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Domnul Boris Bujac este un producător 
agricol cu o vastă experienţă, care, ani și ani 
de-a rândul, a știuit să culeagă roadele gliei, 
reușind să dezvolte o afacere temeinică. Rându-
ind gospodărește lucrurile, dânsul se evidenţia-
ză și în acest an, marcat de intemperiile vremii, 
chiar dacă roadele sunt diminuate semnifi cativ 
de către efectele secetei îndelungate, a îngheţu-
rilor de primăvară, pe fundalul nu tocmai fast  
al crizei pandemice. Solicitat de către redacţia 
”Agravista” să ne relateze cum se descurcă în 
aceste condiţii, Boris Bujac a menţionat că, 
dincolo de practica îndelungată și enorma 
experienţă acumulată de-a lungul anilor, un rol 
aparte l-a jucat și faptul că, de mulţi ani, este 
membru al Federaţiei Agricultorilor din Moldo-
va FARM și membru al Consiliului Administra-
tiv AO „CUTEZĂTORUL” (Organizaţia Raională 
FARM Fălești). În acest context, dumnealui a 
menţionat importanţa implicării și participării 
la proiectele derulate de către FARM, pentru 
producătorii agricoli naţionali, care le oferă 
acestora noi practici și cunoștinţe, deosebit de 
utile în dezvoltarea unei afaceri durabile în 
domeniul agricol. 

– Domnule Boris Bujac, cum aţi ajuns, 
la această etapă, să gestionaţi o afacere, în 
care un accent deosebit puneţi pe pomicul-
tură?

- Am debutat în domeniu prin 1999, la acea 
perioadă cultivând preponderent culturi tehnice. 
În 2007-2011 am deţinut funcţia de primar al 
satului Glinjeni, după care am revenit în dome-
niul afacerilor. De astă dată, însă, am realizat 
necesitatea diversifi cării culturilor, or deja eram 
membru al FARM și, participând la diferite școli 
de câmp, seminare, vizite de schimb de experien-
ţă etc., am înţeles că trebuie evitate anumite ris-
curi, generate chiar și de prelucrarea unor loturi 
luate în arendă de la proprietari. De aici, încetul 
cu încetul, am renunţat la anumite loturi, pe care 
cultivam culturi tehnice, și am început să sădesc 
livezi de măr, cireșe, vișine, prune, caise etc. 

- Și astăzi ce suprafaţă de livezi deţineţi?
- Pe moment, îngrijesc circa 115 ha de livadă, 

pe care, plantată mai mulţi ani cu diferite soiuri 

de fructe, am rânduit lucrurile ca acestea să se 
coacă în lanţ, pentru a nu avea pauze în activita-
te. Cu un asemenea algoritm, lucrurile au mers 
pe un trend ascendent.

- Cum vă descurcaţi anul acesta, deosebit 
de complicat din cauza factorilor meteoro-
logici, dar și cu restricţii impuse de criza 
pandemică?

- Cu bună seamă, anul acesta este unul deo-
sebit de complicat pentru agricultura naţională. 
În primul rând, livezile au suferit și din cauza 
secetei, dar, îndeosebi, din cauza îngheţurilor 
din primăvara trecută. Caișii, cireșii, ceilalţi 
pomi, toţi au fost afectaţi. Ulterior îngheţurilor, 
însă, s-a întâmplat o minune - caișii, bunăoară, 
au regenerat, ceea ce ne permite astăzi să cule-
gem o anumită roadă. Chit că roada este mult 

sub cele planifi cate, astăzi dacă reușim să cule-
gem câte 3,5 tone de caise la hectar, în ceilalţi 
ani roada fi ind de circa 10 tone de pe aceeași 
unitate de teren. Spre regret, sunt afectate și 
celelalte livezi, precum mărul de vară, care 
crapă și, respectiv, nu mai poate fi  realizat la un 
preţ bun. La fel, este mult mai mică recolta de 
cireșe sau vișine, dar, în pofi da tuturor greutăţi-
lor, muncim și sperăm că vom reuși să acoperim 
cheltuielile. 

- Cum gestionaţi activitatea muncitorilor 
zilieri, odată fi ind dictate măsuri de protec-
ţie de către criza pandemică?

- Pentru zilieri, vreau să vă spun, asigurăm 
toate măsurile de protecţie, solicitate de către 
autorităţile responsabile, atât în cazul transpor-
tării acestora, cât și în timpul muncii propriu-zi-
se. Și aici nu admitem niciun compromis, deoare-
ce suntem conștienţi că numai prin respectarea 
tuturor cerinţelor de securitate vom reuși să 
depășim situaţia de criză. În contextul zilierilor, 
însă, aș vrea să menţionez faptul că Legea Zilie-
rilor, un document extrem de util și benefi c, s-ar 
cere, pe alocuri, de ajustat la rigorile și specifi cul 
agriculturii moderne. Astfel, spre exemplu, solici-
tă mult timp perfectarea documentelor pentru o 
zi de muncă pentru fi ecare zilier și, în condiţiile 
în care ai nevoie de 60-70 de zilieri, se pierde o 
groază de timp. Sperăm că autorităţile responsa-
bile vor revedea aceste aspecte.

- Domnule Bujac, vă mulţumim pentru 
interviu și vă urăm multă sănătate și roade 
bogate!

Interviu realizat de Eduard BALAN Poză de arhivă
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FARM

Organizaţia Raională Fălești 
FARM AO ”CUTEZĂTORUL” a 
activat efi cient în cheia realizării 
obiectivelor asumate în cadrul 
proiectelor în derulare, majorita-
tea activităţilor, potrivit rigorilor 
impuse de criza pandemică, fi ind 
derulate, în luna iunie curent, în 
regim online.  În acest regim, au 
fost organizate mai multe eve-
nimente, de rezonanţă locală, la 
nivel de raion și oraș, cât și la 
scară naţională, în contextul pro-
iectelor implementate de Federaţia 
Agricultorilor din Moldova.  

UN SEMINAR ONLINE UTIL 
PENTRU PRODUCĂTORII DE 
STRUGURI DE MASĂ DIN 
RAIONUL FĂLEȘTI

Sâmbătă, 20 iunie curent, a 
fost desfășurat seminarul online 
„Operaţiuni în verde în plantaţiile 
viticole de rod”, la care au participat 
12 producători de struguri de masă 
din diferite localităţi ale raionului 
Fălești.

Instructorul instruirii a fost 
doctorul în știinţe agricole, profesor 
la Universitatea Agrară, domnul 
Tudor Cazacu. Adiţional raportului 
prezentat, instructorul a mai oferit 
trei consultaţii la tema seminarului, 
inclusiv în imprimare directă, de 
la via domnului Vitalie Bunescu, 
din satul Calugar. De asemenea, 
instructorul a venit cu mai multe 
recomandări privind curăţatul în 
verde, protecţia plantaţiilor în con-
diţiile ploioase ale anului curent etc.

Seminarul a fost organizat de 

AO „CUTEZĂTORUL” în colaborare 
cu Direcţia Agricolă și Alimentaţie a 
Consiliului raional Fălești în cadrul 
Programului „Servicii de extensiu-
ne rurală”, fi nanţat de Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului și Federaţia Agricultorilor 
din Moldova FARM.

ADUNARE INFORMATIVĂ 
PRIVIND REZULTATELE 
EXECUTĂRII BUGETULUI OR. 
FĂLEȘTI ÎN ANUL 2019

În cadrul proiecului „Parteneriat 
pentru buna guvernare și dezvoltare 
locală a or. Fălești” a fost desfasu-
rată online o adunare informativă, 
cu participarea a 20 de benefi ci-
ari ai proiecului. Participanţii la 
eveniment au fost informaţi despre 

mersul implementării proiectului, 
activităţile desfășurate și rezulta-
tele executării bugetului urbei în 
anul 2019. Cu informaţii utile la 
temă au venit managerul și expertii 
proiectului. Ca o linie roșie în 
cadrul adunării s-a menţionat rolul 
cetăţenior în dezvoltarea comuni-
tară și asigurarea bunei guvernări a 
localităţii.

Evenimentul a fost realizat în 
cadrul proiectului „Parteneriat pen-
tru buna guvernare și dezvoltare lo-
cală a orașului Fălești” este  fi nanţat 
de Uniunea Europeană și Fundaţia 
Konrad Adenauer (KAS), prin in-
termediul Programului de granturi 
„Dezvoltarea societăţii civile la nivel 
local în Republica Moldova” și par-
tenerului regional Centrul Analitic 
Independent ”Expert-Grup”.

LA FĂLEȘTI A FOST DESCHI
SĂ O NOUĂ PIAŢĂ AGRICOLĂ

Ţinînd cont de situaţia epidemi-
ologică complicată, piaţa agricolă a 
fost mutată de la piaţa centrală a 
orașului pe teritoriul fostei pieţe de 
vite, în apropierea traseului Bălţi-
Iași.

Teritoriul pieţei a fost pietruit, fi ind 
create condiţii bune de activitate, 
atât pentru comercianţi, cât și pen-
tru consumatori.

Monitorizarea preţurilor la pro-
dusele alimentare a fost efectuată 
în cadrul proiectului „Parteneriat 
pentru buna guvernare și dezvoltare 
a orașului Fălești”, implementat de 

AO „CUTEZĂTORUL”, în parteneriat 
cu primăria orașului Fălești, aţti 
parteneri.

Comparând preţurile la ma-
joritatea produselor alimentare, 
menţionăm că acestea au scăzut, în 
comparaţie cu duminica precedentă, 
cu trei și chiar 20 de lei.

Proiectul „Parteneriat pentru 

buna guvernare și dezvoltare locală 
a orașului Fălești” este fi nanţat de 
Uniunea Europeană și Fundaţia 
Konrad Adenauer (KAS), prin in-
termediul Programului de granturi 
„Dezvoltarea societăţii civile la nivel 
local în Republica Moldova” și par-
tenerului regional Centrul Analitic 
Independent ”Expert-Grup”.

VICTOR CIMPOIEŞ: AO ”CUTEZĂTORUL” ȘIA DESFĂȘURAT ACTIVITĂŢILE 
ÎN REGIM ONLINE, PE PERIOADA DE CARANTINĂ PANDEMICĂ

AO „NISAGROINFORM” A DESFĂȘURAT O ȘCOALĂ DE CÂMP 
DEDICATĂ MINIMALIZĂRII PRELUCRĂRII SOLULUI

Organizaţia Raională FARM Nisporeni AO „Nis-AGROinform” a desfășurat, pe 18 iunie curent, o școală 
de câmp dedicată minimalizării prelucrării solului între spaţii la culturile pomicole și viticole, cu accente 
pe faptul că înierbarea (culturile de acoperire) reprezintă cel mai efi cient sistem de întreţinere a solului 
între spaţii în livezi și viţa-de-vie.  

Evenimentul, cu participarea producători-
lor locali de culturi pomicole și viticole, a fost 
deschis de către directorul  AO „Nis-AGROin-
form”, domnul Ionel Petru, care i-a salutat pe 
participanţi, a anunţat agenda și a punctat 
principalele repere ale programului. 

Ulterior, trecându-se la programul propriu-
zis, a intervenit domnul Ananie Peșteanu, dr., 
conf. Univ., care le-a prezentat participanţilor o 
prelegere despre înierbarea solului în livezi în 
calitate de soluţie contra eroziunii și, plus de 
aceasta, a vorbit despre speciile recomandate 
pentru înierbarea artifi cială. 

A urmat, mai apoi, prelegerea domnului 
Tudor Cazacu, dr., conf. Univ., care a informat 
auditoriul despre stabilirea încărcăturii la 
viţa-de-vie, soiuri de masă, în dependenţă de 
condiţiile climaterice (precipitaţii și tempera-
tură ), operaţii în verde etc. 

Agenda școlii de câmp a continuat cu 
partea practică, care s-a desfășurat cu suc-
ces la GŢ Fărimă Ion, GŢ Talpiș Lidia și GŢ 
Gorceag Macarie, participanţii având ocazia 
de a vedea pe viu cum se implementează 
cele studiate la partea teoretică. Pe fina-
lul școlii de câmp, a fost remarcată buna 
desfășurare a evenimentului, participanţii 
mulţumindu-le experţilor pentru munca 
depusă și cunoștinţele diseminate, totodată 
fiind menţionată necesitatea continuării 
și multiplicării unor asemenea evenimen-
te, deosebit de utile pentru producătorii 
agricoli. 
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Un seminar teoretico-practic – Par-
ticularităţile tehnologice de cultivare a 
căpșunului în spaţiu deschis și protejat 
– a avut loc la Soroca, pe 23 iunie curent, 
organizat de către Asociaţia Producătorilor 
Agricoli „Teragronord” (Organizaţia raio-

nală Soroca a FARM) și SCF GŢ „Ungurean 
Alexandr”. În cadrul seminarului, desfășurat 
cu respectarea tuturor rigorilor dictate de 
către criza pandemică, participanţii au fost 
instruiţi referitor la mai multe subiecte 
importante din domeniul vizat, moderator 

al reuniunii fi ind domnul Dmitri Dodica, 
consultant în producerea pomușoarelor. 

La deschiderea seminarului, doamna 
Maria Marchitan, Director executiv al Asoci-
aţiei Producătorilor Agricoli „Teragronord”, a 
adresat un cuvânt de salut auditoriului și a 

prezentat agenda reuniunii. Ulterior, Dmitri 
Dodica le-a prezentat celor prezenţi o prele-
gere despre structura de bază a tehnologiei 
de cultivare a căpșunului, tipurile de mate-
rial săditor utilizat în plantaţiile standard și 
de tip intensiv, tehnologile de producere a 
căpșunului în spatiu deschis si protejat etc.  

 Partea teoretică a seminarului a fost suc-
cedată de cea practică, la care s-au abordat 
subiecte vizând aspectele agrotehnologice 
efectuate la plantarea capșunului și mente-
nanţa plantaţiei, unde putem vinde fructe-
le de gradul I și II după recoltare, agenda 
seminarului fi ind epuizată printr-o o rundă 
de întrebări-răspunsuri. Pe fi nalul reuniunii, 
participanţii au mulţumit gazdelor și modera-
torului pentru buna desfășurare, fi ind eviden-
ţiată utilitatea desfășurării unor asemenea 
activităţi specializate, de la care producătorii 
agricoli pot să asimileze noi cunoștinţe și 
practici. 

ORGANIZAŢIA RAIONALĂ SOROCA A FARM 
POPULARIZEAZĂ CULTIVAREA CĂPȘUNILOR

Zeci de benefi ciari - tineri și femei 
fermieri, doritori să acceseze ”Subvenţii 
în avans pentru proiectele START-UP” și 
cei care intenţionează să aplice la ”Mă-
sura 3. Diversifi carea economiei rurale 
prin activităţi non-agricole”- vor absolvi, 
astăzi, Cursul de instruire în domeniul 
antreprenoriatului, desfășurat de FARM, 
online, în perioada 11-16 iunie curent, în 
parteneriat cu ONG „ProEntranse”. Fiind 
înregistrat un număr record de doritori 
de a se înscrie la aceste cursuri de instru-
ire, este important să fi e specifi cat faptul 
că organizarea activităţilor este coordo-
nată cu Ministerul Agriculturii, Dezvol-
tării Regionale și Mediului (MADRM) și 
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru 
Agricultură (AIPA), cu suportul Fondului 
Naţional pentru Dezvoltarea Agriculturii 
și Mediului Rural (FNDAMR).

Pe parcursul a cinci zile, participanţii la 
instruire au fost instruiţi temeinic de către 
experţii Andrei Zbancă, Lucia Ușurelu, 
expert management fi nanciar, și Ludmi-
la Castraveţ, expert marketing și resurse 
umane. Subiectele propuse auditoriului 
au vizat înregistrarea afacerii şi legislaţia 
în domeniu, planifi carea afacerii, sistemul 
fi scal, cotele impozitelor și taxelor, facili-
tăţile fi scale ale gospodăriilor ţărănești vs 
SRL, mixul de marketing, politica celor PPP 
(produs, preţ şi promovare) etc.

Într-o atmosferă propice asimilării de 
noi cunoștinţe și practici, cursul de instru-
ire va fi naliza prin eliberarea de Certifi cate 

tuturor participanţilor, experţii 
salutând dorinţa acestora de 
a se instrui și de a căpăta noi 
cunoștinţe, iar ultimii, la rândul 
lor, au apreciat înalt importanţa 
desfășurării unor asemenea cur-
suri de instruire și le-au mulţumit 
moderatorilor pentru profesiona-
lism și munca depusă.

După finalizarea cursului de 
instruire, participanţii au venit 
la sediul FARM, cu programare 
prealabilă, să-și ridice Certifi-
catele, organizatorii dorindu-le 
mult succes în atingerea obiecti-

velor propuse, fiind exprimată încrederea 
că noile cunoștinţe le vor facilita iniţie-
rea de noi afaceri și dezvoltarea afacerilor 
existente. 

FARM este acreditată în organizarea 
instruirilor specializate pentru antrepre-
nori, inclusiv iniţierea de start-up-uri, în 
domenii precum planifi carea și dezvolta-
rea afacerii, prevederile legislaţiei, ma-
nagement, marketing și vânzări, resurse 
umane, administrare fi nanciară, dar și alte 
domenii.

FARM: CONCURENŢĂ SPORITĂ PENTRU A PARTICIPA 
LA CURSURI DE INSTRUIRE

Brandul ”Vinul Moldovei” a prezentat 
„Catalogul Vinurilor de Aur 2019”, unde 
şi-au găsit loc cele mai apreciate vinuri la 
concursurile internaţionale de profi l. Aceasta 
este  cea de-a doua ediţie a catalogului, iar 
iniţiativa Ofi ciului Naţional al Viei și Vinului 
(ONVV) vine după ce anul trecut Republica 
Moldova a înregistrat un număr dublu de 
medalii – 842 de distincţii - la competiţii-
le de specialitate de peste hotare, transmite 
MOLDPRES.

Potrivit ONVV, 77 de vinuri de la 44 de 
vinării din ţară pot fi  descoperite în cea de-a 
doua ediţie a „Catalogului Vinurilor de Aur”, 
pentru 2019. Ghidul este o invitaţie pentru 
cei care-i răsfoiesc paginile să cunoască și să 
savureze cele mai rafi nate succese ale secto-

rului vitivinicol, să contribuie la promovarea 
culturii de consum a vinurilor de calitate și 
să devină ambasadori ai produsului mândriei 
naţionale – Vinul Moldovei.

În anul 2019, vinurile autohtone au 

obţinut 842 de distincţii la 43 de concursuri 
internaţionale de profi l. Vinifi catorii reuniţi 
sub umbrela brandului vinicol de ţară „Vinul 
Moldovei. O legendă vie”  și-au completat 
palmaresul cu 345 de medalii de aur, 263 – de 
argint și 132 – de bronz.

„Catalogul Vinurilor de Aur 2019 de-
monstrează că Vinul Moldovei este apreciat 
de juriile internaţionale cu cele mai înalte 
califi cative, sporind interesul și cucerind 
admiraţia consumatorilor din întreaga lume. 
Avem certitudinea că acest trend ascendent va 
continua și în următorii ani, iar tot mai mulţi 
cunoscători și pasionaţi de vinuri premium 
vor descoperi terroir-ul specifi c, soiurile noas-
tre autohtone, buchetele îndrăzneţe – toate 
sub semnul calităţii al Vinului Moldovei. 
„Catalogul vinurilor de aur 2019” vine să vă 

ghideze în descoperirea vinurilor noastre de 
calitate, rezultatul eforturilor depuse de fi eca-
re vinifi cator în parte, cu susţinerea Ofi ciului 
Naţional al Viei și Vinului și a partenerilor”, a 
estimat Gheorghe Arpentin, directorul  Ofi ciu-
lui Naţional al Viei și Vinului.

„Catalogul Vinurilor de Aur 2019” este dis-
ponibil online pe pagina de Facebook a Wine 
of Moldova, pagina web ofi cială, în limbile ro-
mână, rusă și engleză pentru toţi cei interesaţi 
să descopere Vinul Moldovei.

Participarea vinifi catorilor moldoveni 
reuniţi sub brandul vinicol de ţară „Vinul 
Moldovei. O legendă vie” la competiţiile inter-
naţionale de profi l a fost sprijinită de Ofi ciul 
Naţional al Viei și Vinului, care susţine pro-
movarea vinurilor moldovenești atât pe piaţa 
internă, cât și pe cele internaţionale.

A FOST LANSAT „CATALOGUL VINURILOR DE AUR 2019”
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REŢEAUA NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ A FĂCUT 
Grupurile Tematice de Lucru (GTL) 

din cadrul Reţelei Naţionale de Dezvol-
tare Rurală din Moldova s-au întrunit, 
în perioada 17-19 inuie curent, în ca-
drul a trei Ateliere de lucru, desfășurate 
în regim online, pe platforma Zoom, la 
care au fost abordate tematicile stabili-
te anterior. Astfel, Consiliul de Adminis-
trare RNDR a validat patru GTL, pentru 
anul 2020, pe următoarele tematici 
specifi ce:

- Agricultură și Mediu, cu doua su-
biecte distincte în acest an: (1.1)„Politi-
ca de subvenţionare pentru agricultură 
și dezvoltare rurală”, (1.2)”Dezvoltarea 
infrastructurii regionale de marketing 
- centre de logistică pentru producţia 
agricolă (licitaţii agricole)”;

- Industria alimentară cu tematica 
în acest an: ”Politici de stimulare a co-
operării agricultorilor în marketing și/
sau prelucrare la scară mică”;

- Dezvoltarea rurală, cu tematica 

în acest an: ”Dezvoltarea mecanisme-
lor efi ciente pentru asistenţa tehnică 
externă”.

În contextul derulării cu succes a 
proiectului, am solicitat opiniile mai 

multor participanţi, adresându-le un 
set de întrebări:

- Reţeaua Naţională de Dezvoltare 
Rurală - necesitate sau un proiect ca 
multe altele. Cât de necesară este RNDR 

pentru pro movarea reformelor de mo-
dernizare a spaţiului rural?

- Prin ce se explică aderenţa masivă 
la RNDR?

- Ce speranţe legăm de faptul că 
RNDR a devenit membru cu drepturi de-
pline al Parteneriatului pentru Europa 
Rurală (PREPARE)?

- O opinie referitor la documentele 
de poziţie elaborate anterior – irigaţie, 
agroturism, asigurare etc...

- Cât de importantă, pe acest palier, 
este buna colaborare a societăţii civile 
cu autorităţile responsabile ale statu-
lui?

- Cum apreciaţi primele ședinţe te-
matice de lucru al GAL-urilor și impor-
tanţa lor practică?

- Cât de importantă este dezvoltarea 
proiectului în cooperare cu parteneri de 
peste hotare?

- Cum vedeţi RNDR peste un an? Dar 
peste cinci ?

Aurelia BONDARI, 
Președintele Reţelei Naţionale 
de Dezvoltare Rurală

Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală 
din Moldova este o platformă tânără, fi ind 
constituită în iunie 2018, cu implicarea a 
circa 100 de membri. Cu toate acestea, prin 
activitatea sa, prin problemele abordate, prin 
încurajarea și promovarea interacţiunii dintre 
diferiţi actori rurali și părţile interesate, 
RNDR este apreciată ca o structură unde se 
întâmplă lucruri reale. Mai mult, metodele 
aplicate facilitează și încurajează învăţa-
rea, participarea, inovarea și consolidarea 
capacităţii pe baza experienţei membrilor 
reţelei și partenerilor. Este cert faptul că 
RNDR, prin multitudinea de actori și diversi-

tatea acestora, generează apariţia unor soluţii 
și rezultate care nu ar mai fi  avut loc prin 
intermediul organizaţiilor ierarhice unice. Un 
obiectiv important al reţelei este de a da mai 
multă putere comunităţilor în luarea decizii-

lor strategice privind dezvoltarea rurală, de a 
cultiva încrederea guvernanţilor în populaţia 
rurală, deoarece anume ei cunosc ceea ce este 
necesar în viaţa rurală.

O altă plusvaloarea a RNDR este posibili-
tatea de a asigura schimbul de experienţă și 
a practicilor de succes multinaţionale între 
actorii rurali din diverse ţări. Astfel, aderarea 
RNDR la reţeaua PREPARE - Parteneriat pen-
tru Europa Rurală și implicarea în activitatea 
Parlamentului Rural European - deschide noi 
oportunităţi în transferul de cunoștinţe și 
abordări inovative de dezvoltare rurală.

Noi construim activităţile noastre pe expe-
rienţa concretă a comunităţilor, iar atelierele 
Grupelor Tematice de Lucru includ subiectele 
cele mai actuale, precum abordarea LEADER, 
turismul rural, subvenţionarea agriculturii și 

mediului rural, cooperarea agricultorilor la 
scară mică, infrastructura de marketing în 
agricultură etc. Analizăm și propunem soluţii 
prin dialog și cooperare între actorii locali, ad-
ministraţiile publice, sectorul asociativ, factorii 
de decizie politici și sectorul privat. Conceptul 
nostru de dezvoltare durabilă se bazează pe 
dezvoltarea economiei rurale, coeziunea so-
cială și luarea deciziilor democratice. Econo-
mia locală înseamnă acordarea de prioritate 
resurselor locale și valoare adăugată locală 
ridicată. Coeziunea socială înseamnă inclu-
derea persoanelor și a minorităţilor în schim-
bul de cunoștinţe și parteneriate. În cele din 
urmă, identifi căm și dezvoltăm metode care să 
permită adoptarea deciziilor de interes public 
prin informarea și participarea reprezentativă 
a actorilor din spaţiul rural. 

REŢELELE RURALE NAŢIONALE SUNT RECUNOSCUTE PE SCARĂ LARGĂ CA INSTRUMENTE 
CHEIE PENTRU SUSŢINEREA ȘI PROMOVAREA DEZVOLTĂRII RURALE DURABILE

RNDR ESTE UNICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI, ÎMPREUNĂ CU MEMBRII SĂI, SE IMPLICĂ 
ACTIV ÎN SOLUŢIONAREA SUBIECTELOR STRINGENTE ALE POPULAŢIEI DIN ZONELE RURALE

Vadim CURMEI, 
Director al Agenţiei 
de Intervenţie și Plăţi 
pentru Agricultură

Așa cum Reţeaua Naţională de Dezvoltare 
Rurală contribuie la îmbunătăţirea nivelului 
de trai și de muncă a populaţiei din mediul 
rural, putem menţiona cu certitudine că 
crearea acesteia a fost o necesitate. Circum-
stanţa care a stat la baza creării Reţelei este 
dorinţa populaţiei, reprezentată de societatea 
civilă, sectorul privat și autorităţile publice 
centrale și locale, pentru a facilita dezvoltarea 
durabilă a zonelor rurale. RNDR contribuie la 
formarea parteneriatelor între sectorul public 
- privat și consolidează abilităţile de a promo-
va, monitoriza și evalua politicile statului în 
dezvoltarea zonelor rurale.

Reţeaua a fost creată după principiul „de 

jos în sus”, implicând actorii de la nivel local 
în procesul de formare. Astfel, la etapa iniţi-
ală au fost create platformele regionale care, 
la rândul lor, împreună cu societatea civilă 
și alte părţi interesate, au constituit Reţeaua 
Naţională de Dezvoltare Rurală. Deci, crearea 
Reţelei este o necesitate stringentă, iar, în 
cazul în care mai multe părţi interesate vor fi  
membri ai Reţelei, cu atât mai efi cient vor fi  
promovate, monitorizate și evaluate politicile 
statului în dezvoltarea zonelor rurale.

În acest an (pe 15 mai 2020) RNDR a 
devenit membru al Parteneriatului pentru 
Europa Rurală. PREPARE este o platformă 
de cooperare, unde sunt discutate și puse în 
practică iniţiativele de dezvoltare rurală din 
diverse ţări europene. PERPARE oferă noi 
oportunităţi pentru RNDR prin asigurarea 
fl uxului de informaţii și practici inovative 
între nivelurile local, regional, naţional, iar, 
din anul 2020, și la nivel european. Aderarea 
RNDR la PREPARE va facilita participarea 
activă a localnicilor la procesul de dezvolta-
re rurală, ceea ce contribuie la dezvoltarea 
zonelor rurale. 

Grupurile de Lucru Tematice (GLT) sunt 
create pentru a discuta, analiza și expertiza 
problemele și politicile pe sectoare specifi ce de 
dezvoltare rurală, a consolida membrii pe pro-
bleme de interes comun, a promova și propune 
soluţii. Primele GLT din cadrul Reţelei au fost 
create la sfârșitul anului 2018. Grupurile de 
lucru tematice au următoarele subiecte: 

Agricultură și Mediu – în acest an cu 
tema „Irigarea și utilizarea durabilă a apelor 
subterane”;

2) Procesarea alimentelor – „Prelucrarea 
produselor agroalimentare tradiţionale la 
scară mică”;

3) Dezvoltarea rurală – „Turismul rural” – 
provocări și perspective.

Pe parcursul anului 2019, au fost orga-
nizate mai multe ședinţe ale GTL, la care 
membrii grupurilor (reprezentanţi ai societăţii 
civilă, mediului de afaceri și autorităţile pu-
blice centrale și locale) au discutat și analizat 
problemele invocate și, ulterior, au propus 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regiona-
le și Mediului trei documente de poziţie.

Societatea civilă este unul dintre actorii 
cheie care infl uenţează conţinutul politicilor 
publice. Republica Moldova nu este o excepţie 
în acest sens. În prezent, reprezentanţii socie-
tăţii civile pot schimba opţiunile unei politici 
publice. Analiza profundă a infl uenţei pe care 
o are societatea civilă în procesul de elaborare 
şi implementare a politicilor publice contribu-
ie la îmbunătăţirea calităţii dialogului dintre 
autorităţile statului și mediul de afaceri. 

Membrii GLT reprezintă diverse autori-
tăţi ale statului (autorităţi publice centrale 
și locale), mediul de afaceri, reprezentanţi ai 
societăţii civile și mediul știinţifi c. În cadrul 
fi ecărui atelier de lucru participanţii au apro-
bat mandatul pentru fi ecare grup tematic, 
analizând subiectele, identifi când aspectele 

critice și problemele principale legate de aces-
tea, discutând și făcând schimb de experienţă 
și, în fi nal, au elaborat documente de poziţie 
ce au fost remise Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului.

Pentru a crește competitivitatea secto-
rului agroalimentar, prin restructurarea şi 
modernizarea acestuia, sursele fi nanciare ce 
sunt alocate din bugetul de stat sunt limitate, 
de multe ori chiar insufi ciente. Plus la toate, 
Republica Moldova urmează să implemen-
teze practici inovative, să asigure fl uxuri de 
informaţii și experienţe cu partenerii externi. 
Deci, cooperarea cu partenerii externi este o 
prioritate pentru dezvoltarea agriculturii și a 
zonelor rurale.

Este necesar să menţionez că RNDR este 
unică în Republica Moldova și care, împreu-
nă cu membrii săi, se implică activ în soluţi-
onarea subiectelor stringente ale populaţiei 
din zonele rurale. În timpul apropiat vor fi  
promovate mai multe iniţiative legislative, 
modifi cări ale cadrului regulatoriu, care în 
fi nal vor aduce benefi cii, resurse fi nanciare, 
proiecte și instrumente pentru dezvoltarea 
zonelor rurale. Cu acest suport vor fi  create 
noi locuri de muncă, oportunităţi pentru 
toate grupele și zonele, inclusiv pentru cele 
defavorizate. RNDR este o structură de per-
spectivă, care ajunge la decizii prin consens, 
iar  cel mai important argument este că 
oamenii cred în efi cienţa și rezultatele ce le 
va atinge RNDR.
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ÎNCĂ UN PAS SPRE ATINGEREA OBIECTIVELOR PROPUSE
 MOLDOVA ARE UN POTENŢIAL RURAL CU MARI ȘANSE DE DEZVOLTARE, IAR RNDR POATE 
CONTRIBUII ȘI MAI MULT LA PROMOVAREA TRADIŢIILOR VALORICE ALE ŢĂRII

ESTE IMPORTANT SĂ COOPERĂM CU PARTENERI DE PESTE HOTARE, DAR ESTE ȘI MAI IMPORTANT 
SĂ COOPERĂM CU PARTENERI DIN ŢARĂ ȘI SĂ UNIM EFORTURILE PENTRU PROCESELE DE DEZVOLTARE

PRIN INTERMEDIUL RNDR,  BENEFICIARII AU POSIBILITATEA REALĂ 
DE A INFLUENŢA POLITICILE STATULUI

Svetlana LAZAR, 
Președintele Asociaţiei 
Turismului Rural, Ecologic 
și Cultural din Moldova

Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rura-
lă este o organizaţiie orientată către îmbună-
tăţirea calităţii politicilor de dezvoltare agro-
rurală și implementării acestora. Obiectivele 
reţelei se axează pe mai multe segmente și 
anume: creșterea participării societăţii civile 
la implementarea și monitorizarea Strategiei 
Naţionale de Dezvoltare Rurală și Agricolă; 
asigurarea comunicării între părţile intere-
sate; promovarea politicilor echitabile pentru 

o agricultură competitivă și inovatoare; 
promovarea abordării LEADER în dezvoltarea 
comunităţilor rurale, altele.

Moldova are un potenţial rural cu mari 
șanse de dezvoltare. RNDR poate contribuii 
și mai mult la promovarea tradiţiilor valo-
rice ale ţării și cointeresarea localnicilor în 
dezvoltarea afacerilor sale turistice, ecologice, 
culturale.

Devenirea RNDR în calitate de membru 
al  PREPARE generează noi posibilităţi de 
succes în dezvoltarea  relaţiilor naţionale și 
internaţionale.

Grupul de lucru multiplanic al RNDR a 
elaborat un șir de propuneri privind îmbu-
nătăţirea condiţiilor de dezvoltare a activi-
tăţilor din mediul turistic rural. Parte din 
ele continuă a fi  discutate în tratative de 
susţinere a lor.

Buna colaborare a societăţii civile cu auto-
rităţile responsabile ale statului a contribuit 
la dezvoltarea succesului multiplanic a câtor-
va micro-zone în implementarea unor idei de 
dezvoltare a abordării LEADER în mai multe 
localităţi rurale.

Refritor la cooperarea cu parteneri de pes-
te hotare, voi menţiona că un proiect inter-
naţional comun doar generează noi șanse de 
succes multiplanic.

În cazul ieșirii din situaţia actuală criză 
pandemică, avem șanse depline de a schimba 
în bine viaţa noastră, de la mediul rural la 
scara întregii ţări.   

Marina ALBU, 
Președintele Reţelei Naţionale 
LEADER în Republica Moldova

Consider că astăzi RNDR nu este un pro-
iect, ci o Reţea, o iniţiativă a organizaţiilor/
instituţiilor, persoanelor, care activează în 

domeniul dezvoltării rurale și au dorinţ[ și en-
tuziasm pentru a schima în bine zonele rurale 
și calitatea de viaţă a locuitorilor și localităţi-
lor rurale. 

PREPARE este Reţeaua internaţională pen-
tru dezvoltare rurală a ţărilor Europei centrale 
și de est. Participarea Republicii Moldova în 
această Reţea este importantă din punct de 
vedere a creării parteneriatelor internaţionale 
și stabilirii unui dialog privind situaţia zonelor 
rurale din regiune, dar și schimb de experien-
ţă privind conceptul și instrumentele pentru 
dezvoltare a zonelor rurale în ţările membre 
PREPARE.

Consider că s-a făcut o muncă mare, cu 
implicarea mai multor persoane pentru elabo-
rarea poziţiilor. Unele poziţii au fost promova-
te cu succes. Sper că și anul acesta RNDR va 
înregistra aceleași rezultate.

Cooperarea societăţii civile cu institu-
ţiile statutului este una foarte importantă, 
deoarece doar prin eforturi comune și sinergia 
acţiunilor putem să asigurăm procesele de 

dezvoltare și durabilitatea acestora. Așa un 
parteneriat s-a întâmplat în cadrul implemen-
tării abordării LEADER în Republica Moldova, 
unde pe de o parte sunt implicate organizaţii 
ce fac parte din sectorul societăţii civile și 
parteneri de dezvoltare, dar, pe de altă parte, 
este implicat Ministerul Agriculturii Dezvol-
tării regionale și Mediului, care întreprinde 
eforturi pentru implementarea Programului 
LEADER fi nanţat din surse publice și privește 
abordarea LEADER ca unul din instrumentele 
în cadrul politicilor de dezvoltare rurală.

În anul 2020 GAL-urile vor continua acti-
vitatea lor fi ind susţinute din sursele Uniunii 
Europene și Asistena Poloniei. La moment, 23 
de GAL-uri au anunţat (unii sunt în proces de 
anunţare) Concursurile locale ale GAL pentru 
fi nanţarea micro-proiectelor ce sprijină imple-
mentarea Strategiilor de Dezvoltare Locală. Se 
estimează că în anul 2020 GAL-urile din RM 
vor sprijini implementarea a aproximativ 400 
de micro-proiecte pentru dezvoltare rurală.

Este important să cooperăm cu parteneri 

de peste hotare, dar este și mai important să 
cooperăm cu parteneri din ţară și să unim 
eforturile pentru procesele de dezvoltare, să 
avem un dialog efi cient între reprezentanţii 
zonelor rurale, organizaţiile din domeniul dez-
voltării rurale sau domenii conexe și institu-
ţiile statului care pot asigura sustenabilitatea 
proceselor de dezvoltare.

Cred că RNDR va fi  consolidată și mai mult 
și va deveni un partener de încredere pentru 
părţile interesate a proceselor de dezvoltare 
rurală și pentru instituţiile statului. Cred că 
în cadrul RNDR se vor aborda și în continuare 
subiecte ce ţin de probleme cu care se confruntă 
zonele rurale din RM și va continua procesul de 
elaborare a soluţiilor de dezvoltare a satelor. Eu 
reprezint Reţeaua Naţională LEADER din Re-
publica Moldova și vreau să menţionez că atât 
pentru mine, cât și pentru colegii mei,  RNDR 
reprezintă o platformă importantă de comu-
nicare cu organizaţiile implicare în dezvoltare 
rurală și instituţiile de stat responsabile de acest 
domeniul.

Iurie UȘURELU, 
Director al Asociaţiei Producă-
torilor de Plante Eterooleagi-
noase „Aromeda”

Pentru a avea posibilitatea de a analiza și, 
ulterior, a veni cu argumente ce este Reţeaua 
Naţională de Dezvoltare Rurală, cred  ca ar fi  
bine de a începe de la formă și conţinut sau, 
mai simplu, ce și pe cine reprezintă aceasta 
instituţie?  Cred că anume în acest mod vom 
percepe mai bine importanţa, necesitatea și, de 
ce nu, viitorul acestui Proiect.

În primul rând, RNDR este o instituţie in-
tegratorie, care reprezintă pe cei pentru care se 
scriu reguli de joc, și care, zi de zi, sunt în mij-
locul evenimentelor și schimbărilor ce au loc 
în mediul rural. În al doilea rând, prin inter-
mediul RNDR benefi ciarii au posibilitatea reală 
de a infl uenţa politicile statului, reieșind din 
propriile necesităţi. În al treilea rând, RNDR 
este o platformă de discuţii, unde reprezentan-
ţii  sectoarelor care activează în mediul rural 
pot face schimb de opinii și păreri asupra celor 
mai arzătoare tematici ale sectorului, si, în 
fi nal, RNDR este și o platformă de instruire și 
ghidare, or dezvoltarea presupune cunoaștere...

Nu aș fi  atât de categoric ca să  utilizez 
cuvântul masiv. Mai degrabă aș agrea ”destul 
de intens”.  Noi, moldovenii, avem un specifi c 
- nu ne avântăm prea repede în noi activităţi. 
Aici cred ca și-a pus amprenta istoria de după 
independenţa încoace. Am avut prea multe 

experimente implementate,  prin diferite pro-
iecte, prin care ni s-au propus diferite metode 
de administrare și dezvoltare a businessu-
lui rural: asociaţii și asocieri, cooperative și 
grupuri de întreprinzători, direcţionare spre 
diferite pieţe de desfacere fără a ţine cont de 
specifi cul pieţelor și cheltuielilor adiţionale, 
tehnologii, produse și ambalaje etc. Toate cele 
menţionate au fost, mai mult sau mai puţin, 
făcute unilateral și, trebuie sa recunoaștem, o 
parte din ele au avut perioada de viaţă direct 
proporţională cu sursele fi nanciare acordate de 
donator. Odată cu terminarea banilor, se termi-
nau și iniţiativele. Cred ca intensitatea aderării 
la RNDR este cauzată de faptul ca aici se pune 
accentul pe dezvoltarea reciproc avantajoasă, 
înţeleasă și acceptată de toţi actorii implicaţi, 

precum și posibilitatea reală de a participa la 
dialog, unde ești auzit, unde se ţine cont de 
părerea fi ecăruia. 

Este o cale reală de a îmbrăţișa, accepta și 
urma cele mai bune practici europene. Dacă  
vrem să fi m europeni, trebuie să aducem me-
diul european în Moldova, nu prin declaraţii și 
postări în reţelele de socializare, ci prin fapte și 
acţiuni concrete.  Or efectul standardelor și pă-
rerilor ambigue,  care se schimbă peste noapte, 
demult nu mai este acceptat de societate.

Documentele reprezintă viziunile și do-
rinţele celor ce trăiesc și activează în zonele 
rurale...

De fapt, conceptual, RNDR este creată 
pentru ca autorităţile statului sa aibă posibi-
litatea de a se documentă cu efectul modifi -
cărilor legislative și, respectiv, de a reacţiona 
rapid la necesităţile sectorului. Dacă să luăm 
în calcule că schimbările parvenite în ultimii 
cinci-șase ani au redus drastic capacităţile 
operaţionale a principalei instituţii de ramu-
ră – MADRM -, atunci înţelegem ca veriga 
lipsa a lanţului agricol este anume Reţeaua 
Naţională de Dezvoltare Rurală, care prin 
rolul său de monitor activ și multidimensio-
nal va asigură dezvoltarea durabilă a zonelor 
rurale ale ţării.

Așa a fost să fi e ca, de la bun început, să 
particip activ la dezvoltarea mișcării GAL-
urilor în Republica Moldova – începând cu 
primele proiecte care au fi nalizat cu crearea 
primelor Grupuri de Acţiune Locală, elabo-
rarea cadrului legislativ și până la formarea 

reţelei naţionale a GAL-urilor.  Urmărind  
din interior procesul formării și dezvoltaţii  
acestei forme de asociere, vreau să afi rm cu 
toată certitudinea ca, cu toate ca încă nu 
avem acea fi nanţare și acele posibilităţi pe 
care le au colegii din ţările europene, cu toate 
că încă suntem la început de cale și încă nu 
putem vorbi de realizări grandioase, un lucru 
este cert – dorinţa oamenilor de a-și schimba 
viaţă și dorinţa de a participa activ la aceste 
schimbări.

GAL-ul este o competiţie a celor mai 
bune idei –jurizată de însăși participanţi, iar 
câștigătorul fi nal este comunitatea.  

”...Nu trebuie să inventăm bicicleta -  ea deja 
demult este inventată”.  Cu toate că mai suntem 
atrași încă în jocurile geopolitice, Moldova are 
prioritatea ţărilor mici - fl exibilitate și posibi-
litatea implementării celor mai bune practici 
internaţionale, în timp restrâns. Dacă dorim 
prosperitate și dezvoltare durabilă, pentru noi 
și pentru viitoarele generaţii, este vital necesar 
să nu pierdem timpul în discuţii și dezbateri 
interminabile și fără de rezultat. Preluarea celor 
mai bune practici este cerinţa zilei de azi, iar 
cooperarea cu partenerii de dezvoltare, care ne 
sunt și prieteni adevăraţi, este unica soluţie în 
a vedea  Moldova  alături de așa ţari ca Belgia, 
Irlanda, Lituania, Estonia etc.

Activă, vizibilă, cu mulţi membri și plină 
de iniţiative și proiecte în derulare,  recunos-
cută și apreciată de către oamenii ce activează 
in regiunile rurale,  și de către partenerii de 
dezvoltare.
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În fi ecare zi, tot mai multe 
persoane vând și cumpără fructe 
și legume, dar și tehnologiile lor 
de producere, pe platformele de 
tranzacţionare Telegram. Totuși, 
în ciuda recomandărilor noastre, 
de multe ori o fac foarte inefi cient, 
încât obţin mai degrabă anti-pu-
blicitate, doar irosindu-și timpul și 
eforturile.

Din aceste motive, dorim să ară-
tăm, prin exemple de la grupurile 
noastre, ce greșeli tipice fac parti-
cipanţii și cum să își promoveze cel 
mai efi cient produsele pe platforme-
le noastre de tranzacţionare, dar și 
pe celelalte.

Apropo, aceleași reguli vor fi  
relevante pentru vânzările din gru-
purile Viber, care sunt deosebit de 
populare în unele ţări.

1. INTRAŢI 
ÎN CATEGORIA 
CELOR CĂUTAŢI

Nu toţi utilizatorii activează no-
tifi cările, ci vizualizează, ocazional, 
mesajele de grup. În acest caz, se 
pot acumula foarte multe anunţuri 
care nu sunt vizualizate. Pentru a le 
vedea, respectiv, trebuie să pierdeţi 
mult timp, iar timpul, precum se 
cunoaște, aduce bani.

Prin urmare, multe persoane 
folosesc căutarea în grup pentru 
a accelera procesul, mai ales că în 
Telegam acest lucru se poate face 
în mai multe moduri. Dar aici se 
ascunde o capcană. Un anunţ plasat 
incorect, pur și simplu, nu va fi  găsit 
în procesul de căutare.

Analizăm greșelile tipice ale 
participanţilor, din cauza cărora 
anunţul lor nu poate fi  găsit la 
căutare.

A) În textul publicitar nu se 
indică produsul.

Dacă întâlniţi un astfel de anunţ 
într-un grup, atunci totul pare clar 
– se propun dovlecei din regiunea 
Adygea, de la 5 tone. Dar dacă 
participantul, care are nevoie de 
dovlecei, scrie în căutare „dovlecei”, 
atunci nu va vedea acest anunţ, 
iar cel care l-a postat va pierde, 

probabil,  clientul. Apropo, ar fi , 
de asemenea, de dorit să se indice 
ţara și numărul de telefon în textul 
propriu-zis. Uneori nu este posibil 
să trimiteţi un mesaj privat sau 
vânzătorul nu îl vede. În plus, toate 
mesajele sunt copiate automat pe 
site-ul EastFruit din portalul de 
tranzacţionare, unde anunţurile 
fără număr de telefon sunt inutile. 
Și aceasta duce la pierderea potenţi-
alilor clienţi.

Încă un sfat - dacă vindeţi to-
mate, este mai bine să scrieţi „roșii” 
și „tomate” în text, deoarece ambele 
cuvinte sunt folosite în viaţa de zi 
cu zi destul de larg, iar căutarea 
cuvântului „tomate” nu va găsi 
anunţuri cu cuvântul „roșii”.

Indicaţi întotdeauna numele 
produsului și numărul de telefon în 
text!

B) Anunţul-poză

La prima vedere, totul pare să 
fi e bine. Produsele sunt indicate, 
locul, preţul și chiar telefonul de 
contact. Dar, din nou, cu ajutorul 
unei căutări, nimeni nu va vedea 
acest anunţ, nici cei care caută cas-
traveţi, nici cei care caută reclame 
din Rusia sau Novosibirsk.

De aici, ai pierdut timpul fără de 
folos, desenând o imagine publicita-
ră, dar, în același timp, ai ascuns-o 
de majoritatea utilizatorilor. În cele 
din urmă, ar fi  mult mai efi cient să 
plasezi fotografi a, iar sub ea – textul 
respectiv.

Atenţie: Ideea de a plasa textul 
pe imagine nu este una bineveni-
tă! Duplicaţi întotdeauna textul în 
anunţ.

C) În anunţul nu se indi-
că ţara și orașul de expediere 
sau livrare - cea mai frecventă 
greșeală pe care o fac majorita-
tea participanţilor.

Dacă cineva caută reclame din 
Rusia, atunci nu va vedea anunţul.

În plus, chiar dacă ţara este 
indicată, trebuie să specifi caţi 
orașul, deoarece Rusia, Ucraina, 
Kazahstan și Uzbekistan sunt 
ţări foarte mari. Faceţi-l ușor de 
găsit pentru client și arătaţi-i că îi 
preţuiești timpul.

Prima întrebare care apare pen-
tru cineva care citește un astfel de 
anunţ este UNDE? De unde partici-
pantul cumpără roșii? Unde găsește 
o cantitate mare de dovlecei ?

La publicarea unui anunţ, trebu-
ie ţinut cont de faptul că grupurile 
noastre sunt internaţionale și sunt 
reprezentanţi din peste 30 de ţări. 
Prin urmare, fără a indica locul, în 
primul rând, arătaţi lipsă de respect 
faţă de participanţi, forţându-i să 
pună întrebări de concretizare su-
plimentare și, în al doilea rând, voi 
înșivă nu le răspundeţi, de multe 
ori, mai târziu. Pe când, ca să proce-
daţi corect, este necesar să indicaţi, 
pur și simplu, aceste informaţii în 
anunţ.

2. FOLOSIŢI 
HASHTAGURI

Un hashtag (din engleză. Ha-
shtag - semnul „#”) este un cuvânt 
cheie care este scris după semnul 
„#”. Dacă puneţi # în faţa oricărui 
cuvânt din Telegam, acesta devine 
automat unul pe care se poate face 
clic, iar atunci când faceţi clic pe 
acesta, se deschide o fereastră care 
afi șează mesaje cu un hashtag simi-
lar. Spre deosebire de Instagram și 
Facebook, căutarea globală nu func-
ţionează în Telegram, astfel încât 
utilizatorul va vedea doar postări 
din grupurile și canalele la care este 
abonat. Dar acest lucru ne oferă și 
oportunităţi suplimentare de căuta-
re rapidă într-un grup. De exemplu, 
dacă utilizaţi numele companiei cu 
un hashtag în toate anunţurile dvs., 
participantul va putea vedea toate 
anunţurile dvs. cu un singur clic.

Se recomandă utilizarea hash-
tag-urilor cu numele produsului 
și locaţia (ţară, oraș). Puteţi plasa 
hashtag-uri atât în   textul publicitar, 
cât și mai jos.

3. PLASAŢI CORECT 
FOTOGRAFIILE

Există mai multe modalităţi 
de a posta fotografi ile produsului 
pe Telegram - „Ca un fi le”, „Ca a 
imagine” și „Ca o galerie”. Prima 
metodă este folosită dacă trebuie 
să transferaţi imaginea în calita-
tea sa originală, prin urmare, nu 
este potrivită pentru plasarea în 
grupuri, din cauza dimensiunilor 
mari ale fi șierelor. Vă recomandăm 
să plasaţi fotografi a ca imagine și, 
dacă există mai multe, atunci sub 
forma unei galerii.

În același timp, numărul de 
imagini nu trebuie să depășească 5, 
pentru un singur anunţ, și ar trebui 
să fi e cât mai informative. Nu ar 
trebui să postaţi fotografi i identice 

sau aproape identice, care nu poartă 
o încărcătură informativă distinctă 
- acest lucru aglomerează grupul 
și enervează  clienţii, astfel încât 
aceștea devin mai tentaţi să apeleze 
la cineva care îi tratează cu mai 
mult respect.

De asemenea, și utilizarea 
videoclipurilor este o idee nu 
foarte bună. Nu faceţi acest lucru, 
deoarece videoclipul îi enervea-
ză pe cumpărători. Majoritatea 
oamenilor nu vor dori să-și piardă 
timpul vizionând videoclipuri de 
amatori, de obicei de proastă cali-
tate. Dacă vă solicită să trimiteţi 
un videoclip, atunci o puteţi face 
întotdeauna. Dar, cel mai probabil, 
vi se va cere să afi șaţi produsul în 
timpul conversaţiei video. Respec-
tă-ţi clientul! 

Plasarea de multe fotografi i este 
o idee proastă! Ideea cu videoclipul 
tot nu este o idee grozavă. Așadar, 
plasăm minimum de fotografi i și 
numai sub formă de galerie.

 

4. NUMĂRUL 
DE TELEFON ESTE 
PRINCIPALUL LUCRU, 
DAR NU TOATĂ LUMEA 
ÎL INDICĂ

Uneori participanţii uită să 
indice numărul de telefon în textul 
publicitar, ceea ce, practic, anulează 
toate eforturile. Iar reclamele simi-
lare se încadrează în categoria celor 
în care participanţii cu experienţă 
nu au încredere, deoarece, dacă o 
persoană își ascunde telefonul de 
contact, atunci este posibil că are 
motive să se ascundă.

Cei care indică un număr de 
telefon în anunţuri nu o fac întot-
deauna corect. Vă recomandăm să 
publicaţi numărul dvs. de telefon în 
format internaţional, cu un semn 
„+” și un cod de ţară. Ce dă aceasta? 
Dacă telefonul este scris în format 
internaţional, puteţi efectua un apel 
doar făcând clic pe numărul dat. 
Imposibilitatea de a efectua un apel 
imediat înseamnă că avantaj are cel 
care a postat numărul de telefon cu 
codul respectiv și, prin urmare, aţi 
pierdut un potenţial client. 

Prin plasarea corectă a numă-
rului de telefonu, facilitaţi cât ma 
mult posibilitatea participanţilor 
de a efectua un apel telefonic și, 
în consecinţă, creșteţi numărul de 
apeluri ale clienţilor.

Indicaţi întotdeauna codul ţării 
în numărul de telefon!

5. EVIDENŢIEM 
UN ANUNŢ

Pentru a atrage atenţia asupra 
anunţului dvs., trebuie să îl eviden-
ţiaţi. Există puţine oportunităţi în 
Telegram pentru a evidenţia textul, 

dar, totuși, există anumite posibili-
tăţi. De exemplu:

Pentru a evidenţia cuvântul cu 
caractere aldine, trebuie să puneţi 
două asteriscuri pe ambele părţi.

Scrieţi **Pepene verde** - obţi-
neţi Pepene verde.

Pentru a selecta un font oblic, 
trebuie să puneţi două caractere 
subliniate în loc de asteriscuri.

Scriem __ Zămos __ - primim 
Zămos.

Puteţi utiliza, de asemenea, 
Emoticoane pentru evidenţiere, im-
portant este să nu exageraţi și să nu 
transformaţi anunţul într-o imagine 
atrăgătoare, dar în care textul este 
aproape ilizibil.

6. EDITAREA 
ANUNŢURILOR

Utilizatorii uită adesea câte 
ceva și, respectiv, adaugă informaţii 
în următorul mesaj. Drept urma-
re, dacă aveţi noroc și nimeni nu 
publică alte anunţuri, rezultatul 
este aproximativ așa cum vedem în 
imagine. De aici, este mai bine să 
utilizaţi funcţia de editare. Facem 
clic pe anunţul dvs. și selectăm 
Modifi caţi (Edit). 

Respectând aceste reguli simple, 
veţi crește semnifi cativ efi cienţa 
vânzărilor și veţi obţine clienţi noi. 
Astfel, puteţi vinde produsele mai 
profi tabil și mai repede, cheltuind 
mai puţin timp.

Grupurile noastre din Tele-
gram:

Grupul în care puteţi face recla-
mă pentru cumpărarea și vânzarea 
de fructe și legume - EF Trade 
Platform. 

Grupul în care puteţi face recla-
mă pentru cumpărarea și vânzarea 
de servicii și tehnologii pentru 
producţia de fructe și legume - 
EF Technology.

Grupul în care puteţi face recla-
mă pentru cumpărarea și vânzarea 
de fructe și legume în Ucraina este 
УкрОпт.  

ȘASE PAȘI SIMPLI PENTRU CREȘTEREA VÂNZĂRILOR 
DE LEGUME, FRUCTE ȘI POMUȘOARE CU TELEGRAM
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Agenţia de Intervenţie și Plăţi 
pentru Agricultură informează că, 
în perioada 17 februarie - 20 mai 
2020, s-a desfășurat primul apel de 
recepţionare a cererilor de solicita-
re a subvenţiilor în avans, pentru 
îmbunătăţirea nivelului de trai şi 
de muncă în mediul rural. Astfel, 
conform datelor obţinute ca urma-
re a procesării preliminare, AIPA a 
recepţionat 103 cereri de solicitare a 
subvenţiei în avans, cu planifi carea 
investiţilor în dezvoltarea mediului 
rural de circa 160 mil. lei. 

De menţionat că aportul statului 
pentru dezvoltarea proiectelor inves-
tiţionale urmează a fi  de peste 128,0 
mil. lei, surse disponibile în Fondul 
Naţional al Dezvoltarea Agriculturii şi 
Mediului Rural.

În cad 

Urmare a ultimului apel anunţat 
în cadrul Programului de granturi 
”Facilitarea accesului la pieţele de 
desfacere”,  implementat de Proiec-
tul MAC-P, au fost aprobate pentru 
fi nanţare 8 grupuri de producători, 
care vor benefi cia de granturi în 
valoare totală de peste 2.6 milioane 
de dolari SUA.

Patru dintre grupurile de pro-
ducători selectate sunt specializate 
în producerea fructelor, urmând să 
investească mijloacele obţinute în 
construcţia depozitelor frigorifi ce 
moderne. Alte d 

AIPA A RECE CA 160 MIL. LEI

OPT  ARI SUA
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MADRM ȘI SOLIDARITY FUND PL ÎN MOLDOVA 
AU SEMNAT UN MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE PENTRU 
IMPLEMENTAREA ABORDĂRII LEADER ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Ministrul Agriculturii, Dezvol-
tării Regionale și Mediului, Ion 
PERJU a avut, recent , o întrevede-
re ofi cială cu noii ambasadori ai 
Republicii Moldova acreditaţi în 
statele membre ale Uniunii Euro-
pene. Subiectul central al discuţii-
lor a vizat iniţiativele de cooperare 
ale MADRM în raport cu statele 
membre ale UE pe segmentele de 
activitate ale ministerului.

 
Ministrul Ion PERJU a salutat 

diplomaţii și le-a mulţumit pentru 
că au acceptat să participe la dialog, 
menţionând: „Promovarea mediului 
de afaceri este o prioritate pentru 
MADRM, atât în format bilateral, 
cât și multilateral, în vederea am-
plifi cării și accelerării schimburilor 
comerciale și investiţiilor”.

 În context, ministrul a prezen-
tat priorităţile activităţii MA-

DRM pentru perioada următoare, 
aducând în prim-plan exportul și 
creșterea competitivităţii produ-
selor agro-alimentare, precum 
și explorarea noilor perspective 
pentru consolidarea sectorului 
agricol autohton. De asemenea, 
ofi cialul le-a dorit mult succes 
noilor ambasadori în realizarea 
misiunilor diplomatice, reliefând 
importanţa stabilirii unui dialog 
fi abil și constructiv.

 La dialogul cu ambasadorii 
au participat și Secretarii de Stat, 
Mihail Machidon, Tatiana Nisto-
rică, Dorin Andros, Maxim Popov, 
responsbaili de politicile promo-
vate de minister, care au reiterat 
necesitatea atragerii fondurilor de 
asistenţă externă, au vorbit despre 
importanţa revitalizării partene-
riatelor internaţionale, în direcţii 
precum: infrasctructura, dezvoltare 

regională, zootehnie, fi totehnie, 
protecţia mediului, agroturism, 
învăţământ și cercetare știinţifi că 
în agricultură și au venit cu propu-
neri de consolidare a cooperării cu 
statele membre ale UE.

 La fi nal, reprezentanţii MADRM 

de comun acord cu Ambasadorii au 
convenit să întocmească agende 
de acţiuni bazate pe dezvoltarea 
oportunităţilor de aprofundare a co-
operării cu statele membre ale UE, 
în care urmează să-și desfășoare 
mandatul.

Notă: În baza Hotă rârilor Guver-
nului din 13 mai curent, executivul a 
aprobat numirea în funcţie a noi Am-
basadori:

1. Adrian ROȘA, Ambasador Extra-
ordinar și Plenipotenţiar al Republicii 
Moldova în Letonia;

2. Alexei CRACAN, Ambasador Ex-
traordinar și Plenipotenţiar al Republi-
cii Moldova în Republica Portugheză;

3. Alexandru CODREANU, Ambasa-
dor Extraordinar și Plenipotenţiar al 
Republicii Moldova în Cehia;

4. Anatol CEBUC, Ambasador 
Extraordinar și Plenipotenţiar al Repu-
blicii Moldova în Bulgaria;

5. Anatolie URECHEANU, Amba-
sador Extraordinar și Plenipotenţiar 
al Republicii Moldova în Republica 
Italiană;

6. Igor BODIU, Ambasador Extra-
ordinar și Plenipotenţiar al Republicii 
Moldova în Polonia.

Ministerul Agriculturii, Dez-
voltării Regionale și Mediului 
(MADRM) și Fundaţia Poloneză 
Solidarity Fund PL în Moldova au 
semnat Memorandumul de Înţele-
gere pentru consolidarea eforturi-
lor și asigurarea unui parteneriat 
durabil în susţinerea co munităţi-
lor rurale. Evenimenutl a avut loc, 
astăzi, la MADRM.

Memorandumul are drept scop 
asigurarea cooperării în vederea 
dezvoltării rurale prin mecanismul 
LEADER, având la bază scopurile și 
obiectivele menţionate în Strategia 
Naţională de Dezvoltare Agricolă și 
Rurală.  

Ministrul Ion PERJU a vorbit în 
cadrul evenimentului despre impor-
tanţa semnării Memorandumului, 
ca fi ind un prim pas în instituţio-
nalizarea Programului LEADER în 
Republica Moldova.

„Moldova are nevoie de o nouă 
abordare în sprijinul localităţilor 
rurale, iar experienţa de peste 30 
de ani a Uniunii Europene, demon-
strează efi cienţa LEADER - unde 
protagonistul și benefi ciarul prin-
cipal este cetăţeanul, iar motorul 

acestui program sunt Grupurile de 
Acţiune Locală. În acest context, 
MADRM demonstrează un inte-
res sporit pentru implementarea 
abordării LEADER în ţara noastră”, a 
declarat Ion Perju.

În intervenţia sa, Excelenţa Sa, 
Peter Michalko, Ambasador al Uni-
unii Europene în Republica Moldova 
a reliefat faptul că UE este entitatea 
care vine să sprijine calea de dez-
voltare a regiunilor rurale și îmbu-
nătăţirea condiţiilor de viaţă pentru 
toţi cetăţenii Republicii Moldova, 
subliniind: „Republica Moldova ar 

putea fi  prima ţară în afara Uniunii 
Europene care va fi nanţa abordarea 
LEADER din banii publici și poate 
fi  o oportunitate excelentă pentru 
dezvoltarea locală desfășurată 
de localnici. Schimbarea mare în 
viaţa oamenilor, vine cu pași mici, 
iar entuziasmul care există merită 
susţinut”.

În același context, Ambasado-
rul Republicii Polone în Republica 
Moldova,Excelenţa Sa,  Bartłomiej 
Zdaniuk, a reiterat faptul  că sub-
sidiaritatea este unul dintre cele 
mai esenţiale principii de care se 

ghidează UE, unde fi ecare face ce 
poate mai bine, statul la nivel de 
stat, iar puterea locală la nivel local. 
„Sunt convins că împreună putem 
face ca partea din Produsul Intern 
Brut creat în zonele rurale să fi e și 
mai mare decât în zonele urbane, 
pentru că potenţialul este enorm”, a 
subliniat Bartłomiej Zdaniuk.

La rândul său, Tomasz Hor-
bowski, directorul de ţară al 
Solidarity Fund PL în Moldova a 
adus mulţumiri partenerilor de 
dezvoltare, menţionând că succesul 
implementării abordării LEADER 
în Republica Moldova se datorea-
ză colaborării durabile dintre toţi 
partenerii.

Menţionăm că, parteneriatul 
prevede colaborarea și asisten-
ţa reciprocă în ceea ce privește 
implementarea abordării LEADER 
în Republica Moldova, precum și în 
procesul de creare și implementare 
a Programului LEADER fi nanţat din 
Fondul Naţional de Dezvoltare Agri-
colă și Rurală. Abordarea LEADER 
este instrumentul Uniunii Europene 
de dezvoltare a zonelor rurale, iar 
implementarea acestuia în Republi-
ca Moldova se desfășoară din anul 

2016, cu sprijinul Uniunii Europene, 
Republicii Polone și altor parteneri.

NOTĂ: Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului 
susţine în calitate de partener 
strategic abordarea LEADER drept 
exemplul reușit de parteneriat la 
nivel central și cooperarea dintre 
autorităţi și cetăţeni.  În prezent, în 
ţară activează 32 Grupuri de Acţi-
une Locală, care acoperă aproxima-
tiv 35% din zonele rurale ale ţării.  
Cu suportul fi nanciar al Uniunii 
Europene și Polish Aid, 23 GAL-uri 
au lansat recent apeluri de propu-
neri în microregiunile lor pentru a 
realiza proiecte care să contribuie 
la dezvoltarea economică, culturală, 
socială, îmbunătăţirea infrastruc-
turii locale etc. Solidarity Fund 
PL în Moldova este reprezentanţa 
Fundaţiei Poloneze Solidarity Fund 
PL, înfi inţată de către Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Polone. În Republica Moldova 
activează începând cu anul 2012. 
Organizaţia susţine procesele de 
dezvoltare locală în ţară susţinând 
inclusiv și implementarea abordării 
LEADER.

Pe 19 iunie curent  a avut loc 
videoconferinţa copreședenţilor Co-
misiei interguvernamentale moldo-
rusă pentru colaborare economică 
între Federaţia Rusă și Republica 
Moldova. La eveniment a participat 
Vladislav Cotici, directorul general 
ANSA, în calitatea sa de membru al 
Comisiei.

Părţile au discutat subiecte ce 
ţin de colaborarea economică în 
domeniul agriculturii și al siguranţei 
alimentelor de origine vegetală și 
animală. Au fost trecute în revistă 
acţiunile comune realizate în aceste 
domenii cheie, dar și perspectivele de 
consolidare a colaborării.

”Datorită eforturilor comune, 

s-au efectuat mai multe vizite de 
inspecţie la companiile ce intenţio-
nează să exporte produse de origine 
animală în Federaţia Rusă și înde-
plinesc normele prevăzute. La fel, 
s-a accentuat colaborarea efi cientă 
cu instituţiile omoloage (Rosselhoz-
nadzor și Rospotrebnadzor), menţio-
nând despre continuarea eforturilor 
pentru o colaborare mai bună între 
ţările noastre”, a declarat Vladislav 
Cotici, directorul general ANSA.

Activităţile Comisiei intergu-
vernamentale moldo-rusă pentru 
colaborare economică între Federaţia 
Rusă și Republica Moldova sunt pre-
văzute în Protocolul celei de-a XV-a 
Ședinţe a Comisiei mixte moldo-ruse, 
desfășurată în 2019 la Chișinău.

MINISTRUL ION PERJU SA ÎNTÂLNIT CU NOII AMBASADORI AI REPUBLICII 
MOLDOVA ACREDITAŢI ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

PROGRESELE COLABORĂRII MOLDORUSE ANALIZATE ÎN CADRUL VIDEOCONFERINŢEI 
COPREȘEDINŢILOR COMISIEI INTERGUVERNAMENTALE BILATERALE
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Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului (MADRM) va benefi cia 
de suportul Organizaţiei pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OECD), în cadrul pro-
iectului EU4ENVIRONMENT, pentru îmbună-
tăţirea managementului Fondului Ecologic 
Naţional (FEN). În acest sens, astăzi, MA-
DRM și OECD au avut o ședinţă de coordona-
re a activităţilor în cadrul proiectului.

 
Ședinţa a avut loc on-line și a avut scopul 

de a coordona a ctivităţile pe termen scurt, în 
cea de-a doua jumătate a anului 2020, și pe 
termen lung – pentru anii 2021-2022, precum 
și de a prezenta concomitent progresul în 
implementarea activităţilor EU4Environment 
orientate spre consolidarea capacităţilor FEN.

 În cadrul comunicării on-line, Secretarul de 
Stat, Maxim POPOV și-a expus opinia vis-a-vis 
de acţiunile în acest sens, realizate în prima ju-
mătate a anului 2020 și a subliniat priorităţile 

MADRM pentru următoarea perioadă.
 „Fondul Ecologic Naţional este în proces de 

reformă și necesită îmbunătăţirea capacităţilor 
de management. Noul proiect de Regulament al 
FEN este în proces de elaborare, primul concept 
a fost supus consultărilor interne. Conform 
procedurilor  guvernamentale Regulamentul 
ar putea fi  aprobat într-o perioadă de până la 
5 luni. Avem nevoie de elaborarea Manualului 
Operaţional pentru FEN ce să includă: formula-
re de cerere, formulare de evaluare, formulare 
de raportare și monitorizare a proiectului la 
toate etapele; indicatorii și criteriile pentru 
controlul și performanţa calităţii, precum și res-
ponsabilităţile personalului, inclusiv, instruirea 
acestora”, a menţionat în mesajul său, Maxim 
POPOV.

  În același context, Secretarul de Stat a 
comunicat că așteptările pe termen scurt sunt 
de a cosulta și revizui proiectul Regulamentului 
FEN, de a elabora Manualul Operaţional în baza 

regulamentului și a practicilor UE și de a dez-
volta capacităţile angajaţilor, iar pe termen lung 
(2021-2022) obiectivele sunt de a evalua cadrul 
de plăţi și taxe de mediu pentru asigurarea și 
perfecţionarea surselor de venit al FEN și racor-
darea utilizării mijloacelor parvenite din aceste 
plăţile pentru problemele de mediu, din care și 
propunerea noilor mecanisme administrative și 
economice sau modalităţi de operare a FEN.

 NOTĂ: Proiectul „Uniunea Europea-
nă pentru mediu” (EU4Environment), 
este fi nanţat de Uniunea Europeană și 
urmărește scopul de a susţine cele șase 
ţări ale Parteneriatului Estic: Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica 
Moldova și Ucraina să își păstreze capi-
talul natural și să sporească bunăstarea 
oamenilor din punct de vedere al mediului 
prin susţinerea acţiunilor legate de mediu, 
demonstrând și deblocând oportunităţile 
pentru creșterea mai verde și stabilind 
mecanisme pentru gestionarea mai bună 
a riscurilor și a impacturilor asupra 
mediului. Proiectul cu un buget de 20 mln. 
EUR, este implementat de cinci organizaţii 
partenere: OCDE, CEE ONU, Programul 
ONU pentru Mediu (UN Environment), 
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Banca 
Mondială, în perioada 2019-2022.

EU4ENVIRONMENT VA ACORDA SUPORT PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA 
MANAGEMENTULUI FONDULUI ECOLOGIC NAŢIONAL

Banca Mondială ar putea 
oferi un credit Republicii Moldova 
pentru construcţia unui complex 
modern de gestionare a sub-produ-
selor de origine animală, nedesti-
nate consumului uman. Discuţiile 
în acest sens au fost purtate, as-
tăzi, în cadrul negocierilor asupra 
proiectului de Acord de Finanţare, 
ce au avut loc la Ministerul Agri-
culturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului.

 
Acordul de Finanţare dintre 

Republica Moldova și Asociaţia 
Internaţională pentru Dezvoltare 
prevede alocarea fi nanţării adiţi-
onale în valoare de 13.5 milioane 
EUR pentru Proiectul Agricultura 
Competitivă în Moldova (MAC-P) 

în vederea extinderii activităţilor 
în cadrul Componentei ”Consoli-
darea m anagementului siguranţei 
alimentelor”. Mai exact, Finanţa-
rea adiţională ar fi  alocată pentru 

fi nalizarea procesului de selectare a 
soluţiei tehnice optime, precum și 
proiectarea, construcţia și dotarea 
cu echipamente a unui complex 
modern de colectare și procesare 

a subproduselor de origine anima-
lă nedestinate consumului uman 
(SOA).

 ”Crearea unui astfel de sistem 
este o preocupare majoră pentru 
Republica Moldova în acţiunile 
orientate spre protecţia animalelor, 
a sănătăţii publice și a mediului, 
fi ind totodată una dintre priorităţile 
de bază în domeniul siguranţei ali-
mentelor identifi cate în Acordul de 
Asociere Republica Moldova - Uni-
unea Europeană și Acordul de Liber 
Schimb Aprofundat și Cuprinzător”, 
a comunicat Ion PERJU, ministrul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului, conducătorul grupului 
de negociatori din partea Republicii 
Moldova.

 Acordul de fi nanţare ar urma 

să intre în vigoare după aprobare de 
către Consiliul Directorilor Executivi 
ai Băncii Mondiale și îndeplinirea 
tuturor procedurilor necesare în 
acest sens, inclusiv semnare și 
ratifi care. Termenul maxim de im-
plementare prevăzut pentru proiect 
este 31 decembrie 2024.

 
NOTĂ: Obiectivul general în im-

plementarea sistemului de gestiona-
re SOA este de a asigura respectarea 
standardelor sanitare și fi tosanitare 
moderne pentru a preveni răspân-
direa patogenilor și crea un mediu 
mai sigur pentru produsele agroali-
mentare, în general, și produsele de 
origine animală, în special, oferind 
oportunitatea exportului de carne și 
ouă în Uniunea Europeană.

BANCA MONDIALĂ AR PUTEA OFERI UN CREDIT ŢĂRII NOASTRE 
PENTRU CONSTRUCŢIA UNUI COMPLEX MODERN DE GESTIONARE 
A SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN

Banca Mondială ar putea fi nanţa un 
nou proiect în domeniul managementu-
lui integrat al apelor din ţara noastră. 
În contextul identifi cării noilor oportu-
nităţi de fi nanţare și de lansare a unui 
proiect în acest sens, ministrul Agricul-
turii, Dezvoltării  Regionale și Mediului, 
Ion PERJU a purtat, astăzi, discuţii cu 
reprezentanţii Băncii.

 
În cadrul ședinţei au fost defi nite 

direcţiile prioritare de fi nanţare, iar mi-
nistrul PERJU a precizat că: „Direcţiile 

prioritare de fi nanţare reies din reali-
 tăţile actuale ale ţării și se pliază cu 
necesităţile populaţiei. Astfel, prioritar 
este construirea sistemelor de alimen-
tare cu apă și canalizare, conectarea 
instituţiilor de învăţământ și a celor 
din domeniul sănătăţii la o infrastruc-
tură de alimentare cu apă și sanitaţie. 
De asemenea, este important elabora-
rea unui document de politici care să 
stabilească o viziune naţională referitor 
la dezvoltarea sistemelor de irigare și 
implementarea unor proiecte pilot în 

scopul creșterii rezilienţei la schimbări-
le climatice în domeniul agricol”.

 Totodată, ministrul a menţionat 
că, recent, conceptul proiectului a fost 
discutat în cadrul Consiliului de asistenţă 
externă în domeniul managementului 
integrat al apelor și urmează a fi  remis 
spre examinare Ministerului Finanţelor și 
Băncii Mondiale.

La ședinţa cu ofi ciali ai Băncii Mondi-
ale, ministrul a fost însoţit de Secretarul 
de Stat, responsabil de politicile în dome-
niul dezvoltării regionale, Dorin ANDROS.

ÎN ŢARA NOASTRĂ AR PUTEA FI LANSAT UN NOU PROIECT 
ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL APELOR

Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru 
Agricultură (AIPA)  vine cu un îndemn 
către toţi solicitanţii de subvenţii, ca în 
această periodă de pandemie să utilize-
ze opţiunea ”Programează-te on-li-
ne” pentru depunerea dosarelor de soli-
citarea a subvenţiei la Ofi ciile Teritoriale 
ale AIPA, astfel, diminuând răspândirii 
virusului Covid-19.

Totodată, prin intermediul modulu-
lui ”Programare on-line”, producătorii 
agricoli se vor putea înscrie pentru 
depunerea dosarelor accesând pagina-
web www.aipa.gov.md. Implementarea 
acestui serviciu, oferă cetăţenilor  o 
modalitate  simplă și comodă de pro-
gramare, reduce timpul de așteptare 

și sporește calitatea de serviciilor oferi-
te de AIPA.

Pe pagina Agenţiei în partea dreapta 
găsiţi rubrica programează-te on-line 
sau accesaţi linkul: http://programari.aipa.md/

 Pentru a putea face o programare on-
line va trebuie să parcurgeţi următorii pași:

 pasul 1- Se selectează serviciul pentru 
care te programezi (Programare pentru 
depunerea dosarului de subvenţionare sau 
programare pentru audienţa cetăţenilor de 
către managementul AIPA);

pasul 2 - se selectează ofi ciul teritorial 
la care ne programăm, sau numele repre-
zentantului conducerii AIPA, la care se face 
programarea pentru audienţă;

pasul 3 - Se selectează data si ora 
programării din calendarul apărut (vor fi 

afișate doar orele disponibile și nerezer-
vate);

pasul 4 - Se completează formularul 
personal al solicitantului, care include 
următoarele rubrici obligatorii: nume, pre-
nume, e-mail, număr de contact.

Adiţional se  introduce codul de securi-
tate din imagine și se confi rmă programa-
rea.

Ca urmare, la adresa de e-mail a soli-
citantului se remite confi rmarea rezervării 
(de verifi cat și mapa spam).

Neprezentarea la data şi ora programa-
tă, neconcordanţa între datele înscrise în 
formularul de programare (nume/prenume) 
şi datele de identifi care ale persoanei care 
se prezintă la depunerea cererii de subven-
ţionare vor duce la anularea programării.

PROGRAMEAZĂTE ONLINE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE SOLICITARE A SUBVENŢIEI
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ION CHICU A MERS LA NODUL HIDROENERGETIC 
„COSTEȘTISTÂNCA”

Prim-ministrul Ion Chicu a mers la No-
dul Hidroenergetic „Costești-Stânca” pentru 
a examina pericolele de inundaţie generate 
de precipitaţiile abundente recente în Repu-
blica Moldova, România și Ucraina. Condu-
cerea Ministerului Agriculturii Dezvoltării 
Regionale și Mediului, a Agenţiei „Apele 
Moldovei” și a Serviciului Hidrometeorologic 
de Stat a informat despre evoluţia nivelu-
lui de apă în râul Prut, situaţia actuală, 
prognozele pentru perioada urmatoare și 
pericolele de inundaţii.

 
Șeful IGSU a informat despre faptul că a 

fost examinată situaţia și identifi cate locali-
tăţile care pot fi  inundate și întrerinse măsuri 
de prevenire. Au fost instruite Autorităţile 

Publice Locale și s-au elaborat planuri de ac-
ţiuni, pregătite materiale necesare și echipele 
de intervenţie.

 Prim-ministrul a solicitat să fi e evaluată 
experienţa precedentă și luate în calcul urmă-
rile inundaţiilor din anii 2008 și 2012, care 
pot ajuta la planifi carea și realizarea măsuri-
lor preventive efi ciente.

 Conducătorii Autorităţilor Publice Locale 
au informat despre acţiunile de pregătire 
întreprinse. Autorităţile Republicii Moldova 
comunică permanent cu colegii din România 
și Ucraina, se face schimb de informaţie care 
permite menţinerea unui nivel înalt de pregă-
tire pentru a gestiona pericolul de inundaţie 
într-o manieră maximal efi cientă.

 Ion Chicu a menţionat că Guvernul 

dispune de resurse în Fondul de Rezervă și 
este pregătit să intervină în caz de necesitate. 
A solicitat mobilizarea tuturor autorităţi-
lor publice responsabile pentru a gestiona 
situaţia în care nivelul apei va crește și va 
ieși din albia râului Prut. „Trebuie să avem 
lista caselor care se afl ă în zona de risc, să fi e 
informaţi localnicii și pregatită evacuarea lor 

în siguranţă. Vă rog sa vă aiguraţi că avem to-
tul pregătit și vom acţiona preventiv”, a cerut 
Prim-ministrul.

NOTĂ: Centrala Hidroenergetică de la 
Costești-Stînca a fost construită în perioada 
1973 - 1978. Lacul de acumulare se întinde pe o 
lungime de 70 km liniari și ocupă o suprafaţă de 

59 km, cu capacitatea de acumulare de 1 miliard 
285 milioane metri cubi de apă, cu o adâncime 
maximă de 43 metri. Barajul are o lăţime de 
710 metri. Puterea instalată a hi drocentralei 
este de 32 MW, dintre care 16 MW este puterea 
generatorului amplasat pe teritoriul Republicii 
Moldova. Debitul de apă evacuat de turbina 
constituie 65 metri cubi pe secundă.

La Centrala Hidroenergetică Costești 
muncesc 27 angajaţi. Nodul Hidroenergetic 
produce 5-6% din energia produsă anual 
de producătorii autohtoni și cca 1-1,5% din 
energia consumată de partea dreaptă a râului 
Nistru a Republicii Moldova. În anul 2019 
veniturile Nodului Hidroenergetic Costești-
Stânca au depășit 51 milioane lei.

Într-o rezoluţie adoptată vineri, 19 iu-
nie 2020, Parlamentul European îndeam-
nă Comisia să evalueze situaţia generală 
a ocupării forţei de muncă și condiţiile de 
sănătate și de siguranţă ale lucrătorilor 
transfrontalieri și sezonieri. Potrivit co-
municatului ofi cial emis de Parlamentul 
European (PE), se solicită un acord rapid 
și echilibrat privind coordonarea sisteme-
lor de securitate socială, care este nece-
sară pentru combaterea fraudei sociale și 
încălcării drepturilor sociale ale lucrăto-
rilor mobili.

 
Măsurile prezentate în rezoluţie pentru 

a proteja lucrătorii transfrontalieri și sezo-
nieri din UE, fac referire la:

 Creșterea numărului de inspecţii la 
locul de muncă la nivel naţional și trans-
frontalier

 Condiţii de locuit decente trebuie 
decuplate de remunerare

 Comisia va verifi ca dacă legislaţia UE 
existentă este adecvată

Eurodeputaţii solicită luarea de mă-
suri urgente pentru a proteja sănătatea, 
siguranţa și condiţiile de lucru echitabile 
pentru lucrătorii transfrontalieri și sezoni-
eri în contextul COVID-19. Potrivit sursei 
citate, criza COVID-19 a agravat dum-
pingul social (vezi explicaţia la fi nalul 
articolului) și precaritatea situaţiei multor 
lucrători transfrontalieri și sezonieri din 
sectorul agroalimentar, al construcţiilor și 
al asistenţei medicale din UE. 

MĂSURI URGENTE NECESARE 
PENTRU A PROTEJA LUCRĂTORII 
SEZONIERI 
ȘI TRANSFRONTALIERI

Deputaţii solicită Comisiei să prezinte 
noi orientări specifi ce pentru lucrătorii 
transfrontalieri și sezonieri în contextul 

COVID-19, să propună soluţii pe termen 
lung pentru a face faţă practicilor abuzi-
ve de subcontractare și să se asigure în 
mod prioritar că Autoritatea Europeană a 
Muncii (ELA) devine pe deplin operaţiona-
lă. Statele membre trebuie să consolideze 
capacitatea inspecţiilor muncii și să asigure 
locuinţe de calitate, care ar trebui decupla-
te de la remuneraţia lor, afi rmă textul.

„Această rezoluţie este dedicată mili-
oanelor de lucrători transfrontalieri care 
sunt simbolul liberei circulaţii consacrate 
în tratatele noastre și care aduc prosperi-
tate sectoarelor economice cheie. A fost un 
privilegiu să coordonez această iniţiativă, 
susţinută pe scară largă, ce solicită Comisiei 
și statelor membre să protejeze mai bine 
drepturile lucrătorilor și să promoveze o 
mobilitate echitabilă pentru a face faţă pro-
vocărilor post-COVID-19”, a declarat Dragoș 
Pîslaru (Renew Europe, România), membru 
al Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă 
și afaceri sociale și iniţiator al rezoluţiei.

Rezoluţia a fost adoptată cu 593 voturi 
pentru, 34 împotrivă și 38 abţineri.

Următoarea etapă: Comisia Europeană 
urmează să prezinte în scurt timp orientări 
pentru protejarea lucrătorilor transfrontali-
eri și sezonieri.

Context: În 2018, cel mai mare număr 
de lucrători transfrontalieri a plecat din 
Polonia pentru a lucra în Germania (125 
000 de persoane, dintre care multe lucrează 
în construcţii), din Franţa în Luxemburg 
(88 000), din Germania în Luxemburg (52 
000), din Slovacia în Austria (48 000, majo-
ritatea fi ind femei care lucrează în sectorul 
asistenţei medicale) și din Franţa în Belgia 
(46 000).

Aproximativ 800 000 până la un milion 
de lucrători sezonieri sunt angajaţi în 

fi ecare an în UE, în principal în sectorul 
agroalimentar: 370 000 în Italia, 300 000 
în Germania, 276 000 în Franţa și 150 000 
în Spania.

Lucrătorii sezonieri și cei transfronta-
lieri pot fi  angajaţi în alt stat membru al 
UE pe baza dreptului lor la liberă circulaţie 
pe teritoriul UE. Legislaţia statelor mem-
bre gazdă se aplică în temeiul principiului 
tratamentului egal. Accesul la ajutorul de 
șomaj și protecţia socială sunt reglementa-
te prin coordonarea sistemelor de securi-
tate socială, în prezent în curs de revizuire. 
1.3 de milioane de persoane din UE trăiesc 
într-un stat membru și lucrează în altul.

 
Dumping social = reprezintă un set 

de practici la nivel internaţional, naţional 
sau inter-corporativ, care vizează obţi-
nerea unui avantaj asupra concurenţilor, 
ceea ce ar putea avea consecinţe negative 
importante asupra proceselor economice și 
a securităţii sociale a lucrătorilor. Exemple 
includ acţiuni întreprinse de actori din 
statele membre cu „salarii mici” pentru a 
obţine avantajul pieţei faţă de actorii din 
statele membre cu standarde sociale mai 
mari și salariale; companii multinaţionale 
din ţări cu „salarii mari” care caută moda-
lităţi de a evita constrângerile legale prin 
angajarea subcontractanţilor din ţările cu 
salarii mici; și companiile care angajează 
lucrători temporari și agenţi mai iest ini și 
mai vulnerabili sau care mută producţia 
în salarii mai mici și în locaţii mai puţin 
reglementate. Dumpingul social are forme 
diferite în diferite sectoare. Suprimarea 
dumpingului social este o componentă a 
diferitelor reglementări privind mobilitatea 
în muncă, munca nedeclarată și statutul 
lucrătorilor în transport. 

MUNCITORII SEZONIERI, ASIGURAŢI CU LOCUINŢE DEC UPLATE 
DE REMUNERARE. REZOLUŢIE ADOPTATĂ LA NIVELUL UE
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Avertizare fi tosanitară de boli la viţa de 
vie – 22 iunie: putregaiul cenușiu

Condiţiile climatice din ultima perioadă (ploi 
și temperaturi oscilante) pot favoriza apariţia 
si dezvoltarea putregaiului cenușiu (Botrytis 
cinerea).

Putregaiul cenuşiu este una dintre cele mai 
păgubitoare boli la vita de vie, alături de mană şi 
făinare.

Putregaiul cenușiu atacă toate organele viţei 
de vie: frunze, lăstari, ciorchini, boabe, precum 
şi butaşi de viţă puşi la stratifi cat, însă cel mai 
frecvent atacul de Botrytis la viţa de vie apare la 
nivelul boabelor. De altfel, acesta este şi cel mai 
păgubitor. Boabele de struguri atacate de Botry-
tis dezvoltă mici pete moi, după care crapă şi sunt 
acoperite de un mucegai brun-cenuşiu. În scurt 
timp, ciuperca va cuprinde tot ciorchinele.

Infecţia poate pătrunde în interiorul ţesutu-
rilor, fi e prin străpungerea directă a ţesuturilor 
plantei, fi e prin răni cauzate de alte boli sau 
dăunători (făinare, molie, viespe, păsări, etc.) şi 
prin leziuni mecanice sau chimice (fi totoxicitate, 
crăparea boabelor din cauza ploilor, grindina, 
cârnit şi desfrunzit mecanic, etc.)

Important: Pentru a preveni atacul de Botrytis, 
este foarte de important ca în perioada „Sfârșitul 
înfl oritului” (BBCH 68) să fi e efectuat un trata-
ment contra putregaiului cenușiu, deoarece în 
această perioadă viţa de vie se infectează ușor 
prin rănile provocate de căderea (scuturarea) 
fl orilor. 

Avertizare fi tosanitară de acarieni la 
prun – 15 iunie 2020

Aculus – o specie de acarian microscopic cu 
patru picoare, ce face parte din familia Eriophyi-
dae. Prunul este cultura care este cel mai puternic 
atacată în ultimii ani în Republica Moldova.

Dăunătorul atacă de asemenea piersicul, 
vișinul, migdalul. Atacă atât adultul, cât și larva 
care colonizează partea inferioară a frunzelor 
tinere și vârful lăstarilor pe care le înţeapă și sug 
sucul celular din ţesuturi.

Ca rezultat frunzele cresc neuniform, se 
încreţesc, limbul se îngroașă, vârful și marginile 
se răsucesc. Pe frunze apar puncte albicioase slab 
vizibile, care pe măsură ce frunzele cresc, iar în 

locul punctelor apar pete clorotice de 1–2 mm cu 
marginea neregulată în formă de stea.

Frunzele atacate rămân mici și deformate, 
stagnează în creștere. Pe scoarţa lăstarilor atacaţi 
apar pete clorotice ovale de culoare albăstruie, 
iar mai târziu în dreptul lor apar crăpături ale 
scoarţei, în a doua perioadă de vegetaţie. În vârful 
lăstarilor atacaţi se formează buchete de lăstari 
secundari, cu internoduri scurte și îngroșate, astfel 
de pomi pot fi  recunoscuţi de la distanţă. Lăstarii 
atacaţi nu se coc și degeră în timpul iernii. Cele 
mai mari daune le produc în plantaţiile tinere și 
pepinierile pomicole de prun și piersic.

Femela are culoare albă-gălbuie. Oul este 
eliptic, de culoare albicioasă, cu aspect translucid. 
Larva asemănătoare cu adultul, are corpul alungit, 
mai îngroșat anterior, fusiform și inelar. Acarianul 
frunzelor și ramurilor de prun are de la 6 până 
la 14 generaţii pe an. Iernează adultul sub solzii 
mugurilor, mai rar în crăpăturile scoarţei, izolat 
sau în colonii de câte 100–250 indivizi.

Odată cu pornirea în vegetaţie a pomilor, 
acarienii hibernanţi părăsesc locurile de iernare, 
migrează pe frunzele abia formate și pe vârful 
lăstarilor, unde încep a suge sucul celular din 
ţesuturi. Dăunătorul colonizează partea inferioară 
a frunzelor, unde ei se hrănesc și depun ouă. Lon-
gevitatea femelei este 20–30 zile, timp în care de-
pune până la 80 ouă. Primăvara incubaţia durează 
8–18 zile, iar perioada de vară (iunie–august) 8–11 
zile. Larvele apărute se hrănesc alături de adulţi.

Dăunătorul poate fi  observat pe pomi în 
perioada aprilie–octombrie pe partea inferioară a 
frunzelor, în interiorul mugurilor. Primele simp-
tome de dăunare le putem observa la 15–20 zile 
după dezmugurire .

Prevenire și combatere: Tratamentele chimice 
se efectuiază în focarele depistate, în cursul peri-
oadei de vegetaţie. 

Rugina frunzelor de prun (Tranzschelia 
pruni-spinosae)

Boala este răspândită în toate zonele de cultu-
ră a prunului și mai rar semnalată pe cais, piersic 
și migdal.

Simptome: Atacul agentului patogen se mani-
festă pe la sfîrșitul lunii iulie, când pe frunzele de 
prun și anume pe partea superioară apar pete mici 
de culoare galbenă.

Pe partea inferioară a frunzelor, în dreptul 

petelor galbene, se formează uredosori de culoare 
brună și teleutosori de culoare neagră. Uredosorii 
și teleutosorii sunt dispuși neregulat și au aspect 
pulverulent. Un atac puternic duce la defolierea 
prematură, la obţinerea unor recolte mici și de 
calitate inferioară și la reducerea rezistentei la ger 
a pomilor.

Agentul patogen: Tranzschelia pruni-spinosae, 
transmiterea bolii de la un an la altul se realizea-
ză prin teleutospori sau prin miceliu de rezistenţă 
forma sub care ciuperca iernează.

Profi laxie: Se recomandă strângerea și arderea 
frunzelor atacate pentru reducerea sursei de 
infecţie.

Combaterea chimică se realizează prin apli-
carea de tratamente în timpul verii cu diferite 
fungicide.

Mana și făinarea la viţa de vie. 
Cum pot fi  combătute?

Mana viţei de vie (mildiul)
Mana viţei de vie poate distruge complet o 

întreagă recoltă de struguri. E un adevărat coșmar 

pentru viticultorii care urmăresc nu doar calitatea, 
ci și profi tul. Vinul produs din strugurii mănaţi 
este de o calitate inferioară, cu multă aciditate și 
foarte puţin alcool.

Cum atacă mana viţa de vie
Agentul dăunător (Plasmopara viticola) este 

o ciupercă. În momentul de faţă, este una dintre 
cele mai răspândite probleme cu care se confruntă 
fermierii ce cultivă viţă de vie. Mana poate fi  în-
tâlnită cel mai des la soiurile de viţă nobilă. Mana 

vitei de vie atacă absolut toate organele verzi ale 
plantei. Specialiștii o consideră una dintre cele 
mai păgubitoare boli la viţa de vie, alături de 
putregaiul viţei și de făinare.

Important: Viticultorii trebuie să știe că tra-
tamentul cu fungicid împotriva manei viţei de vie 
trebuie făcut preventiv. Atunci când simptomele 
sunt deja vizibile, trebuie să știi că suprafaţa cu 
viţă de vie afectată de mană poate fi  și de 8-10 ori 
mai mare decât ce se observă.

Atunci când mana vitei de vie atacă ciorchinii, 
efectele sunt dramatice. Ciorchinii sunt acope-
riţi cu un puf alb. Dacă atacul are loc în stadiile 
tinere, fl orile se brunifi că, iar ciorchinele se poate 
usca complet.

Făinarea viţei de vie (oidium)
Făinarea viţei de vie este produsă de ciuper-

ca Uncinula necator şi este considerată alături de 
mană şi putregaiul viţei de vie, una din cele mai 
păgubitoare boli ale viţei de vie.

Făinarea apare primăvara şi se manifestă 
pe parcursul întregii perioade de vegetaţie până 
toamna târziu. Agentul patogen ataca toate orga-
nele aeriene ale plantei: frunze, lăstari ierbacei, 
ciorchini, boabe.

Atacul de făinare la viţa de vie se observă uşor 
datorită aspectului prafos, alb-cenuşiu prezent pe 
organele plantei.

Atacul de făinare la viţa de vie duce la bru-
nifi carea şi căderea strugurilor tineri şi avortarea 
fl orilor. Atacul pe boabe conduce la crăparea 
acestora, lăsând să se vadă seminţele şi favorizând 
atacul de putregaiuri. Vinurile obţinute din stru-
guri atacaţi de făinare nu se pot învechi, întrucât 
apare „casarea brună” a acestora.

Combaterea făinării
Pentru combaterea făinării sunt absolut 

necesare tratamentele chimice, acestea aplicându-
se în baza elementelor de biologie a patogenului, 
fazelor fenologice ale viţei de vie şi a condiţiilor 
climatice. Totodată, pentru combaterea făinării se 
recomandă aplicarea a 5-7 tratamente, în funcţie 
de presiunea de infecţie.

SPECIALIȘTII ÎN AGRICULTURĂ BAT ALARMA: 
CONDIŢIILE CLIMATERICE FAVORIZEAZĂ APARIŢIA DIFERITOR BOLI 
ȘI DEZVOLTAREA DĂUNĂTORILOR PENTRU MULTE CULTURI AGRICOLE

Mătcile tinere „îşi iau în primire” familiile. 
În luna iulie culesul nu mai este atât de intens, 
iar activitatea de ouat a mătcilor nu mai este la 
nivelul atins în luna iunie.

De aceea, puterea familiilor începe să scadă 
văzând cu ochii, cantitatea de puiet se reduce din 
ce în ce mai mult, creşterea trântorilor aproape că 
a încetat, aceştia fi ind în unele cazuri izgoniţi de 
pe faguri şi grupaţi pe fundul stupului.

În unele familii, de regulă dintre cele pu-

ternice, care nu au roit în perioada anterioară, 
apar 4-5 botci mari, frumoase, în partea de jos a 
unor faguri cu puiet, în familii urmând a avea loc 
schimbarea liniştită a mătcilor.

După împerechere, mătcile tinere, rămân în 
familii, convieţuind cu cele bătrâne şi depunând 
ouă uneori pe aceeaşi latură a fagurilor, una lângă 
alta, după care cele bătrâne dispar, iar cele tinere 
duc mai departe viaţa familiilor. Asemenea familii 
trebuie luate în evidenţă, făcându-se evaluarea 
calităţii lor şi după alţi indicatori: productivitate, 
uniformitatea culorii la albine, agresivitate, rezis-
tenţă la boli şi la iernat etc., în vederea selecţionă-
rii lor în grupul de prăsilă.

Ştiaţi că?
• Matca ieşită din botcă trebuie atent verifi cată 

înainte de a fi  folosită. Se vor observa în amănunt: 
antenele, ultimul segment al abdomenului, aspec-
tul exterior în general şi dezvoltarea fi zică. Aceste 
aspecte sunt necesare pentru a lua o hotărâre dacă 
acceptăm noua matcă sau o considerăm rebut.

• Un „roi afl at în zbor” poate fi  oprit nu numai 

stropindu-l cu apă, ci mai bine cu o rază de lu-
mină captată de la soare cu ajutorul unei oglinzi. 
Proiectând acest spot luminos pe roi, albinele 
pierd simţul orientării şi, asemenea unui avion 
în derivă, aterizează forţat pe sol sau pe cel mai 
apropiat suport.

• Un roi strâns în ghem agăţat de o creangă, 
de o streaşină sau de o grindă a unei construcţii, 
îşi păstrează căldura şi integritatea în nopţile reci 
şi chiar ploioase.

• Suprafaţa unui fagure crescut în rama cuibu-
lui este: în rama de multietajat - 8,3 dm2; în rama 
de orizontal - 11,2 dm2.

• 1 dm2 (un pătrat cu latura de 10 cm2) fagure 
crescut pe ambele feţe are 800 celule.

• 1 dm2 fagure cu miere căpăcită pe ambele 
feţe cântăreşte 0,35-0,40 kg.

• Cantitatea de puiet se apreciază cu rama neţ 
care are mai multe pătrăţele cu latura de 5 cm 
(fi ecare pătrăţel conţine circa 100 celule cu puiet).

• Mătcile care depun într-un sezon circa 
180.000 de ouă se consideră mătci de prolifi citate 
ridicată.

LUCRĂRI APICOLE, PE SCURT
- se execută recoltarea mierii acolo unde nu a 

fost recoltată în iunie sau în cazul în care culesul 
a continuat;

- se verifi că starea sanitară şi se fac tratamen-
tele necesare;

- se folosesc, în continuare, colectoarele de 
polen şi se colectează propolisul;

- se continuă condiţionarea şi, eventual, livra-
rea mierii;

- se topeşte ceara de căpăcele şi fagurii refor-
maţi;

- fagurii din rezervă se tratează periodic, la 
10-12 zile, cu bioxid de sulf, pentru distrugerea 
moliilor.

În această perioadă este de preferat să nu se 
facă înlocuirea mătcilor bătrâne cu altele tinere. 
Acceptarea este foarte grea şi există riscul ca 
familiile să rămână mult timp fără matcă, unele 
ajungând chiar să se bezmeticească, r ecomandă 
specialistul citat.

IULIE ÎN STUPINĂ. SFATURI ŞI LUCRĂRI APICOLE DE SEZON!
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Potrivit managerilor unor între-
prinderi horticole mari, precipitaţiile 
în iunie au afectat în general nega-
tiv calitatea cireșelor dulci timpurii 
și de coacere medie. Fructele coapte 
au crăpat și, în mare măsură, au 
pierdut atractivitatea pentru consu-
matori, precum și valoare pentru co-
mercianţi-cumpărători. Drept urma-
re, în a doua jumătate a lunii iunie, 
preţurile en-gros pentru produsele 
de calitate scăzută pe piaţa internă 
au scăzut la 15-16 lei / kg (0,9-0,96 
USD / kg), preţul maxim pentru cea 
mai bună cireașă nu a depășit 28 de 
lei / kg (1 $, 6 / kg). Cu toate acestea, 
în multe livezi intensive de cireșe 

târzii - Krupnoplodnaya, Cordia, 
Regina, Ferovia și altele - precipita-
ţiile din iunie au dăunat mai puţin 
fructelor coapte (mai ales pe acele 
plantaţii în care fermierii au realizat 
sufl area picăturilor din copaci cu 
ajutorul pulverizatoarelor).

Având în vedere acest lucru, 
grădinarii speră să vândă aceste 
produse pentru export la un preţ de 
„rentabilitate minimă” de cel puţin 
1,7 USD / kg. Aceștia consideră, în 
cea mai mare parte, că preţul pentru 
a compensa pierderea semnifi cativă 
a producţiei de cireșe din îngheţurile 
de primăvară și pentru a oferi un 
potenţial de dezvoltare trebuie să fi e 

de 2 $ / kg și mai mult.
Anumite speranţe că unele 

întreprinderi agricole, care sunt cele 
mai avansate tehnologic, vor putea 
realiza cireșe de înaltă calitate ale 
soiurilor târzii la preţurile înalte 
apar în contextul interesului expri-
mat de către cumpărătorii europeni. 
În această săptămână, Moldova va 
fi  vizitată de misiunea de evaluare a 
unei societăţi comerciale din Italia, 
care va determina măsura în care 
oferta de cireșe de la cele mai bune 
întreprinderi moldovenești se poate 
încadra în cerinţele comercianţilor 
de retail europeni, în actualul sezon 
de criză.

ÎN MOLDOVA, DUPĂ  PLOILE DIN IUNIE, RECOLTA DE CIREȘE TÂRZII 
NU A SUFERIT MULT ȘI A RĂMAS ATRACTIVĂ PENTRU CUMPĂRĂTORI

ÎN MOLDOVA, PREŢURILE PENTRU RĂDĂCINOASE SUNT REDUSE 
DIN CAUZA SLĂBIRII CERERII

Până la începutul ultimei decade a 
lunii iunie, în comparaţie cu situaţia 
de la mijlocul lunii, culturile de rădă-
cini ale „setului de  borș” din Moldova 
au scăzut cu o medie de 1-2 lei / kg. 
Deci, preţurile cu ridicata pentru 
ceapa tânără au scăzut la 5-6 lei / kg 
(0,3-0,36 USD / kg), cartofi i - la 5-7 
lei / kg (0,3-0,42 USD / kg), morcovi - 
până la 9-10 lei / kg (0,54-0,6 USD / 
kg). În același timp, preţurile pentru 
ceapa din recolta anului curent aproa-
pe au egalat preţurile pentru produ-
sele recoltate de anul trecut. Potrivit 
comercianţilor, morcovii din recolta 
2020 sunt încă mult mai scumpi decât 
anul trecut și, în principiu, se menţin 
într-un interval de preţ relativ ridicat, 
din cauza pierderilor semnifi cative 
datorate îngheţului plantaţiilor în 
primăvară, precum și a importurilor 
limitate. Cu toate acestea, operatorii 
de pe piaţă consideră că în următoare-
le două săptămâni preţul tuturor legu-
melor rădăcinoase din „setul de borș” 
va scădea treptat.

Motivul principal al tendinţei 
descendente este perioada relativ caldă 
și ploioasă din iunie, care a afectat po-
zitiv randamentul soiurilor de legume 
timpurii. Oferta lor pe piaţa internă 
a Moldovei a crescut semnifi cativ și 
preţurile au fost „zdrobite”.

Cu toate acestea, vânzătorii re-
marcă faptul că ţara a redus drastic 
cererea pentru legumele cele mai po-
pulare, care pot fi  atribuite „segmentu-
lui premium”. În consecinţă, din cauza 
disponibilităţii unei alternative sub 
forma unor culturi rădăcinoase de anul 
trecut, mai iest ine, fermierii de legume 
au fost obligaţi să reducă preţurile, în 
special pentru cartofi i și ceapa tânără, 
din prima săptămână a lunii iunie. 
Aceștia consideră că reducerea cere-
rii de solvent din cea mai mare parte 
a consumatorilor moldoveni este un 
semnal extrem de alarmant, deoarece 
în absenţa exportului și a prelucrării 
pe scară largă a culturilor de rădăcini, 
piaţa internă „proaspătă” este, de fapt, 
singura piaţă.

PIERSICUL MOLDOVENESC  MULT PENTRU PIAŢA INT ERNĂ, 
DAR INSUFICIENT PENTRU EXPORT

În a doua jumătate a lunii iu-
nie, preţul piersicilor de producţie 
locală scade dinamic în Moldova. 
Așadar, dacă în a doua săptămână 
a lunii, pe piaţa internă cu ridicata 
a fost oferit piersic de calitate re-
lativ ridicată la aproximativ 28-30 
lei / kg (1,6-1,72 USD / kg), atunci 
la sfârșitul celei de-a treia săptă-
mâni preţul a scăzut la 18-22 lei / 
kg (1,03-1,26 USD / kg). Previziunile 
experţilor pentru ultima săptămâ-
nă a lunii iunie - prima săptămână 
a lunii iulie nu sunt încurajatoare 
pentru fermieri: întrucât vremea 
se îmbunătăţește, coacerea activă 
și recoltarea în masă a soiurilor 
de coacere timpurie și mijlocie, 
preţurile pentru fructe va continua 
să scadă.

Anul acesta, pentru producătorii 
de piersici din Republica Moldova, 
nu a fost ușor de la bun început. În 
martie-aprilie, din cauza îngheţu-
rilor, livezile de piersici din unele 
regiuni din Moldova au pierdut 
aproximativ 70-80% din cultura 
viitoare. În medie, în ţară, pierderile 
s-au ridicat la cel puţin 40-50%. În 
plus, din cauza lipsei de precipitaţii 
semnifi cative din punct de vedere 

agronomic în aprilie și în prima 
jumătate a lunii mai (în special în 
partea centrală și de sud a Moldovei, 
unde sunt concentrate plantaţiile 
de sâmburoase), fructele de piersici 
din soiurile de coacere timpurie 
și mijlocie în multe livezi „nu au 
crescut” la dimensiunea exportului. 
Drept urmare, a existat o situaţie 
în care, în cuvintele liderilor lor, „în 
întreprinderile agricole” existau prea 
puţine produse pentru export, dar 
prea multe pentru piaţa internă”.

De remarcat este faptul că partea 
principală a recoltării de piersici 
din soiurile de coacere timpurie 
și mijlocie („Moldovenesc timpu-
riu”, „Kieveanl timpuriu” etc.) din 
Republica Moldova se înmulţește în 
același timp și rămâne reprezentati-
vă pentru o perioadă scurtă de timp. 
Fructele sunt fragede și suportă prost 
transportatea pe distanţe lungi.

În ultimele două decenii și jumă-
tate, livezile de piersici care se dez-
voltă timpuriu în sudul Moldovei, din 
fermele mici, erau concepute pentru 
a livra pe o piaţă unică - în zonele 
de odihnă din regiunea Odessa a 
Ucrainei vecine. De aproximativ un 
deceniu, această afacere a înfl orit. Cu 
toate acestea, în urmă cu cinci sau 

șase ani, Ucraina a introdus restric-
ţii tarifare și non-tarifare stricte la 
furnizarea de piersici din Moldova, 
în special persoane fi zice, vehicule 
mici. Ca urmare, de atunci, exportul 
piersicilor moldovenești a scăzut 
brusc și se afl ă încă într-o stare de 
„incertitudine organizaţională”: livră-
rile la scară mică către comercianţii 
mari exportatori nu sunt interesante, 
fermierii mici nu sunt capabili să 
se organizeze și să asigure forma-
rea unor cantităţi mari de produse 
de calitate la export. În consecinţă, 
potrivit Agenţiei Naţionale pentru 

Siguranţa Alimentelor ANSA, în 
anul 2019 Moldova a exportat doar 
aproximativ 1 mii de tone de piersică 
către Federaţia Rusă, iar aceasta a 
fost în principal producţia de soiuri 
de maturare târzie.

În acest an, livrările externe de 
piersică timpurie nu sunt active. 
Exportatorii moldoveni au o alterna-
tivă mai profi tabilă: căpșuni, zme-
ură, cireșe și caise (deși recent, în 
condiţii de cerere limitată din partea 
cumpărătorilor, încep să practice 
livrările de „sortiment” - diverse 
tipuri de fructe și fructe de pădure 

într-un singur lot).
Drept urmare, piaţa internă 

„proaspătă” din Moldova a devenit 
singurul canal de vânzare pen-
tru piersicile interne ale soiurilor 
timpurii. Mai mult decât atât, spre 
deosebire de alte segmente (cireșe, 
cireșe) ale pieţei fructelor, piersica 
din iunie s-a bucurat relativ puţin 
de sprijin din partea procesatorilor. 
Piersica soiurilor timpurii nu este 
potrivită pentru conservare din punct 
de vedere tehnologic: fructele sunt 
excesiv de suculente, conţin puţine 
substanţe uscate, pulpa este slab 
separată de sămânţă. În ultimii ani, 
în ţară au fost procesate aproximativ 
3-3,5 mii de tone de piersici. Cu toate 
acestea, cea mai mare parte a apro-
vizionării acestei materii prime către 
fabrici scade de obicei în iulie.

Conform recensământului 
agricol general din 2011, în Mol-
dova suprafaţa livezilor de piersici 
și nectarine a fost de 5,9 mii ha, 
inclusiv plantaţii de fructifi care - 3,4 
mii ha. Datorită reducerii cererii 
de solvent pentru aceste produse, 
conform estimărilor experţilor, până 
în prezent, suprafaţa livezilor de 
piersici din ţară s-a redus mai mult 
decât la jumătate.
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PREŢURILE SĂPTĂMÂNALE ANGRO 
LA PRODUCŢIA HORTICOLĂ

(28.05.2020)

Denumirea produsului
Preţurile producătorului, MDL/KG

minim maxim mediu
FRUCTE ȘI POMUȘOARE

Mere Golden Delicious 10.00 11.50 11.00
Mere Idared 11.00 12.00 11.00
Mere Jonagold 11.00 13.00 12.00
Mere  Reinette Simirenko 10.00 11.00 10.00
Mere Gala - - -
Mere Grany Smith 11.00 12.00 12.00
Mere Fuji 12.00 14.00 13.00
Mere timpurii - - -
Mere, alte soiuri 10.00 12.00 11.00
Pere Conference 32.00 32.00 32.00
Alte soiuri de pere - - -
Struguri de masă (albi) - - -
Struguri de masă (roșii) 46.00 50.00 48.00
Struguri negri - - -
Struguri Moldova - - -
Struguri Kismis - - -
Caise 35.00 40.00 35.00
Prune - - -
Piersici 40.00 45.00 40.00
Portocale 18.00 19.00 18.00
Mandarine 17.00 18.00 17.00
Banane (galbene) 20.00 22.00 21.00
Zmeură - - -
Căpșune - - -
Afi ne (calitate superioară) - - -
Afi ne (clasa I) - - -
Mure - - -
Coacăză (neagră) - - -
Coacăză (roșie) - - -
Cireșe (diametrul peste 26 mm) 30.00 36.00 34.00
Cireșe (diametrul până la  26 mm) 23.00 28.00 25.00
Vișine - - -
Pepene verde (harbuz) - - -
Pepene galben (zemos) - - -

LEGUME
Cartofi  (recolta anului curent) 9.00 11.00 10.00
Cartofi  (recolta anului trecut) 5.00 7.00 6.00
Morcovi (recolta anului curent) 15.00 17.00 15.00
Morcovi (recolta anului trecut) 5.00 6.00 5.50
Ceapă galbenă (recolta anului curent) 8.00 9.00 8.00
Ceapă galbenă (recolta anului trecut) 7.00 8.00 7.00
Tomate de seră (roșii, rotunde) 18.00 20.00 18.00
Tomate de seră (roze) 34.00 36.00 35.00
Tomate de seră (roșii, cărnoase) 19.00 20.00 19.00
Tomate de seră (soi Cherry) 23.00 24.00 23.00
Castraveţi de seră (scurţi, netezi) - - -
Castraveţi de seră (scurţi, cu suprafaţa 
zgrunţuroasă) 18.00 22.00 20.00

Castraveţi de seră (lungi, netezi) - - -
Ardei dulci de seră (roșii) 40.00 43.00 40.00
Ardei dulci de seră (verzi) 35.00 40.00 35.00
Ardei dulci de seră (galbeni) 40.00 43.00 40.00

VERDEŢURI
Pătrunjel 25.00 25.00 25.00
Mărar 30.00 35.00 30.00
Coriandru 40.00 45.00 40.00
Busuioc 125.00 130.00 125.00

NUCI ȘI FRUCTE DESHIDRATATE
Miez de nuci 85.00 100.00 90.00
Nuci (cu coajă) - - -
Miez de alune 120.00 140.00 130.00
Alune (cu coajă) 45.00 50.00 45.00
Miez de migdale 150.00 160.00 150.00
Migdale (cu coajă) - - -
Caise deshidratate - - -

LEGUMELE ȘI FRUCTELE ORGANICE SUNT 
BENEFICIARI AI CRIZEI PANDEMICE?

DUPĂ PRECIPITAŢIILE DIN IUNIE, 
VITICULTORII MOLDOVENI 
NU AU RIDICAT PROGNOZA PENTRU 
RECOLTA DE STRUGURI DE MASĂ

Potrivit analiștilor EastFruit, după debu-
tul pandemiei coronavirusului în Europa, ce-
rerea consumatorilor de fru cte și pomușoare 
ecologice a crescut semnifi cativ. Acest lucru 
a fost raportat de reprezentanţii lanţurilor de 
vânzare cu amănuntul și asociaţiilor indus-
triale din diferite ţări ale Uniunii Europene.

„Întrucât în   UE, o parte relativ mică din 
veniturile rezidenţilor sunt cheltuite pe 

alimente, chiar și scăderea acestor venituri 
din cauza crizei coronariene nu a forţat 
consumatorii să economisească pe calitatea 
produselor. Mai mult, mulţi au început să 
caute modalităţi de creștere a imunităţii și 
să treacă la o alimentaţie mai sănătoasă. 
Deoarece consumatorii consideră că produse-
le ecologice sunt mai sănătoase și mai bune, 
vânzările din această categorie, în special în 
segmentul fructelor și legumelor, au crescut 

brusc ”, spune Andrei Yarmak, economist la 
departamentul de investiţii al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie și Agri-
cultură (FAO).

Această informaţie a fost confi rmată și 
de reprezentanţii afacerilor cu pomușoare în 
cadrul unuia dintre cele mai mari evenimen-
te dedicat pomușoarelor din Europa - Global 
Berry Congress, care a avut loc pentru prima 

dată în format virtual săptămâna aceasta. 
În cadrul evenimentului, s-a precizat că în 
Germania, în mijlocul carantinei, cererea de 
pomușoare cu certifi carea „ecologică” (în Ger-
mania Bio „bio”) a depășit semnifi cativ oferta 
și a fost observată o situaţie similară pentru 
alte produse din categoria ecologică. Retaile-
rii europeni raportează că consumul de fructe 
organice proaspete a sărit imediat cu 52% în 
timpul pandemiei. 

În ciuda faptului că la 
sfârșitul lunii mai și în cursul 
lunii iunie pe aproape întreg 
teritoriul Republicii Moldova a 
fost precipitaţii, specialiștii din 
asociaţiile regionale ale produ-
cătorilor de struguri de masă 
consideră că este prematur să 
crească previzi unile pentru 
recolta 2020. În opinia lor, 
ploile au îmbunătăţit aproape 
în mod universal starea viilor, 
după o secetă care a început 
în ţară toamna trecută. Cu 
toate acestea, într-un număr 
de regiuni din zonele de sud și 
centru ale Moldovei, au căzut 
un total de nu mai mult de 
20-30 mm de precipitaţii. Și 
pentru o reîncărcare importan-

tă a rezervelor de umiditate 
după secetă, podgoriile au avut 
nevoie de ploi de cel puţin 50-
60 mm în volum. Adică efectul 
ploilor din iunie în multe 
regiuni nu a fost foarte mare 
(deși în unele regiuni au căzut 
luna aceasta până la 100 mm 
de precipitaţii).
Ţinând cont de defi citul 

sever de umiditate din sol, 
specialiștii din asociaţiile viti-
cole au recomandat reducerea 
cu 25-30% a numărului de lăs-
tari pe plantaţii. În consecinţă, 
în viitor, viticultorii vor trebui 
să normalizeze încărcătura de 
ciorchini pe tufi șuri. Având în 
vedere deja acest fapt, randa-
mentul potenţial pentru 2020 

ar trebui redus cu cel puţin 
20%. De asemenea, trebuie 
remarcat faptul că unele vii au 
suferit de grindină în iunie. În 
prezent, multe plantaţii sunt 
igienizate, dar efectul acestora 
nu este încă evident. În sfârșit, 
în 2020, pe fondul unui defi cit 
continuu de umiditate în sol, 
persistă problema calităţii 
scăzută (boabe mici), în mod 
similar anului trecut. 
Ţinând cont de toţi acești 

factori, experţii consideră, cu 
un grad ridicat de probabili-
tate, că recolta de struguri de 
masă în 2020 va fi  semnifi ca-
tiv mai mică decât anul trecut 
(aproximativ 100 de mii de 
tone).
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INTERNAȚIONAL

ALIMENTE SIGURE ȘI DURABILE: NOUA STRATEGIE A UE
„De la Fermă la Furculiţă” („Farm 

to Fork”) este o nouă strategie pentru 
protejarea biodiversităţii și reducerea 
pesticidelor și a deșeurilor alimentare, 
ceea ce face ca lanţul de aprovizionare cu 
alimente din Europa să fi e mai durabil. 
Parlamentul European dorește să se asi-
gure că aceste obiective ambiţioase sunt 
îndeplinite, în timp ce sprijină fermierii 
europeni.

Parlamentul European vrea să reducă 
dependenţa de pesticide și să oprească 
degradarea terenurilor agricole. O altă 
provocare pe car e UE o are de abordat 
printr-o abordare mai modernă a producţiei 
de alimente este reprezentată de deșeurile 
alimentare. 88 de milioane de tone de 
produse alimentare sunt aruncate în UE 
în fi ecare an. Parlamentul vrea să reducă 
acest lucru la jumătate până în 2030.”

Parlamentul vrea să fi e și mai ambiţios. 

„Vrem să facem mai multe cu privire la 
problema securităţii alimentare în Uniunea 
Europeană. Vrem să facem mai multe legat 
de problema independenţei alimentare și 
vrem să implementăm lecţiile învăţate din 
criza Covid-19 când vine vorba de aprovi-
zionarea cu alimente”, a declarat Norbert 
Lins, europarlamentar, președinte al comi-
tetului pentru agricultură (Germania).

Fermierii se afl ă la începutul lanţului 
de aprovizionare agroalimentară. Deputaţii 
doresc să îi sprijine atât pe ei, cât și pescui-
tul și fermele piscicole, pe parcursul către o 
agricultură durabilă.

„Producţia nesustenabile de alimente 
reprezintă un pericol pentru sănătatea 
umană, dar și pentru sănătatea animalelor, 
este un pericol pentru mediul nostru. Tre-
buie să începem să ne producem alimentele 
într-un mod mai sustenabil și mai ecolo-
gic”, a spus Anja Hazekamp, vicepresedinte 
al Comitetului de Mediu (Olanda).

Fie că ești la început de drum 
în ce privește grădinăritul, sau 
ești un grădinar cu experien-
ţă, există câteva sfaturi care, 
credem noi, îţi vor prinde bine. 
Indiferent de anvergura proiec-
tului tău, un lucru pe care nu îl 
faci cum trebuie la momentul de 
faţă se poate să-ţi zădărnicească 
toate eforturile. Tocmai pentru 
că ne pasă de tine și de timpul 
și banii pe care îi investești în 
grădina ta, ne-am hotărât să ne 
asigurăm că nu faci vreuna din-
tre greșelile menţionate mai jos. 

UZI PREA MULT
Știi și tu foarte bine că ce-i 

prea mult strică. Nu te încăpăţâna 
să uzi plantele mai des decât este 
nevoie. E posibil să le faci chiar 
mai mult rău decât dacă nu le-ai 
uda deloc. Principiul de bază: udă 
planta la rădăcină, nu pe frunze. 
Răsadurile au nevoie de multă 
apă atunci când sunt plantate dar, 
odată ce au propriile rădăcini se 
vor mulţumi să absoarbă umezea-
la din sol. 

Ia în calcul și momentul zilei! 
Dacă uzi la amiază vei pierde o 
parte din apă din cauza fenome-
nului de evaporare. Recomandat 
este să uzi dimineaţa devreme 
sau seara. 

NU DAI SPAŢIU 
PLANTELOR
A doua greșeală comună 

constă în faptul că nu acorzi 

plantelor destul spaţiu în care 
să se dezvolte. Unde își vor 
crește ele rădăcinile dacă sunt 
constant înghesuite? Fă o docu-
mentare serioasă și află de cât 
spaţiu are nevoie fiecare plantă 
în parte. 

NU IEI ÎN CALCUL 
SOARELE
Este un lucru perfect cunos-

cut faptul că plantele au nevoie 
de soare ca să crească și să se 

dezvolte. Nu ai cum să dezvolţi 
o grădină sănătoasă fară lumină 
solară.Din nou, afl ă de cât soare 
are nevoie fi ecare tip de plan-
tă și aranjează grădina în mod 
strategic. 

Ai grijă ce fel de copaci alegi 
pentru grădină! Cei cu o coroană 
masivă îţi vor asigura relaxarea 
la umbră în curtea din spate, dar 
îţi vor priva răsadurile de soare. 
Așadar alege cu grijă și echilibrea-
ză spaţiul din grădină. 

NU IEI ÎN CALCUL 
SOLUL
Dacă vrei într-adevăr re-

zultate pe măsura eforturilor 
tale, trebui să te asiguri că ai 
și condiţiile potrivite.  Multe 
flori sau legume vor prospera 
în anumite condiţii și se vor 
degrada în altele. Solul este un 
element crucial atunci când 
începi să plantezi. Află ce sol ai 
în grădina și cu ce fel de plante 
se potrivește. 

PLANTEZI 
ÎN EXTRASEZON
La fel ca în cazul solului, și 

anotimpul este foarte relevant 
atunci când începi procesul de 
plantare. Nu vei avea rezultate-
le scontate dacă nu plantezi în 
sezonul ideal. 

TAI IARBA 
PREA SCURTĂ
Cine nu vrea să aibă un 

gazon îngrijit? Dar fi i cu băgare 
de seamă, îngrijit nu înseamnă 
scalpat! Mulţi grădinari pur și 
simplu taie iarba prea scurt. 
Mai ales în perioadele de secetă, 
este recomandat să lași iarba 
puţin mai lungă. Astfel va reţine 
umezeala mai bine și va trece 
mai ușor peste această perioadă. 
Data viitoare când tai gazonul, 
folosește o setare mai mare la 
mașina de tuns. 

SAPI SOLUL 
CÂND NU TREBUIE 
O altă greșe ală des întâlnită 

este săparea solului atunci când 
este ud. Evită să sapi solul când 
este umed dacă vrei să nu-i 
distrugi structura. E normal să-l 
uzi, dar așteaptă până acesta 
se usucă și apoi amestecă-l cu 
îngrășământ. Îl poţi combina și 
cu nisip. În funcţie de suprafaţa, 
îţi recomandăm achiziţionarea 
unei motosape profesionale. 
Munca ta va deveni infi nit mai 
simplă.

CELE MAI FRECVENTE GREȘELI FĂCUTE DE GRĂDINARII ÎNCEPĂTORI

Înmulţirea trandafi rilor 
se face prin butași, vara, lu-
nile iunile și iulie fi ind ideale. 
Butășirea trandafi rilor se poate 
face și toamna, dar reușita este 
mult mai mică.

Înmulţirea trandafi rilor se 
face cel mai ușor prin butași. 
Această metodă nu se poate 
aplica însă la toate soiurile de 
trandafi ri, dar merg e perfect la 
trandafi ri urcători, la cei pitici și 
la trandafi rii de gradină. Înmul-
ţirea trandafi rilor prin butași 
este posibilă doar din ramurile 
trandafi rilor cu lemn moale 
pentru că doar aceștia au însuşi-
rea de a produce rădăcini atunci 

când sunt puse în pământ și au 
condiţii propice.

Butaşii pentru înmulţirea 
trandafi rilor, vara se fac din lăsta-

rii care au făcut un rând de fl ori. 
Alege lăstarii, lasa-i să înfl oreasca 
și lasă fl oarea să se usuce. Abia 
apoi taie lăstarul pentru butășire. 

Lastarii trebuie să fi e lungi de 
10-15 centimetri, iar la vârf se 
lasă două frunze. Lăstarii se taie 
la bază imediat sub un ochi, iar 
la vârf, cu 1-2 centimetri deasu-
pra ultimului ochi. Foloseşte un 
briceag bine ascuţit și curat astfel 
încât tăietura să fi e curată și să 
nu rupă canaliculele din tulpină.

Pentru înrădăcinare, butaşul 
se poate înfi ge în ghivece sau 
lădiţe cu nisip, până la circa 3-4 
centimetri adâncime. Pentru a 
asigura umiditatea necesară, 
nisipul din ghiveci se menţine în 
permanenţă reavăn, iar butaşul 
se acoperă cu un borcan de sticlă 
(mult mai bun dect sticlele de 
plastic). În primele zile, butaşii se 

pulverizează zilnic cu apă. Ridici 
borcanul pentru această opera-
ţie și îl pui imediat la loc. Vara, 
butășirea se poate face direct în 
solul din grădină.

În zilele foarte călduroase bu-
taşii se udă bine și se stropesc cu 
apă. Dacă totul decurge normal, 
în 3-4 sptămâni butaşii au deja 
rădăcini.

Aclimatizarea butașilor este 
următorul pas. Ziua butașii pot fi  
ţinuţi fără borcanul protector, iar 
seara se acopera. În luna august 
udarea este esenţială, iar butaţii 
pot să rămână descoperiţi și ziua 
și noaptea. Toamna butașii tre-
buie bine protejaţi de ger cu paie, 
coceni și frunze.

CÂTEVA SFATURI PRACTICE PENTRU ÎNMULŢIREA TRANDAFIRILOR
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 FACEŢI UN PAS ÎNAINTE, PROMOVAŢIVĂ AFACEREA!

În paginile ziarului Agravista PUTEŢI PLASA ANUNŢURILE Dvs comerciale.
DORIŢI SĂ VINDEŢI SAU SĂ PROCURAŢI MATERIAL SĂDITOR, INPUTURI, TEHNICĂ SAU PRODUCŢIE AGRICOLĂ?

Doriţi ca despre oferta Dvs să știe cât mai mulţi fermieri, producători agricoli, 
PERSOANE CU ADEVĂRAT INTERESATE DE DOMENIU?

Ziarul Agravista Vă pune la dispoziţie SPAŢIU PENTRU PROMOVARE. 

PUBLICUL DVS ŢINTĂ SUNT TOCMAI CITITORII NOȘTRI!
Nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa redacţiei:
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 123 „V”
Tel: (022)23 56 98; (+373)6 888 22 11 Fax: (022) 23 78 30;
Sau la adresa de e-mail: ebalan@agrofarm.md

* PROMOŢIE! Anunţurile de mică publicitate 
pentru membrii Federaţiei Agricultorilor din Moldova 
se plasează gratuit

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

SERVICII DE MARKETING
• Servicii de intermediere a producţiei agricole 
• Oferirea informaţiei despre preţuri și pieţe 
• Promovarea cererilor și ofertelor comerciale 
• Elaborarea studiilor și a cercetărilor de piaţă

DEZVOLTAREA AFACERILOR 
• Elaborarea planurilor de afaceri 
• Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea finanţărilor 
• Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor și identificarea furnizorilor de echipamente 
• Asistenţă la pregătirea aplicaţiilor pentru accesarea subvenţiilor 
• Organizarea seminarelor  de consultanţă și formare a producătorilor agricoli în cadrul Măsurii 5 din Regulamentul de subvenţionare 
• Organizarea vizitelor și misiunilor de afaceri

DEZVOLTAREA COOPERATIVELOR
• Asistenţă la crearea și dezvoltarea cooperativelor de marketing 
• Asistenţă la crearea și dezvoltarea asociaţiilor profesionale pe produs 
• Instruiri în dezvoltarea afacerilor și cooperativelor de marketing 

Pentru informaţii suplimentare apelaţi oficiul naţional și  organizaţiile regionale ale Fede-
raţiei Agricultorilor din Moldova

Organizaţiile Regionale ale Federaţiei Agricultorilor din Moldova
 CANTEMIR 

AO „Fermer– AGROinform” 
Str. Trandafi rilor 2, et. IV, of. 408 

Tel: 0 273 2 28 53 
cantemir@agrofarm.md 

CAHUL 
AO „Centrul de Business din Cahul” 
Piaţa Independenţei, 6, of. 105; MD 

Tel: 0 299 2 14 13 
cahul@agrofarm.md 

NISPORENI 
OO „Nis-AGROinform” 

Str. Suveranităţii, 2, et.3, of. 307 
Tel: 0 246 2 38 57 

nisporeni@agrofarm.md 

DROCHIA 
AO „AGRO-CONS”, 

Bd. Independenţei, 48 
Tel: 0 252 2 70 32 

drochia@agrofarm.md 

EDINEȚ 
A.O.„AGROinform” 

Şos. Bucovinei, 37 
Tel: 0 246 2 43 84 

edinet@agrofarm.md

FĂLEȘTI 
AO „CUTEZĂTORUL” 

Str. Ștefan cel Mare, 50, et.1, of. 126 
Tel: 0 259 2 29 51 

falesti@agrofarm.md 

HÂNCEȘTI 
AO „Centrul de Extensiune în Agricultură” 

Str. Mihalcea Hâncu, 123, et. 4, bir. 62 
Tel: 0 269 2 34 08 

hincesti@agrofarm.md 

ORHEI 
AO „ORHCONSINFO” 

str. Vasile Mahu, 141 
Tel: 0 235 24 955

orhei@agrofarm.md 

RÂȘCANI 
AO „Asociaţia Femeilor de Afaceri 

din Sectorul Rural” 
Str. Independenţei 44, of. 12 

Tel: 0 256 2 45 84 
riscani@agrofarm.md 

UNGHENI 
AO „Centrul Pentru Iniţiativă Privată” 

Str. Naţională, 7, bir.507, 
Tel: 0 236 2 34 55 

ungheni@agrofarm.md

SOROCA
„Teragronord” 

str. Ștefan cel Mare 27a/5
Tel: 069021249

teragronord@gmail.com
soroca@agrofarm.md

TRANSNISTRIA
AO „Vitality”

Tiraspol, str. Yunoşti 48 of. 10, MD 3300
068822395

tiraspol@agrofarm.md
ongvitality@gmail.com 

viacheslav.bezhenar@gmail.com

Ofi ciul Naţional 
de Coordonare 
al Federaţiei Agricultorilor 
din Moldova „FARM” 

Or. Chișinău, 
Bd. Ștefan cel Mare 123 V, MD 2004 
Tel: +373 22 235698, 
Fax: +373 22 237830 
Email: farm@agrofarm.md 
Pagina web: www.agrofarm.md, 
                      www.agravista.md
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ABONAMENTE LA ZIARUL NOSTRU POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE 

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

14 42 84 126 154
* august vacanţă

Abonaţi-Vă la ziarul

PREŢURI DE ABONARE ( le i )

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

ABONAREA

2019

TOATE ACESTEA LA UN PREŢ 
REZONABIL DE NUMAI

154 de lei 
PENTRU UN ABONAMENT 
ANUAL

Tematica materialelor o constituie problemele și realizările agriculturii din ţara 
noastră, dar și de  peste hotare. 

ÎN FIECARE NUMĂR GĂSIŢI:
 interviuri cu persoane de decizie, 

 știri de actualitate, 

 reportaje de la evenimente relevante pentru agricultori, 

 istorii de succes, 

 explicarea legislaţiei în domeniu, 

 anunţuri despre dezvoltare, fi nanţare și școlarizare pentru agricultori.

ZIARUL PENTRU ȘI DESPRE 
AGRICULTORI

Orheiul Vechi.Triptic. Alecu Reniţă.

Agravista* este publicaţia periodică 
care apare de două ori pe lună 
cu un tiraj de peste 3500 de 
exemplare. Ziarul este unul de 
profil agricol iar abonaţii Agravista 
sunt agricultorii, persoanele  
interesate de domeniu, autorităţile 
publice locale și naţionale. 

INDEX DE ABONARE: PM 21948
AGROMEDIAINFORM

INDEX DE ABONARE: PM 21948INDEX DE ABONARE PM 21948
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