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Momordica – leguma din Asia care 
crește în Moldova

Agricultorii au declarat că tot tim-
pul au ţinut cont de posibilităţile fi -
nanciare limitate a statului, precum şi 
de aspectul politic al situaţiei din ţară, 
dar acum au ajuns la limită. Alexandru 
Slusari, președintele Asociaţiei produ-
cătorilor agricoli UniAgroProtect a pre-
cizat că agricultorii moldoveni  susţin 
politica de integrare europeană a statu-
lui, iar organizaţiile reprezentative ale 
acestora au făcut tot posibilul pentru 
a nu admite destabilizarea situaţiei în 
ţară. „Însă, în aceasta perioadă crucială 
pentru rezistenţa agriculturii moldove-
neşti, autorităţile statului nu întreprind 
măsuri sufi ciente pentru a sprijini sec-
torul agrar. Din primăvară agricultorii 
au avut sufi cientă răbdare, au dat timp 
sufi cient pentru Guvern, au făcut și mi-
ting de protest. Poate am fost prea naiv 
să cred că situaţia pre-electorală o să-i 
facă pe guvernanţi mai binevoitori cu 
sectorul agrar”, susţine Slusari. 

Cea mai actuală problemă pentru 
agricultori este cea a compensaţiilor. 

Agricultorii susţin că statul a apro-
bat Regulamentul pentru a compensa 
pierderile producătorilor în urma em-
bargoului rusesc, fără a-i consulta pe 
ei. Prin urmare, s-a creat situaţia că în 
prezent cantitatea de mere livrate la 
întreprinderile de procesare, depăşeşte 
aproximativ de două ori cantitatea ce 
urmează a fi  subvenţionată. O altă pro-
blemă este că agricultorii nu știu ce vor 
face cu merele de iarnă. Fructele nu pot 
fi  exportate în Uniunea Europeană fără 
taxe vamale, pentru că agenţii econo-
mici care importă mere din Moldova au 
nevoie de garanţie bancară. Agricultorii 
susţin că intrarea pe pieţele europene 
este extrem de difi cilă pentru că nu a 
fost rezolvată problema taxelor, care 
împiedică exportul fructelor pe piaţa 
Uniunii Europene (UE). În aceste con-
diţii cei care produc mere de iarnă la 
fel vor avea nevoie de ajutor din partea 
statului pentru că riscă să aibă pierderi 
colosale. 

Iurie Hurmuzachi, vicedirector 

AGROinform susţine că dintr-o parte 
poate părea că organizaţiile de fermieri 
doar cer, însă nu este adevărat. „Vrem 
compensaţii, vrem subvenţii, vrem mo-
torină iest ină. Noi cerem însă doar ceea 
ce nu putem realiza singuri, pentru că 
pe de altă parte, noi facem tot posibilul 
pentru a aplana situaţia creată. Căutăm 
potenţiale pieţe de desfacere, informăm 
fermierii despre posibilităţile de sub-
venţionare și îi ajutăm să pregătească 
aplicaţiile pentru subvenţii. Anul trecut 
¼ din toate aplicaţiile au fost elaborate 
cu suportul specialiștilor de la AGRO-
inform”. Potrivit lui Hurmuzachi, pro-
blema petrolului este de-acum o glumă 
de prost gust, pentru că agricultorii au 
prezentat numeroase calcule și au adus 
argumente că preţurile în acest sector 
ar trebui să scadă, însă nimic nu se în-
tâmplă. „Sunt pesimist și nu cred se va 
întâmpla ceva pozitiv. Îmi doresc acest 
lucru, dar mă îndoiesc de acest fapt. 

Recent organizaţiile reprezentative ale agricultorilor au chemat jurnaliștii la o conferinţa de presă 
pentru a scoate în evidenţă restanţele Guvernării în politica agrară. Organizatorii  au precizat din 
start că deși ne afl ăm în plină campanie electorală, aspectul politic trebuie eliminat din motivele 
organizării conferinţei. Agricultorii au cerut autorităţilor să rezolve problemele cele mai serioase din 
agricultură: criza din pomicultură, preţul produselor petroliere și mărirea sumei subvenţiilor.
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CINE MINTE PÂNĂ LA URMĂ? 
Astăzi două proble-

me majore preocupă 
societatea moldove-
nească:  alegerile și 
embargoul rusesc la 
fructele moldovenești. 
Pe de o parte campania 
electorală este în toi, 
iar actorii acestui spec-
tacol scot în evidenţă 
realizările lor. De cea-
laltă parte, agricultorii 

stau cu merele în livezi, nu le strâng pentru că nu au ce face 
cu ele. Nu au cui le vinde, fabricile de procesare le primesc 
pe un preţ de nimic, așa că unii din ei au ajuns să hrănească 
vitele cu fructe. 

Cei care apără interesele agricultorilor au declarat de ne-
numărate ori că nu-i interesează campania electorală. A fost 
o întâmplare că aceasta a coincis cu criza indusă de embar-
gou. Autorităţile de profi l susţin însă că aceștia aduc niște 
învinuiri neîntemeiate, iar declaraţiile lor sunt doar acţiuni 
de promovare în scop electoral. Opinia publică s-a pomenit 
în situaţia că nu știe pe cine să creadă. Agricultorii spun 
una, autorităţile spun alta. Să luăm spre exemplu problema 
exportului de fructe pe piaţa europeană.  Producătorii de 
fructe susţin că nu pot exporta fără probleme, adică trebuie 
să plătească taxe vamale. Ofi cialii spun însă că nu este adevă-
rat, că de fapt nu există nici o piedică pentru exportul în UE,  
aducând ca argument faptul că deja au fost trimise în jur de 
730 de tone de mere peste Prut. Dacă comparăm această cifră 
cu toată cantitatea de mere existentă în ţară,  ne putem face  
concluziile de rigoare. A fost nevoie de încă o conferinţă de 
presă, în care jurnaliștii i-au rugat pe producători să răspundă 
clar dacă pot sau nu exporta mere pe piaţa europeană. Încă 
o dată aceștia au răspuns că barierele există, exprimându-și 
speranţa că poate de această dată vor fi  auziţi. Într-un fi nal 
autorităţile au ajuns să recunoască că încă sunt anumite pro-
bleme și trebuie să colecteze informaţii pentru a vedea cum, 
cine şi în ce circumstanţe aplică aceste taxe vamale. 

Aparent în societate este liniște. Numai campania electo-
rală se desfășoară în voie. Focul însă mocnește câte puţin în 
rândul agricultorilor.  Ei își dau seama că statul depune anu-
mite eforturi pentru a-i ajuta, dar compensaţiile prevăzute și 
alte măsuri luate, sunt prea puţine pentru a-i scoate din criză. 
Au de plătit datorii, de crescut copii, de achitat facturi. Merele 
stau în livezi acum, nu au pentru ce să le strângă. Compensa-
ţiile încă sunt pe drum. Își doresc ca măcar ofi cialii să recu-
noască gravitatea situaţiei, nu să-i acuze că spun minciuni. 
Deși nu doresc să acţioneze mai radical, spun că vor fi  nevoiţi 
la un moment dat să iasă în stradă. Dar când se va întâmpla 
acest lucru, urmează să vedem împreună. Fie că va fi  în tim-
pul campaniei electorale, fi e după alegeri, consecinţele acestei 
crize se vor vedea cu siguranţă.

 EDITORIAL

Redactor-șef: Arina ROȘCA 
Machetare: Victor PUȘCAȘ 

Adresa redacției: MD-2004, Chișinău, 
bd. Ștefan cel Mare, 123 V. Tel.: 23-56-98 
e-mail: publicitate@agroinform.md  
www.agravista.md 

Tiparul executat la tipografi a «PRAG-3»             Comanda nr. 1217

Tiraj: 3500

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform
Bd. Ştefan cel Mare 123V

MD – 2004, Chişinău, Moldova
Tel (+373 22) 23 56 01, fax (+373 22) 23 78 30

Cantemir (273) 2 28 53
Drochia (252) 2 70 32
Edineţ (246) 2 43 84
Făleşti (259) 2 29 51
Glodeni (249) 2 40 69
Hânceşti (269) 2 34 08

Nisporeni (264) 2 38 57
Orhei (235) 2 49 55
Peresecina (235) 47 2 67
Râşcani (256) 2 45 84
Ungheni (236) 2 34 55
Cahul (299) 2 14 13

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:

AGROinformmediamedia©

DILEME

AGRICULTORII AU FOST AGRICULTORII AU FOST 
PREA RĂBDĂTORI PREA RĂBDĂTORI 

Sfârşit. 
Început în pag. 1

Este sigur că în scurt 
timp vom reveni în 
aceeași componenţă, cu 
aceleași probleme care 
nu vor fi  soluţionate, 
dar care va fi  atitudinea 
noastră atunci, urmează 
să decidem. Am reușit să 
ţinem situaţia sub con-
trol cu membrii noștri, 
dar cred că am fost prea 
răbdători”, a mai spus 
vicedirectorul AGROin-
form.

ÎN NORD, 
VITELE 
MĂNÂNCĂ 
MERE

Producătorul de mere 
Vlad Gamureac din s. Co-
licăuţi, Briceni le-a spus 
jurnaliștilor că merele 
în livezile din nordul 
ţării nu sunt culese, iar 
oamenii sunt disperaţi. 
„Vă declar cu toată res-
ponsabilitatea, nu se 
comercializează nimic. 
Doar 1-2-3% și atât. Nu 
vindem în Irak și Turcia, 
cum se spune. Nu vor 
nici partenerii noștri din 
România să ia merele 
noastre, pentru că trebu-
ie să plătească garanţie 
bancară. Din Polonia ei 
pot lua mult mai simplu, 
fără prea multe bătăi de 
cap. Nu am meritat ase-
menea atârnare din par-
tea Guvernului. Ei cred 
că vom ieși cumva din 
situaţie. Imposibil. Poţi 
să ieși când ai pierderi 
de 50 -70 %, dar când ai 
pierderi sută la sută, e 
imposibil».  Președintele 
Consiliului de Adminis-
trare AGROinform, Ale-
xei Ivanov, fermier din 
Mălăiești, Orhei susţine 
că situaţia este alarman-
tă, iar în nordul și cen-
trul republicii, unde sunt 
livezi bogate de mere, 
fructele stau pe jos. 
„Anul trecut am comer-
cializat merele la între-
prinderile de procesare 
cu 2 lei, iar în acest an cu 
50 bani kg, la un preţ de 
patru ori mai mic. În ma-
gazine însă preţul la suc 
nu s-a micșorat. Ori este 
o înţelegere între Guvern 
și întreprinderile pro-
cesatoare, ori altceva la 
mijloc, dar trebuie să se 
ia măsuri în acest sens. 

Am fost într-o deplasare 
la Ocniţa și oamenii spun 
că mai bine hrănesc vi-
tele cu mere, decât să le 
dea la procesare».

Valeriu Cosarciuc, 
președintele Federaţiei 
Naţionale a Fermierilor a 
declarat că deși Guvernul 
a recunoscut agricultura 
ca ramură prioritară, 
doar a scris acest lucru 
într-un document și a ui-
tat de agricultori. Potrivit 
lui Cosarciuc, regulamen-
tul nu a fost consultat 
cu agricultorii, care au 
fost duși în eroare de un 
proiect de regulament 
care spunea că pentru 
a primi compensaţii vor 
putea prezenta actul de 

achiziţie ca document de 
livrare la întreprinderile 
de procesare. Însă, po-
trivit noului regulament 
acest act nu este un do-
cument și ei nu vor primi 
nici un leu compensare. 
De asemenea, Guvernul 
a promis că va acorda 
suport celor  de la pro-
cesare ca să poată plăti, 
susţine Cosarciuc. Însă, 
în prezent întreprinderile 
de procesare nu plătesc 
pentru marfa prelucrată. 
„ Pe piaţa produselor pe-
troliere rămâne adaosul 
comercial de 250 de euro 
pentru o tonă de motori-
nă, pe când în Germania 
este de 61, de exemplu. 
Cine este interesat ca 
producători agricoli să 
plătească mai mult pen-
tru produsele petroliere?” 
se întreabă Cosarciuc. 

IRONIA SORŢII: 
ÎN ACEST AN 
AVEM MERE 
MULTE 
ȘI BUNE

Potrivit lui Gamu-
reac în acest an roada 
de mere este extrem 
de bună. Numai în trei 
sate din raionul Briceni 
sunt în jur de 30 mii 
tone de mere. „Avem 
calitate extraordinară 
la mere. Oamenii au 
sădit, au luat un tractor, 
ei nu au reușit să facă 
frigidere, să se asocieze 

și acum sunt disperaţi. 
Livezile sunt pline cu 
mere, ele nu sunt recol-
tate, oamenii așteaptă 
poate cineva îi va ajuta 
la comercializare”. Pro-
ducătorul susţine să nu 
ne facem iluzii cu alte 
pieţe, le căutăm, dar 
trebuie să înţelegem că 
în UE putem să ieșim 
doar cu 10-20%  din 
volumul de mere din 
Moldova, pentru că nu 
avem asortimentul de 
soiuri preferate de euro-
peni. „În market-uri se 
vând 5-6 soiuri de mere, 
pe care noi nu le pro-
ducem. Noi avem soiuri 
îndreptate pentru piaţa 
rusă. Ar fi  trebuit o peri-
oadă de trecere să avem 
la dispoziţie. Oamenii 
au sădit soiuri preferate 
de ruși, cum astăzi să 

sădească soiuri euro-
pene? Este imposibil”.  
Iurie Hurmuzachi, vice-
director AGROinform a 
precizat că în acest an 
producătorii au reușit 
să sporească substan-
ţial competitivitatea 
 producţiei. „Am sporit 
competitivitatea, dar 
deja nu avem piaţă. Este 
un cerc vicios din care 
nu vom putea ieși fără 
ajutorul autorităţilor”, 
a spus vicedirectorul 
AGROinform. 

Agricultorii au mai 
declarat că anul acesta 
suma solicitărilor de 
subvenţii depășește cu 
150 milioane suma dis-
ponibilă. Fără suplinirea 

fondului de subvenţio-
nare, mulţi agricultori 
vor da faliment, iar pro-
cesul de investiţii în sec-
torul agrar va fi  descura-
jat. Ei sunt nemulţumiţi 
și de faptul că nici până 
astăzi Parlamentul nu 
a adoptat câteva legi 
importante pentru agri-
cultori, cum ar fi  cea 
privind impozitul con-
solidat și legea zilierilor, 
ce ar duce la combaterea 
economiei tenebre şi 
debirocratizarea eviden-
ţei în businessul agricol 
Agricultorii au oferit 
răgaz autorităţilor două 
săptămâni pentru rezol-
varea acestor probleme, 
în caz contrar spun că 
vor fi  nevoiţi să iasă la 
proteste.

A. R.

Arina ROȘCA
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REPORTAJ

Nu a fost prea greu să-l 
convingem pe Aurel Leahu 
că dorim să vedem cum 
crește momordica și cum 
această legumă se mănâncă. 
Deși tânărul ne-a spus că un 
reportaj va fi  mai reușit în 
perioada de vârf de creștere 
a legumelor, noi am insistat, 
fi ind convinși că vom avea 
ce vedea. Nu ne-am înșelat. 
Tânărul are o grădină mică 
și  bine îngrijită. A construit 
câteva sere unde cultivă cele 
mai diverse legume pentru 
consumul familiei. Atunci 
când are prea multe, merge 
cu ele la piaţă. Acum, la mij-
loc de octombrie, în grădina 
lui Aurel am găsit încă legu-
me, dar cea care ne-a atras 
atenţia a fost momordica – 
regina din grădina lui.  Este 
oranj la culoare, atunci când 
e coaptă, sau verde în caz 
contrar. Are o formă lunguia-
ţă și niște zimţi pe suprafaţa 
cojii. Când o deschizi găsești 
niște bobiţe roșii, dulcii 
care au seminţe. Este ceva 
complet diferit de legumele 
cu care suntem obișnuiţi în 
Moldova. De fapt, momordica 
provine din Asia de Sud-Est 
ne spune Aurel, patria ei fi ind 
India și face parte din familia 
bostănoaselor. 

IDEALĂ 
PENTRU 
BOLNAVII 
DE DIABET

Aurel se ocupă de 
creșterea momordicilor de 
vreo cinci ani. Susţine că 
sămânţa a obţinut-o de la un 
prieten și a fost curios să în-
cerce. Leguma a crescut bine 
și a dat roade bogate. Însă, de 
cinci ani de când o cultivă, 
tânărul susţine că nu a cres-
cut aproape deloc interesul 
faţă de ea, nici din partea 
consumatorilor, nici din par-
tea producătorilor de medi-
camente. Pentru că, trebuie 
să amintim aici, momordica 
este o legumă utilizată pe 
larg de către bolnavii de dia-
bet zaharat. Peste hotare, stu-
diile realizate au demonstrat 
că pacienţii care consumă 
regulat momordică se simt 

mai bine și ajung la o scădere 
semnifi cativă a glucozei din 
sânge. Aurel o crește numai 
pentru el, pentru că nu are 
piaţă de desfacere pentru ea. 
Nu are clienţi permanenţi 
deoarece lumea nu cunoaște 
aceasta legumă. Atunci când 
merge la piaţă cu legume 
tradiţionale, ia cu el și câteva 
momordici. Însă niciodată 
nu știe dacă le va vinde sau 
se va întoarce cu ele acasă. 
Din când în când o solicită 
persoanele care cunosc și au 
citit despre calităţile acesteia. 
„ O vând la bucată, cu 20, 30 
sau 40 de lei. Sunt zile când 
dau 10 momordici, sunt zile 
când nu dau nici una. Atât 
cât să plătesc benzina cu care 
am venit până la piaţă, că 
mulţi bani de pe ea nu mai 
faci”, spune Aurel. La piaţă 
oamenii îl întreabă de unde a 
luat crocodilii aceștia și la ce 
sunt buni. Sunt oameni care 
cunosc ce-i asta, celor mai 
mulţi însă trebuie să le ex-
plice de fi ecare dată. Au fost 
persoane care i-au spus că au 
văzut prin Rusia în magazine 
momordici congelate. „Une-
ori se apropie câte un cuplu 
de tineri, iar băiatul vrea să 
impresioneze fata și este în 
stare să dea o mulţime de lei 
pe o momordică. Atunci când 
văd pe cineva bolnav, o dau 
cu foarte puţin, că înţeleg că 
are nevoie”, susţine tânărul.

MOLDOVA 
AR PUTEA 
PRODUCE 
MEDICAMENTE

Momordica care este sădi-
tă în sere începe să se coacă 
începând cu sfârșitul lui iu-
nie până în octombrie. „Dacă 
e sădită afară, atunci se coace 
mai târziu, din iulie. Se mă-
nâncă partea din interior așa 
numita vișină roșie sau rodia, 
care are un sâmbure din care 
poate fi  crescut răsadul. Este 
dulce la gust, privită de mul-
te ori ca o delicatesă. După 
câte am înţeles, coaja e cea 
mai de preţ la ele, este puţin 
amăruie, îi spune pepene 
amar, tibetan, indian, sau 
chinez” , ne spune Aurel. Po-
trivit lui, coaja dar și leguma 
în general, ajută pancreasul 
să producă mai multă insu-
lină. Aurel crede că ar fi  bi-
nevenit dacă producătorii de 
medicamente ar fi  interesaţi 
de faptul că momordica poate 
fi  crescută în ţara noastră în 
cantităţi mari. El spune că în 
Germania se produc capsule 
din această legumă. „Desigur 
că este mai bine să-l consumi 
în stare naturală, cred eu. Dar 
ar fi  minunat dacă responsa-
bilii din domeniul sănătăţii 
ar realiza niște experimente, 
studii, pentru a se convinge 

MOMORDICA  LEGUMA DIN ASIA 
CARE CREȘTE ÎN MOLDOVA
Zilele trecute am afl at că în Moldova crește momordica. Prima întrebare a fost ce 
este aceasta? Am constatat că multă lume nu cunoaște nimic despre leguma re-
spectivă, însă putem afl a detalii dacă vom merge în satul Dubăsarii Vechi, Criuleni. 
Pe Aurel Leahu, tânărul care a făcut o pasiune din creșterea legumelor din cele mai 
diverse, l-am găsit destul de ușor. Deși este implicat în mai multe activităţi, el are 
timp să se ocupe de grădinărit și să primească jurnaliștii. Momordica este cu sigu-
ranţă regină în grădina lui. Pe lângă ea, acolo mai găsești roșii, numai că nu clasice, 
dar negre, gigant, de tip ardei sau cherry. Guliile, vinetele, ardeii, castraveţii etc – 
sunt alte legume pe care le cultivă Aurel.  

singuri de efectele mira-
culoase ale momordicii. Să 
zicem, mai multă lume care 
are glucoza înaltă consumă 
o perioadă momordică, apoi 
să dea analizele din nou și 
să vadă care au fost efectele. 
În caz că se demonstrează că 
leguma este bună, atunci s-ar 
putea produce aici medica-
mente din ea”, spune Aurel. 

Totuși nu este prea opti-
mist că s-ar putea întâmpla 
acest lucru în perioada 
următoare. Crede că este 
nevoie de timp și efort ca să 
putem produce capsule pe 
bază de momordică, deoa-
rece vorbim despre un lung 
proces birocratic, pentru că 
leguma nu este omologată 
în ţara noastră. „Cineva mi-a 
spus că a văzut o reclamă 
într-o farmacie că pe viitor 
se vor vinde capsule din 
momordică, dar cu siguranţă 
acestea vor fi  aduse și nu 
produse la noi. Dacă am pu-
tea produce aici ar fi  minu-
nat, pentru că de crescut este 
ușor”, zice Aurel.  Potrivit 
lui, leguma nu este pretenţi-
oasă, crește foarte bine, dar 
iubește multă apă și soare. 
Este o problemă complicată 
cu materialul săditor pentru 
că are nevoie de temperatura 
ridicată ca să crească. Aurel 
spune că în Moldova încă nu 
au ajuns bolile specifi ce pen-
tru ea, însă crede că în vreo 
10 ani pot să apară. 

CELE 
MAI DIVERSE 
LEGUME  
ÎN GRĂDINA 
LUI AUREL 

Minusul acestei legume 
este că dacă s-a copt, se 
păstrează foarte puţin, dacă 
nu există condiţii speciale 
pentru asta. „Nu am unde 
o păstra, pentru că ea când 
se coace, imediat crapă, mai 
ales când afară sunt 37 de 
grade. Trebuie frigidere și să 
fi e culeasă mai verzuie, dacă 
doriţi să o păstraţi o perioa-
dă”, susţine tânărul. Potrivit 
lui, frunzele legumei pot fi  
uscate și folosite pentru a 
prepara ceai, alţii folosesc 
seminţele. Pentru iarnă, unii 
o taie bucăţi și fac infuzie, 
alţii o consumă cu miere 
sau o îngheaţă. Dacă ar avea 
unde le vinde, crede că ar fi  
în stare să crească tone de 
momordici, încât ar putea 
asigura toţi bolnavii de dia-
bet din Moldova cu această 
legumă.  „O doamnă mi-a 
spus că i-a scăzut zaharul 

din sânge cu câteva unităţi, 
după ce a început să consu-
me leguma. Trebuie însă de 
mâncat de câteva ori pe zi ca 
să aibă efecte”. 

Aurel este pasionat de 
grădinărit. Îi place să creas-
că tot ce este diferit de legu-
mele tradiţionale de la noi. 
Dacă vorbim de roșii, atunci 
să fi e negre, gigant, de tip 
ardei sau cherry. Crește gu-
lii, despre care ne spune că 
seamănă la gust cu varza și 
conţin o cantitate dublă de 
vitamina C decât aceasta. 
Nu livrează la magazine, 
pentru că nu are solicitări 
permanente, mai merge din 
când în când la pieţele din 
capitală. Susţine însă că pe 

an ce trece este tot mai greu 
de vândut minimul pe care-l 
produce, deoarece pieţele 
sunt invadate de intermedi-
ari și e foarte greu de ajuns 
acolo. Nu își dorește nici 
un fel de ajutor din partea 
autorităţilor, deși are destule 
cheltuieli pentru a crește 
legumele, ar vrea să aibă 
măcar unde le comercializa. 
 Deși spune că nu are planuri 
mari pentru viitor, a recu-
noscut că ar vrea să crească 
kiwi. Suntem însă siguri că 
în grădina lui Aurel și mai 
departe își vor face loc cele 
mai exotice plante, care pot 
fi  adaptate la clima noastră.

Arina ROȘCA
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PREȚURI

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      16.10.2014

Producţia globală de grâu 
în perioada iunie 2014 - mai 
2015 ar urma să atingă valoa-
rea totală de 721,7 milioane 
de tone, conform prognozelor 
USDA. Uniunea Europeană 
contribuie cel mai mult la 
recolta globală de grâu. Con-
form prognozelor USDA, în 
anul 2014 - 2015, UE va atin-
ge o producţie totală record de 
154 de milioane de tone, cu 3 
milioane de tone şi 2 procente 
mai mult faţă de prognozele 
din luna anterioară, respectiv, 
cu 10,8 milioane de tone şi 
7,6% peste producţia din 2013 

- 2014. Creşterea prognozei 
privind producţia de grâu a 
UE este pusă pe seama ploilor 
din lunile iunie şi iulie care 
au contribuit la un randament 
record de 5,79 de tone / hec-
tar, în creştere cu 4,3% faţă de 
anul trecut şi cu 8,5 procente 
faţă de media ultimilor ani. 

Totuşi, ploile abundente 
au sărăcit calitatea cultu-
rilor de grâu din UE. Pre-
cipitaţiile din lunile iunie 
şi iulie, care au continuat 
până în septembrie în 
unele regiuni, au redus 
în special calitatea grâu-

lui de panifi caţie, se arată în 
documentul USDA. În UE, cea 
mai mare produc-
ţie pentru anul 
2014 - 2015 va fi  
cea a Franţei, ur-
mată de produc-
ţia Germaniei 

şi de cea a Marii Britanii. Ro-
mânia are o producţie progno-
zată la 7,8 milioane de tone, 
în creştere cu 300.000 de tone 
faţă de anul 2013 - 2014.  

Producţia de grâu a Rusi-
ei va atinge o valoare totală 
de 59 de milioane de tone, 
în creştere cu aproape 7 mi-
lioane de tone faţă de anul 

anterior, în timp ce Ucraina 
va avea o producţie totală de 
24,5 milioane de tone, cu 2,2 
milioane de tone mai mult 
decât în 2013 - 2014. China 
va avea o producţie în creş-
tere pentru 2014 - 2015, de 
la 122 de milioane de tone, 
la 126 de milioane de tone. 
Recolta de grâu a Indiei va 
atinge un total de 95,9 mi-

lioane de tone, în 
creştere cu 2,4 mi-
lioane de tone faţă 
de anul trecut, în 
timp ce Pakistan 
va avea o recoltă 
de grâu cifrată la 
25 de milioane de 
tone, cu un mili-
on de tone peste 
producţia de anul 
trecut.

Canada va avea 
cea mai mare scă-

dere a producţiei de grâu în 
2014 - 2015, comparativ cu 
anul anterior. Recolta totală 
este prognozată de USDA la 
27,5 milioane de tone, cu 10 
milioane de tone sub recolta 
din 2013 - 2014. Pincipalul 
motiv al scăderii îl reprezin-
tă vremea rece de la începu-
tul toamnei care i-a obligat 
pe agricultorii canadieni să 
amâne însămânţările. O altă 
cauză a diferenţei de peste 
26% dintre cele două pro-
ducţii anuale este faptul că, 
în anul 2013 - 2014, Canada 
a avut o producţie record de 
grâu şi, chiar şi în condiţii 
meteo mai bune, recolta din 
2014 - 2015 tot nu ar fi  atins 
valoarea de anul anterior. 
Printre ţările cu producţii 
în scădere se mai numără 
Statele Unite ale Americii şi 
Turcia.

MAI MULT GRÂU, DAR MAI PUŢIN CALITATIV 
Producţia totală de grâu a Uniunii Europene (UE) pentru anul agricol 2014 - 2015 
ar urma să atingă un nivel record de 154 de milioane de tone, conform prognoze-
lor  din luna octombrie ale Departamentului pentru Agricultură din SUA (USDA). 
Noua valoare este cu 3 milioane de tone mai mare faţă de prognoza din luna 
septembrie şi cu 10,8 milioane de tone peste producţia totală din 2013 - 2014, se 
mai arată în documentul USDA.

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 6.00 10.00 7.00 6.00 14.00 10.00 6.00 15.00 13.00 6.00 14.00 12.00 7.00 7.00 7.00
Cartofi 1.50 1.80 1.80 1.30 5.00 2.00 2.50 5.00 3.00 3.00 6.00 5.00 3.50 4.00 3.50
Castraveţi  -  -  - 15.00 16.00 16.00 12.00 16.00 14.00 13.00 16.00 14.00 12.00 12.00 12.00
Ceapă albă  -  -   - 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 8.00 - - -  -  -  - 
Ceapă galbenă 2.00 3.00 2.50 2.50 3.50 3.00 2.50 4.00 3.00 3.50 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00
Ceapă roşie  -  -   - 6.00 6.00 6.00 10.00 10.00 10.00 - - -  -  -  - 
Ceapă verde (cozi)  -  -  - - - - 35.00 35.00 35.00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -  - 35.00 35.00 35.00 35.00 38.00 35.00 40.00 45.00 40.00 30.00 30.00 30.00
Dovlecei  -  -   - - - - 12.00 15.00 15.00 - - -  -  -  - 
Gogoşari 5.00 15.00 12.00 6.00 12.00 9.00 10.00 17.00 15.00 18.00 20.00 18.00 17.00 17.00 17.00
Morcov 3.00 4.00 3.50 2.50 5.00 3.50 2.00 4.00 3.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00
Pătrunjel  -  -   - - - - 20.00 20.00 20.00 - - -  -  -  - 
Praz  -  -  - - - - 10.00 12.00 10.00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră 3.00 3.00 3.00 4.50 6.00 4.50 3.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00
Roşii de seră  -  -   - - - - 12.00 20.00 15.00 9.00 16.00 14.00 12.00 15.00 12.00
Roşii de câmp 6.00 12.00 9.00 12.00 14.00 12.00 10.00 15.00 12.00 4.00 6.00 5.00 7.00 8.00 8.00
Salată  -  -   - - - - 50.00 60.00 50.00 - - -  -  -  - 
Sfeclă de masă 2.00 2.50 2.50 2.50 3.50 3.50 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00
Usturoi  -  -  - 20.00 25.00 20.00 15.00 25.00 20.00 30.00 35.00 30.00 20.00 20.00 20.00
Varză 2.00 2.50 2.50 2.00 3.50 2.50 2.00 2.50 2.50 2.50 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00
Varză broccoli  -  -   - - - - 20.00 35.00 35.00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -  - 18.00 18.00 18.00 16.00 20.00 16.00 20.00 20.00 20.00 15.00 18.00 15.00
Varză de pechin  -  -  - 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 18.00 18.00  -  -  - 
Varză roşie  -  -  - 9.00 9.00 9.00 8.00 9.00 8.00 - - -  -  -  - 
Vinete  -  -   - 7.50 10.00 9.00 8.00 15.00 12.00 10.00 16.00 12.00 8.00 8.00 8.00

FRUCTE

Banane  -  -   - - - - 22.00 22.00 22.00  -  -  - 20.00 20.00 20.00
Căpşune  -  -   - - - -  -  -  - 35.00 35.00 35.00  -  -  - 
Grepfrut  -  -  - 22.00 22.00 22.00 20.00 22.00 20.00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 23.00 24.00 24.00 22.00 24.00 22.00 - - - 25.00 25.00 25.00
Mandarine  -  -  - 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 - - -  -  -  - 
Mere 2.00 4.00 3.50 2.50 4.50 3.50 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.50 4.00 3.50
Mere Golden 2.00 4.00 3.00 3.50 4.50 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.50 5.00 4.50
Mere Idared  -  -  - 3.00 3.50 3.00 2.50 4.00 3.50 3.50 4.00 4.00  -  -  - 
Mere Richard  -  -   - 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.50 5.00 5.00
Miez de nucă 95.00 100.00 100.00 - - -  -  -   - 95.00 100.00 100.00  -  -  - 
Pere 8.00 10.00 8.00 8.00 9.00 9.00 10.00 15.00 12.00 8.00 12.00 10.00  -  -  - 
Portocale  -  -   - 20.00 22.00 22.00 20.00 20.00 20.00 - - -
Prune  -  -  - 12.00 12.00 12.00 5.00 10.00 10.00 6.00 10.00 8.00 5.00 6.00 6.00
Prune uscate  -  -  - - - - 25.00 30.00 25.00 25.00 25.00 25.00  -  -  - 
Struguri albi de masă 12.00 12.00 12.00 6.00 9.00 8.00 6.00 10.00 8.00 8.00 12.00 10.00 5.00 5.00 5.00
Struguri de masă Moldova  -  -  - 6.00 7.00 7.00 6.00 8.00 7.00 6.00 8.00 8.00  -  -  - 
Struguri roşii de masă  -  -  - - - - 8.00 13.00 10.00 8.00 12.00 10.00 5.00 5.00 5.00
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ACTUALITATE

O echipă de specialişti de la Serviciul Federal de Supraveghere Veterinară şi Fito-
sanitară din Moscova se afl ă la Chişinău. Aceștia verifi că timp de cinci zile  între-
prinderile producătoare de carne din ţara noastră. 

Rușii nu au admis in-
trarea pe piaţa lor a unui 
lot de  19 tone de mere, 
care erau transportate spre 
Surgut. Merele veneau 
din Belarus și au fost re-
ţinute în regiunea locali-
tăţii Kruglovka, regiunea 
Smolensk. Potrivit unui 
comunicat al „Rosselhoz-
nadzor”, inspectorii au 
stabilit că merele prove-
neau din R. Moldova, fapt 
demonstrat de marcajul 
de pe lăzi. Importul de 
mere moldovenești este 
interzis în Rusia, se spune 
în comunicat, de aceea 
lotul de fructe a fost re-
turnat expeditorului. Nu 
este primul caz când Rusia 
întoarce merele aduse din 
Belarus, motivând că sunt 
moldovenești. Ultima dată, 
inspectorii fi tosanitari au 
întors în august 20 de tone 
de mere, iar în septembrie 
au blocat un lot de 19 tone 
de mere din Kazahstan, 
motivul fi ind că merele de 
fapt provin din R. Moldova. 

Între timp membrii 
Asociaţiei producătorilor 
și Exportatorilor Moldo-
va-Fruct au ieșt în faţa 
opiniei publice declarând 
că în prezent producerea 
și comercializarea merelor 
se afl ă în cea mai severă 
criză din ultimii 20 de ani 
și totul este din cauza em-
bargoului rusesc. Până în 
acest an 90 la sută din me-

rele moldovenești plecau 
spre Rusia. Producătorii 
susţin că dacă în lunile-
octombrie 2013 numai în 
Rusia erau exportate 73 mi 
de tone de mere, în aceeași 
perioadă a acestui an, cu 
greu vor fi  exportate cam 
30 mii tone de mere pe 
toate pieţele posibile. 

PRODUCĂTORII 
DE MERE SUNT 
PESIMIȘTI 

Agricultorii susţin că în 
acest an recolta de mere 
este cu 15 % mai mare ca 
anul trecut.  Iurie Fală, di-
rectorul executiv Moldova 
Fruct susţine că sprijinul 
fi nanciar oferit de Guvern, 
în valoare de 138 mil. de 
lei nu acoperă nici pe de-
parte necesităţile reale ale 
producătorilor de fructe. 
La fabricile de procesare 
au fost livrate deja 110 mii 
tone de mere, în condiţiile 
în care Guvernul a decis să 
acorde compensaţii doar 
pentru 60 mii de tone de 
mere. « După ce pe parcur-
sul anului agricultorii au 
investit ca să aibă o recoltă 
bogată, acum mulţi dintre 
ei sunt în situaţia în care 
la anul nu vor avea resurse 
pentru a-și continua acti-
vitatea. Agricultorii sunt 
împovăraţi cu credite și 
datorii, iar fără ajutorul 

statului nu vor putea face 
faţă situaţiei”, a spus Fală.

Anterior, Ministerul 
Agriculturii şi Industriei 
Alimentare (MAIA) a emis 
un comunicat în care a 
declarat că pentru susţine-
rea pomicultorilor au fost 
alocaţi bani ce vor fi  re-
partizaţi din 15 octombrie. 
De asemenea, cu ajutorul 
Guvernului s-au identifi cat 
pieţe de desfacere a fructe-
lor în Uniunea Europeană, 
Belarus, Kazahstan, Turcia 
şi alte ţări, se spune în co-
municat. 

Producătorii de fructe 
însă o ţin pe a lor și spun 
că nu pot exporta în acest 
moment fructe pe piaţa 
din România, fără a plăti 
garanţie bancară. Constan-
tin Furculiţă,  producător 
de fructe din Soroca spu-
ne că taxa se percepe în 
dependenţă de preţul din 

factură. „Dacă acesta este 
mai mic de 46 eurocenţi/ 
kg se percep taxe. Dacă 
acesta este de 45 cenţi, 
garanţia este de 5%,  la 40 
de cenţi constituie - 7% şi 
cu cât este mai mic preţul, 
cu atât garanţia este mai 
mare. În plus mai este 
perceput drept garanţie 
şi TVA-ul. Astfel pentru 
a comercializa mere este 
necesar să depui o ga-
ranţie care poate depăşi 
preţul mărfi i, iar mai apoi 
trebuie să aduci facturi 
în care să demonstrezi că 
ai comercializat marfa la 
preţul declarat iniţial”, 
spune producătorul. Prin 
urmare, ca să meargă să 
vândă în România un tir 
de mere, un producător 
trebuie să ducă marfa, să 
scoată din buzunar preţul 
unui tir ( 5-6 mii de euro), 
să-i lase ca garanţie, să 

vândă merele, să încaseze 
banii, apoi să meargă la 
Departamentul vamal al 
României să demonstreze 
că a vândut merele nu mai 
iest in ca preţul de factură, 
pentru că altfel, iar este 
taxat. “De la Minister ne 
spun că din 20 septembrie 
nu este nici o problemă, 
dar avem exporturi care 
nu pot fi   făcute. Colabo-
ratorii de la vama română 
afi rmă că pentru exporturi-
le din Moldova nu există o 
altă opţiune de sistem, iar 
aceste lucruri trebuie deci-
se la Bruxelles”, mai spune 
Furculiţă. Anatol Plăcintă, 
producător de fructe din 
Ungheni recunoaște că an-
terior a declarat că are un 
contract cu partea română 
și va încerca să se lanseze 
pe această piaţă. Din păca-
te, spune acesta, din cauza 
barierelor, recent patru ca-

mioane cu mere nu au pu-
tut fi  trimise la destinaţie.  

De asemenea MAIA 
susţine că producătorii de 
fructe nu au depus cereri 
pentru a participa la lici-
taţia care le va permite 
să livreze merele în școli 
și grădiniţe. De cealaltă 
parte, producătorii spun că 
au decis ca de acest proces 
să se ocupe producătorii 
mai mici, iar fructele vor 
ajunge în toate școlile. 
Totuși ei susţin că și aici se 
confruntă cu o mulţime de 
probleme.  Anatol Plăcintă 
spune că  a câștigat licita-
ţia pentru a livra merele în 
raionul Ungheni. « Trebuie 
să duc 162 de tone de mere 
la peste 100 de instituţii. 
Noi suntem producători, 
nu avem infrastructura 
necesară. Trebuie să ai 
transport, nu poţi să duci 
tone de mere la o școală, 
trebuie să mergi în fi ecare 
săptămână să descarci câte 
puţin. Suntem uneori și 
hamali pentru că nu are 
cine le descărca”. 

La fi nal producătorii 
au declarat că în prezent 
niciunul din ei nu vorbește 
despre venituri, ei își do-
resc măcar cumva să poată 
ieși la mal cu ajutorul au-
torităţilor, în caz contrar 
spun că vor fi  nevoiţi să-și 
apere interesele fi e la masa 
de tratative, fi e în stradă.  

A.R.

CRIZA MERELOR 
Rușii au returnat zilele trecute mere care erau transportate din Belarus în 
Surgut. Chiar dacă exista un certifi cat fi tosanitar al Republicii Belarus, care 
însoţea produsele, din care reieșea că merele sunt de origine belorusă, în 
timpul controlului fi tosanitar inspectorii de la „Rosselhoznadzor” au decis că 
fructele au fost crescute în Moldova, dovadă fi ind marcajul de pe lăzi. Produ-
cătorii moldoveni recunosc că exportul de mere în Belarus a crescut simţitor, 
făcând aluzii la faptul că fructele ar putea ajunge în Rusia ilegal. Totuși, 
acest fapt nu schimbă semnifi cativ situaţia din sector. Producătorii nu au 
sufi ciente pieţe de desfacere pentru fructele din acest sezon. Merele stau în 
livezi, iar piaţa europeană este, în continuare greu de cucerit. 

Specialiştii ruşi vizitea-
ză întreprinderi care furni-
zează materie primă şi cele 
care asigură procesul de 
fabricare, dar şi instituţiile 
responsabile de controlul 
producţiei. Ion Sula, direc-
torul Agenţiei Naţionale 
pentru Siguranţa Alimen-
telor (ANSA) a declarat 
pentru presă că scopul 
misiunii este de a evalua 

şi de a inspecta unităţile 
care exportă carne pe piaţa 
Uniunii Vamale. „Se vor 
familiariza cu procesul 
de producere a cărnii la 
fermele din ţară.Vor să 
verifi ce trasabilitatea pro-
duselor din Moldova. Toto-
dată, să evalueze care este 
starea sanitară la unităţile 
de procesare, pentru că ul-
tima inspecţie de aşa gen a 

fost făcută în 2011”.
În prezent, patru com-

panii din Moldova sunt 
autorizate să exporte carne 
pe piaţa Uniunii Vamale, 
inclusiv în Rusia şi Bela-
rus.  Potrivit lui Ion Sula, 
iniţial au fost autorizate 
şapte întreprinderi care 
puteau să facă exportul pe 
teritoriul Uniunii Vamale, 
însă în prezent sunt doar 

patru întreprinderi care 
exportă carne de bovină 
şi ovină pe piaţa Uniunii 

Vamale. Toate patru com-
panii exportă în carcase 
şi semicarcase, numai o 

companie exportă carne 
dezosată.

Acest control are loc 
după ce în luna iulie, 
Rosselhoznadzor a inter-
zis importul de produse 
din carne din Moldova, pe 
motiv că nu ar corespunde 
normelor fi tosanitare şi 
cerinţelor Uniunii Vamale. 
Rusia a impus ţării noastre 
restricţii la importul de 
carne dezosată şi proce-
sată. În prezent, în Rusia 
este permisă doar livrarea 
carcaselor de porc, vită, 
oaie şi cal.

RUȘII INSPECTEAZĂ 
FABRICILE DE CARNE DIN MOLDOVA
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DEZVOLTARE

Potrivit lui Victor Chi-
rilă, domeniul resurselor 
energetice regenerabile este 
unul deosebit de important 
pentru ţara noastră. El 
susţine că până în prezent 
s-au făcut anumite lucruri 
bune și s-au înregistrat 
unele progrese, în special la 
capitolul legislaţie, precum 
și s-au creat niște instituţii 
necesare pentru susţinerea 
acestui domeniu. Totuși, 
după el, autorităţile au încă 
mult de muncit pentru a 
diversifi ca piaţa resurselor 
energetice a R. Moldova.

Expertul Victor Chirilă 
a amintit despre faptul că 
suntem dependenţi în jur 
de 95 % de sursele externe 
de energie, iar pentru noi 
sectorul resurselor de ener-
gie regenerabilă ar trebui 
să fi e important pentru 
a ne asigura securitatea 
energetică. „Astăzi nivelul 
de valorifi care al acestor 
resurse este destul de re-
dus, numai 4-5%. Însă în 
această statistică sunt în-
registrate doar persoanele 
juridice, iar dacă luăm în 
calcul şi casele particula-
re în care sunt instalate 
cazane pe biocombustibil, 
atunci această cifră se ridi-
că la 12%”, susţine Ceban.  
Potrivit acestuia, obiectivul 
naţional și internaţional al 

R. Moldova este utilizarea 
a 20 % de energie din re-
surse regenerabile în con-
sumul fi nal brut de energie 
către anul 2020. Experţii 
au prezenat posibilităţile 
prin care Guvernul poate 
ajunge la un asemenea 
rezultat. „Fiind o ţară cu 

industria agro-alimentară 
bine dezvoltată, putem 
utiliza resursele de bioma-
să și ajunge la obiectivele 
dorite fără mari eforturi și 
costuri, ” susţine expertul. 
În ce privește generarea 
energiei electrice propriu-

RESURSELE DE ENERGIE REGENERABILĂ  
POSIBILITĂŢI DE DEZVOLTARE
Asociaţia pentru Politică Externă (APE) a invitat 
zilele trecute jurnaliștii la o ședinţă a Clubului 
de Presă. În cadrul întâlnirii, Victor Chirilă, direc-
torul executiv APE și Vadim Ceban, expert aso-
ciat, au abordat tematica securităţii energetice 
a R. Moldova. Specialiștii au prezentat un studiu 
despre cum am putea consolida securitatea ener-
getică a ţării, valorifi când domeniul resurselor 
energetice regenerabile.

zise, există două surse care 
au un potenţial destul de 
bun, este vorba de energia 
eoliană și cea solară.

INVESTIŢII MARI  
COSTURI MARI?!

Energia regenerabilă nu 
poate concura cu energia 
tradiţională, spun experţii, 
iar pentru a facilita inves-
tiţiile în resursele regene-
rabile urmează a fi  oferite 
anumite stimulente. Aceste 
sunt diverse și utilizate pe 
larg la nivel european. Cel 
mai răspândit este tariful-
plafon, care oferă investi-
torului posibilitatea de a-și 

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 

tente cu timpul nu vor face 
decât să se scumpească. Po-
trivit datelor agenţiilor in-
ternaţionale pentru efi cien-
ţă energetică, până în anul 
2035, 50% din energia con-
sumată va proveni din surse 
regenerabile. „Costurile 
acestor investiţii sunt mari. 
Trebuie să ajustăm cadrul 
normativ  și să stabilim clar 
obiectivele. Ele au fost de-
acum defi nite în Strategia 
Energetică –  2020, potrivit 
căreia către anul respec-
tiv trebuie să avem 20 % 
energie utilizată din resurse 
regenerabile. La nivel de 
populaţie, prin dezvolta-
rea acestui domeniu vor fi  
create mai multe locuri de 
muncă la nivel regional, 
vor exista costuri mai mici 
și energie mai multă din 
aceste resurse, nu va exista 
tendinţa de dependenţă de 
resursele externe de ener-
gie. De asemenea, cultura 
consumului de energie va fi  
alta, oamenii vor fi  mai eco-
nomi și nu vor avea tendin-
ţa să consume mai multă 
energie decât este necesar”, 
a mai spus Ceban.

Studiul privind posibili-
tatea dezvoltării resurselor 
regenerabile a fost prezentat 
în cadrul raportului „Dez-
voltarea Energiei Regenera-
bile în Republica Moldova: 
realităţi, capacităţi, opţiuni, 
perspective”, elaborat cu 
suportul Fundaţiei Est-Euro-
pene, din resursele acordate 
de Guvernul Suediei prin 
intermediul Agenţiei Suedeze 
pentru Dezvoltare şi Coope-
rare Internaţională (Sida) şi 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Danemarcei/DANIDA.

A.R.

răscumpăra investiţia, dar 
nu din contul tarifului exa-
gerat pentru consumatorul 
fi nal.

„Există o cerere destul 
de mare de investiţii în 
energia eoliană și solară în 
R. Moldova, numai că siste-

mul nostru electro-energe-
tic nu poate suporta toate 
aceste investiţii. Solicitări 
sunt duble –triple în raport 
cu ceea ce ne putem per-
mite noi, atât social, cât și 
tehnic. În strategia energe-
tică avem o capacitate de a 
fi  instalate către anul 2020  
turbine cu capacitatea de 
400 MW atât pentru ener-
gie eoliană, cât și solară. 
Aceste instalaţii vor aduce 
investiţii cuprinse între 
suma de 250 mil și 600 
mil de euro, dar ele vor 
trebui răscumpărate, astfel 
că autorităţile trebuie să 
fi e atente atunci când aleg 
investitorii”, spune Ceban. 
Potrivit specialiștilor, 

urmează a fi  efectuată 
o selecţie, pentru a nu 
permite oricui să intre în 
sistem, pentru că acesta 
are anumite limite: tehni-
ce, economice și sociale. „ 
Se vor face niște licitaţii, 
iar modul de selectare 

a investitorilor va fi  un 
exerciţiu important pen-
tru guvern. De asemenea, 
consumatorii vor trebui 
să cunoască bine costurile 
pe care le vor suporta  în 
urma implementării aces-
tor investiţii”. Conform 
spuselor sale, guvernul 
trebuie să abordeze cu 
prudenţă investiţiile în 
sursele de energie alter-
native, plecând de la ex-
perienţa tristă a unor ţări 
europene, când acestea, 
fi ind în criză, au ajutat la 
fi nanţarea unor proiecte 
de energie regenerabilă, 
iar atunci când granturile 
se terminau, proiectele fa-
limentau.

UN DOMENIU 
DE VIITOR

Expertul a subliniat că 
tranziţia la energia regene-
rabilă este necesară, pentru 
că sursele de energie exis-
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INTERVIU

DACĂ PLANTELE AROMATICE AR AVEA MAI 
MULTĂ ATENŢIE DIN PARTEA STATULUI, 
MOLDOVA AR FI O ŢARĂ BOGATĂ 
Cândva R. Moldova producea anual tone de ulei 
eteric din plante aromatice, pe care îl exporta 
peste hotare. Acest domeniu era destul de dez-
voltat, pentru că ţara noastră este favorabilă 
din punct de vedere climateric pentru creșterea 
plantelor aromatice și medicinale. Companii cu 
renume, producătoare de cosmetice, importau 
uleiuri din Moldova. Cu anii, acest sector a decă-
zut. Totuși, de curând francezii și-au exprimat in-
teresul să contribuie la renașterea acestei ramuri. 
Specialiști susţin că creșterea plantelor aromatice 
pentru uleiuri eterice ar putea fi  extrem de profi -
tabilă pentru agricultori. AgroMediaInform 
a discutat despre toate aceste probleme cu Maria 
Gonceariuc, șefa Laboratorului plante medicinale 
și aromatice din cadrul Institutului de Genetică și 
Protecţie a Plantelor al AȘM.

- Cum aţi început să lu-
craţi cu plantele aromatice și 
medicinale?

- După ce am susţinut teza 
de doctor în biologie, mi s-a 
propus să mă ocup mai departe 
cu plantele aromatice. Vreau să 
precizez că plantele aromatice 
sunt și plante medicinale. Nu 
toate plantele medicinale sunt 
aromatice, doar acelea care con-
ţin ulei esenţial. Toate aromele 
plantelor depind de conţinutul 
de ulei esenţial și ce componenţă 
are el. Teza mea de doctor a fost 
despre citologia grâului. Sunt însă 
un om care tot timpul vrea să 
înveţe ceva nou. Având în vedere 
că domeniul plantelor aromatice 
era puţin cunoscut din punct de 
vedere știinţifi c la noi în repu-
blică, am acceptat foarte ușor 
propunerea de a mă reorienta. Am 
trecut atunci de la Academie la 
Asociaţia știinţifi că de producere 
Viorica, care avea un sector de 
cercetare, cu staţie experimentală, 
20 de gospodării specializate, 10 
uzine de procesare – era un com-
plex mare și urma să construiască 
fabrica de parfumerie și cosmeti-
că. Am început să lucrez cu salvia 
sclarea –  era ceva absolut nou 
pentru mine și foarte fascinant, 
fi indcă cultura în câmp e dum-
nezeiască. Multe lucruri nu le 
cunoșteam, astfel că a trebuit să 
stau în bibliotecă. Încet am des-
coperit un nou tip de androsteri-
litate ( tehnică genetică utilizată 
pentru obţinerea seminţelor hibri-
de din plante, în vederea utilizării 
acestora în scop industrial – n.r.). 
Mi s-a propus să creez genotipuri 
noi de plantă adaptate la condi-
ţiile climaterice din ţara noastră. 
Am studiat fl oarea și tot ce ţine 
de crearea soiurilor, hibrizilor, 
genotipurilor. Mi s-a părut fasci-
nant când am descoperit un nou 
tip de androsterilitate, pentru că 
nu în fi ecare zi se întâmplă ase-
menea lucruri. Întâlnisem acest 
tip de androsterilitate în Crimeea, 

dar la noi nu era. Studiile de mai 
departe au arătat că acest tip de 
androsterilitate nu poate fi  folosit, 
totuși am pus baza cercetărilor în 
genetica speciei salvia  sclarea în 
R. Moldova. 

- Cât de dezvoltat era 
acest domeniu în perioada 
sovietică? 

- În acele timpuri Moldova 
producea 25 % din tot uleiul 
esenţial produs de uriașa Uniune 
Sovietică. Cam 160-200 tone de 
ulei esenţial anual, care era ex-
portat datorită contractelor în-
cheiate de Ministerul Agriculturii 
al fostei URSS. Companii mari de 
cosmetică din lume cumpărau 
ulei esenţial din Moldova. Când 
a dispărut URSS, au dispărut și 
contractele. Ţara nu mai avea 
contracte, producătorii nu aveau 
unde exporta, uleiurile au rămas 
o perioadă în stoc, multe din ele 
s-au furat, nu se știe cum au 
trecut peste hotare, atunci au 
fost probleme în toate ramurile 
economice. Atunci când producă-
torul nu are unde vinde, el nu va 
mai produce, pentru că aceasta 
înseamnă cheltuieli. Erau atunci 
10 fabrici care s-au oprit din 
producerea uleiurilor. Plantaţiile 
s-au defrișat, s-au menţinut doar 
două-trei gospodării. În acea 
perioadă numai Asociaţia Viorica 
avea 40 mii de ha, din care 30 
% era cultivată cu plante aro-
matice. Levănţica se cultiva pe 
4900 de ha, în prezent avem un 
ha. Salvia sclarea ajungea în unii 
ani până la 8 mi de ha. Abia prin 
1999-2000 au apărut investitori 
străini, noi forme de organizare, 
s-a început dezvoltarea ramurii. 
În prezent de exemplu ulei esen-
ţial la salvia sclarea se produce 
puţin, dar concret, un alt fel de 
procesare, un produs mai scump, 
căutat. Acum de tot avem cam 
vreo 4 mii de ha de plante aro-
matice și medicinale. 

- Spuneţi-ne mai detaliat 
cu ce vă ocupaţi la Institut? 

- Câmpul nostru experimen-
tal are o biodiversitate extraor-
dinară. Nu numai după culoare. 
Avem soiuri timpurii, medii, 
tardive, o gamă întreagă de geno-
tipuri din care putem crea orice 
ar comanda cineva. În ce privește 
salvia  sclarea avem șapte soiuri 
omologate și brevetate. Soiurile 
sunt create pentru clima de la 
noi. Când au venit primii inves-
titori francezi au adus diferite 
soiuri de salvia sclarea din Ucrai-
na, Rusia etc. Cel mai bine s-au 
comportat cele de la noi, pentru 
că fi ecare soi este creat pentru 
un anumit microclimat. Avem 
gospodării specializate numai 
în cultivarea salviei sclarea de 
exemplu. Perioada când are 
producţia cea mai ridicată de 
drog, materie primă, ulei esenţial 
și alţi compuși este de 10 zile. 
Dacă fi rma are suprafeţe mari de 
plantă, nu reușește să recolteze 
în zece zile, iar unităţile de pro-
cesare nu reușesc să proceseze 
atâta materie. Pentru asta a fost 
nevoie de soiuri timpurii, medii, 
tardive. Noi punem la dispoziţia 
celor care doresc această gamă 
de soiuri. Salvia timpurie începe 
să înfl orească mai devreme decât 
levănţica, deci am mers contra 
naturii, pentru că în natură 
mai întâi înfl orește levănţica 
în iunie, salvia în iulie, mărarul 
în august. Am creat soiuri care 
înfl oresc mai devreme, astfel 
am extins perioada de recoltare 
până la 27-30 de zile. Nu lucrăm 
doar cu salvia. Am creat trei 
soiuri de plante de provenienţă 
hibridă pentru levănţică. S-a 
folosit un nou tip de hibridare 
care până la noi nu l-a utilizat 
nimeni. În general nu se folosea 
hibridarea la levănţică, pentru 
că este foarte greu de lucrat cu 
ea, fl orile sunt mărunte, legarea 
seminţelor este difi cilă din punct 

de vedere tehnic. Noi am reușit 
să creăm câteva sute de hibrizi 
din care am ales trei soiuri-clone. 
Ele se deosebesc după perioada 
de vegetaţie, de recoltare cât și 
vizual, după culoare. Soiurile 
sunt brevetate și crescute în 
gospodării. De asemenea, cred că 
am umplut republica cu calen-
dulă. Am vândut la toţi care s-au 
adresat la noi. Ei la rândul lor 
au căpătat soiul și l-au dat mai 
departe. Totuși cred că această 
plantă ar trebui să fi e cultivată 
pe suprafeţe mai mari, iar fabri-
cile de medicamente să o solicite. 
Calendula este una din plantele 
utilizate pe larg în fi toterapie, iar 
alături de mușeţel, poate trata 
101 de maladii. Noi nu profi tăm 
sufi cient de benefi ciile plantelor. 
Multe boli se tratează mult mai 
bine cu plante decât medica-
mente. 

- Este difi cil de cultivat 
plantele aromatice? Sunt pre-
tenţioase?

- Nu sunt pretenţioase pen-
tru cei care știu la timp ce să 
facă și când să facă. Ai întârziat 
o zi, ai pierdut un procent sau 
două din ulei, ai întârziat o săp-
tămână ai pierdut 10 %. Totul 
este foarte exact. Așa sunt toate 
culturile, pur și simplu la noi se 
știe a cultiva bine grâul, fl oarea 
soarelui, porumbul, rapiţa, mai 
puţin plantele aromatice. Plan-
tele medicinale și aromatice tre-
buie semănate pe soluri libere de 
buruieni. Dacă nu sunt buruieni, 
înfl oresc în anul întâi de vege-
taţie, al doilea și al treilea. În 
trei ani de ani de zile pot să dea 
aproape 20 de tone de materie 
primă, în anul doi este cea mai 
mare producţie de ulei și mate-
rie primă. Soiurile noastre sunt 
rezistente la iernare, suportă 
condiţiile de iarnă din Moldova. 
Le putem recolta și produce ulei 

esenţial trei ani. Anterior pentru 
semănat era nevoie de 10-12 kg 
de seminţe la ha, uneori chiar 
18 kg, dar seminţa e măruntă și 
costă. Pentru soiurile noastre, 
care sunt foarte ramifi cate, este 
nevoie doar de 4-5 kg de seminţe 
la ha, de-acum este o economie 
la crearea plantaţiei. Sunt rezis-
tente și la secetă. În 2012 a fost 
o secetă clasică în ţară, dar so-
iurile noastre au dat o producţie 
mare de ulei la ha. Din păcate cei 
care cultivă plantele aromatice 
nu respectă întotdeauna indica-
ţiile noastre referitor la creștere, 
îngrijire, cultivare. Prin urmare ei 
nu obţin profi tul care vor, iar aici 
nu mai este vina noastră.

- Cei care vor să înceapă 
o afacere cu plante aromatice 
pot primi sprijin de la dvs?

- Noi suntem la dispoziţia 
celor care doresc să organizeze 
plantaţii, dar  trebuie să avem 
comanda dinainte, pentru că eu 
nu pot să produc de exemplu 
butași de levănţică și să nu am 
cui vinde. Comanda ar trebui să 
fi e făcută cam cu doi ani înainte. 
În acești doi ani producătorul 
își va curăţa câmpurile de bu-
ruieni, își va asigura utilajul de 
procesare, sau se va asocia cu 
cineva pentru a crea o unitate de 
procesare a materiei prime. Toate 
acestea necesită timp și bani, 
între timp noi îi creștem materi-
alul săditor. Rezerve întotdeauna 
avem, dar nu pentru suprafeţe 
mari. Nu poţi să crești zeci de 
tone de seminţe și să hrănești 
șoarecii cu ei.  În fi ecare an avem 
contracte de implementare, vin-
dem material săditor și semincer 
în republică. Nu putem vinde 
peste hotare pentru că soiurile 
noastre nu sunt omologate acolo. 
Sunt agricultorii interesaţi de a 
crește plante aromatice, dar după 
întrebarea dacă putem să-i aju-
tăm să facă plantaţii, apare cea 
unde o să realizeze marfa?  

- ... dar nu au unde să rea-
lizeze marfa?

- Au fost francezii, sunt 
interesaţi, dar există o mulţime 
de condiţii și situaţii. Cei care 
au fost la întâlnirea în cauză au 
văzut că ei gândesc într-un fel, 
iar producătorul nostru gândește 
altfel. Producătorii de la noi vor 
ca intermediarii să le poarte de 
grijă, să nu aibă mari bătăi de 
cap. Cei din afară nu fac așa. Ei 
se unesc în asociaţii și decid îm-
preună care este preţul.  Asocia-
ţia lucrând mulţi ani împreună 
pot asigura anual o anumită can-
titate de ulei esenţial, își asigură 
un venit constant și au cumpără-
tori permanenţi. Se știe că fi ecare 
intermediar își ia 20 % din profi t 
și atunci pierde producătorul. 
Francezii au spus că-i vor învăţa 

pe ai noștri să-și vândă produc-
ţia, la început pe internet, să o 
prezinte frumos. Noi mai avem 
până a ajunge la calitate din 
acest punct de vedere. De ase-
menea, trebuie să fi e rezolvată 
problema cu procesarea materiei 
prime. Este nevoie de utilaj bun. 
Calitatea uleiului esenţial depin-
de de soi, de plantă, de recoltare, 
dar și de procesare. O problemă 
este și lipsa forţei de muncă, 
totuși multe procese pot fi  meca-
nizate. Desigur tehnică necesită 
bani, dar am înţeles că acest 
domeniu va fi  subvenţionat și 
din partea UE și a statului. Ceea 
ce producem noi în ţară nu este 
foarte mult. Însă dacă ajungem 
la calitate bună, dar putem ajun-
ge pentru că clima din Moldova 
este favorabilă, atunci putem 
produce soiuri de plante care vor 
concura cu succes cu cele de pes-
te hotare. De exemplu, cu câţiva 
ani în urmă în Franţa a îngheţat 
complet levănţica. Noi încercăm 
să facem soiuri care să nu inghe-
ţe. Am ales soiuri care au cel mai 
înalt conţinut de ulei și sunt cele 
mai rezistente la iernare. În 2002 
– 2003, când a îngheţat grâul, 
viile, livezile , soiurile noaste de 
levănţică nu au fost afectate. 
Prin urmare putem pune la dis-
poziţia producătorilor soiuri care 
nu le-ar aduce pierderi. Dacă au 
totuși pierderi, este pentru că 
fac greșeli în timpul cultivării și 
procesării. 

- Cum vedeţi viitorul 
acestei ramuri?

- Viitorul îl văd luminos și 
profi tabil. Avem nevoie de niște 
seminare,  o școală cu cei care 
vor să înceapă o afacere în acest 
sens. Omul aude, înţelege că este 
profi tabil,  dar nu știe cu ce să 
înceapă. Multe plante ar putea 
să fi e cultivate în gospodării 
ţărănești, pe 1-2 ha. La Institut 
facem cercetare, dar cu organi-
zarea cursurilor ar trebui să se 
implice poate Ministerul Agricul-
turii și noi cu mare plăcere vom 
colabora. Atunci când încheiem 
contracte cu producătorii le ofe-
rim asistenţă consultativă. Timp 
de doi ani ei se pot adresa la noi, 
mergem chiar la ei în gospodărie, 
numai să înceapă să producă. 
Dacă plantele aromatice și me-
dicinale ar avea aceeași atenţie 
din partea statului cum are viţa-
de-vie, vinul, merele, păi noi am 
fi  o ţară foarte bogată, pentru 
că aceste specii aduc profi t mult 
mai mare. Putem câștiga foarte 
mult din cultivarea, procesarea 
și realizarea cu cap a acestora. 
Europa este o piaţă de desfacere 
uriașă pentru plantele aromatice 
și uleiurile din ele. 

- Vă mulţumim. 
Arina ROȘCA 
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UTILE

ALEGEŢI CU GRIJĂ MATERIALELE DE CONSTRUCŢIE 
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor ne recomandă că atunci când vrem 
să cumpărăm materiale de construcţie trebuie să fi m foarte atenţi. Acestea 
trebuie alese cu mare atenţie, pentru a asigura construcţiei rezistenţă, stabili-
tate și durabilitate la diverse solicitări la care este supusă în timpul exploatării. 
Potrivit specialiștilor agenţiei, o bună funcţionalitate a unei construcţii depinde 
nu numai de proiectare, ci și de alegerea corespunzătoare a materialelor și cali-
tatea acestora. 

În septembrie, Agenţia 
pentru Protecţia Consuma-
torilor (APC) a iniţiat mai 
multe controale planifi cate 
în care a verifi cat materi-
ale de construcţii ce sunt 
comercializate de agenţii 
economici din întreaga 
ţară. În urma controalelor 
s-a constatat că cele mai 
frecvente încălcări sunt: 
marcarea incompletă a 
produselor expuse spre 
comercializare; lipsa in-
strucţiunilor de utilizare 
în limba de stat; lipsa in-
formaţiei pentru consuma-
tori în limba de stat; lipsa 
registrului de reclamaţii; 
utilizarea mijloacelor de 
măsurare neverifi cate me-
trologic. Pentru încălcările 
depistate, inspectorii APC 
au eliberat prescripţii de 

interzicere temporară a 
loturilor, prescripţii de în-
lăturare a neconformităţi-
lor depistate și au întocmit 
mai multe procese verbale 
cu privire la contravenţie.

Totodată specialiștii 
ne avertizează că pro-
curarea materialelor de 
construcţie, precum şi a 
altor produse, în locurile 
neautorizate este riscantă. 
Achiziţionarea  materi-
alelor de construcţie din 
magazinele specializate îi 
dă posibilitate  cumpără-
torului să benefi cieze de o 
consultaţie gratuită de la 
specialiştii profesionişti 
care deservesc consuma-
torii. Toată informaţia ne-
cesară pentru consumatori 
trebuie să fi e  indicată pe 
ambalajul de consum sau 

în instrucţiunile elaborate 
de producător incluse în 
cutiile produselor sau lipite 
pe ambalaj.

La procurarea materia-
lelor de construcţie aplica-
te la lucrări de construcţie 
(articole din beton, produse 
din mase plastice, azbest, 
aluminiu, PVC, lemn etc.), 
procurate în reţelele de co-
merţ  sau executate la co-
mandă în bază de contract 
cu producătorii, consuma-
torii trebuie să ceară ur-
mătoarele documente: cer-
tifi catul de calitate eliberat 
de producător cu indicarea 
rezultatelor încercărilor 
fi zico-mecanice; certifi catul 
igienic; agrementul tehnic 
la produsele noi; informaţii 
-instrucţiuni de utilizare a 
produselor. 

Este important de a 
acorda atenţie la terme-
nele de valabilitate ale 
produselor, iar la încheie-
rea contractelor să se pre-
vadă termenii de garanţie. 
Specialiștii susţin că este 
dreptul consumatorilor să 
fi e informaţi despre produ-
sele pe care le procură.  

Toate informaţiile, in-

clusiv cele verbale, referi-
toare la produsele, servici-
ile oferite consumatorilor, 
documentele de însoţire, 
precum şi contractele 
încheiate trebuie să fi e 
prezentate în limba de stat 
sau în limba de stat şi în 
una dintre limbile de circu-
laţie internaţională. Orice 
alte marcaje sunt aplicate 

pe produs, pe o etichetă 
atașată ambalajului sau pe 
documentele comerciale 
însoţitoare, cu condiţia să 
nu afecteze vizibilitatea 
ori lizibilitatea mărcii de 
conformitate SM şi să nu 
inducă în eroare asupra 
semnifi caţiei lor.

A.R.

1. Înaintea plantării propriu zise se sapă 
gropi de 50-60 de centimetri lăţime, 50-

60 de centimetri lungime şi 50-60 de centime-
tri adâncime. E bine să săpaţi aceste gropi cu 
câteva zile sau săptămâni înainte;

2. Se fasonează rădăcina pomului. Faso-
narea rădăcinii implică îndepărtarea 

rădăcinilor vătămate şi scurtarea vârfurilor la 
cele lungi;

3. Pomul se introduce apoi într-o mocirlă. 
Aceasta se compune din balegă proas-

pătă de bovine, pământ şi apă. Aveţi grijă ca 
fi ecare ramifi caţie să fi e acoperită cu această 
compoziţie;

4. Pomul trebuie plantat la adâncimea la 
care a crescut în pepinieră. Dacă nu aţi 

întrebat vânzătorul, puteţi să vă orientaţi după 
punctul de altoire. Acesta trebuie să se afl e la 
2-3 cm deasupra nivelului solului. Pe măsură 
ce se pune pământ peste rădăcini, se efectuea-
ză tasarea prin călcare;

5. La plantare, folosiţi, pe lângă pământ 
şi gunoi fermentat de grajd. Atenţie, nu 

folosiţi gunoi proaspăt, deoarece compromiteţi 
şansele ca pomul să se prindă. Folosiţi 10-15 l 
de apă pentru a uda;

6. E bine ca, atunci când săpaţi groapa, să 
aşezaţi pământul scos în două grămezi: 

una cu pământul de deasupra (primii 20 de 
cm) şi cealaltă cu restul. Când plantaţi pomul, 
puneţi pământul scos de deasupra la fund şi 
cel scos de la fund deasupra.

7. Plantarea se face astfel: Se face un 
muşuroi sub rădăcinile pomului, pe 

fundul gropii. Apoi, se trage pământul cât să 
acopere rădăcinile, se calcă, se pun 4-5 kg 
bălegar bine putrezit, se trage un nou strat 
de pământ şi se calcă, iar peste nivelul gropii 
se face un muşuroi care în primavara se ni-
velează;

8. Trebuie să ştiţi că adăugarea de îngrăşă-
minte chimice este total contraindicată. 

Acestea micşorează mult şansele ca planta să 
se prindă;

9. Dacă decideţi să puneţi mai mulţi 
pomi, distanţa dintre ei trebuie să fi e 

de minimum 4-5 metri. Excepţie fac vişinii, 
care se pot planta la 3 metri unul de celălalt. 
Perii, prunii, caişii, piersicii pot fi  plantaţi la 
4 metri unul de altul, iar merii  şi cireşii, la 
5 metri;

10. Pentru ca pomul să crească drept, 
puteţi înfi ge în groapă –  de prefe-

rinţă înainte de plantare, pentru a nu afecta 
rădăcinile pomului - un par înalt. Legaţi pomul 
de acest par.

Următoarea perioadă propice plantărilor de 
pomi fructiferi este 1 martie - 20 aprilie. 

10 REGULI DE URMAT ATUNCI CÂND 
PLANTAŢI UN POM FRUCTIFER
Cea mai bună perioadă din an pentru a planta pomi fructiferi este 20 octombrie - 20 noiembrie. Cum ne 
apropiem de sezonul de plantat, vă oferim câteva sfaturi de la specialiştii în pomicultură. Regula spune 
că, în sezonul de toamnă, momentul cel mai prielnic pentru plantarea pomilor fructiferi este cu două-trei 
săptămâni înainte de îngheţ. Pomicultorii au câteva sfaturi pentru cei care vor să planteze pomi în grădină 
(sau, de ce nu, să înfi inţeze o livadă) în perioada următoare:
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ISTORII DE SUCCES

FORUMUL REGIONAL AL REŢELEI CENTRU

În cadrul deplasării, fe-
meile au vizitat gospodăriile 
mai multor producători care 
au dezvoltat afaceri de suc-
ces în agricultură și care nu 
au ezitat să împărtășească 
din experienţa acumulată. 
Prima destinaţie a grupului 
de doamne a fost la serele 
familiei Paciu din s. Bră-
viceni, r. Orhei. Aici feme-
ile au făcut cunoștinţă cu 
practicile unei familii care 
de mai mulţi ani se ocupă 
de cultivarea gogoșarilor în 
sere. Pe o suprafaţă de circa 

3,5 ha familia Paciu cultivă 
gogoșari aleși. Cu toate că 
este foarte greu de întrerupt 
lucrările în perioada aceasta 
a anului, când munca este în 
toi,  gazda a oferit membrelor 
Reţelei toată atenţia necesară 

şi a răspuns cu amabilitate la 
toate întrebările care au apă-
rut pe parcursul vizitei. 

După Brăviceni, membre-
le Reţelei s-au deplasat spre 
Sudul Republicii, în r. Cante-
mir. Raionul Cantemir este 
cunoscut pe teritoriul Repu-
blicii pentru oamenii deschiși 
la sufl et, care practică agri-
cultura. Membrele Reţelelor 
de Socializare a Femeilor din 
Agricultură au avut ocazia 
să viziteze mai mulţi produ-
cători agricoli din regiune. 
Astfel, primul gospodar care 

ne-a deschis ușile a fost Ilie 
Marin, membrul Federaţiei 
Naţionale a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform 
de mai mulţi ani. În serele 
familiei Marin din s. Sadâc,  
r-nul Cantemir am găsit în 

luna octombrie ardei dulce 
şi roşii. La fel, familia crește 
şi căpșune în câmp deschis. 
Afacerea pe care o deţine 
este una de familie unde sunt 
implicaţi toţi membrii ei. Trei 
generaţii ale familiei Marin 
lucrează împreună, fi ecare 
având rolul său în afacere. 

Capul familiei este cel care 
nu are frica să încerce me-
tode şi culturi noi. Din cele 
povestite am înţeles, că are 
o experienţă vastă şi mereu 
este în căutarea noilor meto-
de de cultivare a legumelor. 
Cel mai important este că 
această familie nu se teme de 
schimbări sau eșecuri, deoa-
rece consideră că nu greșește 
doar acel care nu face nimic. 
Din tot ce fac învaţă şi devin 
din ce în ce mai puternici şi 
încrezuţi în sine.

Următorul agricultor care 

Evenimentul va 
întruni pentru prima 
oară toate membrele 
Reţelei din regiunea 
CENTRU care vor eva-
lua împreună activi-
tăţile care au avut loc 
pe parcursul imple-
mentării proiectului, 
vor participa la ateli-
ere de lucru, vor face 
cunoştinţă cu alte 
membre din reţea și 
vor împărtăși succe-
sele obţinute în afa-
cerile agricole pe care 
le gestionează. De 
asemenea, în cadrul 
forumului va fi elabo-
rat un plan de lucru 
pentru anul viitor.

 Proiectul „Reţeaua 
de socializare a feme-

ilor din agricultură” 
este susţinut de Pro-
iectul Competitivitatea 
Agricolă şi Dezvoltarea 
Întreprinderilor (ACED) 
fi nanţat de Agenţia 
SUA pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID) 
şi Corporaţia Provocă-
rile Mileniului (MCC). 
Activităţile Reţelei de 
Socializare CENTRU 
sunt coordonate de 
Federaţia Naţională a 
Agricultorilor din Mol-
dova AGROinform. În 
cazul în care sunteţi 
interesaţi să partici-
paţi la Forumul Re-
ţelei, nu ezitaţi să ne 
contactaţi.

Tel.: 022 23 56 98

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform invită membrele Reţelei de Socializare a 
Femeilor din Agricultură din zona CENTRU la un Forum regional. Evenimentul va avea loc în zilele de 29 – 
30 octombrie curent, la Institutul Muncii (str. Zimbrului 10, sala de conferinţe) din or. Chişinău. 

MEMBRELE REŢELELOR DE SOCIALIZARE 
A FEMEILOR DIN AGRICULTURĂ 
ÎN VIZITE PRIN ŢARĂ
În perioada 9-10 octombrie 2014 membrele Reţelelor de Socializare a Femeilor 
din Agricultură din zonele CENTRU şi NORD au efectuat o vizită de studiu în 
raionul Cantemir și Orhei. În jur de 15 femei  din Reţele au benefi ciat de un 
schimb de experienţă mai puţin obișnuit cu un program de lucru foarte activ. 
Obosite, dar mulţumite de vizitele efectuate, membrele Reţelelor de Socializare 
a Femeilor din Agricultură s-au întors acasă cu numeroase impresii, dornice 
să-și deschidă afaceri noi de succes.

ne-a primit cu multă căldură 
a fost Valentin Tomiţa, un 
producător tânăr, dar foarte 

ambiţios şi promiţător. Pe 
terenurile acestui tânăr agri-
cultor ni s-a creat impresia că 
vizita noastră de studiu s-a 
transferat din Republica Mol-
dova într-o ţară europeană. 
Instruindu-se în Danemarca, 
Valentin Tomiţa a creat în 
doar trei ani o afacere de po-
veste în localitatea natală – s. 
Leca din r. Cantemir. „Am 
lucrat mai mulţi ani peste 
hotare. Totuși, într-o bună zi 
am decis să mă întorc acasă 
şi să iniţiez o afacere proprie 
în agricultură, alături de cei 

dragi”. Din cele văzute, dar vă 
asigurăm că am avut cu ade-
vărat ce vedea, putem afi rma 
că ţara noastră are un viitor 
prosper cu astfel de producă-
tori agricoli. Tânăr, ambiţios, 
perseverent şi cu un deosebit 
simţ a umorului, Valentin s-a 
dedicat complet afacerii sale.

Obosite, dar mulţumite 
de vizitele efectuate, mem-
brele Reţelelor de Socializare 
a Femeilor din Agricultură 
s-au întors acasă cu nume-
roase impresii. Să sperăm 
că ceea ce au văzut şi entu-
ziasmul cu care s-au întors, 
nu vor dispărea şi se vor 
transforma în afaceri noi de 
succes. 

Proiectul „Reţeaua de 
socializare a femeilor din 
agricultură” este susţinut de 
Proiectul Competitivitatea 
Agricolă şi Dezvoltarea Între-
prinderilor (ACED) fi nanţat de 
Agenţia SUA pentru Dezvol-
tare Internaţională (USAID) 
şi Corporaţia Provocările 
Mileniului (MCC). Activităţile 
Reţelelor de Socializare CEN-
TRU şi NORD sunt coordo-
nate de Federaţia Naţională 
a Agricultorilor din Moldova 
„AGROinform”. În cazul în 
care sunteţi cointeresaţi în 
activităţile reţelelor, nu ezi-
taţi să ne contactaţi. 

Natalia PAPUC 
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PROGRAM DE INSTRUIRE REFERITOR LA 
COMERŢUL PE PIAŢA UNIUNII EUROPENE

În această perioadă au 
avut loc  28 de seminare, 
la care au participat 700 
de întreprinzători din 
diferite regiuni ale ţării. 
Referindu-se la totalurile 
programului de instruire, 
Sergiu Harea, director la 
Departamentului Econo-
mie al CCI, a menţionat 
că, trainingurile au avut 
loc la fi lialele Soroca, Băl-
ţi, Edineţ, Cahul, Hâncești, 
Orhei, Ungheni ale CCI, 
precum și la Chișinău, 
Râbniţa și în UTA Găgău-
zia. Lectori internaţionali 

din Belgia, Olanda, Spania, 
România și specialiști de 
la Serviciul Vamal al Re-
publicii Moldova, Agenţia 
Naţională pentru Sigu-
ranţa Alimentelor și din 
sistemul bancar au venit 
în faţa agenţilor econo-
mici. Ei au familiarizat 
oamenii de afaceri cu nor-
mele de acces pe piaţa UE, 
identifi carea potenţialilor 
parteneri de business, ce-
rinţele pentru ambalare, 
depozitare și transport, 
standardele, certifi catele 
și regulile de origine, cer-

tifi catele fi tosanitare, cola-
borarea cu marile lanţuri 
comerciale, negocierea și 
încheierea unui contract 
de export/import cu parte-
neri din UE, instrumente 
de fi nanţare disponibile 
etc. Participanţii la semi-
nare au apreciat experi-
enţa trainerilor, precum 
și caracterul practic al 
informaţiilor obţinute, 
exprimându-și doleanţa ca 
asemenea instruiri să fi e 
organizate mai des. 

În cadrul aceluiași 
proiect, pe lângă CCI a 

S-a încheiat programul de instruiri gratuite referitor la comerţul liber și pro-
movarea pe piaţa Uniunii Europene, destinat întreprinzătorilor autohtoni din 
domeniul agroalimentar.  Programul a fost organizat în perioada 4 august - 8 
octombrie 2014, de către  Camera de Comerţ și Industrie (CCI) a Moldovei îm-
preună cu Asociaţia Businessului European, în cadrul Proiectului ”Acordul de 
Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv RM - UE. Informarea și consolidarea 
capacităţilor agenţilor economici”.

Moldovei au fost create 
comitetele sectoriale pen-
tru agricultură și indus-
trie, iar în viitorul apro-
piat va fi  creat comitetul 
în sfera prestări servicii. 
Scopul comitetelor este 
de a intensifi ca dialogul 
public-privat și a facilita 

implicarea reprezentan-
ţilor sectorului real al 
economiei la procesul de 
elaborare și perfecţiona-
re a cadrului normativ 
care vizează activitatea 
întreprinzătorilor. Toto-
dată, au fost lansate două 
linii telefonice fi erbinţi, 

la Camera de Comerţ și 
Industrie și la Asociaţia 
Businessului European, 
unde agenţii economici 
pot obţine consultanţă 
referitor la Acordul de 
Liber Schimb Aprofundat 
și Comprehensiv RM – UE, 
comerţul pe piaţa UE, 
sursele de informare ș.a. 
Proiectul va culmina cu 
desfășurarea a două misi-
uni economice – în Belgia 
și Olanda, și în România, 
care vor avea loc până la 
sfârșitul lunii curente. 
Proiectul ”Acordul de Li-
ber Schimb Aprofundat și 
Comprehensiv RM - UE. 
Informarea și consolida-
rea capacităţilor agenţilor 
economici” este realizat 
de CCI și EBA, cu asisten-
ţa Corporaţiei Financiare 
Internaţionale și Guver-
nului Suediei.

Autorizaţia de funcţionare în comerţ 
va fi  eliberată de către autorităţile publi-
ce locale în cel mult 7 zile, iar în cazul 
comerţului cu produse din carne, peşte, 
animale vii, lactate şi ouă – în 15 zile. 
Modifi cări şi completări în acest sens 
au fost aprobate de către Guvern în mai 
multe acte legislative în vigoare care 
se referă la comerţul intern. În prezent, 
procedura durează până la 70 de zile. Ob-
ţinerea autorizaţiei de funcţionare este 
posibilă doar după obţinerea preavizelor 
de la mai multe instituţii, precum ar fi  
subdiviziunile responsabile de construcţii 
şi urbanism, Centrul Naţional de Să-
nătate Publică, ANSA, MAI, organul de 
supraveghere de stat a măsurilor contra 
incendiilor. Unele din acestea acordă pre-
avizul doar după efectuarea controlului la 
faţa locului.

Modifi cările şi completările aprobate de 
către Guvern prevăd optimizarea procedu-
rii de eliberare a autorizaţiei de funcţiona-
re în comerţ. Se exclud unele etape în pro-
cesul de eliberare a autorizaţiei, precum şi 
dublările funcţiilor de autorizare şi control 
ale autorităţilor publice locale şi celor 
centrale. La eliberarea autorizaţiei va fi  
aplicat mecanismul ghişeului unic. Acum, 
agenţii economici care practică activităţi 
de comerţ sunt nevoiţi să obţină anual au-
torizaţia. Noile reglementări propuse pre-
văd eliberarea autorizaţiei pe termen neli-
mitat. Cu excepţia autorizaţiilor eliberate 
pentru unităţile de comerţ mobile, pentru 
care termenul va fi  de 3 ani. Autorizaţiile 
de funcţionare în comerţ vor fi  eliberate 
gratuit. Documentul urmează a fi  adoptat 
de către Parlament.

Moldova şi Austria vor 
colabora mai activ în dome-
niul agriculturii şi dezvoltă-
rii rurale, al energeticii, pre-
cum şi al vinifi caţiei, educa-
ţiei, antreprenoriatului, se-
curităţii alimentare. Astfel 
prevede un protocol semnat 
recent în şedinţa comisiei 
moldo-austriece pentru 
cooperare economică, care 
a avut loc la Chişinău. Vi-
ceministrul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, Vlad 
Loghin, care a semnat ac-
tul din partea R.Moldova, 
a declarat după ceremonia 
de semnare că protocolul 
este semnul suportului pon-
derabil, acordat de Austria 
economiei moldoveneşti şi 

dezvoltării tehnologiilor noi. 
Directorul general pentru 
relaţii economice externe al 
Ministerului Federal al Şti-
inţei, Cercetării şi Economi-
ei al Austriei, Franz Vessig, 

a menţionat că prin consoli-
darea cooperării economice, 
ţara sa sprijină Moldova pe 
calea integrării europene. 
«Parlamentul austriac va 
ratifi ca Acordul de Asociere 

R.Moldova - Uniunea Eu-
ropeană, cel mai probabil, 
până la fi nele anului 2014. 
Ministerul pe care îl repre-
zint face tot posibilul pen-
tru a accelera această pro-
cedură», a asigurat ofi cialul. 
Potrivit datelor Biroului 
Naţional de Statistică, Aus-
tria se numără printre cei 
mai mari parteneri comer-
ciali ai Republicii Moldova. 
În perioada ianuarie-iulie, 
exporturile moldoveneşti 
către Austria s-au evaluat 
la $11,8 mil, înregistrând o 
creştere de 81% comparativ 
cu perioada similară a anu-
lui 2013. Importurile din 
Austria au constituit $71,1 
mil. (-5,8%).

MOLDOVA ȘI AUSTRIA 
AU INTENSIFICAT COLABORAREA 

MODIFICĂRI 
ÎN PROCEDURA 
DE ELIBERARE A 
AUTORIZAŢIILOR 
DE FUNCŢIONARE 
ÎN COMERŢ

MINISTERUL AGRICULTURII REDESCHIDE 
PIAŢA AGRICOLĂ DIN APROPIERE

Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare anunţă 
că începând cu 11-12 octom-
brie 2014, este redeschisă piaţa 
agricolă „IARMAROCUL-TÂRG 
AL PRODUSELOR AUTOHTO-
NE” de lânga sediul instituţiei 
(bd. Ștefan cel Mare, 162,  
mun. Chișinău). În comunicatul 
Ministerului se precizează că 
în piaţă vor fi  comercializate 
doar produse moldovenești di-
rect de la producător. În acest 
sens, ministerul a solicitat 
organizaţiilor reprezentative 
ale agricultorilor să intervină 
și să contribuie la participarea 
activă a  producătorilor agricoli 

la târgul produselor autohtone. 
Autorităţile susţin că târgul 
se va desfășura săptămânal în 
zilele de sâmbătă și duminică 
în parcarea de lângă minister. 
Potrivit comunicatului, aceste 
evenimente sunt parte a poli-
ticii Ministerului Agriculturii 
pentru promovarea produse-
lor autohtone și a culturii de 
consum a acestora. Totodată, 
se comunică că neparticiparea 
producătorilor agricoli la acest 
gen de evenimente de promo-
vare, va duce la sistarea acestei 
practici și chiar orientarea  
consumatorilor spre produse 
de import. 
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INVESTIȚII

Potrivit unui comu-
nicat de presă al CCI, în 
deschiderea întrunirii, 
vicepreședintele insti-
tuţiei Vladimir Didilica, 
a accentuat necesitatea 
de a intensifi ca relaţiile 
comercial-economice 
între Moldova și Viet-
nam și i-a informat pe 
oaspeţi despre prin-
cipalele sectoare ale 
economiei naţionale, 
oportunităţile investi-
ţionale pe care le oferă 
ţara noastră, în special 
în contextul Zonei de 
liber schimb cu Uniu-
nea Europeană. Pentru 
a-și crea o imagine mai 
complexă despre mediul 
de afaceri din Moldova 
și despre potenţialul 
agenţilor economici 
autohtoni, Didilica i-a 
invitat pe businessmenii 
din Vietnam la Expozi-
ţia naţională „Fabricat 
în Moldova”, organi-
zată de CCI, anual, la 
sfârșitul lunii ianuarie. 
Vicepreședintele CCI 
și-a mai exprimat spe-
ranţa ca reuniunea de 
afaceri să fi e efi cientă 
pentru întreprinzătorii 
din ambele state pre-
zenţi la eveniment și să 
aibă ca rezultat înche-
ierea contractelor de 
colaborare.

VIETNAMUL  
O PUNTE DE ACCES 
PE PIAŢA ASIEI

Ambasadorul Extra-
ordinar și Plenipotenţiar 
al Republicii Socialiste 
Vietnam în Republica 
Moldova, cu reşedin-
ţa la Kiev, ES Nguyen 
Minh Tri, a menţionat 
că Vietnamul percepe 
Republica Moldova ca 
pe un partener util, de 
încredere, dar și ca o 

punte de legătură spre 
piaţa Uniunii Europene. 
”Vietnamul are o piaţă 
de 900 mln. consuma-
tori și, la rândul său, 
poate deveni pentru 
Moldova o poartă de 
acces spre Asia, deoare-
ce este membru al mai 
multor organizaţii inter-
naţionale și regionale. 
Pentru că anume re-
prezentanţii sectorului 
real al economiei sunt 
cei care pun în practică 
și realizează proiectele 
investiţionale, am venit 
în Moldova însoţit de 
un grup de întreprin-
zători din domeniul 
poligrafic, agricol, 
fabricarea încălţămin-
tei, industria textilă, 
care sunt interesaţi de 
iniţierea relaţiilor de 
colaborare cu compa-
nii moldovenești”, a 
precizat Excelenţa Sa. 

După partea oficială a 
manifestării au avut loc 
discuţii și întrevederi 
bilaterale. 

Chu Hai Ha, condu-
cător al fi rmei ”Mereven 
Food”, a afi rmat că s-a 
convins de calitatea 
vinurilor, fructelor și 
legumelor moldovenești. 
„Dorim să preluăm ex-
perienţa Moldovei în 
domeniul agricol, să 
importăm vinuri, su-
curi, conserve, fructe 
proaspete. Putem chiar 
investi într-o între-
prindere mixtă, care 
să producă în Vietnam 
vinuri din materie pri-
mă moldovenească. Pe 
piaţa noastră există 
deja vinuri franceze, 
italiene, australiene, 
chiar și de pe continen-
tul american. Vinurile 
moldovenești nu le ce-
dează după indicele de 
calitate, însă trebuie să 
investiţi în promovarea 
lor. Pe piaţa vietnameză 
există mai multe nișe 
libere, dar dacă nu le 
veţi ocupa, vor veni 
alţii în locul vostru”, a 
conchis businessmanul. 
Liviu Sorbalo, directorul 
unei companii vinicole 
a spus că dorește să le 
propună întreprinzăto-
rilor vietnamezi vinuri 
produse de vinăria sa. 
“M-am informat des-

pre cultura de consum 
a vinului în Vietnam. 
Consumatorii de acolo 
preferă vin roșu sec. 
Cred că ne vom găsi 
parteneri de afaceri”. 

Potrivit datelor Bi-
roului Naţional de Sta-
tistică, volumul comer-
ţului exterior (fără a se 
ţine cont de activitatea 
comercială a agenţilor 
economici din raioane-
le de est) al Republicii 
Moldova cu Vietnam, 
pentru 7 luni ale anu-
lui 2014, a înregistrat 
suma de 11,6 mil. USD, 
cu 24,7% mai mult 
comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului pre-
cedent. Exportul de 
mărfuri realizat în pe-
rioada analizată a înre-
gistrat suma de 2,6 mil. 
USD, crescând de 2,6 ori 

faţă de 7 luni ale anu-
lui precedent. Importul 
de mărfuri efectuat în 
ianuarie - iulie 2014, în 
Republica Moldova din 
Vietnam, a însumat 9 
mil. USD şi a înregistrat 
o scădere de 3,2 % în 
raport cu perioada simi-
lară a anului 2013. 

CARNE DE VITĂ 
ȘI MERE PENTRU 
EGIPTENI

La 7 octombrie 
2014, Ion Sula, direc-
torul general al ANSA 
s-a întâlnit cu un grup 
de oameni de afaceri 
din Egipt, interesaţi să 
importe carne de vită 
îngheţată. Aceștia s-au 
informa t despre con-

diţiile și posibilităţile 
unei investiţii în unităţi 
de creștere a bovinelor 
pentru a fi  exportate 
pe piaţa egipteană. În 
același context, delega-
ţia egipteană a vizitat 
un abator din sudul ţării 
pentru a cunoaște con-
diţiile de sacrifi care și 
de păstrare a cărnii. 

Un subiect apar-
te a fost posibilitatea 
de a importa merele 
moldovenești în Egipt. 
Oameni de afaceri egip-
teni și-au arătat interesul 
faţă de această posibili-
tate și s-au documentat 
despre  varietatea mere-
lor autohtone, volumele 
posibile, calibrarea și 
sortarea merelor, în tim-
pul vizitei la o unitate de 
procesare a merelor din 
nordul ţării. Prunele sunt 
și ele la mare căutare în 
Egipt, odată cu începutul 
postului musulman (Ra-
madan), iar Egiptul este 
un mare importator de 
prune. 

Egiptenii au vrut să 
cunoască legislaţia în 
domeniul siguranţei ali-
mentelor din R. Moldova 
și s-au arătat oarecum 
satisfăcuţi de tendinţele 
de armonizare a acesteia 
cu legislaţia europeană 
în domeniul siguranţei 
alimentelor, fapt care 
le va facilita importu-
rile către Egipt. Vizita 
egiptenilor este una de 
răspuns la cea efectuată 
de directorul ANSA în 
Egipt la fi nele lunii sep-
tembrie. Acesta a plecat 
în această ţară în pentru 
a- i informa pe egipteni 
despre posibilităţile co-
operării și potenţialul 
de export al Republicii 
Moldova în domeniul 
agroalimentar. 

În ziua de 8 octombrie, în jur de 15 reprezentanţi 
ai mediului de afaceri din Vietnam și 30 de agenţi 
economici din Moldova s-au întrunit în cadrul unei 
reuniuni, pentru a identifi ca posibilităţile de cola-
borare și a iniţia noi parteneriate de business. Eve-
nimentul a fost organizat de Camera de Comerţ și 
Industrie (CCI) a Moldovei împreună cu Ambasada 
Republicii Socialiste Vietnam în Republica Moldova, 
cu reşedinţa la Kiev. În aceeași perioadă, ţara noas-
tră a fost vizitată de un grup de oameni de afaceri 
din Egipt interesaţi de carnea de vită și de merele 
noastre.

VIETNAMEZII ȘI EGIPTENII  VIETNAMEZII ȘI EGIPTENII  
INTERESAŢI DE PRODUSELE INTERESAŢI DE PRODUSELE 
MOLDOVENEȘTIMOLDOVENEȘTI
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SĂNĂTATE

Responsabilii din dome-
niul ocrotirii sănătăţii s-au 
întrunit săptămâna trecută 
într-o şedinţă extraordinară 
unde au discutat despre 
măsurile ce vor fi  luate în 
cazul depistării vreunui caz 
de Ebola în ţara noastră. S-a 
decis alocarea a patru mi-
lioane de lei, bani ce vor fi  
utilizaţi  pentru procurarea 
echipamentului medical de 
protecţie, dar şi a unei cap-
sule speciale pentru trans-
portarea pacienţilor. Spita-
lul clinic de boli contagioase 
Toma Ciorbă va fi  instituţia 
unde vor fi  aduși eventualii 
bolnavi de Ebola.

POLIŢIA DE 
FRONTIERĂ  
ÎN ALERTĂ 

Între timp, instituţiile 
responsabile au intrat în 
alertă și iau măsuri sporite 
pentru a preveni intrarea 
virusului în ţară. Daniela 
Mânzatu, ofi ţer de presă în 
cadrul Poliţiei de Frontieră 
a R. Moldova a declarat pen-
tru AgroMediaInform că la 
punctul de trecere Aeropor-
tul Internaţional Chişinău 
fi ecare persoană care intră 
în ţară este obligatoriu sca-
nată cu ajutorul sistemului 
automatizat de detectare 
a temperaturii febrile (ter-
moscaner). „Precizez că nu 
avem curse de avion directe 
cu Africa, totuși având în 

vedere că boala a păruns în 
Europa, luăm toate măsu-
rile de precauţie posibile. 
Persoanele care prezintă 
temperatura corpului mai 
mare de 38,2  - sunt depis-
tate imediat de scaner. Prin 
urmare, ele vor fi  conduse în 
cabine speciale unde vor fi  
intervievate de personal in-
struit. Vor fi  întrebaţi despre 
itinerariul lor, simptomele 
pe care le au etc, orice alte 
informaţii ce pot să ajute 
la depistarea bolii”. Afl ăm 
că poliţiștii de frontieră 
sunt bine instruiţi referitor 
la semnele bolii și atunci 
când există o suspecţie de 
Ebola, vor îndrepta imediat 
persoanele în cauză într-o 
sală izolată și vor anunţa 
de urgenţă Centrul de Să-
nătate Publică. „Odată cu 
anunţarea specialiștilor de 
la Centru, responsabilitatea 
noastră se oprește aici”, sus-
ţine ofi ţerul de presă. 

Având în vedere faptul 
că Ebola poate ajunge în 
Moldova nu doar pe cale 
aeriană, cazuri de boală 
fi ind înregistrate în ţări 
ca Spania – unde lucrează 
mulţi cetăţeni de-ai noștri, 
ne-am interesat de măsurile 
care se iau în punctele te-
restre de trecere a frontierei. 
„La Leușeni, unde e cel mai 
mare fl ux, dar și în celelalte 
puncte este difi cil de pus 
asemenea scanere, pentru 
că ele necesită condiţii 
speciale de utilizare. Însă 
avem termometre portabile, 

care stabilesc temperatura 
corpului de la o distanţă de 
5-15 cm. Prin urmare, în 
cazul celor suspecţi, se duc 
convorbiri și se măsoară 
temperatura”, ne spune Da-
niela Mânzatu.

ATENŢIE 
LA SIMPTOME

Responsabili din cadrul 
CNSP ne-au declarat că 
instituţia recomandă cetă-
ţenilor R. Moldova să evite 
călătoriile în Guineea, Libe-
ria, Sierra-Leone şi Nigeria, 
iar celor afl aţi în statele 
afectate să urmărească me-
sajele emise de autorităţile 
locale şi să respecte regu-
lile de conduită şi igienă 
pentru a preveni apariţia 
şi răspândirea cazurilor de 
Ebola în ţara noastră. Per-
soanele revenite din aceste 
ţări africane trebuie să se 
adreseze imediat medicului 
de familie, mai ales în caz 
de apariţie a semnelor de 
boală – febră, cefalee, farin-
gită, dureri toracice, tuse, 
erupţii pe piele şi hemoragii. 
Medicii solicită cetăţenilor 
să evite contactul direct cu 
posibilii bolnavi sau persoa-
ne decedate, revenite din 
zonele afectate.

Specialiștii din cadrul 
CNSP susţin că ebola sau 
febra hemoragică este  o 
boală de origine virală, cu 
evoluţie severă. Perioada de 
incubaţie este 2-21 zile, rata 

Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP) recomandă cetăţenilor moldo-
veni să evite călătoriile în ţările afectate de epidemia Ebola și să respecte 
regulile de conduită şi igienă pentru a preveni apariţia şi răspândirea cazu-
rilor de Ebola în ţara noastră. În cadrul unei ședinţe extraordinare autorită-
ţile au decis alocarea a patru milioane de lei, pentru a preveni răspândirea 
infecţiei în republică. Între timp, Poliţia de Frontieră este în alertă, ne-a 
declarat Daniela Mânzatu, ofiţer de presă al instituţiei.

mortalităţii fi ind de 24-90%. 
Boala nu se pransmite prin 
aer, doar de la persoană la 
persoană prin contact di-
rect sau indirect cu fl uidele 
biologice (sânge, salivă, 
vomă, urină, materii fecale). 
Transmiterea infecţiei la om 
poate avea loc prin contac-
tul cu animale moarte sau 
vii infectate, cum sunt anti-
lopele de pădure, liliecii. In-
fectarea este posibilă şi prin 
contact sexual neprotejat cu 
persoane care au suportat 
boala. Ebola debutează cu 
manifestări de pneumonie 
(febră, cefalee, faringită, 
dureri toracice, tuse), afec-
tarea sistemului digestiv 
(diaree, vomă), ulterior apar 
erupţii şi hemoragii în ma-
xim 9 zile de la debut. Boa-
la poate fi  confi rmată prin 
teste specifi ce care nu se 
fac la noi în ţară. Respon-
sabilii susţin că în caz de 
necesitate probele biologice 
colectate vor fi  examinate 
în laboratorul Institutului 
Pasteur din Lion, Franţa, 
iar CNSP are persoane in-
struite pentru organizarea 
transportării internaţionale 
a probelor respective. Tra-
tament și vaccin specifi c 

contra bolii în prezent nu 
există.

OMENIREA  
CONTRA EBOLA 

Lumea este pe cale să 
piardă cursa împotriva vi-
rusului Ebola şi nu reuşeşte 
să controleze epidemia 
mortală, a avertizat recent 
un ofi cial de rang înalt al 
Naţiunilor Unite. Epidemia 
de Ebola „este cu mult îna-
intea noastră, ea avansează 
mai repede decât noi şi este 
pe cale să câştige cursa”, a 
declarat Anthony Banbury, 
coordonator ONU pentru 
Ebola. Potrivit acestuia, 
dacă  Ebola câştigă, popoa-
rele Naţiunilor Unite vor 
pierde enorm. Acesta și-a 
exprimat îngrijorarea că 
dacă nu va fi  oprită evoluţia 
bolii,  ne vom confrunta cu 
o situaţie fără precedent, 
pentru care nu există un 
plan. Preşedinţii Barack 
Obama şi François Hollande, 
cancelarul Angela Merkel 
şi premierii Matteo Renzi şi 
David Cameron au califi cat 
virusul Ebola ca fi ind «cea 
mai gravă urgenţă sanitară 

din ultimii ani», iar  comu-
nitatea internaţională tre-
buie să facă mai multe şi să 
acţioneze mai rapid pentru 
a stopa răspândirea bolii.

Răspândirea infecţiei 
Ebola în statele europene 
este inevitabilă și se dato-
rează călătoriilor în ţările din 
Africa, a precizat Jarno Ha-
bicht, reprezentantul Orga-
nizatiei Mondiale a Sanatatii 
(OMS) din Moldova. Totuși, 
acesta consideră că riscurile 
de răspândire a acestei boli 
în Europa sunt foarte mici și 
pot fi  evitate. Pentru aceasta 
statele trebuie să fi e vigilen-
te și să își doteze sistemul 
de sănătate cu echipamente, 
laboratoare, facilităţi pentru 
tratament, angajaţi instruiţi, 
comunicare cu cei care că-
lătoresc, dar și cu populaţia 
generală, pentru a putea face 
faţă unei eventuale crize. 

Ebola a provocat moar-
tea a 4.493 de persoane 
dintre cele 8.997 de cazuri 
înregistrate în șapte ţări, 
potrivit celui mai recent 
bilant al OMS. Mai grav, se 
așteaptă  o explozie de ca-
zuri până în decembrie. 

A.R.

A ÎNCEPUT CAMPANIA DE VACCINARE A CÂINILOR  A ÎNCEPUT CAMPANIA DE VACCINARE A CÂINILOR  

ANSA solicită asistenţă 
și receptivitate din partea 
populaţiei pentru vacci-
narea totală și în termen 
a câinilor din gospodării. 
Prin urmare, este necesar 
să permiteţi accesul liber 
în gospodării al medicilor 
veterinari; să indicaţi toţi 
câinii, în cazul în care nu au 

fost luaţi la evidenţă; să fi ţi 
prezenţi în timpul vaccină-
rii și să nu propuneţi și să 
nu oferiţi recompense me-
dicilor veterinari. Conform 
datelor Agenţiei, în primele 
nouă luni ale anului curent 
au fost înregistrate 29 de 
cazuri de rabie la câini.

Rabia (turbarea) este o 

boală produsă de un virus 
și afectează sistemul nervos 
central (creierul și măduva 
spinării) atât la animale 
cât și la oameni. Animale-
le infectate cu acest virus 
pot răspândi boala prin 
mușcătură, prin salivă (ani-
malele elimină virusul cu 
10-14 zile înainte de debu-

tul clinic al bolii, cea mai 
mare cantitate de virus este 
eliminat prin salivă). Oame-

nii se pot infecta de această 
boală în urma mușcărilor, 
produse atât de la animale 

sălbatice cât și domestice. 
Boala uneori se poate trans-
mite prin simpla lingere a 
unei plăgi. Această maladie, 
în prezent aproape dispăru-
tă la om în majoritatea ţă-
rilor dezvoltate, reprezintă 
încă o problemă majoră de 
sănătate publică în mul-
te ţări din Asia şi Africa. 
Anual se înregistrează în 
lume între 50.000-70.000 
de morţi de rabie, 30-50% 
din aceste cazuri fi ind copii. 
Rabia se plasează astfel pe 
plan mondial, printre mala-
diile infecţioase mortale.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) a demarat cam-
pania de vaccinare contra rabiei a câinilor din gospodării, care are loc în 
perioada octombrie –  noiembrie a fi ecărui an. Vaccinarea este efectuată 
gratuit de către medicii veterinari de liberă practică cu vaccină procurată 
din bugetul de stat. 

MĂSURI SPORITE DE PROTECŢIE 
CONTRA EBOLA CONTRA EBOLA 
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 INTERNAȚIONAL

Totuși, dacă până acum 
câţiva ani, cultura castanului 
era ceva obișnuit în România, 
astăzi cu greu mai găsești 
persoane care să investească 
bani într-o astfel de livadă. 
Cei care au făcut însă acest 
pas spun că profi tul este adus 
nu doar din comercializarea 
castanelor comestibile, ci și 
din vânzarea de puieţi. Potri-
vit studiilor de specialitate, 
aceste fructe pot fi  cultivate 
cu randament bun în Româ-
nia doar în anumite zone care 
îndeplinesc condiţiile clima-
terice necesare: Maramureș 
– în depresiunea municipiului 
Baia Mare și în judeţul Gorj 
– zona Tismana. Cultivarea 
castanilor comestibili poate 
fi  o afacere profi tabilă pentru 
cei care deţin terenuri în aces-
te zone și care sunt dispuși 
să investească și nu așteaptă 
un rezultat în primii ani de la 
începerea afacerii.

Românii care au început 
afaceri în acest domeniu se 
împart în două categorii. Pri-
mii care culeg castanele din 
pădure și apoi le valorifi că, 
iar alţii care fac livezi pentru 
a cultiva castane în medii 
controlate și vând puieţi și 
fructe. Ionuţ Zglobiu deţine 
două hectare de plantaţie cu 
castani în zona Tismana, ju-
deţul Gorj. Dintre aceștia ju-
mătate sunt plantaţie veche, 
cu copaci bătrâni, ajunși la 
maturitate, iar cealaltă jumă-
tate cu puiet. În prezent are 
peste 12.000 de puieţi de cas-
tan, care în următorii doi ani 
vor începe să dea rod. Livada 
cea nouă a fost realizată cu 
fonduri europene și a investit 
în jur de 20.000 de euro în 
amenajarea ei. „Din fonduri 
proprii nu aș fi  reușit nicio-
dată să realizez această plan-
taţie, costurile sunt destul de 
mari și mai sunt și pierderi 

deoarece în jur de 3.000 de 
puieţi s-au uscat. Materialul 
pe care îl avem în prezent are 
în jur de 3 ani și cam într-un 
an, doi va începe să dea rod. 
Am calculat investiţia unde-
va la 3 euro/castan, pe care o 
vom amortiza cam în 5-6 ani 
din vânzarea de puieţi și în 
3-4 ani dacă vom începe să 
vindem castane”, spune Ionuţ 
Zglobiu.

Deși castanii sunt pomi 
care rodesc în fi ecare an, de-
pind foarte mult de condiţiile 
climaterice și cantitatea de 
castane culeasă poate varia 
mult. Zglobiu spune că dacă 
anii trecuţi recolta și 10 

tone de castane la hectar, iar 
făcând un calcul, la un preţ 
mediu de 10 lei – cu cât vând 
producătorii în pieţe sau 
pe internet, câștigurile pot 
depăși 20.000 de euro. Totuși, 
anul acesta a fost mai greu, 
așa că pe plantaţia de cas-
tani, investitorul abia a reușit 
să adune 4 tone, iar perioada 
de cultivare s-a încheiat. Spe-
ranţa îi stă totuși în livada 
nouă care este tratată împo-
triva bolilor și de la care se 
așteaptă să obţină cantităţi 
satisfăcătoare de fruct. 

În ceea ce privește des-
facerea castanelor comesti-
bile, deși cererea este foarte 

CULTURA CASTANULUI COMESTIBIL 
ÎN ROMÂNIA

Antibioticele precum 
penicilinele sau tetracicli-
nele sunt, în continuare, 
cele mai utilizate în zoo-
tehnie, fi ind prescrise şi 
pentru speciile de animale 
care ajung să fi e consuma-

te de populaţie, arată un 
sondaj realizat în 25 de 
ţări europene. Sondajul a 
fost realizat sub suprave-
gherea Directorului Agen-
ţiilor Medicale şi Federa-
ţiei Medicilor Veterinari 
din Europa şi urmăreşte să 
analizeze care sunt antibi-
oticele prescrise în ţările 
europene şi pentru trata-
tea căror boli sunt utiliza-
te.  Sondajul a fost realizat 

pe un eşantion de 3.004 
de medici din 25 de ţări 
europene. S-a constatat că 
medicii veterinari recurg 
la antibiotice umane de-
osebit de importante. Ei 
apelează la vechile antibi-

otice cum ar fi  penicilina 
și tetraciclinele pentru a 
trata diverse afecţiuni ale 
animalelor. În studiu pot 
fi  observate diferenţe între 
preferinţele medicilor din 
diferite state.  Antibioti-
cele umane sunt prescrise, 
în general, pentru boli 
urinare la pisici, boli res-
piratorii la vite, boli loco-
motorii la vite şi afecţiuni 
dentare la pisici.  

CARE SUNT ANTIBIOTICELE 
FOLOSITE ÎN SECTORUL 
ZOOTEHNIC DIN EUROPA

mare, singurele mijloace de 
vânzare sunt în pieţe și pe 
internet, sau în unele cazuri 
către companii din Europa 
care le exportă. Totuși există 
și în acest caz unele proble-
me. „Am vândut acum patru 
ani 20 de tone unui italian 
care a venit aici în zonă, 
de atunci nu am mai avut 
alte comenzi. Am înţeles că 
unul dintre motivele pentru 
care nu se mai iau castanele 
noastre pentru export ar fi  
aspectul lor. Faţă de cele 
aduse din Grecia ale noastre 
sunt mai mici și mai turtite, 
dar la gust nu se compară, 
cele de aici sunt mult mai 

Afl at la fi nal de mandat, 
comisarul European pe 
Agricultură, Dacian Cio-
loş, a declarat că intenţi-
onează să rămână aproa-
pe de sectorul agricol, 
însă nu îşi va continua 
activitatea la Bruxelles. 
În plus, nu va lucra nici 
în mediul privat întrucât 
există o serie de restricţii 
din partea autorităţilor 
în acest sens.

“Nu o să rămân la 
Bruxelles, dar încă nu m-am 
gândit. Să vă spun sincer, 
până în ultima zi de man-
dat, o să am de lucru pentru 
că au fost multe urgenţe şi 
sunt multe lucruri de fi na-
lizat. O să am timp să mă 
gândesc. Eu am din punct de 
vedere profesional anumite 
restricţii în următoarea peri-
oadă, cel puţin legate de sec-
torul privat pentru că sunt 
nişte principii de etică la 
Comisia Europeană pe care 
foştii comisari trebuie să le 
respecte. Ţinând cont şi de 
aceste restricţii, cred că într-
un fel sau altul, o să rămân 

conectat la ceea ce înseam-
nă agricultură, cooperare 
internaţională în domeniul 
agroalimentar, o să vedem”, 
a declarat Cioloş întrebat 
fi ind de planurile sale după 
fi nalizarea mandatului de 
comisar.

Românul va mai ocupa 
funcţia de comisar euro-
pean pe Agricultură până 
la fi nalul acestei luni, noua 
comisie condusă de Jean 
Claude Junker începându-şi 

activitatea de la 1 noiem-
brie 2014. 

Dacian Cioloş este ab-
solvent al Facultăţii de 
Horticultură din cadrul 
Universităţii de Ştiinţe Agri-
cole şi Medicină Veterinară 
din Cluj. După mai multe 
stagii de practică la Comisia 
Europeană şi ferme de agri-
cultura ecologică din Franţa, 
a lucrat ca Task Manager 
Agricultură, SAPARD, la 
Comisia Europeană. A de-

venit ministrul Agriculturii 
din România în perioada 
11 octombrie 2007 - 22 de-
cembrie 2008. În anul 2010 
devine comisarul european 
pentru Agricultură în cadrul 
Comisiei conduse de Jose 
Manuel Baroso. Cioloş a 
gestionat portofoliul cu unul 
dintre cele mai mari bugete 
din cadrul CE. Pentru Politi-
ca Agricola Comună 2014-
2020, CE a pus la bătaie 
386,9 miliarde de euro. 

DACIAN CIOLOŞ, 
LA FINAL DE MANDAT

Afacerea cu castane comestibile devine tot mai 
atrăgătoare. Vânzările merg bine în ţară – pe 
internet sau la târguri, în timp ce pe piaţa eu-
ropeană, castanele româneşti sunt concurate de 
cele din Grecia, care sunt mai ieftine şi mai mari. 
Castanele comestibile sunt considerate delicatese 
în mai multe bucătării internaţionale, iar românii 
le preferă coapte pe jar. 

aromate și mai gustoase”, 
explică Zglobiu. Intrarea pe 
piaţa hipermarketurilor și a 
supermarketurilor este un vis 
îndepărtat pentru cultivatorii 
români care se bat cu pieţe 
tradiţionale precum cea din 
Italia sau Grecia. 

Nicolae Becheanu are o 
pepinieră de pomi fructiferi 
în localitatea Cornești din 
judeţul Gorj și printre altele 
crește și castani comestibili. 
Acesta a explicat că cererea 
pentru castan este destul de 
mare, dar majoritatea celor 
care cumpără iau cantităţi 
mici pentru a-i planta în cur-
te sau în grădini. „Castanul 
ar fi  o cultură profi tabilă, 
dar ajunge la maturitate și 
începe să dea rod la adevă-
rata sa valoare abia după de 
8-10 ani. Creșterea puieţilor 
la fel este destul de anevo-
ioasă. Noi semănăm toamna 
castane, primăvara iese din 
pământ și cam într-un an 
crește 25 de centimetri, la 2 
ani ajunge la 75 cm, iar în al 
treilea an depășește un me-
tru și poate fi  vândut ca pu-
iet. Întreţinerea și creșterea 
acestuia este destul de pre-
tenţioasă, trebuie curăţat în 
permanenţă de buruieni și 
udat”, explică administratorul 
de la Pepiniera Cornești.

agrointel.ro 
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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

CERERI ȘI OFERTE
Perioada 1-15 octombrie 2014

OFERTE
Produs / Serviciu Cantitate Contacte

Floarea soarelui 300 t 0236 43217

Porumb 500 t 0236 43217

Fasole 2 t 0259 70375 

Soia 80 t 0259 74311

Floarea soarelui 150 t 079501481

Centrifugă electrică pentru miere din 
inox, 35 rame 1 unitate 023649453 

Uscător electric de polen și fructe (10 
casete), inox 1 unitate 023649453

Pere Noiabrischi 5 t 0236 73253

Mere Golden, Idared 10 t  0236 73253

Soia 150 t antagrobs@mail.md

Varză 40 t mciahur@mail.ru

Îngrășăminte biologice Biostim, 25.00 
lei/sticla de 1 l 25 t 0236 22248

Semănătoare SPC 1 unitate strungarubs@mail.md

Stropitoare de câmp Pilpet 1 unitate strungarubs@mail.md

Floarea soarelui 80 t 0254 46267

Mere 150 t 0254 46267

Porumb 300 t  0236 613223

Grîu alimentar 24% gluten, 90% IDC 300 t 0236 613223

Porumb 100 t 0236 42276

Floarea soarelui 150 t 0236 42276

Porumb 1 000 t ivalamsagro@rambler.ru

Floarea soarelui 500 t ivalamsagro@rambler.ru

Struguri Moldova 3 t 0236 45449

Porumb 30 t 0236 45449

Porumb 300 t 0 236 40230

Mere Golden, Idared 15 t 0236 41365

Struguri Moldova 4 t 0236 43230

Soia 100 t 0259 79400

Floarea soarelui 200 t 0259 79400

Floarea soarelui 300 t 0236 613223

Grâu alimentar 200 t 0 259 51513 

Floarea soarelui 150 t 0 259 51513

Porumb 200 t 0 259 51513

Miere de albine polifl oră 500 kg 0236 49453

Floarea soarelui 250 t 0236 49230

Grîu alimentar 23% gluten, 90% IDC 300 t 0236 49230

Căpșune de calitate 6 t 0236 75209

Stoloni de căpșune în ghiveci 140 000 unităţi 0236 75209

Stoloni de căpșune 60 000 unităţi 0236 75209

Mere 5 t 0236 63247

Struguri Moldova 8 t 0236 22248

Floarea soarelui 70 t 0259 64275

Grâu furajer 40 t 0259 64275

Roșii de seră 10 t  0236 73253

Roșii de seră 10 t 0236 75341

Varză 10 t 0236 75341

Floarea soarelui 120 t 0236 42276

Floarea soarelui 150 t 0236 76239

CERERI
Produs / Serviciu Cantitate Contacte

Făină de grâu calitate superioară 50       0 t 0236 43006

Faină de grâu, calitatea I, continutul de 
gluten 23-24% 50 t 0259 23865

Potrivit unui comuni-
cat de presă al Guvernului, 
proiectul de reabilitare a 
şoselei Sărăteni-Soroca a 
inclus reparaţia şi construc-
ţia a 14 poduri, construirea 
trotuarelor, a canalelor de 
colectare a apelor pluviale 
şi a staţiilor de autobuz, dar 
şi iluminarea traseului prin 
localităţi, instalarea parape-
telor din metal, a indicatoa-
relor rutiere şi a obiectelor 
refl ectorizante pe porţiunile 
periculoase. Totodată, a fost 
construită o intersecţie de-
nivelată - prima în ţară, din 
ultimele două decenii. 

„Un drum modern le 
oferă oamenilor nu doar co-
moditate, ci şi posibilitatea 
de a se deplasa mai rapid 
şi mai iest in, un stimulent 
pentru a rămâne în satul de 
baştină şi a porni o afacere, 
ceea ce înseamnă şi locuri 
de muncă. Toate aceste acţi-
uni şi tot sprijinul extern de 
care benefi ciază ţara noastră 
au un singur scop - un viitor 
demn şi prosper al Moldovei 
şi al cetăţenilor ei. Aceasta 
este Moldova de mâine, pe 
care ne-am propus să o edi-
fi căm împreună”, a declarat 
Prim-ministrul Iurie Leancă, 
prezent la inaugurare. Am-
basadorul SUA în Republica 
Moldova, William Moser, a 

menţionat că a avut o de-
osebită plăcere să le arate 
tuturor că şi în Moldova 
pot fi  construite drumuri de 
calitate. Specialiştii progno-
zează că, odată cu reabilita-
rea acestui traseu, va creşte 
numărul de călători, al afa-
cerilor în zonă şi, respectiv, 
al locurilor de muncă. Pe 
durata executării lucrărilor, 
companiile de construcţie şi 
de supraveghere au contrac-
tat 1277 de persoane, dintre 
care 70 la sută - cetăţeni 
moldoveni. 

Proiectul a costat 100 
mil dolari. Lucrările de 
reabilitare a drumului Sără-
teni-Soroca au demarat în 
toamna anului 2012 şi au 
fost efectuate de consorţiul 
de companii turceşti ONUR 
şi SUMMA şi compania 
austriacă Strabag, selectate 
prin concurs internaţional. 
Reconstrucţia drumului a 
fost efectuată în conformi-
tate cu standardele interna-
ţionale, asigurarea calităţii 
fi ind supravegheată de 
companii internaţionale.

După evenimentul în 
cauză prim-ministrul Iurie 
Leancă a convocat o şedinţă 
cu reprezentanţii institu-
ţiilor statului responsabile 
de aplicarea programului 
Compact, fi nanţat de Guver-

nul SUA prin intermediul 
Corporaţiei Provocările 
Mileniului. La şedinţă s-a 
decis crearea unui Grup 
de lucru pentru evaluarea 
performanţelor obţinute 
de Republica Moldova în 
realizarea obiectivelor pro-
gramului Compact şi pentru 
identifi carea acţiunilor ce 
vor asigura eligibilitatea 
ţării pentru un nou program 
al Corporaţiei. 

Iurie Leancă s-a referit, 
în context, la necesitatea 
de a intensifi ca lupta cu 
corupţia, de a asigura o 
creştere economică perma-
nentă, consolida securitatea 
energetică şi de a  atrage 
investiţii printr-un grad 
mai sporit al transparen-
ţei, responsabilităţii, dar şi 
supremaţiei legii. Aceste 
subiecte au  fost puse în 
discuţie în cadrul unei con-
vorbiri telefonice pe care 
prim-ministrul Iurie Leancă 
a avut-o cu vicepreşedintele 
SUA, Joe Biden. Prim-minis-
trul a spus că: «Este necesar 
să consolidăm eforturile 
noastre, a tuturor insti-
tuţiilor statului, inclusiv 
Procuratura, Centrul Naţio-
nal Anticorupţie, Curtea de 
Conturi pentru a înainta în 
procesul de reformă iniţiat 
în vederea consolidării sta-
tului democratic şi a efi ci-
enţei guvernării.»

Prin intermediul Pro-
gramului Compact, Repu-
blica Moldova a benefi ciat 
de proiecte de reabilitare 
a drumurilor naţionale şi 
a sistemelor de irigare, în 
valoare de 262 milioane de 
dolari.

TRASEUL SĂRĂTENI  SOROCA 

A FOST DAT 
ÎN EXPLOATARE 
Traseul Sărăteni-Soroca cu o lungime de 93 de km, reabilitat în cadrul Pro-
gramului Compact cu susţinerea Guvernului SUA, a fost dat joia trecută în 
exploatare. La ceremonie au participat Premierul Iurie Leancă, ambasadorul 
SUA la Chişinău William Moser, locuitori din raioanele Soroca, Teleneşti şi 
Floreşti care vor benefi cia de noul traseu. 
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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 amena-
jată ce se afl ă în or. Străşeni la 
adresa: şoseaua Chişinăului 1. 
Terenul este amplasat exact 
lângă Gara Auto, pe traseul 
naţional Chişinău – Ungheni.

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

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

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

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

 Asistenţă tehnică 
 O gama larga de utilaj 
nou pentru aceste tractoare 
precum:
Pluguri 

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

Grapă cu discuri
Cultivatoare
Cositoare cu rotor
Cositoare plată
Burghiu de săpat gropi
Remorcă simplă sau bascula-
bilă
 Tocător de crengi

TOATE PIESELE DE SCHIMB 
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE - 
suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ 

CONSUM REDUS

TRACŢIUNE 4x4

LONGEVITATE 

STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ 

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ

PREŢ MIC

AGROinformmediamedia©

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md
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