșunelor. Deși acestea
cresc în câmp deschis, familia Bejenari are două sere în

care au pus căpșuni. Producătoarea susţine că pentru
ea este mai ușor să se ocupe
de căpșuni decât de legume.
„În cazul legumelor sunt
mai multe probleme cu răsadul, care trebuie crescut
în condiţii speciale, încălzire, solul trebuie prelucrat.
În cazul căpșunelor, răsadul
nu este pretenţios. Luăm
stolonii în august și-i plantăm în sere”, susţine producătoarea. Totuși, după ea,
căpșunele necesită multă
muncă, dar nu se teme de
concurenţă, pentru că deși
multă lume încearcă, nu
tuturor le reușește. „ Unii
spun că e multă muncă, nu
au răbdare și lasă mâinile
în jos. Dar cel care iubește
să muncească, obţine rezultate bune în orice caz”.
Legumele le realizează pe
piaţa locală din raion, dar
căpșunele le vinde la Bălţi.
Are și căpșuni remontante,
dar spune că aceste fructe
sunt foarte solicitate la
sezon, iar în alte perioade
ale anului nu se vând prea
bine. Însă, pe viitor, ar vrea
să iasă cu o anumită cantitate de căpșune extrasezon,
pentru a le vinde în unele

reţele de magazine.
După ce a început să
crească căpșune, a participat la mai multe instruiri
despre bacifere, obţinând
chiar și o diplomă în acest
domeniu. „Mă interesează
aceste culturi, mai avem
o suprafaţă mică de agriș,
vreo 20 ari de zmeură și puţină coacăză neagră. Doresc
pe viitor să ne extindem
și să cultivăm mai multe
culturi bacifere, nu doar
căpșune”, susţine femeia. În
acest an a devenit membră
a Asociaţiei „Bacifera” și
intenţionează să obţină licenţa pentru a vinde stoloni
de căpșuni. La fel, dorește
să se asocieze în cel mai
apropiat timp cu alţi producători de culturi bacifere,

pentru a construi împreună
un frigider. „Suntem deja
trei membri, ne mai trebuie
doi ca să putem crea un
grup de producători și să
beneficiem de programele
Mac-P. Împreună putem
reuși să facem mai multe
lucruri bune, pentru că de
unul singur e mai greu”.

ACASĂ POT FI
OBŢINUTE
REZULTATE BUNE
Producătoarea Angela Bejenari este membră
a Federaţiei Naţionale
a Agricultorilor AGROinform de la începutul
activităţii sale în sectorul agricol. De asemenea,
este membră activă a
Reţelei de socializare a
femeilor din agricultură
din zona Nord, beneficiind de un șir de seminare și instruiri în acest
sens. Consideră foarte utile
activităţile organizate de
către ACED și AGROinform.
„Învăţăm foarte multe. De
exemplu, nu prea știam
cum se face contabilitate
într-o gospodărie ţărănească. Acum când apar anumite întrebări, cunoaștem pe
cine să contactăm ca să ne
ajute. Întâlnirile între femei
sunt deosebit de necesare.
Ne vedem, sfătuim, legăm
prietenii, chiar ne vizităm.
La mine recent au fost câteva doamne pe care le-am
cunoscut în cadrul acestor
activităţi. La fel și eu am
fost la unele dintre ele. Învăţăm una de la alta, cum

altfel?”, conchide ea.
Familia Bejenari are trei
copii. Cel mai mare băiat
este student la Academia
de Arte, iar două fetiţe au
absolvit clasa a V-a. Toată
familia este implicată în
afacere. Sezonier, la culesul
căpșunelor sunt angajaţi lucrători. La culesul fructelor
se lucrează dimineaţă și seară, când nu este foarte cald,
pentru că dacă căpșunele se

adună fierbinţi, nu se păstrează foarte bine.
Ne spune că marea
majoritate a problemelor
agricultorilor ţin de lipsa suficientă a resurselor
financiare. „Noi am luat
credite și am întors băncii o
sumă mare, care ne-a cam
afectat buzunarul, dar nu
am avut încotro. Sperăm că
odată cu trecerea timpului,
se va normaliza situaţia cu
creditarea pentru agricultură. Ar fi bine să existe pentru cei care fac agricultură
anumite privilegii, pentru
că toată lumea are nevoie
de hrană. Noi, agricultorii,
suntem foarte răbdători,

facem tot ce trebuie până la
urmă, nu cedăm, dar închipuiţi-vă ce ar fi dacă nimeni
nu ar produce și ar fi totul
de import?”, se întreabă
producătoarea.
Cu toate problemele
care există, nu îi pare rău că
a început afacerea în agricultură. „Ne place ce facem
și ne bucurăm de produsele
pe care le obţinem. La piaţă
avem clienţi fideli care ne
respectă și ne așteaptă
de fiecare dată, chiar
dacă sunt și alţi comercianţi”. Căpșunele Angelei
Bejenari sunt un produs
sută la sută natural. În
acest an va depune o
cerere la Ministerul Agriculturii, pentru a certifica produsele. „E păcat să
nu obţin acest certificat,
având în vedere că nu
tratez căpșuna cu nimic.
La 5 mai când am ieșit
pe piaţă cu căpșune din
seră, celor mai mulţi
cumpărători nu le venea
să creadă că este produsă
de mine. Unii au fost chiar
să vadă serele, pentru a se
convinge. Prin urmare, la
noi acasă pot fi obţinute
rezultate bune”.
Angela Bejenari îndeamnă femeile care vor
să înceapă o afacere în
agricultură să aibă curaj
și să facă ceea ce le place.
„Să depună suflet în ceea ce
cultivă și să încerce să facă
agricultură în ţara noastră.
Sunt multe oportunităţi și
aici. Chiar dacă profitul e
mai mic, câștigă copii că
sunt lângă mama”.
Arina ROȘCA
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AGRICULTORII MOLDOVENI AU MAI MULTE OPORTUNITĂŢI
PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR.

DOMENIU 2  ASIGURAREA GESTIONĂRII DU
RABILE A RESURSELOR NATURALE:
 MĂSURA 2.1. Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole;
 MĂSURA 2.2. Stimularea producătorilor agricoli pentru
procurarea echipamentului de irigare;
 MĂSURA 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru
compensarea cheltuielilor la irigare;
 MĂSURA 2.4. Stimularea şi subvenţionarea investiţiilor
pentru procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till;

SUBVENŢIILE
În ziua de 20 mai 2015 Guvernul Republicii Moldova a
aprobat Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli în sumă de 610 mln lei. Regulamentul stabileşte măsurile de sprijin din mijloacele fondului de subvenţionare
a producătorilor agricoli, precum şi modul de administrare
a fondului în vederea asigurării şi garantării corectitudinii de alocare a mijloacelor, inclusiv condiţiile obligatorii
necesare pentru obţinerea mijloacelor, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, cuantumul sprijinului financiar
alocat, modalităţile de recepţionare, inspectare, autorizare,
contabilizare plăţi. Administrarea mijloacelor fondului de
subvenţionare a producătorilor agricoli se efectuează de
către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură de
pe lângă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
Mijloacele fondului se utilizează conform măsurilor de
sprijin şi în limitele alocaţiilor aprobate prin Legea bugetului de stat şi redistribuite pe parcursul anului în dependenţă de prioritatea acestora. Mijloacele fondului sunt alocate
pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar și vor fi utilizate conform următoarelor domenii de
sprijin:
DOMENIU 1 – CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII
SECTORULUI AGROALIMENTAR PRIN RESTRUCTU
RARE ŞI MODERNIZARE:
 MĂSURA 1.1. Subvenţionarea investiţiilor pentru producerea legumelor și a fructelor pe teren protejat (sere de
iarnă, solarii, tuneluri);
 MĂSURA 1.2. Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor
pomicole;
 MĂSURA 1.3. Stimularea şi subvenţionarea investiţiilor
pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional;
 MĂSURA 1.4. Stimularea investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
 MĂSURA 1.5. Stimularea procurării animalelor de prăsilă;
 MĂSURA 1.6. Stimularea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;
SUBMĂSURA 1.6.1. Case de ambalare şi frigidere de
păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor;
SUBMĂSURA 1.6.2. Procesare, uscare şi congelare a
fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor;
SUBMĂSURA 1.6.3. Procesare, uscare şi condiţionare
a cerealelor, oleaginoaselor, floarea soarelui, soia;
SUBMĂSURA 1.6.4. Prelucrare primară, ambalare,
refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare,
ambalare şi păstrare a laptelui;
 MĂSURA 1.7. Facilitarea accesului la pieţele de capital
şi factori de producţie pentru agricultori, inclusiv creditarea producătorilor agricoli de către băncile comerciale
şi instituţiile financiare nebancare:
SUBMĂSURA 1.7.1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare;
SUBMĂSURA 1.7.2. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură;
 MĂSURA 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricoli.

DOMENIU 3  SPORIREA INVESTIŢIILOR ÎN IN
FRASTRUCTURA FIZICĂ ŞI CEA A SERVICIILOR DIN
MEDIUL RURAL, INCLUSIV ÎN INFRASTRUCTURA
AFERENTĂ ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE, PLASA
TE ÎN EXTRAVILAN:
 MĂSURA 3.1. Sprijinirea investiţiilor în infrastructura
aferentă întreprinderilor agricole, plasate în extravilan.

CREDITUL POLONEZ
A fost acordat R. Moldova de către Polonia și are o valoare de 100 milioane euro. Este destinat pentru finanţarea
proiectelor în domeniul agriculturii, procesarea produselor alimentare, inclusiv infrastructura aferentă acestora.

Creditul este acordat în formă de livrări de bunuri, utilaje,
echipamente şi servicii din Polonia către beneficiarii finali
din Republica Moldova. Pentru domeniul agriculturii, procesării produselor alimentare şi infrastructurii aferente
acestora va fi utilizată o cotă de 90% din suma creditului.
Scopul creditului este sporirea competitivităţii sectoarelor prin restructurarea şi modernizarea lor, creşterea
treptată a cotei de produse agricole şi industriale cu valoare adăugată înaltă. Instituţia responsabilă de implementarea creditului este Unitatea de implementare a creditului
de asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone, aflată
în subordinea Agenţiei de Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură.

Componentele programului:
COMPONENTA I: Rezilienţa schimbărilor climatice și
dezvoltarea lanţului valoric incluziv prin:
 Rezilienţă climatică prin agricultură conservativă;
 Dezvoltarea lanţului valoric incluziv.
COMPONENTA II: Finanţare rurală incluzivă și dezvoltarea capacităţilor prin:
 Finanţarea întreprinderilor mici și mijlocii;
 Finanţarea tinerilor antreprenori;
 Finanţarea micro antreprenorilor.
COMPONENTA III: Dezvoltarea infrastructurii economice pentru rezilienţă rurală și creștere.

FILIERA VINULUI
Programul de restructurare a Sectorului Vitivinicol
a fost conceput de către Guvernul Republicii Moldova și
Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru a soluţiona
vulnerabilităţile structurale din industria vitivinicolă a
Moldovei. Conform Contractului de Finanţare semnat la
23 noiembrie 2010, BEI acordă Republicii Moldova un împrumut în mărime de 75 milioane EUR, destinat realizării
Programului. Scopul Programului este de a contribui la redresarea sectorului vitivinicol din ţară și promovarea producerii vinului cu denumire de origine protejată și indicaţie geografică protejată. Responsabil de implementare este
Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol.
Instrumentele financiare ale Programului:
 Credite acordate prin intermediul Instituţiilor Financiare Partenere (IFP);
 Leasing a echipamentului vitivinicol și a utilajelor de
producere (prin intermediul Instituţiilor Specializate);
 Garanţii Financiare;
 Investiţii de capital.
Avantajele principale:
 Termenul de creditare îndelungat;
 Perioada de graţie mare;
 Sume investiţionale mari alocate pentru implementarea
unui proiect;
 Scutirea de toate taxele vamale, accize, TVA la importul
utilajului/serviciilor care vor fi procurate conform proiectului investiţional acceptat în cadrul Programului;
 Aplicarea cotei zero a TVA la procurarea pe teritoriul
ţării a mărfurilor, utilajului, tehnicii/serviciilor de la
furnizorii autohtoni, necesare pentru implementarea
proiectului investiţional.

IFAD VI
Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică
Incluzivă, lansat în 2014 va fi implementat în Moldova
până în anul 2020. Proiectul are un caracter naţional și
este implementat în toate localităţile Republicii Moldova,
cu excepţia or. Chișinău, or. Bălţi și a Unităţilor Administrativ-Teritoriale din stânga Nistrului. Bugetul programului
constituie 26,08 mln USD. Obiectivul programului este de
a permite antreprenorilor săraci din mediul rural să-și sporească veniturile, să îmbunătăţească capacitatea de adaptare a agricultorilor la schimbările climatice, să crească
accesul populaţiei din mediul rural la credite, prin oferirea
produselor financiare adecvate şi accesibile.

LIVADA MOLDOVEI
În cadrul ședinţei Guvernului din 11 martie 2015, a
fost ratificat contractul de finanţare a proiectului „Livada
Moldovei”, destinat susţinerii sectorului horticol din Republica Moldova. Banca Europeană de Investiţii urmează
să ofere un împrumut în valoare de 120 milioane de euro.
Beneficiarii potenţiali ai proiectului sunt peste 300 de
agenţi economici care activează în domeniul horticol şi
peste 52 mii de gospodării ţărăneşti. Creditele vor fi oferite
pentru o perioadă de 10 ani. Proiectul „Livada Moldovei”
va fi disponibil şi prin intermediul companiilor de leasing,
care spre deosebire de creditul clasic, nu solicită gaj, oferă
posibilităţi mai mari tinerilor antreprenori. Banii urmează
să fie utilizaţi pentru crearea și modernizarea livezilor,
echipament pentru îmbunătăţirea eficienţei resurselor în
producţie, procesare, post-recoltare și logistică, precum și
instruiri și cercetări specifice pentru dezvoltarea sectorului.

INSTRUIRI
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REŢEAUA NORD A FEMEILOR DIN AGRICULTURĂ,

ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE
În prima jumătate a anului 2015 a continuat activitatea de dezvoltare a Reţelei de socializare a femeilor
din agricultură din zona Nord. Membrele Reţelei au
participat la numeroase instruiri, seminare, mese
rotunde și vizite de studiu. Activităţile de instruire
pentru femeile din agricultură din regiunea Nord
sunt desfășurate de către Federaţia Naţională a Agricultorilor AGROinform și susţinute de către Proiectul
Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) și Corporaţia Provocările
Mileniului (MCC).
Activităţile pentru Reţeaua
Nord au demarat cu Ședinţa grupului consultativ din regiune, care
s-a desfășurat la finele lunii martie
în orașul Bălţi. În cadrul ședinţei
a fost elaborat planul de activitate
detaliat al Reţelei și graficul activităţilor până în luna noiembrie
2015, când va fi organizat Forumul
Reţelei. Printre subiectele abordate
la Ședinţă amintim despre modalităţile de informare a membrelor
reţelei și importanţa monitorizării
evenimentelor. S-a discutat despre
actualizarea bazei de date și s-a
propus elaborarea unui chestionar

INSTRUIRI ȘI VIZITE
DE STUDIU
În cadrul seminarului de contabilitate desfășurat în or. Bălţi,
beneficiarele au aflat despre modul
de întocmire a documentelor contabile primare, modalitatea de inventariere a bunurilor gospodăriei de
familie, care sunt responsabilităţile
gospodăriilor ţărănești pentru obligaţiile fiscale și alte aspecte importante. Femeile au considerat foarte
utilă această instruire. În chestionarele pe care le-au completat la final,
majoritatea din ele au declarat că

pentru activităţi, în care participantele să expună cât de eficiente
sunt evenimentele organizate pentru ele.
În perioada martie-iunie 2015,
femeile din reţeaua Nord au beneficiat de 3 seminare, 2 mese
rotunde și o vizită de studiu. Ele
au fost instruite pe aspecte ce ţin
de contabilitatea în gospodăriile
de familie și sistemul de impozitare în agricultură. De asemenea
ele și-au dezvoltat abilităţile de a
vorbi in public și de a-și controla
emoţiile.

așteaptă în continuare asemenea
evenimente, deoarece având mici
afaceri în agricultură, nu au un
contabil angajat, ci duc evidenţa
contabilă de sine stătător. Ele au
fost interesate în special de dările
de seamă, întâmpinând dificultăţi la
acest capitol. Toate recomandările
specialiștilor și răspunsurile la întrebări concrete pe care le primesc
în cadrul instruirilor le sunt de folos
în munca de zi cu zi.
Un alt seminar desfășurat la Drochia a vizat familiarizarea membrelor Reţelei cu sistemul de impozitare

în agricultură. Doamnele au obţinut
abilităţi noi în calcularea corectă a
impozitelor în sectorul agricol. Ele au
făcut cunoștinţă cu aspectele generale ale impozitării, care sunt taxele
și impozitele, modul de calculare a
impozitului pe venit, calcularea și
achitarea TVA-ului, modul de calcul
și achitare a primelor de asigurare
obligatorie și a contribuţiilor sociale
de stat obligatorii.
Deosebit de util a fost seminarul
cu tematica „Abilitaţi de a vorbi în
public și controlul emoţiilor”. Femeile au învăţat cum să se controleze
atunci când vorbesc în faţa unui
auditoriu pentru a avea o prezentare reușită. Ele au avut parte de
o multitudine de exerciţii practice
și au învăţat numeroase tehnici de
depășire a emoţiilor. „Toată informaţia primită este foarte utilă pentru
mine și necesară pentru dezvoltarea
mea. Cu ajutorul informaţiei obţinute voi putea mai ușor să mă afirm în
societate, să îmi exprim mai simplu
dorinţele și realizările. Sunt mai
sigură în forţele mele și sper să scap
de atâtea emoţii. Îmi doresc mai
multe seminare de acest gen. De fi-

ecare dată când voi vorbi în faţa publicului, voi lua în considerare multe
lucruri învăţate aici ”, ne-a declarat o
doamnă participantă.

FEMEILE ÎNVAŢĂ
DIN EXPERIENŢELE
ALTOR AGRICULTORI
În perioada menţionată a avut
loc o masă rotundă în s. Chetrosu,
r-n Drochia în serele producătoarei Maria Darii. Femeile au făcut
cunoștinţă cu metodologia de producere a primei culturi de legume
pe teren protejat în baza experienţei
acumulate de gazda evenimentului.
De asemenea, femeile s-au familiarizat cu tehnologia intensivă
de producere a verzei și cartofului
timpuriu după metoda studiată de
către Maria Darii în Ucraina. S-a
constatat că folosirea intensivă a
terenului protejat, adică cultivarea
a trei culturi sezoniere, prezintă
un interes sporit pentru femeile
care practică agricultura. Multe din
ele au ajuns la concluzia că este o
modalitate de sporire a veniturilor,

pe care nu o cunoșteau până acum.
Marea majoritate a participantelor
au aflat pentru prima dată despre
posibilitatea producerii cartofului în
sere. Maria Darii a menţionat că în
producerea culturilor legumicole în
sere apar permanent inovaţii care
sporesc productivitatea și calitatea
recoltei. O altă masă rotundă s-a
desfășurat la Bălţi, iar membrele
Reţelei au fost informate despre
oportunităţile de investiţii în agricultură: subvenţii, creditul polonez,
IFAD VI, Filiera vinului, Grădina
Moldovei etc.
În localitatea Oniţcani, Criuleni,
membrele reţelei de socializare
din regiunea Nord au vizitat serele
companiei „Agromaxer” SRL. Tema
vizitei de studiu s-a referit la producerea legumelor în serele unde
este utilizată energia regenerabilă.
Femeile au vizitat cele 3 ha de sere
ale companiei și au făcut cunoștinţă
cu sistemul de energie regenerabilă. De asemenea, ele au aflat mai
multe informaţii despre specificul
producerii legumelor în sere în perioada rece a anului. La întrebările
participantelor la vizita de studiu a
răspuns cu amabilitate Ion Hadjiu,
directorul tehnic al companiei.
La fiecare activitate organizată
în cadrul Reţelei, participantele au
primit materiale teoretice și practice. Organizatorii acestor activităţi
au constatat că femeile-membre
ale Reţelei, au nevoie periodic să se
întâlnească deoarece ele comunică
și învăţa unele de la altele. Majoritatea din ele ocupa poziţii de lider și
consideră toate aceste seminare și
instruiri extrem de necesare și utile
în activitatea lor profesională, dar și
în viaţa de zi cu zi.
A.R.

ROMÂNIA INVESTEȘTE ÎN SECTORUL APICOL MOLDAV
Ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurca, a semnat vineri, 12 iunie 2015,
la Edineţ, memorandumul dedicat proiectului „Crearea Sistemului Integrat de Dezvoltare Durabilă a Sectorului Apicol în Regiunea
de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”,
proiect în valoare de peste 158.000 euro, finanţat din asistenţa oficială pentru dezvoltare a României. Din partea Republicii Moldova
au semnat ministrul Dezvoltării Regionale

și Construcţiilor al Republicii Moldova, Vasile Bâtca, directorul Agenţiei de dezvoltare
Regională Nord, Ion Bodrug, și președintele
Raionului Edineţ, Iurii Garas.
Proiectul urmărește dezvoltarea unui sistem de achiziţii, stocare, procesare, ambalare
de produse apicole la nivel regional, valorificarea potenţialului melifer din regiune prin
crearea unui sistem de marketing modern.
Totodată, acesta prevede consolidarea capaci-

tăţilor a 100 apicultori locali privind utilizarea programelor de implementare a standardelor internaţionale de calitate în cadrul a 10
seminare și a unei vizite de studiu în România. Implementarea cu succes a proiectului va
permite multiplicarea lui în celelalte regiuni
de dezvoltare ale Republicii Moldova.
Cu acest prilej, Ambasadorul României
a declarat: „Suntem bucuroşi că expertiza
românească, rezultatul propriilor eforturi

de implementare a reformelor, se bucură de
căutare în special într-un sector deosebit de
important, precum consolidarea capacităţilor
în domeniul agricol. Modernizarea producătorilor apicoli și introducerea de noi standarde de calitate aliniate la normele europene
vor permite apicultorilor să beneficieze din
plin de avantajele Acordului de liber schimb,
aprofundat și cuprinzător dintre UE și Republica Moldova.”
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SUCCESE ÎN CULTIVAREA
STRUGURILOR DE MASĂ
Moldova a făcut un salt enorm în dezvoltarea cultivării soiurilor de struguri de
masă, iar un impuls în acest sens a fost dat de interdicţia Rusiei de a importa
vinuri moldoveneşti, în martie 2006. După cum a relatat recent Gheorghe Gaberi, preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Struguri de Masă,
în ţara noastră au început să se cultive preponderent soiuri de struguri de masă,
iar în prezent Moldova dispune de circa 15 mii ha de noi plantaţii moderne de
acest gen.
Gaberi a făcut referire
la soiuri de înaltă calitate,
solicitate pe piaţă. „Principalul este soiul „Moldova”,
care, în opinia mea, este
un soi unic. Acest soi corespunde tuturor cerinţelor
consumatorilor faţă de produsele alimentare. Strugurii
„Moldova” sunt crescuţi
cu prelucrare minimă cu
pesticide, sunt stropiţi doar
de două sau trei ori. Pentru
comparaţie, producătorii
de struguri de masă din

Spania sau Italia stropesc
strugurii de cel puţin 20 de
ori, uneori folosind şi 2-4
tipuri de substanţe chimice”, susţine Gaberi. Potrivit
lui, din punct de vedere al
siguranţei, „Moldova” este
un produs unicat. El susţine că soiurile de masă de
struguri moldoveneşti pot
fi considerate biologic pure
sau produse organice, ceea
ce nu putem spune despre
potenţialii concurenţi ai
viticultorilor din Moldova.

A AVUT LOC AL TREILEA
APEL DE GRANTURI
AL PROIECTULUI MACP
La cea de a treia rundă al Programului de granturi „Acces la pieţele de desfacere” al proiectului
Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P),
desfășurată în perioada 10 aprilie - 8 iunie 2015,
au participat 16 grupuri de producători din toată
ţara. La prima ședinţă de evaluarea a dosarelor
care a avut loc recent, Comisia interministerială
de evaluare și selectare, a examinat și aprobat
spre finanţare șapte dosare ale grupurilor de
producători agricoli din Strășeni, Edineţ, Briceni,
Râșcani, Cantemir Ialoveni. Suma totală a granturilor aprobate pentru aceștia este de 1,9 mln.
dolari SUA.
Pentru a nu tărăgăna și a permite fermierilor cât mai curând sa-și lanseze implementarea
proiectelor sale investiţionale în ziua de 12 iunie 2015, viceministrul Agriculturii și Industriei
Alimentare, Vlad Loghin a înmânat certificatele
confirmative de alocarea a granturilor celor șapte
beneficiari. Granturile vor fi debursate către grupurile de fermieri imediat ce acestea vin cu confirmarea contribuţiei proprii pentru realizarea
proiectelor investiţionale.
Tradiţional, majoritatea grupurilor de horticultori participanţi la programul de granturi au
optat pentru construcţia frigiderelor industriale cu
capacităţi diferite. Conform planurilor investiţionale examinate la această etapă, unul din cele mai
mari frigidere industriale de 1860 tone, va fi construit în r-nul Briceni, de către cooperativa „Stânca
Grup”, specializată în creșterea merelor. Totodată,
este în creștere și cifra proiectelor investiţionale
care prevăd procurarea echipamentelor de sortare
și ambalare. Unul dintre acesta este realizat de
cooperativa specializată în creștere prunelor „Fruitmol Group”, din raionul Strășeni, care va investi
peste $1,2 mln. în construcţia unei case de ambalare, sortare și procesare a fructelor uscate unicate
pentru Moldova prin performanţa sa tehnologică.
Suma investiţiilor totale a celor șapte cooperative aprobate de către Comisie este de circa
$5,5 mln.Comisia interministerială de evaluare și
selectare și-a propus până la finele lunii curente
să examineze și celelalte 9 dosare participante la
program.

„Evident, cu asemenea produse Moldova are perspective foarte bune pe pieţele
internaţionale”, consideră
el.
În ultimii 30-40 de ani
Institutul Viticulturii şi
Vinificaţiei se ocupă de selecţia soiurilor de struguri,
care ar dispune de asemenea proprietăţi ca rezistenţă
complexă la schimbările climaterice, boli şi dăunători.
Drept rezultat, în curând, în
sortimentul european vor fi

cinci soiuri crescute şi create în Moldova. „De exemplu,
soiul moldovenesc „Codreanca” în Europa este numit Black Magic, cunoscut
pe larg. Acesta este crescut
în regiunile cu viţă de vie
din America de Sud, Europa
şi chiar pe continentul afri-

can”, a spus Gaberi.
Potrivit spuselor sale,
în curând în sortimentul
european standard vor fi
incluse alte câteva soiuri de
struguri selectaţi în Moldova. „Acestea sunt soiuri tehnice – „Viorica” şi „Legenda”.
Specialiştii afirmă că sunt

soiuri excelente, care permit
producerea materiei prime
de calitate fără a fi stropite
cu pesticide”, conchide Gheorghe Gaberi, menţionând
rentabilitatea înaltă a cultivării soiurilor de masă de
struguri în Moldova.
În 2014 recolta de struguri de masă Moldova a exportat-o în 18 ţări ale lumii.
Potrivit lui Gaberi, Moldova
are perspective bune de
promovare a strugurilor de
masă cu bobul negru atât
pe piaţa estică, cât şi pe
cea vestică. Vorbind despre
piaţa europeană, Gaberi a
menţionat că una dintre
pieţele principale rămâne
România, unde, comparativ cu anul 2013, volumul
livrărilor în 2014 s-a majorat de 4,5 ori. Moldova are
şanse bune pentru exportul
strugurilor de masă şi în
America de Nord. Antreprenorii din SUA şi Canada au
exprimat interes în procurarea întregii recolte din soiul
Moldova.

FRUCTE ȘI LEGUME DIN MOLDOVA
PENTRU PROMOVARE ÎN ITALIA
Camera de Comerţ și
Industrie (CCI) a solicitat
companiilor membre, oferte
comerciale de fructe și legume proaspete pentru a le
promova distribuitorilor din
Italia. În special, aceștia sunt
interesaţi de nuci, fructe
uscate, pere, prune și gutui
din Republica Moldova. Înţelegerea de a colecta oferte
comerciale și a le promova
pe piaţa italiană a fost făcută
în cadrul misiunii de afaceri
în Italia, organizată de CCI
pentru un grup de companii
din sectorul agroindustrial și
cel de textile. Misiunea a fost
organizată cu sprijinul Camerei de Comerţ și Industrie
din Milano și a Camerei de
Comerţ italo-moldave.
Grupul de oameni de
afaceri din Moldova a vizitat, la Milano, cel mai mare
centru comercial angro de

fructe și legume din Italia,
Orto Mercato, unde a avut
întrevederi cu un șir de
companii membre ale consorţiului. Acesta are 115
companii membre, cu un
rulaj de peste un miliard de
euro și vinde fructe și legume angro în întreaga lume,
de aici aprovizionându-se
atât reţele comerciale internaţionale, cât și restaurante sau hoteluri de lux din

Europa, China și Japonia.
Potrivit reprezentanţilor
consorţiului, este important
ca toate produsele să fie
certificate, fiind importantă
și perioada în care acestea
sunt livrate, deoarece preţurile variază în funcţie de
oferta disponibilă pe piaţă.
La Milano, companiile moldovenești au avut
o sesiune de întrevederi
cu reprezentanţi ai două

reţele comerciale internaţionale, cu care au discutat
oportunităţile de livrare a
produselor din Moldova.
Producătorii moldoveni au
prezentat mostre de produse și oferte de preţ, urmând
să continue negocierile
pentru semnarea contractelor. Conform înţelegerilor
cu partenerii italieni, CCI
a Republicii Moldova va
colecta oferte comerciale
de la companiile membre
pentru a le transmite distribuitorilor italieni, dar și a
le plasa în Bursa de mărfuri
online, gestionată de Camera de Comerţ, Industrie,
Manufacturi și Agricultură
a Italiei. Bursa are un rulaj
lunar de peste 50 de milioane de euro și acceptă oferte
comerciale plasate direct
sau prin intermediul unor
agenţi comerciali.

GUVERNUL A APROBAT PROGRAMUL ENPARD
Pe 16 iunie, Guvernul
a aprobat proiectul de lege
pentru ratificarea Acordului
de finanţare între Guvernul
Republicii Moldova şi Comisia
Europeană privind implementarea Programului ENPARD
Moldova – Suport pentru
Agricultură şi Dezvoltare
Rurală.
Acordul a fost semnat la
Chişinău, pe 26 martie 2015,
în scopul acordării asistenţei
necesare Guvernului Republicii Moldova pentru creşterea
competitivităţii sectorului

agroalimentar, ameliorarea
nivelului de trai în zonele rurale, precum şi consolidarea
unei guvernări economice şi
democratice.
Instrumentul ENPARD a
fost lansat de către Comisia
Europeană în martie, 2011
şi este o iniţiativă nouă de
sprijin din partea partenerilor
europeni pentru implementarea reformelor în sectorul
agricol şi rural, deoarece implementarea cerinţelor Uniunii Europene atrage costuri
înalte pentru sectorul agricol,

în ceea ce ţine de cerinţe şi
standarde de calitate, siguranţă ş.a.
Implementarea Programului ENPARD va contribui
la dezvoltarea capacităţilor de
export a principalelor produse
agroalimentare moldoveneşti
pe piaţa UE şi astfel va creşte
impactul asupra PIB-lui. Condiţiile de muncă şi trai în regiunile rurale vor fi îmbunătăţite sub aspectul incluziunii
economice şi creşterii economice durabile. Securitatea şi
siguranţa alimentară pentru

populaţie vor fi asigurate, prin
implementarea unor politici
durabile.
Valoarea totală a suportului din partea Comisiei
Europene constituie circa 64
milioane EUR, din care 53
milioane EUR sunt acordate
de Comisia Europeană pentru
componenta de suport bugetar sectorial şi circa 11 milioane EUR drept componenta
de suport complementar.
Acordul de Finanţare urmează a fi ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova.
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STUDIILE PEDOLOGICE:
DE LA OPORTUNITATE LA NECESITATE
După un „faimos progres” în anii ‘70 - ‘80 ai secolului trecut (recoltele
medii de grâu pe republică ajungând până la 3,8 t/ha, în timp ce în Ungaria alcătuiau 8 -10 t/ha), susţinut de administrarea anuală în medie
a câte 12 t/ha gunoi de grajd (Rozanov, 1989) şi a unor cantităţi
în permanentă sporire de fertilizanţi minerali (Burlacu,
2002), agricultura R. Moldova a venit în declin.
Actualmente, chiar şi în cei mai buni ani
agricoli, recoltele medii de grâu alcătuiesc sub 3,0 t/ha.
Deja ne-am obişnuit cu
recolte de cca 2,5-2,7 t/ha,
iar în anii secetoşi chiar şi
cu 0,3-0,5 t/ha (2003). În
acelaşi timp, cheltuielile
pentru o unitate de producţie au sporit de multe
ori. Pe fondul unei pasivităţi ai factorilor de decizie,
producătorii agricoli se
zbat între trecut şi viitor
(european?), aruncându-se
dintr-o extremă în alta.
Prin urmare, în prezent
în republică se practică
tehnologii agricole de la
cele de subzistenţă până
la cele mai performante.
În cadrul primelor, recoltele sunt la nivelul anilor
‘60 ai secolului trecut, iar
în cazul celor performante (cu mici excepţii), în
pofida eforturilor depuse,
acestea depăşesc nesemnificativ recoltele anilor
‘80, îndreptăţite fiind doar
cheltuielile mai mici pentru o unitate de producţie.
În acelaşi timp, chiar în
cadrul celor mai performante unităţi agricole, recoltele variază de la an la
an, în funcţie de condiţiile
climatice. Aceasta este
o dovadă că respectivele
tehnologii încă nu asigură
efectul scontat.

SISTEMUL AGRICOL
CONSERVATIV 
O SOLUŢIE
Una din principalele
condiţii pentru ieşirea
agriculturii republicii din
starea de criză este „revoluţia tehnologică”, care
presupune valorificarea
controlată a realizărilor
tehnice şi tehnologice noi,
atât autohtone cât şi alohtone. Cu atât mai mult că
politica agrară contemporană promovează nu doar
tehnologii intensive, ci şi
tehnologii performante
economic îndreptăţite şi
prietenoase mediului.
Anume aşa este perceput sistemul agricol conservativ, conceptul căruia
presupune nu doar economisirea carburanţilor
şi lubrifianţilor (aşa cum

este perceput în multe ţări
din lume), ci asigurarea,
în primul rând, a conservării şi reproducerii lărgite
a resurselor de sol şi fertilităţii acestora.
Bazele teoretice ale
acestuia, bazate pe aplicarea principiilor fizicii solului în teoria pedogenezei,
au fost formulate într-un
şir de lucrări publicate de
către subsemnatul atât în
R. Moldova, cât şi peste
hotare: Rusia, Ukraina,
România, Germania etc.
În cadrul acestora s-a ţinut cont de cercetările, în
acest domeniu, efectuate
în România, Rusia, Ukraina (T.Rusu, A,N,Kaştanov,
V.I.Kiriuşin, L.A.Ivanov,
N.K.Şukula ş.a.).
Respectivul concept are
la bază nu doar un şir de
componente tehnologice
(lucrarea solului, fertilizarea, protecţia plantelor),
ci şi diferenţierea şi adaptarea lor la condiţiile concrete de landșaﬅ. Aceasta
presupune o nouă paradigmă a managementului
resurselor de sol în cadrul
căreia accentele sunt deplasate de la conservarea
şi protecţia acestora, la
reproducerea lărgită prin
utilizarea durabilă.
Demararea activităţilor
de adaptare landşaﬅică a sistemului agricol
conservativ începe cu
evaluarea funcţionalităţii agrolandşaﬅului şi a
componentelor de bază ale
acestuia (în special a relaţiilor sol-plantă), în scopul
identificării potenţialului
adaptiv al landşaﬅului,
identificării priorităţilor,
factorilor limitativi şi riscurilor. Astfel de informaţii pot oferi doar studiile
pedologice complexe care
iau în calcul atât condiţiile de mediu, cât şi factorii
intrinseci (însuşirile fizice,
fizico-chimice, agrochimice, biologice, dar şi regimurile pedogenetice). În
acelaşi timp, tot în baza
acestei informaţii, se fac
prognozele vizând eventualele procese de evoluţie
a solurilor în cadrul teh-

nologiilor preconizate pe
termeni medii şi lungi.

STUDIILE
PEDOLOGICE 
FOARTE NECESARE
În baza rezultatelor
cercetărilor pedologice
se perfectează fişa de
pretabilitate a terenului
pentru practicarea sistemului conservativ, cu
identificarea celui mai
indicat procedeu şi model
tehnologic. Totodată, în
fişa de pretabilitate se
mai identifică şi măsurile
necesare pentru optimizarea stratului agrogen,
precum şi spectrul de
culturi mai indicat pentru
respectivul agrolandşaﬅ.
În acest sens, o componentă importantă este
evaluarea oportunităţilor
de producere, luându-se în
calcul nu doar capacităţile
landşaﬅului, ci şi posibilităţile parcului de maşini şi
agregate agricole, investiţiile necesare, potenţialul
uman, piaţa de desfacere
etc. Studiile pedologice
mai oferă informaţii referitor la terenurile care
necesită lucrări de ameliorare, precum şi setul de
operaţiuni ameliorative
necesare, dar şi măsurile
de valorificare a solurilor.
Nu mai puţin importante
sunt studiile pedologice în

scopul elaborării sistemului de fertilizare.
În acest sens menţionăm că sistemul de
fertilizare a solului în
condiţiile economiei de
piaţă, necesită nu doar
mijloace financiare mari,
dar și o abordare cât mai
economicoasă, pornind de
la preţurile la fertilizanţi.
Timpurile când fertilizanţii se administrau din
plin au rămas în trecut,
acum fiind nevoie de administrare diferenţiată,
luându-se în calcul fiecare
parcelă în parte. Principiul
după care urmează să ne
conducem presupune administrarea unor cantităţi
cât mai mici, dar nu mai
puţin de cât are nevoie şi
poate valorifica solul. Cele
mai oportune şi economic
îndreptăţite sunt dozele
calculate reieșind din
gradul de asigurare a solurilor cu fosfor şi gradul
de degradare fizică şi hidrofizică a acestora. Astfel,
sunt obligatorii lucrările
de evaluare agrochimică a
solurilor în scopul identificării gradului de asigurare
a solului cu macro şi microelemente.
La elaborarea strategiilor de management a
factorilor agrochimiei de
fertilitate, se va ţine cont
de faptul că eficienţa fertilizanţilor minerali este
mai mare atunci când se

administrează în comun
cu fertilizanţii organici.
În absenţa gunoiului de
grajd, acesta are alternativă – paiele, alte forme de
resturi organice vegetale,
îngrăşămintele verzi şi
sideratele.
Extrem de important
sunt rezultatele studiului
pedologic la elaborarea
fişei tehnologice, în calcul luându-se condiţiile
climaterice şi geomorfologice, structura culturilor,
alcătuirea granulometrică
a solului şi însuşirile lui
tehnologice (consistenţa,
plasticitatea, aderenţa,
rezistenţa la penetrare, coeziunea, rezistenţa la arat,
rezistenţa specifică ş.a.).
Rezultatul activităţilor
descrise mai sus este tipizarea terenurilor în baza a
două criterii:
 potenţialul adaptiv şi
indicii tehnologici;
 pretabilitatea pentru
culturi.
La constituirea asolamentelor vor fi respectate
următoarele principii:
specializării, rotaţiei,
compatibilităţii, densităţii
culturilor, oportunităţii
biologice şi economice.
Punct de pornire în cadrul
optimizării agroecoistemelor este constituirea lor
luându-se în calcul trăsăturile agrofizice şi agrochimice, precum şi gradul de
asigurare a semănăturilor
cu apă şi căldură.

CUNOAŞTEREA
ÎNSUŞIRILOR FIZICE
ALE SOLURILOR
În cadrul acestor activităţi se va ţine cont, în
mod obligatoriu, de neo-

mogenitatea mezo- şi microclimatică, îndeosebi în
cazul selectării şi amplasării culturilor şi soiurilor.
Întru realizarea acestui
obiectiv se recomandă elaborarea fişei eco-climatice. Aceasta urmează să
deţină informaţia agroclimatică pentru 4 nivele:
 nivelul macro climatic
– cuprinde informaţiile
la nivel de raion (subraion) pedogeografic;
 nivelul mezoclimatic –
cuprinde informaţiile
la nivel de microraion
ecologic;
 nivelul microclimatic –
se iau în calcul particularităţile agroclimatice
pentru fiecare teren
în parte în funcţie de
forma de relief, unghi
de înclinare, lungime,
expoziţie etc;
 nivel nanoclimatic care
cuprinde variabilitatea
agroclimatică cauzată
de neomogenitatea geomorfologică, gradul de
erodare, variabilitatea
însuşirilor fizice etc.
În acest sens, este
extrem de importantă
cunoaşterea însuşirilor
fizice ale solurilor care
determină, în comun cu
clima atmosferică, climatul solului, anume
acestuia revenindu-i rolul
decesiv în cadrul relaţiilor
sol-plantă.
În pofida celor menţionate, majoritatea producătorilor agricoli ignorează cercetările pedologice,
mizând pe experienţa
altor state (accesul la informaţie nu are hotare).
Fără a apela la cazuri
concrete, o spun cu toată
certitudinea că mulţi din
ei anume din această cauză bat pasul pe loc, chiar
şi cu preţul unor cheltuieli enorme. Vorba populară nu întâmplător spune
că zgârcitul plăteşte de
două ori. Celor care se
vor interesa de evaluările
pedologice le propunem
să se adreseze la Centrul
Republican de Pedologie
Aplicată, str. Cosmonauţilor, 6, tel 022- 24-34-72;
022-24-30-48.
Gheorghe JIGĂU
Conf.universitar,
doctor
Centrul Republican de
Pedologie Aplicată

12

SĂNĂTATE

 nr. 11 (185)
23 iunie 2015

TEMPERATURILE
CANICULARE SUNT PERICULOASE
MEDICII ATENŢIONEAZĂ CĂ

Canicula sau valul de căldură este considerată o
perioadă prelungită de vreme excesiv de caldă,
cu depășirea în decurs de cinci zile consecutiv cu
5-10°C a temperaturii maxime normale a regiunii
date, manifestată în perioada caldă a anului. Ca și
în alte regiuni, în Republica Moldova, periodicitatea
și intensitatea valurilor de căldură este în ultimele
decenii mai pronunţată și are durate mai extinse,
maximele de temperatură au devenit mai înalte,
instalându-se valuri de căldură cu maxime de peste 30°C, care se menţin stabil la cote ridicate timp
de 10-20 de zile.
Într-un comunicat de
presă al Centrului Naţional
de Sănătate Publică (CNSP)
se menţionează că în cazul expunerii îndelungate
la soare a oamenilor, pot
apare leziuni locale ale
pielii, mai întâi pe umeri
și nas, urmate de febră,
ameţeli, frisoane, dureri
de cap, bătăi frecvente de
inimă, greaţă, vomă, iar în
cazuri grave – pierderea
cunoștinţei. Cei mai sensibili la razele solare sunt
copiii de până la 15 ani,
persoanele de vârstă înaintată, cu maladii cardiovasculare și hipertensiune. Nicidecum nu trebuie expuși
razelor solare copiii de până
la 1 an.
Specialiștii avertizează
că în cazul apariţiei semnelor de insolaţie: febră,
dureri de cap, ameţeli, dereglarea respiraţiei, mărirea
frecvenţei bătăilor de inimă
etc, trebuie să vă adresaţi
de urgenţă după ajutor medical. Până la sosirea ambulanţei culcaţi bolnavul la
umbră, îndepărtaţi hainele
strâmte, cravata, pentru a
elibera căile respiratorii,
aplicaţi comprese reci pe

cap, la ceafă, sub braţ, pe
torace sau abdomen. Nu
se recomandă băile foarte
reci sau administrarea preparatelor antipiretice fără
consultaţia medicului.

SFATURI PENTRU A
DEPĂȘI CANICULA
Pentru a preveni efectele negative ale caniculei și
insolaţiei asupra sănătăţii,
se recomandă respectarea
mai multor reguli și măsuri
de precauţie. Prin urmare,
evitaţi, pe cât posibil, expunerea excesivă la soare
între orele 11.00 – 18.00.
Purtaţi pălării de soare și
haine ușoare din fibre naturale de culori deschise.
Dacă aveţi aer condiţionat,
reglaţi climatizorul astfel
încât temperatura să fie
cu 5 grade mai mică decât
temperatura de afară. Nu
trebuie folosite ventilatoarele dacă temperatura
aerului depășește 32°C. Pe
parcursul zilei faceţi dușuri
călduţe. Consumaţi zilnic
cel puţin 2 litri de lichide:
sucuri, apă plată etc.
Nu consumaţi alcool,
inclusiv bere sau vin, de-

oarece favorizează deshidratarea, astfel diminuând
rezistenţa organismului la
căldură. Evitaţi băuturile cu
conţinut ridicat de cafeină:
cafea, cola, sau de zahăr:
sucuri răcoritoare carbogazoase, deoarece acestea fiind diuretice, deshidratează
organismul.
Consumaţi fructe și legume proaspete: castraveţi,
roșii, pentru că ele conţin
o mare cantitate de apă.
Evitaţi consumul de alimente cu conţinut sporit
de grăsimi, sare, zahăr, a
bucatelor prăjite, afumate,
semifabricatele, fast-food
etc. La fel, evitaţi activităţile
în exterior cu consum mare
de energie: sport, grădinărit
etc. Aveţi grijă de persoanele
în vârstă, copii, persoane cu
dizabilităţi, oferindu-le, în
mod regulat lichide, chiar

dacă nu vi le solicită.
Pentru a vă proteja locuinţa de căldură, închideţi
ferestrele expuse la soare,
trageţi jaluzelele și draperiile. Ţineţi ferestrele închise
pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă.
Deschideţi geamurile seara
târziu, noaptea și dimineaţa
devreme, provocând curenţi
de aer, pe perioada cât
temperatura exterioară este
inferioară celei din locuinţă.
Stingeţi sau scădeţi intensitatea luminii artificiale.
Închideţi orice aparat electrocasnic de care nu aveţi
nevoie.

ATENŢIE LA COPII
ȘI VÂRSTNICI
Daţi-le copiilor să consume cât mai des lichide

proaspete, chiar dacă
acesta nu le cere. Copilul
nu trebuie lăsat fără supraveghere, chiar pentru
perioade scurte de timp, în
automobile sau în încăperi
prost ventilate. Asiguraţi-vă în permanenţă cu
rezervă de apă în cantităţi
suficiente, în cazul unei
deplasări. În perioada caniculară evitaţi plimbările
copilului până la un an. Nu
se recomandă scăldatul în
apă rece. Îmbrăcămintea
copilului trebuie să fie din
fibre naturale, de culoare
deschisă. Alimentaţia copiilor va include legume,
fructe, sucuri naturale și
decocturi din plante.
În cazul copiilor aflaţi
în tabere, responsabilii vor
asigura condiţii corespunzătoare de cazare. Alimentele trebuie să respecte

riguros normele de igienă
și să fie proaspete. Se va
avea grijă de hidratarea
corespunzătoare a copiilor.
Ei vor fi supravegheaţi, iar
locul de joaca va fi amplasat la umbră, în afara
orelor de caniculă, având
capul protejat de pălăriuţe.
Scăldatul va fi făcut sub
absoluta supraveghere a
însoţitorului.
Referitor la persoanele
vârstnice și cu afecţiuni
cronice, se cere hidratare
corespunzătoare și alimentaţie predominant din
legume și fructe proaspete.
Este interzis consumul de
alcool și cafea în timpul
caniculei. Este necesar să
se evite circulaţia în perioadele de vârf ale caniculei, sau dacă este absolut
necesar, folosiţi îmbrăcăminte din materiale vegetale și pălărie de protecţie.
Persoanele care suferă de
anumite afecţiuni vor continua tratamentul conform
indicaţiilor medicului. Este
foarte util ca în perioadele
caniculare, persoanele cu
afecţiuni cronice cardiovasculare, hepatice, renale,
pulmonare, de circulaţie,
mentale sau cu hipertensiune, să consulte medicul
de familie în vederea adaptării schemei terapeutice la
condiţiile existente.
Specialiștii moldoveni
avertizează că toate aceste sfaturi trebuie luate în
vedere în caz de caniculă,
deoarece căldura poate fi
periculoasă. În India, de
curând, canicula a ucis peste 2000 de persoane.
A.R.

OTRĂVIRILE CU CIUPERCI, TOT MAI FRECVENTE
Medicii moldoveni
avertizează că în ultimul
timp a crescut numărul cazurilor de otrăviri
cu ciuperci. Mai multe
persoane din Chișinău,
Ialoveni, Orhei, Hâncești
au fost spitalizate după
ce au consumat ciuperci
pregătite în condiţii de
casă. Este important de
reţinut, susţin specialiștii,
că intoxicaţia cu ciuperci
reprezintă o urgenţă medicală, iar rapiditatea în
stabilirea diagnosticului și
instituirea tratamentului,
pot salva viaţa bolnavului.
Cu cât simptomele
apar mai rapid, cu atât

intoxicaţia este mai gravă.
Un risc sporit îl reprezintă
copiii, datorită particularităţilor lor de vârstă, alimentaţie și igienă. Simptomele intoxicaţiei apar

brusc în doar câteva ore de
la consumul ciupercilor și
se manifestă prin: greaţă,
vomă, diaree, transpiraţie
excesivă. Există și unele
ciuperci care devin toxice,

când sunt consumate în
combinaţie cu alcoolul.
Pentru prevenirea
intoxicaţiei cu ciuperci,
și îndeosebi, a otrăvirilor
grave, este important să
fie respectate mai multe
reguli de precauţie și protecţie. Ciupercile pe care
nu le cunoașteţi sau care
vă provoacă suspiciuni
că nu ar fi comestibile și
inofensive, nu trebuie să
le colectaţi, degustaţi, sau
cu atât mai mult, să le
consumaţi. Nu procuraţi
ciuperci de pe marginea
drumurilor de la persoane
necunoscute și din locuri
neautorizate. Nu colectaţi

ciupercile, chiar și cele
comestibile cunoscute, din
parcurile orășenești, scuaruri, din vecinătatea drumurilor și căilor ferate, de
la gunoiști. Ciupercile acumulează substanţe toxice
și devin necomestibile și
dăunătoare sănătăţii. Nu
implicaţi copiii în procesul
de colectare a ciupercilor.
Limitaţi consumul ciupercilor în alimentaţia
copiilor. Alegeţi ciupercile
culese și spălaţi-le bine
sub apă curgătoare înainte
de preparare.
Nu conservaţi ciupercile în condiţii casnice prin
ermetizare. Ciupercile nu

pot fi spălate bine de sol,
în care se pot găsi forme
sporulate ale agentului
patogen al botulismului,
care, în condiţii anaerobe
(fără aer) din conserve,
produce toxine, provocând
o intoxicaţie gravă la om
– botulismul. Fierberea
timp de 5 ore nu distruge
acești spori. La primele
semne de intoxicaţie este
necesar să vă adresaţi urgent după ajutor medical.
Conștientizarea pericolului
otrăvirilor cu ciuperci și
respectarea regulilor enumerate mai sus vor minimaliza riscul otrăvirilor cu
ciuperci.

INTERNAȚIONAL

 nr. 11 (185)
23 iunie 2015

13

RUSIA VA PRELUNGI EMBARGOUL
PENTRU EUROPA
Moscova va prelungi embargoul
asupra produselor agricole europene dacă Uniunea Europeană va extinde sancţiunile împotriva Rusiei,
a declarat recent ministrul rus al
economiei Alexei Uliukaiev, relatează AFP. „Dorim doar să menţinem
embargoul asupra produselor (agricole) introdus ca răspuns la regimul
de sancţiuni — desigur este vorba
despre o măsură simetrică’, a spus
Uliukaiev pentru agenţia oficială
RIA Novosti.
Întrebat în legătură cu posibilitatea ca Rusia să impună sancţiuni
asupra altor importuri europene,
ministrul a răspuns că „în opinia
sa acest lucru este puţin probabil”.
Vicepremierul Arkadi Dvorkovici a

declarat la rândul său pentru RIA
Novosti că Rusia „își va extinde
sancţiunile” dacă UE va face același
lucru. Întrebat în legătură cu durata acestei prelungiri, el a afirmat că
nu îl interesează această întrebare
legată de limite. Ambasadorii celor
28 de state membre ale Uniunii
Europene au aprobat prin consens
zilele trecute prelungirea sancţiunilor economice împotriva Rusiei din
cauza crizei din Ucraina, până la 31
ianuarie 2016, o măsură care va fi
propusă spre adoptare în mod oficial miniștrilor de externe europeni.
Rusia a interzis importul majorităţii produselor agricole și alimentare
din UE, precum și din SUA, Australia, Canada și Norvegia.

AGRICULTORI ROMÂNI
PREFERĂ LAVANDA
Lavanda, o plantă care
a contribuit la crearea a
milioane de parfumuri în
întreaga lume și a făcut
renumite dealurile din
Provence din sud-estul
Franţei, a început să fie
cultivată și în România.
Este o cultură care poate
aduce un profit de până la
5.000 de euro pentru fiecare hectar. Aşa se face că
tot mai mulţi agricultori
români renunţă la culturile de grâu şi porumb pentru lavandă.
În Timişoara, cultivatorii de lavandă au început deja să facă profit. Soţii Panait au renunţat la
posturile lor în companii
multinaţionale, în urmă
cu cinci ani, după o excursie în Toscana, unde s-au

COREEA DE NORD SE CONFRUNTĂ
CU O SECETĂ ACUTĂ
Din cauza secetei acute care a cuprins
Coreea de Nord, câmpurile de orez din provinciile Hwanghae şi Phyongan, de unde
proveneau cele mai mari resurse alimentare, au fost compromise, întreaga recoltă
uscându-se, informează un comunicat difuzat de Mediafax. „Este cea mai gravă secetă
din ultimii 100 de ani care s-a abătut asupra Republicii Populare Democrate Coreene,
cauzând adevărate pagube în sectorul agri-

îndrăgostit de lavandă.
Au început cu o cultură
de puţin peste un hectar,
iar acum au deja peste 40.
Ei vând lavanda firmelor
din industria farmaceutică. Cultivatorul de lavandă Tudor Panait spune
că undeva între 2.000 şi
5.000 de euro este venitul

col”, se anunţă în comunicat.
Ghulam Isaczai, oficial al Organizaţiei
Naţiunilor Unite (ONU), a atras atenţia,
luna trecută, asupra situaţiei din Coreea de
Nord, unde, în 2014, nivelul precipitaţiilor
scăzuse cu 40-60% faţă de 2013, fiind cel
mai mic nivel înregistrat în ultimii 30 de
ani. Potrivit oficialilor ONU, cei mai afectaţi
sunt copiii mai mici de cinci ani care devin
victime ale malnutriţiei.

strict de pe cultura de un
hectar, dacă se orientează en-gros. „Noi încercăm
şi en-detail, sunt nişte
bani în plus lângă”. Întreţinerea acestor culturi
nu este deloc grea, spun
agricultorii. Planta este
rezistentă atât la căldură
mare cât şi la ploi.

OLANDEZII PROFITĂ DE PE URMĂ SE FAC ANGAJĂRI MASIVE
GRIPEI AVIARE DIN SUA
ÎN AGRICULTURĂ ÎN STATELE UE
Ouă produse în Olanda vor ajunge pe
piaţa din SUA, urmând să fie utilizate în
industria de patiserie şi producţia de alimente procesate, din cauza deficienţelor
în aprovizionare provocate de epidemia
de gripă aviară. Este pentru prima dată în

mai mult de un deceniu când SUA importă
ouă dintr-o ţară europeană, însă această soluţie s-a impus în condiţiile în care
consumatorii americani se confruntă cu
o creştere a preţurilor la ouă, iar un supermarket din Texas cere clienţilor să nu
cumpere mai mult de trei cartoane de ouă
odată.
În mod normal, SUA produce o cantitate suficientă de ouă pentru a asigura atât
necesarul intern, cât şi pentru exportul
unei cantităţi de peste 30 de milioane de
ouă pe lună spre Mexic şi Canada. Acum
SUA se confruntă cu cea mai gravă epidemie de gripă aviară din istorie care a
impus eutanasierea a 47 de milioane de
păsări, dintre care 35 de milioane erau găini ouătoare care asigurau 80% din necesarul de ouă al producătorilor de alimente
procesate. Din cauză că numărul găinilor
ouătoare a scăzut semnificativ, o treime
din oferta de ouă a dispărut în câteva săptămâni.

Ca în fiecare vară,
companiile de recrutare
de forţă de muncă pentru
străinătate au intensificat
campaniile de angajare de
muncitori pentru agricultură. Cele mai multe oferte, potrivit tjobs.ro, sunt

pentru agricultura din Marea Britanie, pentru care,
în acest moment sunt căutate 100 de persoane dispuse să lucreze în sere, la
culesul salatei. Firmele din
Olanda îşi doresc muncitoare pentru ambalarea de

legume şi sunt dispuse să
le plătească pentru aceste
servicii 1200 euro/lună.
Angajaţii depozitelor
din Anglia, în schimb,
vor primi pentru munca
lor până la 1.500 de euro,
lunar. Muncitorii forestieri dispuşi să lucreze în
Franţa se pot aştepta la
venituri lunare de 1.600
de euro, iar cei care vor să
lucreze în serele din Italia,
la sume între 800 şi 1000
de euro. Ceva mai bine
plătiţi par a fi măcelarii.
Aceştia, dacă sunt angajaţi
de anumite firme franceze
pot câştiga între 1.400
şi chiar 3.200 de euro pe
lună, potrivit aceleiaşi
surse.
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TE INFORMEAZĂ LA TIMP,
OFERINDUŢI CELE MAI BUNE
ARGUMENTE ÎN ORICE NEGOCIERE!

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

Piaţa agricolă Edineţ
minim maxim

mediu

Piaţa angro Chişinău
Piaţa agricolă Ungheni
Piaţa agricolă Cahul
(Albişoara)
mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
20.00
35.00
35.00
35.00
25.00
35.00
30.00
23.00
25.00
23.00
3.50
2.80
6.00
5.00
8.00
8.00
9.00
8.00
5.00
9.00
7.00
5.00
6.00
5.00
5.50
4.00
4.00
4.00
8.00
12.00
10.00
4.00
5.00
4.00
8.00
8.00
9.00
8.00
9.00
10.00
9.00
9.00
10.00
9.00
15.00
15.00
15.00
28.00
26.00
26.00
26.00
35.00
38.00
35.00
28.00
28.00
28.00
5.00
4.00
4.00
4.00
5.00
6.00
6.00
4.00
5.00
4.00
15.00
15.00
16.00
15.00
16.00
15.00
16.00
15.00
16.00
20.00
18.00
15.00
15.00
15.00
30.00
30.00
30.00
19.00
12.00
18.00
16.00
23.00
25.00
25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.00
10.00
8.00
10.00
10.00
10.00
25.00
30.00
30.00
30.00
40.00
40.00
40.00
4.50
3.00
3.00
3.00
4.00
6.00
5.00
3.00
4.00
3.00
60.00
60.00
60.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
25.00
30.00
30.00
30.00
30.00
35.00
30.00
FRUCTE
20.00
20.00
20.00
22.00
22.00
22.00
20.00
25.00
25.00
25.00
10.00
20.00
15.00
20.00
25.00
30.00
25.00
30.00
35.00
30.00
8.00
16.00
8.00
8.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00
30.00
30.00
30.00
25.00
25.00
25.00
21.00
35.00
35.00
35.00
32.00
26.00
37.00
26.00
30.00
30.00
30.00
23.00
20.00
20.00
20.00
17.00
17.00
17.00
18.00
18.00
18.00
12.00
15.00
15.00
18.00
18.00
18.00
20.00
20.00
20.00
75.00 140.00 135.00
30.00
30.00
30.00
15.00
15.00
15.00
35.00
35.00
35.00
30.00
25.00
25.00
25.00
40.00
40.00
40.00
16.00
18.00
22.00
18.00
20.00
20.00
20.00
30.00
35.00
35.00
15.00
20.00
15.00
8.00
8.00
8.00
25.00
25.00
25.00
35.00
40.00
35.00
35.00
35.00
35.00

Piaţa angro Bălţi
minim maxim

Ardei dulce
Cartofi
Cartofi timpurii
Castraveţi
Ceapă galbenă
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov
Morcov timpuriu
Pătrunjel
Roşii de seră
Salată
Sfecla de masa timpurie
Usturoi
Varză timpurie
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Vinete

16.00
1.50
6.00
4.00
10.00
3.00
15.00
18.00
22.00
2.50
-

18.00
1.50
8.00
6.00
10.00
3.00
15.00
23.00
22.00
3.00
-

18.00
1.50
7.00
5.50
10.00
3.00
15.00
18.00
22.00
3.00
-

19.00
2.00
5.00
5.00
7.00
28.00
4.00
13.00
15.00
18.00
8.00
25.00
3.50
25.00

22.00
4.00
9.00
6.00
10.00
30.00
7.00
15.00
16.00
25.00
9.00
25.00
5.00
28.00

Banane
Caise
Căpşune
Cirese
Coacăză neagră
Coacăză rosie
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Richard
Miez de nucă
Pepene galben (zemos)
Pepene verde (harbuz)
Pere
Piersici
Portocale
Prune uscate
Vişină
Zmeură

20.00
5.00
25.00
25.00

25.00
8.00
25.00
28.00

25.00
6.00
25.00
27.00

20.00
20.00
21.00
32.00
23.00
30.00
16.00
-

20.00
25.00
21.00
32.00
26.00
30.00
16.00
-
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CUM SE PĂSTREAZĂ
UMIDITATEA OPTIMĂ ÎN SOL
În ultimii ani, condiţiile climaterice
s-au modificat foarte mult. Aproape
că acele patru anotimpuri s-au redus la două. Există ani cu ierni foarte secetoase și cu geruri puternice,
precipitaţiile sunt puţine și distribuite inegal de-a lungul anului, astfel
că avem perioade cu ploi abundente
într-un timp foarte scurt, ce duc la
inundaţii, ca mai apoi să ne trezim
cu perioade mari lipsite de ploi, cu
călduri excesive sau vânturi puternice. Toate aceste fenomene determina evaporarea apei din sol lăsând
locul uscăciunii.

post de mulci se pot folosi paiele într-un
strat de 4-5 cm. Avantajul acestei metode este că înăbușă buruienile și le împiedică dezvoltarea. O lucrare mai puţin în
cultură!
 O altă metodă care are efect, este perioada în care se aplică udările. E bine ca
udările în spaţiile protejate să se facă
seara și nu dimineaţa sau în timpul zilei.
Udarea dimineaţa duce la evaporarea
apei, iar la orele amiezii se produce condens pe acoperișul solarului/ serei. Picăturile de apă se vor scurge pe plante și
vor acţiona ca o lupă sub razele puternice ale soarelui producând pătări și chiar
arsuri pe frunze. Dacă fenomenul se produce în perioada înfloritului, efectul este

OFERTE COMERCIALE
Perioada 1 - 21 iunie 2015
OFERTE
Produs / Serviciu

Preţ

Cantitate

30 000 MDL

s. Navârneţ, Fălești; Telefon: 0 259
80 t 70375; 068170357; Email: victor_
margina@rambler.ru

Cireşe

30 000 MDL

Fălești, s. Navârneţ; Telefon: 0
25 t 25973431; 069213297; Email: agrogirla@mail.md

Cireşe

28 000 MDL

s. Glingeni, Făleşti; Telefon:
7 t 37308092591; Email: mtoaca@mail.
ru

Cireşe

30 000 MDL

s.Chetriş, Făleşti ; Telefon: 0 259
25 t 51513; 069353653; Email: jornyayion@mail.md

Porumb

s. Izvoare, Ungheni; Telefon:0
400 t 25969133; 079223655; Email:
certexbs@mail.md

2 800 MDL

Vând flori în
ghiveci, Petunii

0 MDL

500
Dahnovici; Telefon: 068552144;
unităţi

Vând răsad de
roșii calitative,
diverse sorturi

0 MDL

1 000
Dahnovici; Telefon: 068552144;
unităţi

Lapte

5 MDL

Cireșe

20 000 MDL

3 t Email: vpascaru@mail.md

Cartofi timpurii

18 000 MDL

s. Valea Mare, r. Ungheni; Telefon: 0
2 t 23643230; 068840400; Email: apascaru@mail.md

100 l Email: luminitza@inbox.ru

s. Chirileni, r-ul Ungheni; Telefon:
7 t 0 236 24703; 069184405;vbargan@
gmail.com

900 MDL

s. Glingeni, raionul Făleşti; Telefon:
20 unităţi 079054002; Email: gciobanu@mail.
ru

Cireşe

2 800 MDL

Fălești; Telefon: 069194851;
50 t 069194851; Email: amontibs@mail.
md

Varză timpurie

7 000 MDL

s. Chirileni, Ungheni; Telefon: 0 236
10 t 75341; 079207222 ; Email: vladei@
mail.md

Ardei dulci

25 000 MDL

Ungheni, Manoilești; Telefon: 0 236
73253;
2t
079550647; Email: glodeanu@mail.
md

Vişină

28 000 MDL

Roșii de seră

23 000 MDL

2t

Roșii de seră

25 000 MDL

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

Stupi

Pentru cei care au suprafeţe mari de
teren pe care-l valorifică cultivând cereale,
plante prășitoare, într-un cuvânt cultura
mare, le sugerăm ca în perioada de toamnă (septembrie) și până în anul următor în
primăvară, să cultive rapiţă sau muștar.
Aceste două plante au rolul de a menţine
umiditatea în sol pe perioada iernii, astfel
încât în primăvară, la înfiinţarea culturii
principale, apa sa fie disponibilă în cantitate suficientă.
Primăvara cultura se desfiinţează prin
discuire și incorporare în sol a plantelor de
rapiţă și muștar și astfel vă alegeţi și cu
fertilizare organică. Pe terenuri sărace și cu
uscăciune frecventă, cea mai bună cultură e cea de sorg. Această plantă valorifică
foarte bine terenurile de acest tip, fiindcă
este rezistentă la secetă, dă producţii bune
și are nenumărate întrebuinţări.

PĂSTRAREA UNEI UMIDITĂŢI
OPTIME ÎN SERE ȘI SOLARII
În spaţiile protejate, deficitul de apă în
sol se accentuează în perioadele cu temperaturi ridicate. Chiar dacă suplimentaţi
udările cu cantităţi corespunzătoare de
apă, efectul nu este cel scontat. Iată câteva
modalităţi de a estompa pierderile de apă
din sol:
 Una din metode este mulcirea, adică
acoperirea solului cu folie din polietilenă
ce are rolul de a reţine apa în sol. Tot pe

PĂSTRAREA UMIDITĂŢII OPTIME
ÎN CÂMP ȘI ÎN GRĂDINĂ
În câmp, un factor important de păstrare a umidităţii este fertilizarea cu o cantitate mai mare de îngrășământ natural.
Gunoiul de grajd acţionează ca o barieră
împotriva uscăciunii solului. Aplicarea lui
determină solul să acţioneze ca un burete
și să reţină apa pe o perioadă mai mare de
timp. Totodată aplicarea de gunoi de grajd
afânează solul, crescând porozitatea și capacitatea de absorbţie. Metoda mulcirii cu
paie va crea o umiditate constantă solului
și va duce la estomparea creșterii buruienilor, care concurează plantele din cultură
pentru apă și hrană.
Folosiţi metode moderne și performante
de udare, cu consum mic de energie, dar cu
debite mari și constante, adică sistemul de
udare prin picurare. Dacă nu vă permiteţi
această metodă, atunci modelaţi solul în
brazde înălţate și udaţi pe rigole prin inundare. În zonele cu vânturi puternice, creaţi
perdele protectoare din speciile: salcâm,
paulownia, tei, frasin. Perdelele acestea de
foioase atrag ploile și reţin apa din precipitaţii. Pentru suprafeţe mai mici se pot cultiva
câteva rânduri de sorg sau porumb pe post de
perete protector împotriva vânturilor.
www.paginadeagricultura.ro

Telefon: 068861856; bogdanmariana126@yahoo.com
12 000 MDL

Cireșe

PĂSTRAREA UNEI UMIDITĂŢI
OPTIME PENTRU CULTURA MARE

Contacte

Cireşe

Vând gâște și
raţe

unul devastator pentru producţie, fiindcă
florile se vor scutura. Aplicarea normei
de udare seara, când temperaturile scad,
iar intensitatea fiziologică a plantelor
este redusă, determină estomparea deficitului de apă în sol.

15

Porumb

2 700 MDL

Roșii de seră

25 000 MDL

Mai multe informații găsiți pe

s. Glingeni, Fălești; Telefon:
20 t 025971319; 079591851; Email: bujag_boris@rambler.ru
Telefon: 069357289; Email: strungarubs@mail.md

s. Horeşti, Făleşti; Telefon:
300 t 069108602; Email: mromanciuc@
mail.ru
s. Chirileni, Ungheni; Telefon: 0 236
3 t 75341; 079207222 ; Email: vladei@
mail.md

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

