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Agricultură performantă 
în satele noastre

Exportul de fructe şi conserve mol-
doveneşti în Rusia ar putea să fi e reluat 
peste o lună, susţine ministrul Vasile Bu-
macov, după întâlnirile avute cu reprezen-
tanţii Rosselhoznadzor-ului. Unele resur-
se media, s-au grăbit chiar să exagereze 
declaraţiile ofi cialului moldovean, cu in-
formaţii precum că peste o lună problema 
exporturilor va fi  rezolvată. 

Recent, în cadrul unui eveniment, 
AgroMediaInform a solicitat ministrului 
să precizeze încă o dată care au fost rezul-
tatele vizitei sale la Moscova. Iată ce ne-a 
declarat ministrul: „Din păcate, în presă 

a apărut multă informaţie contradictorie. 
Consider că discuţia cu Rosselhoznadzor 
a fost una bună. Ne-am exprimat nedume-
rirea că pe de o parte avem taxe vamale, 
iar pe de altă parte avem  embargou. Am 
explicat părţii ruse, că embargoul îşi pier-
de orice sens, în condiţiile în care au fost 
introduse taxe vamale. La propunerea lui 
Serghei Dankvert, şeful Rosselhoznadzor-
ului, s-a convenit să ne luăm o lună la dis-
poziţie pentru a examina situaţia. Poate în 
acest timp vin experţii de la Moscova și, 
în sfârșit, va fi  luată o decizie. Nicidecum 
nu am spus că decizia va fi  una negativă 

sau pozitivă. Nu pot să răspund în locul 
celor de la Rosselhoznadzor, să fi e clar”. 

Totodată, Bumacov a precizat că dacă 
exporturile vor fi  reluate, atunci nu vor fi  
admise produse necalitative, care nu sunt 
ambalate corespunzător. Potrivit lui, se va 
renunţa la „pieţele sălbatice” şi ne vom 
orienta spre pieţele civilizate, inclusiv 
spre reţeaua de supermarketuri din Rusia. 
Ministrul Agriculturii susţine că există o 
cerere mare de mere moldoveneşti pe pia-
ţa europeană, însă nu poate fi  acoperită 
din cauza ambalării necorespunzătoare. 

Continuare în pagina 2

La mijlocul lunii septembrie Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost 
într-o vizită la Moscova, pentru a duce discuţii cu partea rusă referitor la reluarea exporturilor de 
fructe și conserve moldovenești. Revenit acasă, ministrul a declarat că exportul acestor produse în 
Rusia, ar putea să fi e reluat peste o lună. Între timp, producătorii de fructe care au pierderi de pe 
urma embargoului, pot depune dosarele pentru subvenţii, iar Guvernul și-a asumat mai multe an-
gajamente faţă de producătorii agricoli.
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DILEME

Săptămâna curentă, în 
cadrul şedinţei Cabinetu-
lui de miniştri, premierul 
Iurie Leancă s-a declarat 
nemulţumit de faptul că este 
tergiversată aprobarea noii 
metodologii de formare a 
preţurilor la produselor pe-
troliere, informează Serviciul 
de comunicare al Guvernului. 
„Există tendinţe de formare a 
preţului pentru produsele pe-
troliere pe care nimeni nu le 
poate neglija. La noi în ţară 
aceste tendinţe sunt soldate 
cu rezultate absolut inverse. 
Când preţul barilului scade 
pe pieţele internaţionale, în 
R. Moldova se majorează, 
cică, pe fundalul deprecierii 
leului. Am negociat ani de 
zile cu Agenţia Naţională de 
Reglementări în Energetică 
(ANRE) și cu companiile 
din domeniu ca să aprobăm 
o nouă metodologie clară 
de formare a preţurilor, dar 
acest lucru nu se întâmplă”, a 
subliniat Iurie Leancă.

Potrivit Premierului, 
noua metodologie, care a 

fost elaborată cu participarea 
reprezentanţilor ANRE şi a 
companiilor din domeniu, va 
aduce mai multă claritate în 
procesul de formare a preţu-
rilor la produsele petroliere. 
Noua metodologie de calcu-
lare şi aplicare a preţurilor la 
produsele petroliere,  a fost 
publicată pe 14 august cu-
rent pe site-ul ANRE,  pentru 
a fi  supusă unor noi discuţii 
publice. În conformitate cu 
procedurile legale ale ANRE 
privind procesul decizional, 
pentru prezentarea propune-
rilor se stabileşte un termen 
de până la 15 zile lucrătoare, 
însă nici până astăzi metodo-

logia nu a fost aprobată.
Producătorii agricoli de 

mai mult timp susţin că pre-
ţurile la produsele petroliere 
în Moldova sunt umfl ate, dar 
nu prea au fost auziţi. Ei au 
solicitat Guvernului să se 
implice în această problemă. 
În cadrul ultimei conferin-
ţe de presă organizată de 
AGROinform, UniAgroProtect, 
MoldovaFruct și Federaţia 
Fermierilor, reprezentanţii 
agricultorilor au declarat că 
potrivit calculelor matema-
tice, importatorii de produse 
petroliere trebuie să reducă 
preţurile la carburanţi, deoa-
rece sunt cele mai mari din 

regiune. Conform calculelor 
acestora preţul la motorină nu 
trebuie să depăşească 16,5 lei/
litru. Potrivit agricultorilor, 
autorităţile sunt infl uenţate 
de marii importatori de carbu-
ranţi, de aceea ignoră nevoile 
producătorilor agricoli. 

Nemulţumirile premieru-
lui Leancă privind majorarea 
preţurilor la produsele petro-
liere în ţară, în condiţiile în 
care acestea scad pe pieţele 
internaţionale, sunt pe deplin 
justifi cate, consideră exper-
tul în domeniul energetic 
din cadrul IDIS Viitorul, Ion 
Muntean. Expertul spune 
că pe pieţele internaţionale 
preţurile sunt în scădere din 
luna iunie curent cu circa 
17%, precizând că scăderea 
este una semnifi cativă. Po-
trivit lui, situaţia este una 
tipică pentru ţara noastră, 
pentru că nu este prima dată 
când companiile petroliere 
încearcă să profi te de anumi-
te schimbări sau evoluţii de 
pe piaţa fi nanciară din ţară și 
ridică nejustifi cat preţurile.

PRODUSELE PETROLIERE, PREA SCUMPE

Sfârşit. 
Început în pag. 1

Între timp, producătorii 
de fructe care au pierderi 
de pe urma embargoului, 
pot depune dosarele pentru 
subvenţii. Începând cu data 
de 23 septembrie și până la 
15 octombrie, aceștia sunt 
invitaţi de către Agenţia de 
Intervenţie și Plăţi pentru 
Agricultură (AIPA), să de-
pună dosarele de solicitare 
a compensaţiilor pentru co-
mercializarea prunelor (so-
iuri timpurii) şi a merelor 
(soiuri de vară și toamnă). 
Dosarele pot fi  depuse la 
Comisiile speciale create în 
cadrul autorităţilor adminis-
traţiei publice locale de ni-
velul întâi, primăriilor mu-
nicipiilor Chișinău și Bălţi și 
în cadrul primăriei UTA Gă-
găuzia. Suma totală alocata 
în acest scop este de 138 de 
milioane de lei.

ÎN SFÂRȘIT, 
FRUCTELE AJUNG 
ÎN ȘCOLI

În cel puţin o săptămâ-
nă, elevii din ţară  vor avea 

la prânz mere. Fructele vor 
ajunge în instituţiile de în-
văţământ din nouă raioane 
şi vor fi aduse din livezile 
agricultorilor moldoveni. 
Până acum, la licitaţiile 
pentru înscrierea dorito-
rilor de a-şi vinde fructele 
pentru şcoli şi grădiniţe 
au fost depuse nouă oferte, 
pentru nouă raioane. Însă, 
numărul agenţilor econo-
mici este mai mic, întrucât 
unii antreprenori au depus 
oferte pentru două sau trei 
raioane. Pentru celelalte 
raioane încă nu există dori-
tori de a livra mere. 

Ne-a interesat să afl ăm 
ce se va întâmpla cu copi-
ii din celelalte raioane, vor 
primi sau nu fructe în situ-
aţia în care nu există încă 
oferte de livrare. Solicitat 
de AgroMediaInform, Va-
sile Dogotari, şef-adjunct, 
Direcţia Juridică, Ministe-
rul Agriculturii ne-a asigu-
rat că toate instituţile din 
republică vor primi mere, 
iar pentru ca acest proces 
să decurgă fără probleme, 
agenţii economici sunt 
așteptaţi să depună ofertele 
de livrare. „Pentru celelal-
te raioane, se va organiza 
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o licitaţie repetată la 15 
octombrie”, spune ofi cia-
lul. Potrivit lui Dogotari, 
urmează să fi e prezenta-
te contractele atribuite la 
Agenţia de Achiziţie, pen-
tru a fi  aprobate, iar ulterior 
prezentate la  Trezoreria de 
Stat. Timp de o săptămână, 
contractul este înregistrat, 
iar agenţii economici vor 
iniţia livrarea merelor. 

Pentru a putea partici-
pa la licitaţie agentul eco-
nomic trebuie să deţină 

vizează sectorul agricol.  
Guvernul și-a luat angaja-
mentul faţă de producătorii 
şi procesatorii de fructe, le-
gume şi struguri cu privire 
la vacanţa  fi scală acordată 
până la 30 noiembrie 2014, 
dar şi la scutirea de accize a 
distilatelor obţinute pe bază 
de vin, produse în ţara noas-
tră. De asemenea, producă-
torilor și procesatorilor de 
legume, fructe și struguri 
nu li se vor aplica penalităţi 

pentru neplata 
primelor de asi-
gurare obligato-
rie de asistenţă 
medicală, nea-
chitarea, achita-
rea tardivă sau 
achitarea in-
completă a pri-
melor de asigu-
rare obligatorie 
de asistenţă me-
dicală în perioa-
da de până la 30 
noiembrie 2014. 
Ministerul Agri-
culturii trebuie 
să prezinte, în 
termen de 15 
zile, Inspectora-
tului Fiscal, Ca-

sei Naţionale de Asigurări 
Sociale și Companiei Naţi-
onale de Asigurări în Medi-
cină o listă a producătorilor 
și procesatorilor de legume, 
fructe și struguri. Pentru 
a fi  incluși în listă, agenţii 
economici vor depune la 
Ministerul Agriculturii, în 
termen de zece zile, cereri și 
alte acte solicitate care con-
fi rmă practicarea activităţii 
de producere, procesare și 
exportare.

A.R.

un cont bancar, să nu aibă 
restanţe faţă de bugetul de 
stat, să deţină în proprieta-
te plantaţii de mere, depo-
zit frigorifi c şi mijloace de 
transport cu care să poată 
livra marfa. Pentru un kilo-
gram de mere, statul oferă 
minimum cinci lei. Agentul 
economic este cel care se 
va ocupa de livrarea me-
relor, el trebuie să posede 
un mijloc de transport și 
să deţină un depozit pentru 
păstrare, deoarece livrarea 

se face eșalonat, o dată la 
două săptămâni. Instituţii-
le de învăţământ vor primi 
mere până pe 10 decembrie, 
iar în total, va fi  livrată o 
cantitate de aproape patru 
mii de tone de mere. Acţiu-
nea face parte din campania 
„Un măr pentru sănătate”, 
iniţiată de Guvern, pentru 
susţinerea producătorilor 
autohtoni care au de sufe-
rit de pe urma embargou-
lui impus de Rusia. Pentru 

această campanie, Executi-
vul a alocat 20 de milioane 
de lei.

GUVERNUL 
ÎȘI ASUMĂ 
ANGAJAMENTE

Săptămâna trecută Gu-
vernul și-a asumat răspun-
derea pentru un set de pro-
iecte privind modifi carea și 
completarea unor acte legis-
lative. Unul din documente 
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PERFORMANȚĂ

Republica Moldova va fi  prima ţară 
din Parteneriatul Estic care se va ală-
tura Programului de competitivitate 
pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii 
(COSME) al Comisiei Europene. Un 
acord în acest sens a fost semnat recent 
la Bruxelles între Comisarul european 
pentru industrie şi antreprenoriat Fer-
dinando Nelli Feroci, şi şeful misiunii 
diplomatice a R. Moldova pe lângă 

Uniunea Europeană, Eugen Caras. Po-
trivit unui comunicat de presă al Comi-
siei Europene, Feroci a declarat, după 
semnarea acordului, că unul dintre 
scopurile principale în acest sens a fost 
de a lichida barierele comerciale cu 
ţările din apropiere. „ În comparaţie cu 
giganţi economici precum SUA, India 
şi China, spaţiul economic european 
este încă relativ mic şi fragmentat. 

Dorim să creăm reţele de afaceri şi să 
promovăm cooperarea transfrontalieră, 
astfel încât să sporim succesul în afa-
ceri şi să dezvoltăm companiile. Acesta 
este motivul pentru care mă bucur că 
Republica Moldova, împreună cu fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei, se 
alătură la COSME”, a afi rmat comisarul 
european. 

COSME benefi ciază de un buget total 

de 2,3 miliarde de euro pentru perioa-
da 2014–2020. Este un instrument de 
fi nanţare care promovează spiritul an-
treprenorial, îmbunătăţeşte accesul la 
fi nanţare pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii şi creşte competitivitatea aces-
tora. Se preconizează că programul va 
sprijini anual 39 000 de întreprinderi 
şi va lansa 900 de noi produse, servicii 
sau procese în materie de afaceri.

R. MOLDOVA PARTICIPĂ LA PROGRAMUL COSME

Duminică, 27 septembrie 
localnicii din satele Jora de 
Mijloc, Jora de Jos, Jora de 
Sus și Lopatna, raionul Or-
hei, unde are loc reabilitarea 
sistemelor de irigare, dar 
și producători agricoli din 
alte localităţi, s-au adunat 
la Festivalul Agriculturii 
Performante organizat de 
către ACED. În timp ce pro-
gramul Compact conectează 
terenurile producătorilor 
locali la reţeaua de irigare 
centralizată, proiectul ACED 
asigură instruirea acestora, 
distribuind informaţiile ne-
cesare, explicând avantajele 
irigării și modul de utilizare 
a tehnologiilor pentru îmbu-
nătăţirea productivităţii. Cei 
prezenţi au putut să asiste la 
un atelier de lucru, să eva-
lueze calitatea apei, să parti-
cipe la o tombolă cu premii 
și să urmărească o expoziţie 
de echipamente și tehnică 
agricolă.  

FRUCTE CALITATIVE 
PENTRU EXPORT

Atelierul de lucru a întru-
nit în jur de 60 de partici-
panţi interesaţi de subiecte 
fi erbinţi din agricultură. 
Andrei Cumpănici, profe-
sor universitar, specialist 
în siguranţă alimentară și 
măsuri sanitare și fi tosa-
nitare din cadrul ACED, a 
vorbit despre cerinţele de 
calitate pe care trebuie să le 
întrunească fructele și legu-
mele comercializate în stare 
proaspătă. „Am abordat acest 
subiect deoarece, datorită 
sistemului de irigare, mai 
mulţi producători din regiu-
ne vor începe să îmbunătă-

ţească sistemul de produce-
re. Pentru a avea profi t, tre-
buie să ai calitate. Când ne 
referim la calitate, vorbim și 
despre siguranţa produselor 
alimentare. Cerinţele de cali-
tate ale noastre sunt aceleași 
ca și în Uniunea Europeană. 
În cadrul atelierului am 
prezentat succint cerinţele 
generale și specifi ce pentru 
anumite fructe și legume, cu 
referire la cultura mărului, 
care prezintă interes pentru 
export, dar și la alte culturi 
care o să ia amploare în 

această regiune”. 
Potrivit lui Cumpănici, 

pentru a exporta fructe în 
stare proaspătă trebuie să 
ne conformăm cerinţelor 
de calitate ale ţării în care 
exportăm. El susţine că no-
ţiunea de calitate este una 
largă și ne referim aici la: 
mărime, formă, grad de ma-
turitate, fermitate, culoare 
gust, aromă. „Nu vorbim 
numai despre cerinţele de 
calitate la etapa de recoltare. 
Calităţile native ale fructelor 
trebuie să fi e păstrate o pe-
rioadă de timp după livrare, 
ca să corespundă cerinţelor 
până ajung pe masa  con-

sumatorului. Calitatea se 
face începând cu selectarea 
terenului, materialul săditor, 
tehnologia de producere, 
metodele de recoltare, meto-
dele de păstrare și respectiv 
metodele de sortare, amba-
lare și livrare”. Specialistul 
crede că avem producători 
care au fructe calitative, 
ce pot concura cu succes 
pe pieţele europene, totuși 
domeniul necesită o îmbu-
nătăţire continuă. „Nici un 
sistem de calitate nu poate fi  
instituit într-un timp scurt. 

Avem livezi europene și pro-
ducători care implementează 
cerinţe de calitate, dar ne 
trebuie și mai mulţi. Nicio-
dată un producător de fructe 
calitative, nu va ajunge să 
nu aibă unde exporta”, consi-
deră profesorul.

Adrian Cojocaru, spe-
cialist marketing ACED a 
vorbit celor prezenţi despre 
avantajele Acordului de 
Liber Schimb Aprofundat 
și Cuprinzător cu Uniunea 
Europeană, dar și despre alte 
oportunităţi pentru desface-
rea produselor agroalimen-
tare moldovenești. Potrivit 
lui, acordul privind institu-

AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ 
ÎN SATELE NOASTRE
Festivalul Agriculturii Performante a fost organizat săptămâna trecută de către 
Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) în satul 
Jora de Mijloc, raionul Orhei. Evenimentul a adunat producătorii din localităţile 
unde are loc reabilitarea sistemelor de irigare, prin intermediul programului COM-
PACT al Corporaţiei Provocările Mileniului în Moldova (FPM) și furnizorii de servicii 
și echipamente agricole. Participanţii la festival au putut să asiste la un atelier de 
lucru, să evalueze calitatea apei, să participe la o tombolă cu premii și să urmăreas-
că o expoziţie de echipamente și tehnică agricolă. La 18 octombrie, în orașul Criu-
leni, ACED va organiza un festival similar. 

irea Zonei de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător, 
este încă un pas în procesul 
de integrare economică eu-
ropeană. Acesta presupune 
anularea sau reducerea trep-
tată a tarifelor vamale de 
către ambele părţi și elimi-
narea barierelor netarifare. 
O altă prezentare a specia-
listului marketing s-a referit 

la oportunităţile 
de fi nanţare a bu-
sinessului agricol. 
Adrian Cojocaru a 
prezentat succint 
sursele de fi nanţare 
și principiile de 
activitate ale băn-
cilor, cum pot agri-
cultorii să obţină o 
rată a dobânzii mai 
mică, cum poate fi  
ales creditul corect 
ca aceștia să nu 
cadă pradă capca-
nelor din contractul 

de credit.

AMERICANII 
AU ÎNCREDERE 
ÎN MOLDOVENI

În cadrul Festivalului a 
avut loc prezentarea proiec-
tului ACED, iar localnicii au 
putut testa calitatea apei. De 
asemenea, s-a desfășurat un 
iarmaroc de fructe și legume 
locale, dar și un concurs al 
desenelor cu tema „Irigarea 
aduce bunăstarea”, unde au 
participat copiii. La fi nalul 
evenimentului au fost decer-
nate diplome pentru cei mai 

buni producători agricoli, 
iar cei prezenţi au avut po-
sibilitatea să participe la o 
tombola cu premii. 

Primarul comunei Jora 
de Mijloc, Ion Terenti a 
specifi cat faptul că sătenii 
sunt recunoscători poporului 
american care a contribuit 
la relansarea sistemului de 
irigare. Sergiu Iuncu, direc-
torul Proiectului Tranziţia la 
Agricultura Performantă, din 
cadrul Fondului  Provocările 
Mileniului (FPM), care im-
plementează programul Com-
pact, a declarat că Fondul are 
un buget de 262 milioane 
dolari și este unul din cele 
mai generoase gesturi făcute 
de un guvern străin faţă de 
ţara noastră. „Toate aceste 
lucruri frumoase se întâmplă 
pentru că există încredere în 
oamenii acestei ţări. Suntem 
în stare să investim acești 
bani în infrastructură și vom 
putea benefi cia pe termen 
lung de această investiţie. 
Programul Compact înseam-
nă cel puţin 102 km de dru-
muri noi moderne, care vor 
fi  date în exploatare în luna 
octombrie. De asemenea, în 
cadrul programului, peste 
102 milioane dolari au fost 
investiţi în sectorul agricol, 
ceea ce înseamnă 11 sisteme 
centralizate de irigare cu o 
suprafaţă de 15 mii de ha 
de teren agricol sub irigare. 
Compact mai este și un fond 
de creditare pentru investiţii 
în infrastructura post-recol-
tare și culturile multi-anuale. 
Compact înseamnă încă asis-

tenţă tehnică pentru crearea 
asociaţiilor de apă, care în 
viitor vor gestiona sistemele 
de irigare, în care s-au inves-
tit peste 80 milioane dolari. 
În satele Jora de Sus, Mijloc 
și Jos au fost investite peste 
15 milioane dolari deoarece 
avem încredere în localnicii 
de aici că vor putea gestiona 
efi cient acest sistem”, a mai 
spus Iuncu.  

Jim Herne, directorul 
proiectului ACED, a decla-
rat că accesul la serviciile 
de irigare oferit de poporul 
american prin intermediul 
programului Compact, va 
permite agricultorilor să 
cultive produse de valoa-
re înaltă, care vor putea fi  
comercializate la preţ mai 
mare, pe diverse pieţe.  “Pro-
cesul de reabilitare a siste-
melor de irigare va genera 
noi locuri de muncă, va crea 
noi oportunităţi pentru pro-
prietari de terenuri agricole 
și va impulsiona dezvoltarea 
afacerilor în zona rurală în 
care ne afl ăm”.

Proiectul ACED este un 
program cu o durată prevă-
zută de 5 ani, cofi nanţat de 
Agenţia SUA pentru Dezvol-
tare Internaţională (USAID) 
şi Corporaţia  Millennium 
Challenge Corporation” 
(MCC). Obiectivul principal 
al acestui proiect constă în 
sporirea succeselor secto-
rului agricol moldovenesc 
în producerea şi comerciali-
zarea produselor cu valoare 
adăugată înaltă. 

Arina ROȘCA
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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      02.10.2014

Există mai mulţi factori 
care i-au determinat pe 
experţii OMC să ia această 
decizie. În primul rând, creş-
terea economică globală în 
primul semestru din 2014 a 
fost sub aşteptări. Acest lu-
cru a determinat o stagnare 
a comerţului internaţional 
pentru prima jumătate a 
anului. Chiar dacă ţările 
dezvoltate din Europa de 
Vest şi America de Nord au 

crescut nivelul importurilor, 
comerţul internaţional a fost 
tras în jos de importurile în 
scădere din ţările în curs de 
dezvoltare. Astfel, deşi este 
de aşteptat ca, în a doua 
jumătate a anului, comerţul 
internaţional să fi e mai di-
namic, rezultatele din primul 
semestru vor infl uenţa creş-
terea anuală a comerţului 
internaţional. 

În ceea ce priveşte evo-

luţia comerţului internaţio-
nal pentru a doua jumătate 
a anului 2014 şi pentru 
2015, economiştii OMC 
întrevăd mai mulţi factori 
de risc ce pot afecta predic-
tibilitatea pieţelor interna-
ţionale. Tensiunile dintre 
Uniunea Europeană şi 
Statele Unite ale Americii, 
pe de-o parte, şi Federaţia 
Rusă şi acţunile sale asupra 
Ucrainei, pe de altă parte, 

au condus deja la sancţiuni 
care au afectat comerţul 
agroalimentar dintre cele 
două mari pieţe. Sancţiunile 
ar putea să se extindă şi 
la alte categorii de bunuri 
dacă nu se ajunge la un 
armistiţiu, se arată în co-

municatul OMC. Mai mult, 
confl ictul din Orientul Mij-
lociu provoacă incertitudine 
în ceea ce priveşte evoluţia 
comerţului internaţional din 
regiune. Cel mai mare peri-
col ar fi  ca preţul petrolului 
să explodeze în următoarea 

perioadă în cazul în care se 
reduce accesul la resursele 
din regiune, susţine OMC. 
Nu în ultimul rând, epide-
mia  Ebola din Africa de Vest 
a demonstrat difi cultatea 
organizaţiilor internaţionale 
de a îngrădi răspândirea 
unei astfel de boli. În cazul 
în care epidemia se extinde 
şi mai mult, ar putea crea 
panică în regiune cu impli-
caţii economice majore pen-
tru Africa de Vest, în primul 
rând, dar şi pentru regiunile 
afl ate în vecinătate.  Toţi 
aceşti factori de risc îi îm-
piedică pe economiştii OMC 
să furnizeze o prognoză pre-
vizibilă şi optimistă privind 
evoluţia comerţului interna-
ţional, se mai precizează în 
comunicatul OMC. 

COMERŢUL INTERNAŢIONAL ÎN SCĂDERE, POTRIVIT OMC 
Creşterea economică globală sub aşteptări din prima parte a anului şi confl icte-
le geopolitice din Europa de Est şi Orientul Mijlociu au determinat Organizaţia 
Mondială a Comerţului (OMC) să revizuiască în scădere prognoza privind creşte-
rea comerţului internaţional pentru 2014 şi 2015, se arată într-un comunicat de 
presă al organizaţiei. La sfârşitul lunii septembrie, economiştii OMC au decis să 
reducă prognoza privind creşterea valorii comerţului internaţional pentru anul 
2014, de la 4,7%, cât estimau în luna apilie, la doar 3,1%, iar, pentru anul 2015, 
de la 5,3%, în luna aprilie, la doar 4%. 

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi Piaţa angro Chişinău 

(Albişoara) Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME

Ardei dulce 5.00 10.00 7.00 4.00 7.50 6.00 6.00 10.00 10.00 10.00 14.00 12.00 7.00 7.00 7.00
Cartofi 1.50 1.70 1.60 1.50 5.00 2.50 2.50 4.00 3.00 2.00 6.00 5.00 3.00 4.00 3.50
Cartofi  timpurii  -  -   - - - -  -  -   - - - -
Castraveţi 13.00 15.00 14.00 15.00 17.00 15.00 7.00 15.00 8.00 13.00 18.00 15.00 9.00 12.00 10.00
Ceapă albă  -  -   - 6.00 6.00 6.00 15.00 18.00 15.00 - - -  -  -  - 
Ceapă galbenă 2.00 3.00 2.50 1.80 4.00 2.50 2.50 3.00 3.00 3.50 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Ceapă roşie  -  -   - 6.00 6.00 6.00 15.00 15.00 15.00 - - -  -  -  - 
Ceapă verde (cozi)  -  -  - - - - 30.00 30.00 30.00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -  - 32.00 32.00 32.00 30.00 38.00 32.00 40.00 45.00 40.00 35.00 35.00 35.00
Dovlecei  -  -   - - - - 5.00 7.00 5.00 - - - 7.00 7.00 7.00
Gogoşari 10.00 15.00 13.00 4.00 12.00 8.00 13.00 20.00 15.00 18.00 22.00 20.00 17.00 17.00 17.00
Morcov 2.50 3.00 2.50 1.50 5.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 7.00 6.00 4.00 4.00 4.00
Pătrunjel  -  -   - - - - 15.00 15.00 15.00 - - -  -  -  - 
Praz  -  -  - - - - 6.00 8.00 8.00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră  -  -   - 2.50 3.00 2.50  -  -  - 6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00
Roşii de seră  -  -   - - - - 8.00 15.00 13.00 9.00 12.00 10.00 9.00 9.00 9.00
Roşii de câmp 3.00 4.50 3.50 4.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00
Sfeclă de masă 2.00 2.00 2.00 2.50 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00
Usturoi 14.00 25.00 15.00 18.00 25.00 20.00 15.00 25.00 20.00 30.00 35.00 30.00 20.00 20.00 20.00
Varză 2.50 3.00 2.50 1.50 3.00 1.80 2.00 2.50 2.00 2.00 4.00 3.00 2.50 3.00 3.00
Varză broccoli  -  -   - - - - 15.00 20.00 20.00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -  - 10.00 12.00 10.00 15.00 15.00 15.00 20.00 20.00 20.00 15.00 18.00 18.00
Varză de pechin  -  -  - 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 8.00 15.00 18.00 18.00
Varză roşie  -  -  - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -  -  -  - 
Vinete 4.00 5.00 4.00 4.00 7.00 6.00 5.00 10.00 6.00 9.00 10.00 9.00 7.00 7.00 7.00

FRUCTE
Banane  -  -   - 21.50 21.50 21.50 22.00 22.00 22.00  -  -  - 23.00 23.00 23.00
Grepfrut  -  -  - 22.00 22.00 22.00 20.00 22.00 20.00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 24.00 24.00 24.00 35.00 35.00 35.00 - - - 30.00 30.00 30.00
Mandarine  -  -  - - - - 32.00 32.00 32.00 - - -  -  -  - 
Mere 4.00 5.00 4.00 2.50 4.50 3.50 4.00 6.50 5.00 4.00 6.00 6.00 3.00 4.00 3.00
Mere Golden 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.50 4.00 5.00 5.00 3.50 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
Mere Idared  -  -  - 3.00 3.50 3.00  -  -  - 4.00 5.00 5.00  -  -  - 
Mere Richard  -  -   - 3.50 4.00 3.80 4.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 5.00
Miez de nucă 70.00 80.00 80.00 - - -  -  -   - - - -  -  -  - 
Pepene verde (harbuz) 2.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 3.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00
Pere  -  -   - - - - 8.00 15.00 12.00 8.00 10.00 8.00
Piersici  -  -  - - - - 20.00 20.00 20.00 - - -
Portocale  -  -   - 22.00 24.00 22.00 18.00 20.00 20.00 - - -
Prune 6.00 8.00 7.00 - - - 4.00 5.00 5.00 6.00 10.00 8.00 4.00 4.00 4.00
Prune uscate  -  -  - - - -  -  -   - 25.00 25.00 25.00  -  -  - 
Struguri albi de masă 10.00 12.00 11.00 6.00 12.00 9.00 6.00 12.00 8.00 8.00 12.00 10.00 4.00 5.00 5.00
Struguri de masă Moldova 11.00 11.00 11.00 6.00 7.00 6.00  -  -  - 8.00 9.00 8.00 5.00 5.00 5.00
Struguri Kişmiş  -  -  - 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 - - -  -  -  - 
Struguri roşii de masă 10.00 14.00 12.00 7.00 12.00 10.00 6.00 12.00 10.00 8.00 12.00 10.00 4.00 5.00 5.00
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AGRICULTORII DIN TRANSNISTRIA, CARE NUȘI POT 
PRELUCRA TERENURILE, VOR FI DESPĂGUBIŢI 
Cetăţenii moldoveni care au terenuri agricole după traseul Tiraspol-Râbniţa, afl at 
sub jurisdicţia Tiraspolului, au cerut autorităţilor despăgubiri, deoarece nici un fer-
mier nu-și poate prelucra pământul din luna martie 2014. Agricultorii au amenin-
ţat că vor ieși la proteste dacă nu vor primi compensaţiile promise de ceva timp. 

Proiectul denumit „Su-
port la fortifi carea sectoru-
lui de siguranţă a alimen-
telor”, vine să susţină efor-
turile Guvernului R. Moldo-
va în procesul de reformare 
şi modernizare a sectorului 
de siguranţă a alimentelor 
prevăzut în Strategia Naţi-
onală de Dezvoltare Agri-
colă şi Rurală (2014-2020), 
dar și în Strategia din 
domeniul Siguranţei Ali-
mentelor (2011-2015). Spo-
rirea capacităţilor în acest 
sector este deosebit de 
importantă și necesară în 
contextul angajamentelor 
luate de Moldova în cadrul 
Acordului de Liber Schimb 
Aprofundat şi Cuprinzător, 
dar şi din perspectiva obţi-
nerii unui benefi ciu maxim 
de pe urma liberalizării 
comerţului cu Uniunea Eu-
ropeană. 

Prezent la evenimentul 
de lansare a proiectului, 
Vasile Bumacov, ministrul 
Agriculturii şi Industriei 
Alimentare a declarat 
pentru AgroMediaInform 
că susţinerea FAO este 
foarte importantă pentru 
R. Moldova. „Intrăm într-o 
perioadă nouă de colabora-

re cu FAO, care își deschide 
în sfârșit un birou în ţara 
noastră, ceea ce ne va per-
mite să avem o colaborare 
mai bună. Proiectul care 
este lansat acum vizează 
procesul de armonizare a 
legislaţiei din domeniul 
siguranţei alimentare. Re-
cunosc că este încă mult de 
lucru în acest domeniu, iar 
susţinerea FAO este impor-
tantă ca să depășim greu-
tăţile care ne apar în cale. 
De asemenea, Agenţia pen-
tru Siguranţa Alimentelor 
(ANSA) va primi asistenţă, 
pentru că domeniul la care 
ne referim este unul foarte 
sensibil pentru europeni. 
Noi am adoptat Strategia 
de Dezvoltare a Agriculturii 

și Spaţiului Rural pentru 
perioada 2014-2020, dar 
avem nevoie de un plan de 
acţiuni concret. În acest 
sens avem toată susţinerea 
FAO.  Tot ce este legat de 
siguranţa alimentelor tre-
buie adus în corespundere 
cu normele și legislaţia 
europeană”. 

MOLDOVA 
SE ALINIAZĂ 
LA STANDARDELE 
EUROPENE

Gheorghe Gaberi, vi-
ceministru al Agriculturii 
şi Industriei Alimentare 
susţine că în  următorii 

BANI PENTRU ALIMENTE MAI SIGURE 
Organizaţia pentru Agricultură și Alimentaţie a Naţiunilor Unite (FAO) va 
oferi R. Moldova un suport fi nanciar de 400 de mii de dolari SUA, pentru 
fortifi carea sectorului de siguranţă a alimentelor. Un proiect în acest sens va 
fi  implementat din luna septembrie 2014 și va dura până la sfârșitul anu-
lui 2015. Obiectivul proiectului este de a consolida sectorul de siguranţă a 
alimentelor din ţara noastră, pentru a-l aduce la standardele internaţionale 
și cele ale Uniunii Europene (UE). Se dorește atingerea unui nivel mai sporit 
de protecţie a consumatorilor faţă de bolile transmise pe cale alimentară și 
sporirea competitivităţii produselor în vederea unei integrări comerciale mai 
profunde în regiune.

telor și nutriţie, Biroul Re-
gional FAO pentru Europa 
și Asia Centrală susţine 
că proiectul este necesar 
și binevenit ţării în acest 
moment, când este nevo-
ie de fortifi care a acestui 
segment, pentru a putea 
avea acces la pieţele in-
ternaţionale, dar și pentru 
asigurarea siguranţei ali-
mentare pe piaţa naţională 
de consum. 

La evenimentul de 
lansare a fost prezentă 
și Svetlana Cotelea, vi-
ce-ministru al Sănătăţii 
care susţine că siguranţa 
alimentelor este un factor 
de importanţă majoră, care 
are impact nemijlocit asu-
pra sănătăţii populaţiei. De 
performanţele de pe acest 
segment, în mare parte 
depinde și nivelul de asigu-
rare al protecţiei sănătăţii 
populaţiei. 

În cadrul proiectului 
de asistenţă tehnică vor 
fi  desfășurate ateliere de 
lucru, cursuri de instruire, 
vizite de studiu, vor fi  ela-
borate și/sau îmbunătăţi-
te proiecte de acte legis-
lative, politici și strategii 
de analiză a riscurilor, 
planul de răspuns la situ-
aţii de urgenţă, sistemul 
de monitorizare a perico-
lelor legate de siguranţa 
alimentară, ghiduri cu 
privire la bunele practici 
de igienă pentru operato-
rii lanţului alimentar și 
recomandări pentru buna 
funcţionare a structurilor 
naţionale Codex.  

A. R. 

În cadrul unei confe-
rinţe de presă,  fermierii 
au declarat că se  con-
fruntă cu o situaţie com-
plicată. Ei susţin că nu-și 
pot prelucra pământurile, 
iar compensaţiile promi-
se de Guvern întârzie să 
vină. Pierderile acestora 
sunt estimate de către 
experţi la 13 milioane de 
lei. Fermierii spun că daca 
autorităţile nu vor încer-
ca să rezolve problema 
compensaţiilor, vor bloca 
drumul Râbniţa-Tiraspol, 

postul de miliţie al Trans-
nistriei şi cel al pacifi cato-
rilor. Săteni din Doroţcaia 
au dezminţit informaţia 
potrivit căreia unii propri-
etari de terenuri au accep-
tat condiţiile Tiraspolului 
şi au încheiat contracte 
de arendă cu autorităţile 
raionului Dubăsari. 

Locuitorii satelor Do-
roţcaia, Pogrebea, Coci-
eri, Vasilievca, Molovata 
Nouă din raionul Dubă-
sari, în baza documen-
telor moldoveneşti sunt 

proprietarii unor terenuri 
pe teritoriul controlat de 
Transnistria. Autorităţi-
le regiunii nu recunosc 
dreptul de proprietate 

al ţăranilor şi le propun 
semnarea unor acorduri 
de arendare a terenurilor. 
Majoritatea ţăranilor nu 
sunt de acord şi, ca ur-
mare,  majoritatea tere-
nurilor (cu suprafaţa to-
tală de 6,3 mii ha) rămân 
neprelucrate.

Drept urmare, de cu-
rând Guvernul a aprobat 
Regulamentul de com-
pensare parţială a pierde-
rilor pentru roada anului 
2014. Vasile Bumacov, 
ministrul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, a 
declarat că mărimea com-
pensaţiei parţiale pentru 
un hectar de teren agricol 
situat după traseul Râb-
niţa-Tiraspol va constitui 

peste 2 mii de lei/ha. În 
total, pentru compensarea 
acestor cheltuieli, prin 
intermediul Agenţiei de 
Intervenţie şi Plăţi pentru 
Agricultură, ministerul va 
aloca 11 mil. de lei. Ini-
ţial, suma totală a com-
pensaţiilor era de 13 mil. 
de lei, însă aceasta a fost 
redusă până la 11 mil. 
de lei, având în vedere că 
proprietarii acestor tere-
nuri şi-au recuperat to-
tuşi o parte din cheltuieli. 
Regulamentul prevede că 
autorităţile publice loca-
le vor crea în termen de 
cinci zile, comisii speciale 
care vor recepţiona cereri-
le din partea solicitanţilor 
de compensaţii.

doi ani experţi străini vor 
contribui la pregătirea 
personalului din domeniul 
siguranţei alimentare, la 
elaborarea actelor norma-
tive, dar și la alte aspecte 
din sistemul de siguranţă 
a alimentelor. „Experţii 
străini ne vor ajuta, iar noi 
vom mobiliza eforturile 
specialiștilor noștri pentru 
a aduce sistemul de sigu-

ranţă a alimentelor din R. 
Moldova în concordanţă 
cu standardele europene. 
Cerinţele ce se referă la 
siguranţa alimentară sunt 
în  permanentă schimbare 
și trebuie să fi m pregătiţi 
pentru a le cunoaște. De 
asemenea, este necesar 
de pus la punct un sistem  
care să funcţioneze aproa-
pe perfect, numai astfel 
vom putea preveni cazurile 
de tipul celor de la Cahul 
(antrax – n.r.). Sistemul tre-
buie să asigure o imagine 
a trasabilităţii produsului, 
să fi e clară calea pe care a 
parcurs-o alimentul, înce-
pând cu sămânţa și până 
la masa consumatorului”.  
Gaberi consideră că dru-

mul pe care îl parcurge un 
produs alimentar trebuie 
să fi e atent supravegheat 
și monitorizat, pentru a 
evita cazurile de transmi-
tere a bolilor de la animale 
la oameni. “Bolile nu au 
frontiere, animalele sunt 
în permanentă mișcare, 
problemele nu pot fi  exclu-
se defi nitiv niciodată, dar 
trebuie să facem astfel ca 

omul să fi e cel mai puţin 
afectat”. 

Directorul ANSA Ion 
Sula ne-a declarat că in-
stituţia pe care o conduce 
este unul din benefi ciarii 
acestui proiect. „ La fi ecare 
etapă a lanţului valoric tre-
buie să putem evalua even-
tualele riscuri și să putem 
depăși aceste situaţii. Vor 
exista și două proiecte pi-
lot care vizează carnea de 
pasăre și ouăle, unde se va 
încerca monitorizarea pro-
cesului de producere, în-
cepând cu furajele pentru 
animale până la consuma-
torul fi nal, pentru a evita 
tot felul de intoxicaţii”. 

Eleonora Dupouy speci-
alist în siguranţa alimen-
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A fost lansat al șaselea 
program IFAD în R. Mol-
dova pe o perioadă de 
implementare de 6 ani. 
Programul are un buget de 
26 mln dolari fi nanţare ex-
ternă, dintre care 16,1 mln 
dolari este împrumut și 0,5 
mln dolari grant fi nanţat de 
IFAD. De asemenea, Guver-
nul Danemarcei acordă 5,27 
mln grant pentru fi nanţarea 
activităţilor în domeniul 
agricol ale tinerilor antre-
prenori din mediul rural, iar 
4,26 mln dolari este grant 
co-fi nanţat de GEF. Sursele 
programului vor fi  folosi-
te la acordarea creditelor 
în condiţii avantajoase, 
fi nanţarea proiectelor de 
dezvoltare a infrastructurii 
economice rurale, asistenţă 
tehnică, instruire și suport 
la elaborarea planurilor 
de afaceri. Programul are 
trei componente: sporirea 
capacităţilor de adaptare 
a întreprinderilor agricole 
la schimbările climatice, 
fi nanţarea rurală a tinerilor 

antreprenori și acordarea de 
granturi pentru dezvoltarea 
infrastructurii publice rura-
le cu caracter economic.

Prezent la evenimentul 
de lansare, ministrul Agri-
culturii şi Industriei Ali-
mentare, Vasile Bumacov, 
ne-a declarat că producăto-
rii agricoli, prin proiectele 
IFAD, au benefi ciat con-
stant de granturi, asistenţă 
tehnică şi credite cu rata 
dobânzii mult mai umană 
decât cea acordată de băn-
cile comerciale. „Vreau ca 
fermierii, benefi ciarii aces-
tui proiect să-şi sporească 
veniturile şi să fortifi ce 
rezistenţa plantaţiilor la 
schimbările climatice. Îm-
bunătăţind productivitatea 
muncii şi protecţia solului, 
vor ajunge să practice o 
agricultură cu adevărat 
durabilă”. Potrivit minis-
trului, programele IFAD au 
generat o mulţime de istorii 
de succes în agricultură, 
iar ţara noastră a reușit cel 
mai bine în lume să imple-

Al șaselea program IFAD 
LANSAT ÎN R. MOLDOVA
Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă 
(IFAD), a lansat săptămâna trecută cel de-al șaselea 
program în Republica Moldova, cu sloganul „Dez-
voltă o afacere la tine acasă”. Programul Rural de 
Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă, are un 
buget de 26 milioane de dolari și este prevăzut pen-
tru o perioadă de șase ani. Surse din cadrul IFAD 
Moldova, ne-au declarat că potenţialii benefi ciari 
vor putea să depună proiectele pentru solicitarea 
fi nanţării, începând cu fi nele lunii octombrie. Banii 
provin din partea IFAD, căruia i se alătură Fondul 
Global de Mediu (GEF) și Guvernul Danemarcei, 
care vin cu contribuţiile lor. R. Moldova a aderat la 
IFAD în anul 1996, iar primul acord de fi nanţare a 
fost semnat în anul 2000, urmat de alte 5 acorduri, 
cu un portofoliu de 96 mln dolari. 

menteze acest program, de 
aceea probabil ne afl ăm la 
al 6-lea proiect. „Proiectul 
IFAD  este unul din cei mai 
buni prieteni ai agricultori-
lor, la dispoziţia cărora s-au 
pus credite avantajoase, 
școlarizare și asistenţă teh-
nică. Acum, când agricultu-
ra Moldovei este fl ămândă 
de surse fi nanciare iest ine, 
programul IFAD lansează al 
șaselea proiect”. Ministrul a 
specifi cat că prioritare vor 
fi  aspectele ce vizează agri-
cultura de valoare înaltă, 
agricultura conservativă, 
minimalizarea uscării so-
lului și impactul negativ 
asupra solului, folosirea 
tehnologiilor noi, tot ce ţine 
de infrastructura rurală, 
drumuri, frigidere, irigare.

TINERII ȘI FEMEILE  
SUSŢINUŢI DE IFAD 

Victor Roșca, director al 
Unităţii Consolidate pentru 
Implementarea Programe-
lor IFAD în Moldova, ne-a 
declarat că al șaselea pro-
iect, după buget și activită-
ţile care vor fi  implemen-
tate, este unul din cele mai 

mari. “Proiectul va acoperi 
mai multe domenii de acti-
vitate din sectorul agricol. 
Atenţia va fi  focusată în 
acordarea asistenţei fi nan-
ciare sub formă de credite 
de lungă durată, în condiţii 
foarte avantajoase pentru 
producătorii agricoli, ce le 
va permite să lichideze go-
lurile de fi nanţare care exis-
tă acum pentru investiţii în 
agricultură. O atenţie deo-
sebită vom atrage tinerilor 
antreprenori, care vor putea 
benefi cia și în continuare 
de credite cu 40% element 
de grant”. Potrivit lui Vic-
tor Roșca, grantul GEF va 
fi  folosit pentru susţinerea 
măsurilor de combatere a 
schimbărilor climatice din 
domeniul agriculturii, pen-
tru a diminua efectul nega-
tiv al acestora. Vor fi  acor-
date granturi pentru reabi-
litare și plantare de noi fâșii 
forestiere, care vor proteja 
solul de eroziune. Vor fi  sus-
ţinuţi producătorii agricoli, 
care implementează măsuri 
de diminuare a eroziunii în 
plantaţiile pomicole, sub 
formă de însămânţare între 
rânduri sau benzi de fi ltru 
pe malul surselor de apă, 

pentru a preveni poluarea. 
De asemenea, proiectul 

vine nu doar cu investiţie 
directă, dar și cu asistenţă  
tehnică, consultativă. Fieca-
re benefi ciar de credit poate 
avea acces la asistenţă teh-
nică gratuită. „IFAD va pu-
tea angaja un expert, care 
va merge la întreprindere 
pentru a acorda asistenţă 
producătorului agricol, ca 
acesta să aibă un rezultat 
mai bun de la investiţia 
făcută. Acoperim aproape 
toate tipurile de producă-
tori agricoli. Avem  credite 
pentru întreprinderi mici și 
mijlocii, pentru micii pro-
ducători, care pot benefi cia 
de credite de lungă durată 
prin intermediul asociaţiilor 
de economii și împrumut și 
avem credite pentru tinerii 
antreprenori. De asemenea, 
vor fi  susţinute femeile ti-
nere care doresc să iniţieze 
o afacere în domeniul agri-
culturii sau în dezvoltarea 
rurală. Orice afacere în zona 
rurală, va fi  susţinută sub 
un aspect special de asis-
tenţă”, declară Victor Roșca. 

Noul manager de pro-
grame IFAD pentru Repu-
blica Moldova, Dina Saleh, a 

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

proiectul ACED)
 Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea 

fi nanţărilor
 Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi 

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

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

produs
 Instruiri în dezvoltarea afacerilor şi cooperativelor de marketing

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

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

Pentru informaţii suplimentare apelaţi 
ofi ciul naţional de coordonare 
şi organizaţiile regionale 
ale Federaţiei AGROinform
Tel.: 373 22 23 56 98
Fax: 373 22 23 78 30
www.agroinform.md
www.agravista.md 

CINE SUNT 
IFAD 

Fondul Internaţional pen-
tru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) 
este o agenţie specializată a 
Naţiunilor Unite, fondată în 
1977 ca un organism interna-
ţional fi nanciar multilateral şi 
este dedicat eradicării foame-
tei şi sărăciei în mediul rural 
din ţările în curs de dezvolta-
re. IFAD mobilizează resurse-
le, acordând posibilităţi celor 
săraci din mediul rural de a 
îmbunătăţi alimentaţia sa, de 
a spori cultivarea produselor 
agricole precum şi veniturile. 
IFAD conlucrează cu mai 
multe organisme, inclusiv 
cu Banca Mondială, băncile 
regionale de dezvoltare, alte 
instituţii regionale fi nanciare, 
precum şi agenţiile din familia 
ONU, mai multe dintre care 
în comun acordă fi nanţare  
proiectelor IFAD. Volumul 
angajamentelor anuale pentru 
fi nanţarea proiectelor şi a 
granturilor constituie cca 450 
mln dolari SUA. 

R. Moldova a aderat la 
IFAD în anul 1996, iar primul 
acord de fi nanţare a fost 
semnat în anul 2000, urmat 
de alte 5 acorduri, cu un por-
tofoliu de 96 mln dolari. De 
administrarea și coordonarea 
proiectului în ţara noastră,  se 
ocupă Unitatea Consolidată 
pentru Implementarea Progra-
melor IFAD (CPIU-IFAD).

anunţat că scopul principal 
al acestui proiect este de a 
spori veniturile fermierilor 
şi de a fortifi ca rezistenţa 
lor la schimbările climatice, 
de a îmbunătăţi producti-
vitatea muncii și protecţia 
solului, pentru o agricul-
tură durabilă. Dina Saleh 
a declarat că se încearcă 
atragerea şi altor parteneri,  
care să susţină dezvoltarea 
agriculturii în R. Moldova. 

A.R. 

6  nr. 16 (168) 

3 octombrie 2014



INTERVIU

FAO SUSŢINE MOLDOVA 
PRIN PROIECTE DE MII DE DOLARI 
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultu-
ră și Alimentaţie (FAO) desfășoară de mulţi ani 
activităţi și programe în ţara noastră. Din anul 
2014, FAO a decis să deschidă o reprezentanţă la 
Chișinău. Proiectul de fortifi care a sectorului de 
siguranţă a alimentelor, cu un buget de 400 mii 
de dolari, a fost lansat de curând în ţara noastră de 
către FAO. Despre acest proiect, dar și despre alte 
activităţi ale Organizaţiei – AgroMediaInform 
a discutat cu Eugen Chiabur, manager de program 
și asistent interimar al reprezentantului FAO în 
Moldova. 

- Care este istoria rela-
ţiilor dintre R. Moldova și 
FAO?

- În primul rând, aș vrea să 
transmit un cuvânt de salut din 
partea Reprezentantului FAO 
în Republica Moldova, Dl An-
tonio Alonzi. Dumnealui își are 
ofi ciul la Budapesta, Ungaria în 
cadrul Biroului Regional FAO 
pentru Europa și Asia Centrală. 
R. Moldova a aderat la FAO în 
anul 1995 și de atunci a existat 
o cooperare sporadică. Pentru a 
răspunde mai efi cient solicitări-
lor Guvernului, s-a decis numi-
rea unui corespondent naţional 
al organizaţiei. Acest mod de 
reprezentare presupunea ca 
persoana să fi e un angajat al 
Ministerului Agriculturii și In-
dustriei Alimentare (MAIA) și să 
aloce 20 la sută din timp, acti-
vităţilor FAO. Până la sfârșitul 
anului 2013, a existat un ase-
menea mod de reprezentare, cea 
mai simplă, de altfel, prezenţă 
a organizaţiei într-o ţară. În 
urma unui studiu de evaluare 
a programelor FAO din regiune, 
s-a stabilit că acest mod de re-
prezentare nu mai este funcţio-
nal. De asemenea, în rezultatul 
solicitărilor din partea Guver-
nului R. Moldova, s-a decis 
deschiderea unei reprezentanţe 
și fortifi carea prezenţei FAO în 
Moldova. În aprilie 2014, FAO, 
reprezentat de Dl Jose Graziano 
da Silva, directorul general al 
organizaţiei, a semnat un acord 
cu Guvernul R. Moldova, care 
stabilește cadrul juridic necesar 
deschiderii unei reprezentan-
ţe. Acordul a intrat în vigoare 
din 1 septembrie 2014, iar la 
moment reprezentanţa este în 
proces de înregistrare în calitate 
de entitate juridică rezidentă. 
FAO este o agenţie tehnică 
specializată a Organizaţiei Na-
ţiunilor Unite, creată și condusă 
de statele membre. Adunarea 
Generală a FAO este Conferinţa, 
care se adună o dată la doi ani 
și unde fi ecare ţară își deleagă 
un reprezentant. Moldova este 
de obicei reprezentată în cadrul 
conferinţei de către Ministrul 
Agriculturii. Noi lucrăm cel 
mai mult cu acest minister  și 
îi oferim suportul de care are 
nevoie. Prin urmare, ne afl ăm în 

sediul Ministerului Agriculturii, 
acest fapt fi ind un specifi c al 
FAO peste tot în lume. Statele 
membre contribuie anual cu o 
cotizaţie de membru. În cazul 
nostru contribuţia nu este prea 
mare, în schimb ţara benefi ci-
ază de proiecte importante. În 
2013 a fost semnat Programul 
Cadru de Ţară pentru anii 
2014-2015,  în care sunt expuse 
priorităţile intervenţiei FAO în 
ţara noastră, elaborate în baza 
strategiilor și politicilor naţio-
nale de dezvoltare. Prima prio-
ritate este alinierea politicilor 
și cadrului legal la standardele 
europene. A doua ar fi  conser-
varea și utilizarea durabilă a 
resurselor naturale. A treia se 
referă la managementul gesti-
onării riscurilor dezastrelor din 
agricultură, iar a patra vizează 
agricultura durabilă.  

- Aţi putea să ne pre-
zentaţi detalii despre activi-
tăţile FAO vizavi de aceste 
priorităţi?

- Fiecare prioritate are 
programele și proiectele sale. În 
domeniul ce vizează alinierea 
politicilor și cadrului legal la 
standardele europene, men-
ţionez proiectul de fortifi care 
al sectorului de siguranţă a 
alimentelor și cel de sporire a 
capacităţilor centrului informa-
ţional de marketing din cadrul 
MAIA. La domeniul conservarea 
resurselor naturale, lucrăm la 
un proiect care prevede revi-
zuirea codului funciar. Au fost 
multiple încercări de a revizui 
acest cod, pentru că nu mai 
corespunde necesităţilor tim-
pului. Numeroase chestiuni au 
provocat discuţii, noi am venit 
cu propuneri în vederea găsirii 
unor soluţii, urmează să se de-
cidă de către responsabili, dacă 
vor fi  acceptate propunerile 
noastre. În ce privește gestio-
narea riscurilor dezastrelor în 
agricultură, amintesc despre 
un proiect care va promova 
cele mai bune practici  și echi-
pamente moderne de irigare 
pentru a spori capacităţile 
producătorilor de a face faţă 
impactului secetei. Referitor la 
agricultura durabilă, ne dorim 
să sporim capacităţile de ges-
tionare a pesticidelor învechite 

și de prevenire a reapariţiei 
acestora. Pe lângă asistenţa 
tehnică pe care o oferim, un 
rezultat palpabil va fi  împache-
tarea și evacuarea pesticidelor 
învechite de la depozitul de 
pesticide din satul Pașcani, Cri-
uleni. Mai pregătim un proiect 
ce se referă la protecţia inte-
grată a plantelor și agricultura 
conservativă. De asemenea, a 
parvenit o solicitare din partea 
prim-ministrului Iurie Leancă 
și a ministrului Vasile Bumacov,  
pentru a contribui la suplinirea 
fondului de subvenţionare în 
agricultură ca diminuare a im-
pactului embargoului. Suntem 
o agenţie tehnică cu resurse 
fi nanciare relativ mai mici faţă 
de alţi parteneri de dezvoltare, 
dar am răspuns pozitiv acestui 
apel. Astfel, vom iniţia un mic 
proiect de asistenţă tehnică 
pentru fortifi carea capacităţilor 
MAIA în elaborarea politicilor 
de diversifi care a produselor și 
promovarea exporturilor. Se vor 
efectua diferite analize și studii 
în baza cărora vor fi  elaborate 
măsuri ce ar spori exporturile 
agroalimentare. Suplimentar, 
în cadrul altui proiect regional, 
vom aduce juriști din domeniul 
comerţului internaţional, care 
vor ajuta Moldova să identifi ce 
opţiunile disponibile de iniţi-
ere a disputelor comerciale cu 
Rusia în cadrul Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului (OMC) 
și a Comunităţii Statelor Inde-
pendente (CSI). FAO este o or-
ganizaţie interguvernamentală, 
imparţială, care poate oferi o 
platformă neutră de dezbateri 
bilaterale sau multilaterale a 
unor subiecte între ţări, dar nu 
poate participa nemijlocit.

- Se spune că Rusia a 
încălcat prevederile acordu-
lui Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului…

- Astfel de declaraţii trebuie 
demonstrate, fi indcă și rușii au 
argumentele lor. Acest proiect va 
aduna juriști din domeniul co-
merţului internaţional pentru a 
identifi ca argumentele necesare 
într-o posibilă dispută cu Rusia.

- Ce părere aveţi despre 
embargou? Sunt produsele 

noastre sigure sau pericu-
loase?

- Din informaţia pe care 
o cunosc, a fost găsită molia 
orientală în unele fructe. Dar, 
părerea mea personală este că, 
acest lucru nu este un motiv 
pentru a extinde embargoul 
pentru aproape toate produ-
sele agricole. Se cunoaște că 
Moldova este la capătul listei 
ţărilor cu notifi cări de încălcări, 
iar acest fapt  este un contra-
argument pentru mine. Rușii, 
cu siguranţă, au argumentele 
lor.  Ţara impune cerinţele ei. 
Noi suntem cei care expor-
tăm și prin urmare trebuie să 
ne conformăm regulilor ţării 
de destinaţie a exporturilor 
moldovenești. Totuși, comerţul 
internaţional este reglementat 
de reguli bine stabilite și dacă 
considerăm că avem dreptate 
și există o poziţie justifi cată, 
iniţierea disputei este necesară 
și un lucru normal. UE de exem-
plu are multe dispute cu unii 
parteneri comerciali, pentru că 
trebuie să lupţi pentru a te afl a 
pe o piaţă. Acolo unde nu avem 
argumente sufi ciente, trebuie 
să îmbunătăţim aspectele ce 
depind de noi.  

- Credeţi că produsele 
noastre din punct de vedere 
al siguranţei, sunt bune pen-
tru UE ?

- Nu pot să vorbesc despre 
întreaga ţară. Sunt producători 
care se conformează standarde-
lor, mai ales cei care exportă de 
ceva timp. La nordul ţării sunt 
producători care au livezi super-
intensive și fructe calitative. 
Totuși, să te conformezi stan-
dardelor este primul pas, mai 
greu este să găsești o piaţă de 
desfacere. Regula de bază a pro-
ducătorilor este să producă pen-
tru piaţa care dictează condiţiile. 
Standardele îţi dau dreptul să 
vinzi, dar nu-ţi garantează piaţa 
de desfacere. Mărirea cotelor de 
export a fructelor din partea UE 
este o acţiune binevenită, doar 
că trebuie să lucrăm mult ca 
să accesăm această piaţă. Din 
punct de vedere al siguranţei, 
cred că putem exporta multe 
produse în UE. 

- Cum decideţi proiecte-
le, studiile pe care vreţi să le 
realizaţi în Moldova?

- Programul nostru de acti-
vităţi este stabilit împreună cu 
MAIA în funcţie de priorităţile 
necesităţilor existente și în limi-
ta mandatului și resurselor dis-
ponibile ale FAO. Totodată, unele 
programe și studii sunt realizate 
la nivel regional sau global, în 
cadrul cărora și ţara noastră este 
inclusă. Amintesc aici despre 
studiul referitor la pierderile și 
irosirile produselor alimentare 
pe întreg lanţul valoric. La nivel 
global, s-a demonstrat că 30% 
din alimente se pierd sau sunt 
irosite la etapa de producere, 
procesare, transportare, comer-
cializare și consum. Este o cifră 
îngrijorătoare, deoarece aceste 
alimente ar putea hrăni o bună 
parte din cei care nu au acces 
fi zic sau economic la produse 
alimentare. Un alt studiu regio-
nal care include și ţara noastră, 
va analiza angajamentele luate 
de R. Moldova în cadrul OMC și 
efectele calităţii de membru ale 
acestei organizaţii asupra sec-
torului agricol și a economiei în 
general. Moldova este membră a 
OMC din 2001 și vrem să știm ce 
benefi cii a avut din acest lucru.

- Recent aţi lansat pro-
iectul de fortifi care a secto-
rului de siguranţă a alimen-
telor. Spuneţi-ne mai multe 
detalii despre el.

- Scopul proiectului este 
de a consolida acest sector 
în vederea atingerea unui ni-
vel mai sporit de protecţie a 
consumatorilor faţă de bolile 
transmise pe cale alimentară. 
De asemenea, atunci când vom 
avea produse mai sigure, vor fi  
șanse mai mari să găsim pieţe 
de desfacere și prin urmare vom 
facilita comerţul extern. Acest 
proiect este important, mai ales 
în contextul angajamentelor 
luate în cadrul Acordului de 
Liber Schimb cu UE. Când vor-
bim despre siguranţă alimen-
tară, avem în vedere drumul 
parcurs de un produs, începând 
cu sămânţa până la masa con-
sumatorului. Proiectul are patru 
obiective specifi ce. Primul este  
armonizarea cadrului legislativ 
și normativ la standardele UE 
în domeniul siguranţei alimen-
telor. Al doilea obiectiv este 
sporirea capacităţilor institu-
ţionale de aplicare a cadrului 
de analiză a riscurilor. Vorbim 
despre ANSA, pentru că această 
instituţie în prezent evaluează 
și administrează riscurile în 
acest domeniu. Vom elabora 
documente și protocoale inter-
ne pentru ANSA în domeniul 
evaluării riscurilor, vom elabora 
protocoale de rechemare a pro-
duselor alimentare, vom pregăti 
sau îmbunătăţi planul de moni-

torizare a riscurilor pe diferite 
domenii, vom instrui inspecto-
rii. Ne dorim ca aceștia să rea-
lizeze inspecţii nu la produsul 
fi nal, cum se făcea până acum, 
dar în punctele critice la nivel 
de producere, procesare și con-
sum. Al treilea obiectiv al pro-
iectului este sporirea capacită-
ţilor operatorilor din lanţul ali-
mentar, în aplicarea sistemelor 
de management al siguranţei 
alimentelor, bazat pe principiile 
HACCP (un sistem de analiză a 
pericolelor și punctelor critice 
de control). Vom selecta o între-
prindere sau două de procesare 
a ouălor și cărnii de pasăre, vom 
elabora documentaţia necesară 
și-i vom instrui, pentru a-i ajuta 
să obţină certifi catul de mana-
gement al calităţii, fără de care 
nu pot exporta. Ultimul obiectiv 
al proiectului este fortifi carea 
structurilor naţionale Codex. 

- Ce este cu acest Codex?
- Există un comitet Codex 

Naţional și un Birou Naţional 
de Contact Codex. Activitatea 
lui se bazează pe diseminarea 
informaţiei și contribuţia la 
nivel internaţional la stabilirea 
prevederilor Codex Alimentarius. 
La nivel internaţional există 
un Codex Alimentarius – o co-
lecţie de standarde, coduri de 
practici, ghiduri și recomandări 
general acceptate. Standardele 
pot fi  generale și specifi ce, ne-
mijlocit legate de caracteristica 
produselor alimentare. Codurile 
de practici defi nesc modul de 
producere, procesare, manufac-
turare, transportare și depozitare 
a produselor, care sunt conside-
rate esenţiale pentru a asigura 
siguranţa acestora. Comisia 
Codex a fost co-fondată de FAO 
și Organizaţia Mondială a Sănă-
tăţii în 1963. Are peste 174 de 
state membre, care participă la 
formularea și armonizarea stan-
dardelor produselor alimentare 
și implementarea acestora la 
nivel global. Propunerea pentru 
elaborarea unui standard poate 
veni din partea fi ecărui membru. 
În caz că Moldova dorește ca un 
standard să fi e acceptat, totul 
trebuie să înceapă de la comisia 
din ţară. Propunerea trebuie să 
aibă o puternică argumentare 
știinţifi că. FAO dorește să forti-
fi ce activitatea acestei Comisii 
naţionale. Probabil le vom oferi 
și echipament, pentru a le fortifi -
ca capacităţile tehnice. Ne dorim 
ca Codex naţional, să fi e în stare 
să elaboreze și să exprime pozi-
ţia de ţară, vizavi de un subiect 
sau altul. Pe lângă dreptul de a 
propune un standard nou, ţara 
poate participa la elaborarea 
altor standarde, prin expunerea 
poziţiei de ţară, iar  Moldova nu 
prea a fost activă în acest sens. 

- Vă mulţumim. 
Arina ROȘCA
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Târgul pentru fermieri 
AGRALIM s-a deschis 
joi, 18 septembrie, la 
ferma Ezăreni, staţiunea 
didactică a Universită-
ţii de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară 
“Ion Ionescu de la Brad” 
(USAMV) din Iaşi, în 
comuna Miroslava, ju-
deţul Iași. Târgul s-a 
desfășurat în câmp des-
chis pe o suprafaţă de 10 
de hectare, la o distanţă 
de 8 km de orașul Iași. 
La târg au participat cu 
standuri expoziţionale 
peste 100 de companii 
românești şi din stră-
inătate, producători şi 
importatori de maşini şi 
utilaje agricole, echipa-
mente zootehnice, inpu-
turi, prestatori de servicii 
şi furnizori de soluţii 
complete pentru ferme. 
Într-o zonă separată au 
fost prezentate loturi 
agricole demonstrative şi 
s-au făcut demonstraţii 
cu maşini şi utilaje agri-
cole. De asemenea, au 
fost expuse standuri cu 
produse agricole, printre 
care și cel al producători-
lor moldoveni. 

În cadrul acestor pa-
tru zile, au avut loc mai 
multe evenimente im-
portante care au captat 
atenţia participanţilor. 
În primele două zile, cei 
interesaţi de subiecte-
le agricole au putut să 

Membrii AGROinform au participat 
la Târgul pentru fermieri AGRALIM
În perioada 18-21 septembrie 2014, în jur de 20 de producători de fructe și 
legume din R. Moldova, membri ai Federaţiei Naţionale a Agricultorilor AGRO-
inform, au participat la Târgul pentru Fermieri AGRALIM. Acţiunea face parte 
din măsurile luate de AGROinform pentru a minimaliza efectele embargoului 
impus de Rusia. Scopul participării la acest eveniment a fost stabilirea unor 
parteneriate cu oameni de afaceri români și găsirea de noi pieţe de desfacere 
pentru fructele și legumele noastre. Agricultorii moldoveni au avut posibilita-
tea să-și expună produsele în cadrul unui stand creat special pentru ei. 

participe la dezbaterile 
Forumului Agricol al 
Regiunii de Nord – Est. 
În cadrul Forumului au 
fost prezentate infor-
maţii despre noutăţile 
tehnologice şi soluţii de 
fi nanţare în agricultură 

și au avut loc dezbateri 
între autorităţi și produ-
cătorii agricoli privind 
situaţia și problemele din 
agricultura de pe ambele 
maluri ale Prutului. Gri-
gore Daraban, specialist 
cooperare din cadrul 
AGROinform, a fost in-
vitat la dezbaterile din 
cadrul Forumului Agri-
col.  În cuvântul său de 
salut, Daraban a amintit 
despre cât de important 
este pentru producătorii 
moldoveni, să se afl e aici 
în aceste momente de 
criză. „Ne pare bine că vă 
putem arăta ce creștem 
noi și vă invităm să vi-
zitaţi standul nostru. 
Suntem deschiși pentru 
colaborare și sperăm să 
găsim parteneri, pentru 
ca fructele și legumele 
noastre să poată ajunge 
pe masa consumatorilor 
din România”. 

Laurenţiu Baciu, 

președintele Ligii Aso-
ciaţiilor Producătorilor 
Agricoli din România 
(LAPAR)  a declarat în 
cadrul Forumului, că 
problemele din agricul-
tura românească și cea 
din R. Moldova, sunt 
multiple. „Agricultura 
este în general un sec-
tor de activitate foarte 
complex, numai că este 
privit cu foarte multă 
ușurinţă și tratat cu 
indiferenţă. Conștient 
sau mai puţin conștient, 
dăm cu piciorul la ceea 
ce se poate de realizat 
astăzi și mai târziu 
ne vom da seama că a 
trecut timpul și nu am 
făcut ceea ce trebuia”.  
Baciu consideră că este 
nevoie de performanţă 
în agricultură, iar lipsa 
de informaţie ne costă 
enorm, pentru că agri-
cultorii nu vor să se in-
formeze. 

Pregătim standul

AGROinform şi oaspeţii săiAndrei Lavric, producător de mere, Briceni

Conducerea AGROinform o salută pe Elena Udrea

Grigore Daraban în cadrul Forumului Agricol
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AGROinform în atenţia mass-media

STANDUL 
MOLDOVENESC  
ÎN ATENŢIA 
VIZITATORILOR

Standul producăto-
rilor moldoveni a fost 
extrem de apreciat 
de vizitatori. Membrii 
AGROinform au expus 
fructe, legume, struguri. 

Ion Vladei, producător 
de legume din Chirileni, 
Ungheni ne-a declarat 
că a venit la AGRALIM 
pentru a găsi noi parte-
neri de afaceri și even-
tual o piaţă de desfacere 
mai bună. „Mă ocup cu 
producerea legumelor în 
sere și doresc să găsesc 
parteneri pentru a înce-
pe o afacere. Este destul 
de greu de vândut ceea 
ce producem, mai mult 
comercializăm pe piaţa 
locală. Recunosc că este 
mult mai ușor să produci, 
decât să vinzi. Sper să 
găsesc oameni de afaceri 
interesaţi de legumele 
noastre”. 

Iurie Hurmuzachi, 
vicedirector AGROinform 
consideră că participarea 
agricultorilor moldo-
veni la acest târg este o 
șansă pentru stabilirea 
unor relaţii cu parteneri 
din România și identifi -
carea unor noi pieţe de 
desfacere. Producătorul 
de fructe Oleg Nastasiu 
din Vânători, Nisporeni 
susţine că anul acesta 

recolta este foarte bună, 
iar agricultorii sunt în 
așteptarea cumpărăto-
rilor. „Suntem vecini cu 
România, aici piaţa de 
desfacere este mai acce-
sibilă și am putea să ne 
înţelegem pe plan comer-
cial. Avem marfă bună, 
pentru că avem oameni 
entuziaști”, crede Nasta-
siu. Andrei Lavric, produ-
cător de fructe din Coli-
căuţi, Briceni apreciază 
eforturile AGROinform 
de a ajuta agricultorii să 
găsească alternative la 
piaţa rusă. Lavric a expus 
în cadrul standului câte-
va lăzi cu mere de diferi-
te sorturi,  care au trezit 

admiraţia participanţilor. 
Serafi m Popa, om de 

afaceri din Miroslava, 
judeţul Iași crede că pro-
dusele moldovenești sunt 
foarte bune și își dorește 
pe viitor să înceapă o 
afacere cu agricultorii 
moldoveni. “E timpul să 
treceţi Prutul fără pro-
bleme cu marfa pe care o 
aveţi. Mă doare sufl etul 
că vindeţi aceste produse 
la un preţ atât de mic”.

OFICIALI 
ROMÂNI  
ÎN CĂUTARE 
DE FRUCTE 
MOLDOVENEȘTI

Standul producăto-
rilor moldoveni a fost 
vizitat de numeroase 
ofi cialităţi din România, 
dar și de către oameni de 
afaceri români. Toată lu-
mea a rămas impresiona-
tă de aspectul și gustul 
produselor noastre. 

Cristian Adomniţei, 
președintele Consiliului 
Judeţean Iași, a vizi-
tat standul cu produse 
moldovenești, după care 
a revenit și a dorit să 
cumpere fructe și legu-
me. „Am venit în mod 

Ion Vladei, producător de fructe din Ungheni

special să cumpăr, mă 
interesează unde pot să 
găsesc produsele voastre, 
pentru că sunt deose-
bite”. Ofi cialul a vorbit 
cu  fermierii  moldoveni 
despre probleme acesto-
ra, făcând referire la em-
bargoul impus de Rusia 
și cât de nedrept a fost 
să fi e introdus. În acest 
context, el a amintit des-
pre proiectul centrului 
„Transagropolis”, care 
este în plină construc-
ţie. „Recent am semnat 

proiectul de construcţie 
a unui centru, unde vor 
putea depozita și vinde  
producţia agricultori din 
judeţul Iași, dar și raioa-
nele Fălești și Ungheni 
din R. Moldova. Vreau să 
creez la Iași o zonă unde 
fermierii să-și poată păs-
tra recolta peste toamnă 
și să o vândă iarna. Am 
convingerea că va mer-
ge foarte bine această 
idee. Îmi doresc pe viitor 
să reușim să construim 
și alte depozite care să 

atragă agenţii economici 
la Iași. Toate reţelele 
mari de magazine vor 
putea să-i găsească pe 
agricultori în aceste 
centre, pentru că  azi ei 
se duc la fi ecare fermier 
acasă”. Potrivit lui Adom-
niţei, construcţia centru-
lui „Transagropolis” va 
fi  fi nalizată în luna mai 
anul viitor și va repre-
zenta primul parc agroin-
dustrial din judeţul Iași, 
cu o investiţie totală de 
4.3 milioane euro.

Vasile Vântu, rectorul 
Universităţii de Știinţe 
Agricole și Medicină 
Veterinară Iași, ne-a 
declarat că legumele și 
fructele moldovenești 
arată foarte bine și sunt 
extrem de gustoase, iar 
participarea noastră la 
acest târg este o șansă în 
plus pentru promovare. 

Standul cu produse 
din Republica Moldova 
a fost vizitat și de că-
tre politicianul Elena 
Udrea. Aceasta a urat 
bun venit agricultorilor 
moldoveni și s-a intere-
sat unde aceștia își vând 
produsele în condiţiile 
actuale ale embargoului. 
“Fiind o familie, la noi 
puteţi să vindeţi ca și 
acasă”, a specifi cat ea. 
Udrea a gustat din pru-
nele, merele și strugurii 
moldovenești, lăudân-
du-le gustul special și a 
promis că prima vizită 
ca președinte al Româ-
niei o va întreprinde la 
Chișinău. 

În linii generale, pro-
ducătorii moldoveni care 
au participat la târg, au 
rămas mulţumiţi de po-
sibilitatea de a-și expune 
marfa și de a comunica 
cu eventualii parteneri 
de afaceri. De asemenea, 
ei au putut vedea teh-
nică agricolă de ultimă 
generaţie în acţiune și 
participa la dezbaterile 
Forumului Agricol, unde 
au socializat cu colegii 
lor din ţara vecină. 

Arina ROȘCACristian Adomniţei în vizită la standul moldovenesc

Vasile Vântu, rector USAMV, Iaşi

Elena Udrea gustă din fructele moldoveneşti
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PROGRAM SPECIAL DE ZIUA NAŢIONALĂ A VINULUI

Potrivit ministrului, 
ţara noastră face primii 
paşi spre consolidarea 
brandului naţional vitivi-
nicol, în jurul căruia şi-au 
unit eforturile toţi pro-
ducătorii de vinuri. „Sunt 
sigur de calitatea vinurilor 
moldoveneşti, confi rmată 
de palmaresul medaliilor 
cu care sunt apreciate la 
nivel internaţional. Vinul 
moldovenesc este o le-
gendă, care reprezintă o 
adevărată comoară pentru 
noi. Acum trebuie să fa-
cem tot posibilul pentru ca 
aceasta să devină cunos-
cută în toată lumea, dar şi 
la noi acasă”, crede Vasile 
Bumacov. 

Dumitru Munteanu, di-
rectorul Ofi ciului Naţional 
al Viei şi Vinului (ONVV) 
a declarat că organiza-
torii își propun să ofere 
vizitatorilor o experienţă 
cultural-cognitivă boga-
tă, pentru ca ei să poată 
afl a totul despre tradiţiile 
vinifi caţiei moldoveneşti, 

să savureze vinurile ca 
adevăraţi cunoscători, să 
recunoască vinurile de 
calitate ale celor mai buni 
producători din Moldova şi 
să se bucure de sărbătoare. 
„Vom promova această săr-
bătoare pe pieţele-ţintă ale 
Vinului Moldovei: Polonia, 
Republica Cehă, România, 
Slovacia, de aceea organi-
zăm o vizită în Moldova a 
unui grup de 22 jurnalişti 
notorii din aceste ţări”, 
a declarat Diana Lazăr, 
vicedirectorul proiectului 
USAID CEED II, partenerul 
strategic al Zilei Naţionale 
a Vinului. Şcoala Vinului, 
afl ată la a 4-a ediţie, va 
fi  unul din principalele 
puncte de atracţie din 
Piaţa Marii Adunări Naţi-
onale (PMAN). Pentru 600 
de consumatori interesaţi 
să afl e mai multe despre 
vinul Moldovei, vor avea 
loc 12 seminare de cultură 
a vinului cu participarea 
experţilor în domeniu.

Evenimentul va fi  

deschis cu un spectacol 
în dimineaţa zilei de 4 
octombrie.  Va urma apoi 
ceremonia de decernare 
a distincţiilor speciale 
în domeniul vitivinicol.  
Prima zi a evenimentului 
va continua cu un concert 
de seară al interpreţilor 
autohtoni și va culmina 
cu un show de lumini. În 
cea de-a doua zi va putea 
fi  urmărit în premieră 
duelul a patru fanfare din 
diverse regiuni ale ţării, 
iar seara vizitatorii vor 
avea parte iarăși de un 
concert. Pe parcursul am-
belor zile, vor fi  organiza-
te activităţi distractive şi 
concursuri, printre care: 
rostogolirea butoaielor, 
dansul pe butoi, concur-
sul de toasturi etc. 

În cadrul evenimentu-
lui vor fi  puse la dispoziţie 
4 puncte de informare, 
pentru comoditatea vizi-
tatorilor. Aici vor fi  am-
plasate panouri cu harta 
evenimentului şi vor fi  dis-

Zilele trecute, în cadrul unei conferinţe de presă, a fost prezentată agenda Zilei 
Naţionale a Vinului 2014, sărbătorită în premieră sub brandul unic de ţară 
„Vinul Moldovei. O legendă vie”. Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii şi In-
dustriei Alimentare, consideră că Ziua Naţională a Vinului este un eveniment 
important pentru fortifi carea imaginii vinurilor moldoveneşti şi promovarea 
industriei vitivinicole atât în ţară, cât și în afara ei.

tribuite pliante informati-
ve despre zonele Zilei In-
ternaţionale a Vinului. Tot 
aici vor fi  puse în vânzare 
pahare de sticlă sau de 
plastic, cu brandul Wine of 
Moldova, care vor oferi de-
ţinătorilor dreptul de acces 
la degustările vinăriilor 
prezente în PMAN. De la 

punctele de informare vi-
zitatorii vor putea procura 
la preţuri simbolice bilete 
pentru excursii la vinării, 
cu plecarea în turul ales 
chiar din PMAN. 

Orăşelul vinului va fi  
împărţit în patru zone. În 
zona educaţională vizita-
torii festivalului vor învăţa 

să savureze legendele 
vinului. Şcoala Vinului 
este destinată  celor care 
doresc să cunoască totul 
despre vin. În zona meş-
teşugurilor vor fi  expuse 
lucrări cu motive inspi-
rate din struguri, vin, vie, 
tradiţii, realizate manual 
de către meşteri populari 
din republică. Vizitato-
rii vor putea să asiste la 
confecţionarea butoaielor, 
coșurilor, ulcioarelor și a 
altor accesorii pentru vin, 
dar și să se implice în pro-
cesul de lucru. Amatorii de 
artă sunt aşteptaţi în zona 
de creaţie, unde timp de 
două zile mai mulţi artiști 
plastici vor picta patru 
sticle gigantice de vin, 
prezentând patru viziuni 
artistice distincte ale tra-
diţiilor moldovenești din 
vinifi caţie. În zona gustu-
lui vizitatorii vor gusta din 
bucatele gătite cu mult 
drag în cadrul atelierului 
gastronomic de către mi-
nistrul Vasile Bumacov 
și Ion Păduraru, secretar 
general al aparatului pre-
şedintelui R. Moldova. Tot 
aici, cei prezenţi vor putea 
cunoaște și descoperi vinul 
Moldovei, la standurile ce-
lor 45 de vinării prezente 
la eveniment.

Agenţia Naţională 
pentru Siguranţa Ali-
mentelor (ANSA) va 
fi naliza până la 1 de-
cembrie perfecţionarea 
procedurii de obţinere a 
certifi catului fi tosanitar 
pentru exportul produse-
lor agricole. Potrivit unui 
comunicat al Consiliului 
Economic al Prim-minis-
trului, în urma acestui 
fapt, numărul documen-
telor necesare pentru 
obţinerea certifi catului 
se va reduce de la şapte 
la trei, iar timpul pentru 
perfectare se va reduce 
de la cinci la trei zile. 
Respectiv, se vor reduce 
şi cheltuielile exporta-
torilor pentru obţinerea 
certifi catelor. 

Va dispărea nece-
sitatea de a prezenta 
contractele de vânzare-
cumpărare, declaraţiile 
marfare şi fi scale. Ter-
menul de valabilitate 
a certifi catului pentru 
produse va fi  prelungit 

de la 14 la 30 de zile, 
iar din document va fi  
exclus scopul emiterii 
certifi catului. Solicitarea 
de a simplifi ca proce-
dura de certifi care a 
exportului de produse 
agricole aparţine prim-
ministrului Iurie Leancă. 
Premierul mai pledează 
pentru crearea posibili-
tăţilor pentru un schimb 
operativ de informaţii 
între birourile teritoriale 
ale agenţiei, centrul de 
carantină şi serviciul 
vamal, fără implicarea 
agentului economic. 
Scopul fi nal este crearea 
unui ghişeu unic pentru 
emiterea certifi catului fi -
tosanitar pentru export. 
Potrivit Premierului, so-
licitantul trebuie să aibă 
posibilitatea de a depu-
ne cererea la orice birou 
teritorial al ANSA şi să îl 
obţină la punctul vamal 
specifi cat, fără vizitarea 
multiplă a diferitor in-
stituţii de stat.

În cadrul vizitei, ofi ci-
alii au avut o întrevedere 
cu ministrul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, Marek 
Sawicki, care a menţionat 
că acordul dintre Polonia 
și Moldova este reciproc 
avantajos şi va contribui 
la consolidarea relaţiilor 
bilaterale în modernizarea 
sectorului agroalimentar. 

Potrivit ofi cialului 
polonez, pe de o parte, 
agricultorii moldoveni 
vor avea acces la un 
credit iest in, pe de altă 
parte, acest acord va fi  
productiv şi pentru Po-
lonia, deoarece o parte 
din bani va fi  cheltuită 
pentru echipamentul 
polonez în domeniul zoo-
tehniei şi agriculturii. De 
asemenea, cei doi ofi ciali 
au avut o serie de între-
vederi cu mai mulţi func-
ţionari din cadrul Mi-
nisterului Finanţelor, pe 
parcursul discuţiilor au 
fost abordate subiectele 

ce ţin de metodologia 
de achitare a creditului, 
procedura de achitare a 

contractelor, condiţiile 
creditului preferenţial de 
export, plafonul maxim 
recomandabil pentru un 
singur contract, cumula-
rea lotului de achiziţii în 
sumă de minim 500 mii 
euro precum și condiţiile 
de fi nanţare a serviciilor 

de origine poloneză și au-
tohtonă. 

Vizita a continuat cu 
o întâlnire cu ambasado-
rul Republicii Moldova în 
Republica Polonă, Iurie 
Bodrug, care a asigurat 
suportul necesar în orga-
nizarea schimbului de ex-
perienţă dintre potenţialii 
benefi ciari ai creditului cu 

antreprenorii polonezi pre-
cum și desfășurarea unei 
campanii de mediatizare 
privind condiţiile creditu-
lui de asistenţă.  O primă 
vizită în acest sens, a avut 
loc la 29 septembrie, 2014 
la Târgul Internaţional de 
Produse Agroalimentare 

POLAGRA FOOD, Poznan.  
Banii vor fi  folosiţi pentru 
fi nanţarea proiectelor de 
modernizare a sectorului 
agroindustrial al Repu-
blicii Moldova, în scopul 
restructurării sectoru-
lui agricol, în special a 
fermelor specializate în 
producţia de produse agri-
cole tradiţionale (lapte, 

carne), precum și a altor 
produse agricole compe-
titive. Această asistenţă 
va permite investiţii în 
tehnologii moderne pen-
tru procesarea produselor 
alimentare și facilitarea 
aplicării prevederilor Acor-
dului de Asociere cu UE.

DISCUŢII PRIVIND CREDITUL POLONEZ CERTIFICATUL 
FITOSANITAR 
PENTRU EXPORT 
VA FI OBŢINUT MAI UȘOR

În perioada 23- 24 septembrie, viceministrul Agri-
culturii și Industriei Alimentare, Vlad Loghin și di-
rectorul Agenţiei de Intervenţie și Plăţi pentru Agri-
cultură, Petru Maleru, au efectuat o vizită de lucru 
în Polonia pentru a discuta detaliile tehnice privind 
implementarea condiţiilor creditului polonez.
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AFACERI

Componentele IFAD VI 
ȘI POTENŢIALII BENEFICIARI

Programul IFAD VI are trei 
componente:
1. Rezilienţa schimbărilor clima-

tice și dezvoltarea lanţului va-
loric incluziv;

2. Finanţare rurală incluzivă și 
dezvoltarea capacităţilor;

3. Infrastructura pentru rezilien-
ţă rurală și creștere.

PRIMUL 
component IFAD 

PRIMUL component este Rezilienţa 
schimbărilor climatice și dezvoltarea 
lanţului valoric incluziv și vizează spo-
rirea capacităţii de adaptare a întreprin-
derilor agricole la schimbările climatice. 
Acesta cuprinde două sub-componente: 
rezilienţă climatică prin agricultura con-
servativă și dezvoltarea lanţului valoric 
incluziv. Activităţile din cadrul acestei 
componente sunt: 
 Acordarea de granturi pentru sus-
ţinerea investiţiilor agro-silvice și 
măsurilor de sporire a adaptărilor la 
schimbările climatice; 

 Crearea a 12 școli de câmp cu loturi 
demonstrative pentru instruirea pro-
ducătorilor agricoli în domeniul agri-
culturii conservative; 

 Acordarea de granturi mici pentru 
procurarea tehnicii agricole la imple-
mentarea tehnologiei de prelucrare 
conservativă a solului No-Till, Mini_
till, agricultură ecologică;

 Circa 80 de fermieri, agenţi, cercetă-
tori și funcţionari publici vor benefi cia 
de 8 vizite de studiu;

 Susţinerea transferului tehnologic în 
domeniul agriculturii conservative pe 
o suprafaţă de circa 1600 ha de teren; 

a) Crearea de perdele forestiere de 
protecţie și benzi de pășune peste 
cel puţin 400 de ha de teren deţi-
nut de aprox. 2000 de gospodării;

În cadrul acestei componente vor fi  
consolidate capacităţile și va fi  sensibili-
zată opinia publică cu privire la riscurile 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
necesităţile din agricultură printr-un 
proces care va fi  proiectat și implementat 
cu ONG-uri, prestatori de servicii de con-
sultanţă, instituţii de cercetări și educa-
ţie din R. Moldova.

AL DOILEA  
component

Al doilea component este fi nanţarea 
rurală incluzivă și dezvoltarea capacităţi-
lor. Componenta cuprinde trei sub-com-
ponente: 

a) fi nanţarea întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM); 

b) facilităţi de fi nanţare a tinerilor 
antreprenori;

c) fi nanţarea micro-întreprinzătorilor

Activităţile economice eligibile pen-
tru obţinerea fi nanţării de către IMM și 

tinerii antreprenori sunt toate activităţile 
agricole generatoare de venit:
 producerea, recoltarea, păstrarea, 

împachetarea: fructelor, culturilor 
bacifere, legumelor în teren protejat și 
câmp deschis, plantelor aromatice și 
medicinale, strugurilor de masă, cul-
turilor de câmp și tehnice (cu excepţia 
viţei-de-vie soiuri tehnice, tutunului, 
culturilor silvice);

 producerea, recoltarea și păstrarea 
seminţelor și a materialului săditor 
pomi-legumicol și viticol (struguri de 
masă);

 producerea produselor de origine ani-
mală, inclusiv procurarea animalelor 
de prăsilă, a echipamentului și utila-
jelor;

 construcţia serelor;
 agroturismul rural (procurarea anima-

lelor, echipamentului necesar pentru 
dezvoltarea fermei din cadrul comple-
xului agro-industrial. 

a) Condiţii de fi nanţare a între-
prinderilor mici și mijlocii 
(IMM) 

Benefi ciari: Agenţii economici de ori-
ce formă organizatorico-juridică ce sunt 
înregistraţi și desfășoară activitatea în 
zona rurală.

Valuta creditului – MDL, EUR, USD
Termenii creditului (perioada de 

graţie): ≤ 5 ani (≤ 2 ani) – activităţi de 
producere, procesare; ≤ 8 ani ( ≤ 4 ani) – 
înfi inţarea plantaţiilor multianuale.

Suma maximă a creditului: ≤ 150 
mii USD – pentru toate activităţile eligi-
bile

Contribuţia benefi ciarului:  ≥ 25% 
(mijloace bănești și/sau bunuri materi-
ale)

Co-fi nanţare din sursele băncii 
obligatoriu: 20 %  din suma creditului 
solicitat

b) Facilităţi de Finanţare a Ti-
nerilor Antreprenori

Benefi ciari eligibili și cerinţe de 
fi nanţare:
1) Întreprindere, de orice formă juridică, 

fondată și administrată de tinerii an-
treprenori, cetăţeni ai RM, care la mo-
mentul aplicării vor avea vârsta între 
18 și 35 ani inclusiv;

2) Întreprinderea trebuie să fi e înregis-
trată și să desfășoare activitatea în 
zona rurală;

3) Întreprinderea trebuie să menţină 
evidenţa contabilă și să prezinte în 
timp rapoartele fi nanciare standard; 

Nu vor fi  eligibile pentru fi nanţa-
re întreprinderile: 

 Ce vor înregistra restanţe la plăţile 
scadente faţă de instituţiile fi nanciar 
bancare sau datorii la buget public 
naţional; 

 Ce au benefi ciat anterior de credit din 
cadrul PASET, PNAET, PARE 1+1 sau 
are unul din fondatori/administratori 
benefi ciari ai Proiectului IFAD VI;

 Este întreprindere mixtă cu capital 
străin; 

 Ce solicită fi nanţare pentru imple-
mentarea unui proiect investiţional 
comun cu alt agent economic. 

Termenii creditului (perioada de 
graţie): ≤ 5 ani (≤ 2 ani), dar nu mai mic 
decât 3 ani – investiţii pe termen mediu;  
≤ 8 ani (≤ 4 ani), dar nu mai mic decât 4 
ani – investiţii pe termen lung 

Valuta creditului – MDL
Suma maximă a creditului: ≤ 300 

mii MDL, inclusiv porţiune de grant de 
40 %. Pentru proiecte mai mari de 300 
mii, porţiunea de credit poate fi  de până 
la 400 mii MDL, însă porţiunea de grant 
nu va depăși suma de 120 mii MDL. Be-
nefi ciarii vor rambursa băncii suma prin-
cipală și dobânda aferentă doar porţiunii 
de credit, conform grafi cului de rambur-
sare și cu condiţia respectării tuturor 
condiţiilor stabilite în cadrul Proiectului.

Contribuţia benefi ciarului: ≥ 10 % 
mijloace bănești și/sau bunuri materiale,

Condiţiile de utilizare a creditului: 
Tinerii pot benefi cia de credit cu porţiune 
de grant doar o singură dată. Mijloacele 
fi nanciare vor fi  utilizate doar pentru pro-
curarea mijloacelor fi xe, NU v-a fi  fi nanţat 
capitalul circulant. Bunurile procurate din 
mijloacele creditului vor fi  noi.

  

c) Finanţarea micro-întreprin-
zătorilor

Benefi ciari eligibili: Micro-antrepre-
norii (persoane fi zice și juridice), membri 
ai Asociaţiei de Economii și Împrumut, ce 
desfășoară activitatea în mediul rural.

Activităţi eligibile: toate activităţile 
agricole și non-agricole rurale generatoa-
re de venituri cu excepţia: 
refi nanţarea datoriilor existente;
plata impozitelor și taxelor;
procurarea sau arenda pământului;
construcţia caselor de locuit;
producerea și comercializarea băutu-

rilor alcoolice;
jocuri de noroc, case de agrement, ba-

ruri, etc;
procurarea pesticidelor.

Termenii creditului (perioada de 
graţie): ≤ 3 ani (≤ 1 ani)  

Valuta creditului – MDL
Suma maximă a creditului: 100 

mii MDL 
Contribuţia benefi ciarului: ≥ 10 % 

mijloace bănești și /sau bunuri mate-
riale

Co-fi nanţare din sursele instituţi-
ei fi nanţatoare obligatoriu: 15 % din 
suma creditului solicitat. 

AL TREILEA 
component 

Al treilea component vizează 
Infrastructura pentru rezilienţă ru-
rală și creștere. Vor fi  acordate gran-
turi competitive în sumă maximă de 
200.000 dolari SUA pentru dezvoltarea 
infrastructurii publice rurale cu carac-
ter economic pentru grupuri de agenţi 
economici. 

Tipuri de infrastructură eligibile 
pentru fi nanţare:
 Construcţia/Reparaţia segmentelor de 

drum și poduri, care sporesc accesul 
benefi ciarilor la zonele de producere, 
procesare și comercializare a produse-
lor agricole;

 Construcţia reţelelor de alimentare 
cu apă potabilă pentru unităţile  de 
procesare a produselor agricole și re-
ţelelor de apă pentru irigare;

 Construcţia infrastructurii de piaţă 
agricolă.

Condiţiile de fi nanţare
 Cererile de fi nanţare vor fi  depuse de 

grupuri de agenţi economici în parteneri-
at cu Autoritatea Publică Locală. Obiectul 
de infrastructură pentru care se solicită 
fi nanţare trebuie să fi e la balanţa Primă-
riei. Grupul de agenţi economici trebuie 
să contribuie cu cel puţin 15 % din costul 
investiţiei pentru cei care participă pen-
tru prima dată la concurs. Grupurile de 
agenţi economici din primăriile care au 
benefi ciat anterior de astfel de grant din 
sursele IFAD vor contribui cu 30 %, iar 
cei care au benefi ciat de două granturi 
vor contribui cu 50 %.

Mai multe informaţii 
puteţi găsi pe pagina: 
www.ifad.md
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SĂNĂTATE

Potrivit datelor furniza-
te de specialiști din cadrul 
Ministerului Sănătăţii, în 
ţara noastră bolile car-
diovasculare se plasează 
constant pe primul loc 
printre cauzele de deces a 
populaţiei apte de muncă, 
constituind circa 57,5 % 
din mortalitatea totală. 
Deoarece Ziua Mondială a 
Inimii este marcată anual 
în toată lumea, autorităţile 
de la Chișinău au atras 
încă o dată atenţia opiniei 
publice asupra acestei pro-
bleme. Acest eveniment a 
fost instituit pentru prima 
dată în anul 2000 de Fede-
raţia Mondială a Inimii, cu 
scopul de a informa și sen-
sibiliza populaţia despre 
principalele cauze de deces 
la nivel mondial: bolile 
cardiovasculare. Tema din 
acest an pentru Ziua Mon-
dială a Inimii s-a referit la 
crearea mediilor sănătoa-

se pentru inimă. Potrivit 
specialiștilor, asigurarea 
oamenilor cu un mediu 
benefi c de trai, de muncă 
și de relaxare va ajuta la 
reducerea riscului bolilor 
cardiovasculare. O inima 
sănătoasă ne dă posibilita-
tea de a trăi viaţa din plin, 
indiferent de vârstă și sex. 

Principalii factorii de 
risc pentru bolile cardio-
vasculare sunt: tensiunea 
arterială înaltă, suprapon-
derabilitatea, nivelul înalt 
al colesterolului seric, fu-
matul, consumul de alcool, 
sedentarismul. Mediul în 
care trăim, muncim sau 
ne distrăm poate avea 
o infl uenţă importantă 
asupra abilităţii noastre 
de a lua o decizie corectă 
pentru sănătatea inimii – 
îndeosebi mediul urban, 
care ne modifi că stilul de 
viaţă și alimentaţia, se 
spune într-un comunicat 

al specialiștilor din cadrul 
Ministerului Sănătăţii. 
Este importantă mobili-
zarea comunităţii pentru 
crearea mediilor sănătoa-
se în prevenirea bolilor 
cardiovasculare acasă, la 
locul de muncă, sau stu-
dii, la locurile de odihnă 
și agrement, prin respec-
tarea unor reguli simple, 
precum ar fi : prepararea 
alimentelor sănătoase aca-
să, limitarea consumului 
de alimente semifabricate 
cu un conţinut sporit de 
sare și grăsimi, consumul 
zilnic al fructelor și legu-
melor, limitarea utilizării 
dulciurilor, chipsurilor, 
băuturilor carbogazoase, 
consumul a cel puţin 2 
litri de apă potabilă sigură. 
Este oportună și renunţa-
rea la alcool și fumat. De 
asemenea, o inimă mai 
sănătoasă implică și limi-
tarea timpului în faţa te-

Ziua Mondială a Inimii a fost marcată la 29 septembrie și în Republica Moldo-
va. Evenimentul a fost important pentru autorităţi și cetăţeni, deoarece în ţara 
noastră principala cauză de deces o constituie bolile cardiovasculare. Cauzele 
care duc la apariţia unor astfel de boli sunt tensiunea arterială, obezitatea, 
nivelul ridicat de colesterol în sânge, fumatul, consumul de alcool. Medicii au 
îndemnat cu această ocazie oamenii să aibă grijă de starea lor de sănătate, pe-
riodic să meargă la un control medical şi să ducă un stil de viaţă sănătos.

levizorului sau computer, 
în favoarea activităţilor în 
aer liber împreună cu fa-
milia (ciclismul, mersul pe 
jos, volei, baschet etc.). 

În contextul evenimen-
tului, mai mulţi specialiști 
din domeniul sănătăţii, 
organizaţii neguverna-
mentale și persoane fi zice, 
s-au unit pentru a informa 
publicul despre cum să își 
menţină inimile sănătoase 
și să prevină apariţia boli-
lor de inimă și a acciden-

telor vasculare cerebrale.  
Studenţii de la Universita-
tea de Stat de Medicină și 
Farmacie au organizat un 
Marș al Inimii prin centrul 
Capitalei. Ei au împărţit 
cetăţenilor pliante cu 
informaţii despre modul 
sănătos de viaţă și despre 
viciile care ne îmbolnă-
vesc inima și le-au oferit 
trecătorilor câte un măr. 
Cetăţeni au putut benefi cia 
de consultaţia gratuită a 
medicilor cardiologi din 

cadrul Institutului de Car-
diologie.

La nivel mondial, anual 
se înregistrează 17,3 mili-
oane de decese din cauza 
bolilor cardiovasculare, iar 
acest număr este în conti-
nuă creștere. Se estimează, 
că dacă până în anul  2030 
nu se vor adopta măsuri 
imediate, anual vor muri 
din cauza acestor boli în 
jur de 23 de milioane de 
oameni.

A.R. 

RABIARABIA  POATE FI FATALĂ POATE FI FATALĂ

Într-un comunicat de 
presă al Agenţiei pentru 
Siguranţa Alimenta-
ră (ANSA) se spune că 
netratată în timp util, 
rabia este aproape în-
totdeauna fatală. Potri-
vit specialiștilor, rabia 
poate fi  prevenibilă în 
totalitate, prin  vaccina-
re. Pe parcursul a 9 luni 
ale anului 2014, în repu-
blică s-au înregistrat 87 
cazuri de rabie la câini, 
vulpi, bovine, pisici, că-
prioare, caprine, ovine, 
dar și la bursuci, jderi, 
șobolani. Specialiștii 
precizează că doar ma-
miferele pot face rabie, 
păsările, peştii, reptilele 
şi amfi bienii nu pot face. 
Rabia apare şi la anima-
lele domestice. În ultimii 

ani, pisicile sunt anima-
lele domestice infectate 
mai frecvent cu rabie, 
alături de câini, din ca-
uză că mulţi stăpâni de 
pisici nu le vaccinează 
împotriva bolii înainte 
ca acestea să intre în 
contact cu alte animale. 
De asemenea, rabia apa-
re la câini, vaci, capre şi 
uneori la cai.

Odată ce virusul ra-
biei a intrat în organism, 
acesta se propagă de-a 
lungul nervilor până la 
creier. Câinii, pisicile 
și dihorii cu rabie pot 
manifesta frică, agresi-
vitate, salivare excesivă, 
difi cultăţi de înghiţire 
și mers, dar și convul-
sii. Animalele sălbatice 
turbate pot să prezinte 

doar un comportament 
neobişnuit; de exemplu, 
un animal care în mod 
normal este văzut doar 
noaptea, poate fi  văzut 

hoinărind în timpul zilei. 
În plus, pe lângă semne-
le menţionate, animalele 
domestice pot prezenta 
depresie, automutilare 
sau sensibilitate crescu-
tă la lumină.

ANSA recomandă că 
în cazul când anima-
lul dvs de casă a fost 
mușcat, să consultaţi 
imediat medicul vete-
rinar şi să informaţi 
autorităţile sanitar-vete-

rinare despre muşcătură. 
Chiar dacă animalul are 
vaccinare antirabică, el 
trebuie revaccinat şi ţi-
nut sub observaţie. Câi-
nii şi pisicile care nu au 
fost vaccinaţi deloc şi au 
fost expuşi unui animal 
turbat, ar putea să fi e 
eutanasiaţi sau puşi sub 
strictă izolare pentru o 
perioadă de şase luni. 
Alte animale decât câini 
sau pisici, care au fost 

muşcate de un 
animal turbat 
sau potenţial 
turbat, trebuie 
eutanasiate 
imediat.   

În cazul în 
care dvs aţi 
fost mușcat de 
un animal tur-
bat, nu intraţi 
în panică și 
spălaţi imediat 
rana cu multă 
apă şi săpun. 
Anunţaţi ime-
diat medicul 
de familie, 
explicaţi-i cum 

aţi fost muşcat și urmaţi 
sfaturile lui. Dacă este 
posibil, închideţi ani-
malul într-o cutie mare 
sau în alt recipient, dacă 
această acţiune poate fi  
efectuată în siguranţă. 
Odată capturat, nu în-
cercaţi să atingeţi ani-
malul. Chemaţi autori-
tăţile sanitar-veterinare 
locale pentru ca acestea 
să ridice animalul. Dacă 
este un animal sălbatic, 
încercaţi să-l prindeţi 
doar dacă puteţi să fa-
ceţi acest lucru fără a fi 
muşcat din nou. Uitaţi-
vă şi examinaţi toate 
animalele sălbatice de 
la distanţă. Un animal 
turbat poate părea 
blând, dar nu vă apropi-
aţi de el.  Învăţaţi copiii 
să nu atingă niciodată 
animale necunoscute, 
chiar dacă acestea par 
prietenoase. Dacă ob-
servaţi animale sălba-
tice care se comportă 
neobişnuit, raportaţi 
aceste situaţii autorită-
ţilor locale de profil.

Rabia este o boală care se transmite de la animal la om, cauzată de un 
virus și cunoscută în popor ca turbare. Animalele infectate pot fi  atât săl-
batice, cât şi domestice. Rabia se transmite la om prin contactul cu saliva 
infectată a animalului, în urma muşcăturilor sau zgârieturilor. Cea mai 
importantă cale de transmitere a rabiei la om este cea directă, prin muş-
cătura animalului infectat cu rabie (turbat). Cele mai multe decese apar 
prin absenţa profi laxiei post-expunere.

BOLILE DE INIMĂ 
UCID CEI MAI MULŢI CETĂŢENI
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 INTERNAȚIONAL

Ucraina a exportat aproxi-
mativ 7,8 milioane de tone de 
cereale până acum în sezonul 
2014-2015, o creştere cu 45% 
comparativ cu aceeaşi perioadă 
a anului trecut, a anunţat, pe 
23 septembrie,  ministrul Agri-
culturii din această ţară. Până 
acum s-au exportat 4,4 milioa-
ne de tone de grâu, 2,7 milioane 
de tone de orz şi alte 493.000 
de tone de porumb, a mai 

completat ministrul. Potrivit 
estimărilor, Ucraina va recol-
ta, în acest an, 63 de milioane 
de tone de cereale, iar nivelul 
exporturilor ar putea atinge în 
jur de 30 de milioane de tone 
în acest sezon. Anul trecut, a 
vândut în străinătate 32 de mi-
lioane de tone de cereale.

Pentru grâu, cea mai im-
portantă destinaţie de export 
este Egipt, fermierii ucraineni 

intrând în competiţie cu cei ro-
mâni. Egipt rămâne, şi în acest 
sezon, cel mai mare importator 
de grâu din lume, în condiţiile 
în care, necesarul pentru ur-
mătorul sezon agricol (perioada 
iulie 2014 – iunie 2015) se ci-
frează la 18,2 milioane de tone, 
cu aproape 5 procente peste 
nivelul din sezonul anterior şi 
cu 10% peste media ultimilor 
cinci ani.

Datele statistice dispo-
nibile în acest moment nu 
arată deloc bine: pământul 
arabil bun pentru culturi 
agricole ar totaliza apro-
ximativ 54 de milioane de 
kilometri pătraţi, din care 
91 la sută este deja utilizat. 
Factorii ecologici, clima, ca-
litatea solului,  resursele de 
apă și topografi a, determină 
destinaţia solului, fi e pentru 
agricultură, fi e pentru alte 
activităţi. Schimbările clima-

tice ar putea avea un impact 
asupra agriculturii mondiale, 
însă anumite regiuni ar putea 
benefi cia de asta. Într-un stu-
diu recent, cercetătorii de la 
Ludwig Maximilians s-au ori-
entat către impactul probabil 
al schimbărilor climatice asu-
pra terenului arabil disponi-
bil, propice pentru cultivarea 
a 16 din cele mai importante 
alimente și culturi energetice 
din lume, incluzând aici po-
rumbul, orezul, soia și grâu. 

Specialiștii au simulat 
impactul schimbării climati-
ce asupra producţiei agricole 
de-a lungul secolului XXI și 
au descoperit că două tre-
imi din tot terenul arabil cu 
potenţial pentru uz agricol 
este deja cultivat. Rezultatele 
obţinute au indicat faptul 
că schimbările climatice ar 

putea duce la extinderea 
disponibilului de suprafeţe 
destinate agriculturii în zone-
le înalte al emisferei nordice, 
incluzând Canada, Rusia și 
China, în următorii 100 de 
ani. Cu toate acestea, în ab-
senţa măsurilor de susţinere, 
cum ar fi  majorarea nive-
lului irigaţiilor, simulările 

PIERDEM TEREN ARABIL 
DIN CAUZA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Asociaţia producăto-
rilor de cartofi  din nord-
vestul Europei (NEPG), 
estimează că producţia 
de anul acesta ar putea 
atinge un nou record, mai 
mare decât cel din 2011, 
atunci când s-au adunat 
26,8 milioane tone de car-
tofi . Pe baza estimărilor 
făcute în cele cinci state 
mari producătoare de car-
tofi , se preconizează că vor 
fi  adunate în jur de 27 mi-
lioane tone de cartofi , fără 
a lua în calcul producţia 
de sămânţă şi cartofi  pen-
tru amidon. 

Astfel, producţia totală 
ar putea fi  cu până la 12,1 
la sută mai mare decât în 
sezonul trecut şi cu 10,5 la 
sută mai mare comparativ 
cu media ultimilor cinci 
ani. În toate ţările NEPG, 
suprafaţa cultivată cu 
cartofi  a crescut, fi ind esti-
mată acum la 548.475 ha. 
Cea mai mare creştere s-a 
înregistrat în Belgia, unde 
au fost plantate cu 6,5 la 
sută mai multe hectare. Din 
NEPG fac parte asociaţii ale 
producătorilor de cartofi  din 
Marea Britanie, Franţa, Ger-
mania, Belgia şi Olanda.

RECORD DE CARTOFI 
ÎN NORDUL EUROPEI  

specialiștilor duc la rezultate 
sumbre – pierderi semni-
fi cative de teren agricol în 
regiunile mediteraneene și în 
anumite părţi din Africa Sub-
sahariană. „Majoritatea zone-
lor cu potenţial agricol sunt, 
cel mult, propice la nivel 
mediu pentru astfel de activi-
tăţi, astfel că proporţia tere-
nurilor deosebit de fertile va 
cunoaște revizuiri în scădere”, 
precizează cercetătorii.  Mai 
mult decât atât, în regiunile 
tropicale din Brazilia, Asia 
și Africa Centrală, schimbă-
rile climatice vor reduce în 
mod semnifi cativ șansa de a 
obţine mai multe recolte în 
același sezon. În contextul 
previziunilor actuale conform 
cărora cererea de alimente 
se va dubla până în anul 
2050, ca rezultat al majorării 

numărului de locuitori de pe 
Terra, rezultatele studiilor 
sunt destul de alarmante. 

Echivalentul a cel puţin 
360 de terenuri de fotbal 
(275 ha) de teren arabil sunt 
pierdute zilnic în Uniunea 
Europeană (UE) din diverse 
motive. Mai mult, 45% din 
suprafeţele arabile din UE au 
probleme de calitate, degra-
dare, eroziune și fertilitate, 
declara recent Comisarul 
European pentru Agricultură 
și Dezvoltare Rurală, Dacian 
Cioloș. Anual mii de km pă-
traţi sunt pierduţi în UE din 
punct de vedere fi zic (presiu-
nea urbanizării - construcţii 
și infrastructură), cât și din 
punct de vedere calitativ, 
odată cu dezvoltarea eco-
nomică a ţărilor în curs de 
dezvoltare.

Guvernele statelor europe-
ne trebuie să îşi aducă contri-
buţia la combaterea foametei 
şi malnutriţiei la nivel global, 
întrucât, un eventual eşec nu 
face decât să genereze migra-
ţia populaţiei şi să stârnească 
noi confl icte, a declarat Jose 
Graziano da Silva, directorul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agri-
cultură (FAO). „Insecuritatea 
alimentară şi confl ictele ar-
mate merg mână în mână”, 
a adăugat el, subliniind că la 
acestea se adaugă fenomenele 
climatice extreme, probleme 
sociale în Africa şi Orientul 
Mijlociu şi epidemia Ebola din 

Vestul Africii. „Trecerile ilega-
le ale graniţelor sunt o proble-
mă constantă pentru Europa 
şi alte părţi ale lumii. Este 

responsabilitatea noastră să 
găsim alternative. Agricultura 
sustenabilă şi dezvoltarea 
rurală în ţările unde sunt ase-

menea situaţii trebuie să fi e 
unele dintre ele”, a completat 
Graziano da Silva. 

El a solicitat miniştrilor 
europeni să considere malnu-
triţia o problemă mondială 
care are nevoie de soluţii con-
crete. „Foametea este cea mai 
gravă formă a malnutriţiei, 
însă nu este singura”, a spus 
directorul FAO, care a sub-
liniat că peste 2 miliarde de 
oameni suferă de malnutriţie, 
defi cienţe de micronutrienţi 
sau foamete ascunsă, care se 
pot manifesta prin obezitate. 
Agricultura este un factor 
vital în eforturile pentru redu-
cerea malnutriţiei. 

MĂSURI URGENTE 
PENTRU ERADICAREA FOAMETEI

MAI MULTE CEREALE DIN UCRAINA 

Schimbările climatice ar putea duce la majorarea 
suprafeţelor totale de teren arabil, în special prin 
aportul adus de zonele înalte din emisfera nordică. 
În sens opus, regiunile tropicale ar putea deveni din 
ce în ce mai nefavorabile practicării agriculturii, se 
spune în datele unui studiu publicat de cercetătorii 
de la Universitatea Ludwig Maximilians din Mün-
chen, Germania. 

RUSIA VA EXPORTA MAI PUŢIN ULEI DE FLOAREA SOARELUI
Rusia va exporta, cel 

mai probabil, 1,4 milioane 
de tone de ulei de fl oarea 
soarelui în sezonul care a 
început la 1 septembrie, în 
condiţiile în care, vremea 
extrem de călduroasă a 
afectat producţia. Anul tre-

cut, producătorii au expor-
tat, 1,7 milioane de tone de 
ulei de fl oarea soarelui, un 
nivel record. Turcia şi Egipt 
sunt cei mai importanţi 
clienţi ai Rusiei. Fermierii 
ruşi vor recolta 9,1 milioa-
ne de tone de seminţe de 

fl oarea soarelui, în scădere 
comparativ cu estimarea 
anterioară  de 9,4 milioane 
de tone, după ce tempera-
turile ridicate din ultimele 
săptămâni în partea euro-
peană a Rusiei au afectat 
randamentul la hectar. Fer-

mierii au recoltat 40% din 
producţia de fl oarea soare-
lui până pe 26 septembrie, 
adunând 4,5 milioane de 
tone de seminţe, potrivit 
infomaţiilor ofi ciale prezen-
tate de ministrului rus al 
Agriculturii.
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te informează la timp, 
oferindu-ţi cele mai bune 
argumente în orice negociere!

Mulţi producători s-au convins 

că este mult mai greu că este mult mai greu 
să vinzi produsul să vinzi produsul 

la un preţ convenabil, la un preţ convenabil, 

decât să produci 

MARKETING

De la 1 septembrie 2014 puteţi accesa pagina AGRAVISTA în versiune nouă. În prezent aveţi acces la 
ambele versiuni AGRAVISTA. Versiunea nouă o puteţi accesa acum la new.agravista.md. 
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CERERI ȘI OFERTE

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate 
aparține www.agravista.md

Ziua de 1 octombrie 
2014 a fost una impor-
tantă pentru locuitorii 
satului Mihăileni din 
raionul Râşcani. Aceas-
ta se datorează faptului 
că în această zi în gim-
naziul local a avut loc 
deschiderea ofi cială a 
terenului sportiv.

UN STADION NOU UN STADION NOU 
PENTRU GIMNAZIUL PENTRU GIMNAZIUL 
DIN MIHĂILENI, RÂŞCANIDIN MIHĂILENI, RÂŞCANI

CERERI ȘI OFERTE
Perioada 16-30 septembrie 2014

Produs / Serviciu Cantitate Contacte 

Puieti de mar Golden, 
Dicovery, Prim rouj 

25 000 unitati  vasilebrinza@mail.ru 

Puieti de par 2 000 unitati  vasilebrinza@mail.ru

Puieti de cires 5 000 unitati  vasilebrinza@mail.ru

Puieti visin 4 000 unitati vasilebrinza@mail.ru

Puieti prun Stanley, 
Prezident, Centinar 

7 000 unitati vasilebrinza@mail.ru

Puieti caise 4 000 unitati vasilebrinza@mail.ru

Puieti piersici 2 000 unitati  vasilebrinza@mail.ru

Grau alimentar 1 500 t antagrobs@mail.md 

Orz 150 t antagrobs@mail.md 

Vaci mulgatoare 6 capete  024924069; 

Vand fl oarea soarelui 70 t  025964275; 

Vand grau furajer 40 t  025964275;

Rosii de sera 10 t  023673253; 

Rosii de sera 10 t  0236 75341; 

Varza 10 t  023675341;

Floarea soarelui 120 t  023642276 

Floarea soarelui 150 t  023676239 

Capsune de calitate 6 t  023675209

Stoloni de capsune in 
ghiveci 

140 000 
unitati 

 023675209

Stoloni de capsune 60 000 unitati  023675209

Mere 5 t  023663247 

Struguri Moldova 8 t  023622248; 

Mere 0 t  023547552; 

Floarea-soarelui 0 t  023547552 

Mere 0 t  023547311

Seminte de legume 0  024835342 

Ulei 0 t  023542360 

Macuc din fl oarea-soa-
relui 

0 t  023542360 

Grau 0 t 023542360 

Butasi de vita de vie 0 unitati 023547353 

Porumb in graunte 0 t 023547745

Grau 0 t 023547745

Floarea-soarelui 0 t 023547745

Cereri
Produs / Serviciu Cantitate Contacte 

Faina de grau, calitatea 
I, continutul de gluten 
23-24% 

50 t 025923865 

Cumpar grau furajer 1 t 023542360 

Cumpar fan din lucerna 0 t 023542360

Cumpar grau furajer 0 t 023542360

Lucerna inbalotate 0 unitati 023542360

Cumpar fl oarea-
soarelui 

0 t 023542360

Încă la începutul aces-
tui an practicarea unui 
mod de viaţă sănătos al 
elevilor din gimnaziu, 
precum şi a tinerilor din 
localitate, nu era posibi-
lă din cauza condiţiilor 
inadecvate a stadionului 
gimnazial. Stadionul nu 
era amenajat cu echi-
pament necesar, nu era 
izolat de accesul ani-
malelor domestice din 
vecinătate şi nu avea 

aspectul estetic necesar. 
Însă la iniţiativa Cercu-
lui de studiu comunitar, 
asistat de către Asociaţia 
Femeilor de Afaceri din 
Sectorul Rural, de a forma 
competenţe de comuni-
care şi cooperare în grup 
a elevilor gimnaziului cu 
actorii comunitari, stadi-
onul gimnazial a reînviat. 
Astfel, Cercul de studiu 
comunitar din r. Râşcani 
a reușit să mobilizeze 

elevii gimnaziului, dar 
şi părinţii lor, să implice 
în această activitate au-
torităţile publice locale 
şi agenţi economici (AO 
„Speranţa Mihăileni”, 
Asociaţia de Economii 
şi Împrumut, G.Ţ. „Cepoi 
Adrian”, SRL „Drăgălin-
Agro”). 

Administraţia gimna-
ziului a adus sincere mul-
ţumiri tuturor celor care 
au fost implicaţi în aceas-

tă Acţiune comunitară, 
iar copiii din gimnaziu, 
mulţumiţi de lucrările 
făcute și satisfăcuţi de 
munca depusă inclusiv de 
către ei,  au interpretat 
cântece şi poezii şi nu au 
ezitat să joace o partidă 
de fotbal pe noul teren 
sportiv. 

Cercul de studiu co-
munitar este o metodă de 
instruire a adulţilor care 
are ca scop mobilizarea 
comunităţii și promova-
rea egalităţii de gen. El 
a fost creat și asistat de 
către Federaţia Naţio-
nală a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform 
prin intermediul  Asoci-
aţiei Femeilor de Afaceri 
din Sectorul Rural din 
Râșcani, în cadrul proiec-
tului Sporirea competiti-
vităţii sectorului agricol 
din Moldova, fi nanţat de 
Guvernul Suediei.

Natalia PAPUC    

Marcel Răducan, minis-
trul Dezvoltării Regionale și 
a construcţiilor, a prezentat 
la  1 octombrie un raport de 
activitate, în care a vorbit 
despre cele mai de succes 
proiecte care au un impact 
pozitiv asupra vieţilor oa-
menilor din R. Moldova. 
Potrivit ministrului, pro-
iectul care a demonstrat că 
este viabil în ţara noastră 
și poate schimba viaţa oa-
menilor este dezvoltarea 
regională. „Prin realizarea 
priorităţilor în acest dome-
niu am reușit să aducem 
apa potabilă în casele a pes-
te 122 de mii de familii, să 
asigurăm o infrastructură 
mai bună  a drumurilor din 
zeci de localităţi rurale, să 
creăm un sistem efi cient de 
gestionare a deșeurilor me-

najere în 97 de localităţi”, 
susţine ministrul. 

Printre realizările mi-
nisterului, Marcel Răducan 
a evidenţiat construcţia 
locuinţelor sociale. „În 2011 
am dat în exploatare două 
blocuri locative cu aparta-
mente sociale în Chișinău 

și câte unul în Glodeni și 
Criuleni. Am mers pe dez-
voltarea acestui proiect 
extrem de solicitat de către 
cetăţeni și am demarat 
construcţia locuinţelor so-
ciale în raioanele Sângerei, 
Briceni, Călărași, Leova, 
Hâncești, Ialoveni, Soroca. 

În următorii 2 ani, vom da 
în folosinţă 700 de aparta-
mente, de care vor benefi cia 
medici, profesori, tineri 
specialiști etc”, a anunţat 
acesta. 

 Marcel Răducan a mai 
menţionat proiectele în 
domeniul efi cienţei ener-
getice a instituţiilor publi-
ce, instalarea sistemului 
de iluminare stradală 
în mai multe localităţi. 
”Prin cele zeci de proiecte 
realizate în localităţile 
Moldovei am reușit să de-
monstrăm că dezvoltarea 
regională în ţara noastră 
are viitor. Localităţile tre-
buie să se dezvolte, să aibă 
proiecte așteptate de oa-
meni”, a subliniat ministrul 
Dezvoltării Regionale și 
Construcţiilor.

DEZVOLTAREA REGIONALĂ  DEZVOLTAREA REGIONALĂ  
UN PROIECT DE SUCCESUN PROIECT DE SUCCES

15 nr. 16 (168) 

3 octombrie 2014



ABONAREA 2014

 informaţii despre preţuri pe diferite pieţe agricole din ţară;
 cereri şi oferte de producţie agroalimentară;
 recomandări ale specialiştilor în agricultură despre:
       creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,

       îngrijirea livezilor şi viilor,

       creşterea animalelor,

       idei de afaceri profi tabile argumentate  economic. 

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM 
pot fi  perfectate în toate ofi ciile poştale.

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

12 36 72 108 132
* august vacanţă Index de abonare: PM 21948

ŞI VEŢI PRIMI:
Abonaţi-Vă la ziarul

Preţuri de abonare (lei)

Toate acestea la un preţ Toate acestea la un preţ 
rezonabil de numairezonabil de numai

132132 de lei  de lei 
pentru abonament anualpentru abonament anual

DORIȚI SĂ ÎNCEPEȚI O AFACERE şi nu ştiţi în ce domeniu să investiţi?

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

Pentru comoditate tractoarele 
şi agregatele au fost expuse 
pe o suprafaţă special amenajată 
ce se afl ă în or. Străşeni la adresa: 
str. Ştefan Cel Mare 92/c. 
Terenul este amplasat exact 
lângă Gara Auto, pe traseul 
naţional Chişinău – Ungheni.

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

Ozonteh IMPEX S.R.L.
Chişinău, str. Mitropolitul Varlaam 84/12
Mob.: 0698 98 123 - Nicolae 
mob.: 0685 98 250 - Nicolae  
mob.: 0680 91 611 - Robert
mob.: 0690 52 772 - Ion

Ofi ciu: 0 (22) 22 89 52
E-mail : ozonteh@gmail.com
www.TehnicaAgricola.md 

Ozonteh IMPEX S.R.L. vă propune calitate şi precizie japoneză la preţuri mici
 Tractoare compacte japoneze 
de la 12 la 70 cai putere atât de 
mâna a doua, cât şi noi

 Asistenţă tehnică 
 O gama larga de utilaj 
nou pentru aceste tractoare 
precum:
Plug cu 2, 3 şi 4 stupiţi 

Stropitoare combinată (dotată 
atât cu ventilator pentru stropit în 
vie, cât şi cu braţe pentru stropitul 
culturilor de câmp) 

Grapă cu discuri

Cultivatoare

Cositoare cu rotor

Cositoare plată

Burghiu de săpat gropi

Remorcă simplă sau bascula-
bilă

 Tocător de crengi

Toate piesele de schimb la tractoarele importate
Preţuri accesibile - suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ 
CONSUM REDUS
TRACŢIUNE 4x4
LONGEVITATE 
STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ 
PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ
PREŢ MIC

AGROinformmediamedia©
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