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Nr. 18 din 18 martie 2020  

Dlui Igor DODON, Președinte al Republicii Moldova 

Dnei Zinaida GRECEANÎI, Președinte al Parlamentului 

Republicii Moldova 

Dlui Ion CHICU, Prim-ministru al Republicii Moldova 

Dlui Serghei PUȘCUȚA, Viceprim-ministru, Ministru al 

Finanțelor Republicii Moldova 

Dlui Oleg ȚULEA, Ministru al Afacerilor Externe și Integrării 

Europene 

Dlui  Ion PERJU, Ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și a Mediului 

 

Ref.: Adoptarea măsurilor de urgență în diminuarea consecințelor COVID-19 asupra 

întreprinderilor agricole producătoare și exportatoare de fructe, struguri de masă, pomușoare și 

produse apicole, lapte și produse lactate și produse din carne 

 

Din numele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct, Asociației 

Producătorilor și Exportatorilor de Struguri de Masă, Asociația Pomușoarele Moldovei, Asociației 

Naționale a Producătorilor de Lapte și Produse Lactate „LAPTE”, Patronatului Întreprinderilor 

Industriei Prelucrătoare de Carne, Asociației Naționale a Apicultorilor din Republica Moldova și 

Asociației Exportatorilor de Produse Apicole din Moldova, exprimăm îngrijorarea și preocuparea 

reprezentanților sectoarelor pe care le reprezentăm față de impactul epidemiei globale de COVID-19 

asupra activităților economice. 

COVID-19 va influența negativ pe termen lung nu numai producătorii de produse agricole, dar și 

businessurile conexe (serviciile de aprovizionare cu mijloace de producție, de transport, de construcții 

și montaj etc.).  

Membrii Asociațiilor noastre atrag atenția la următoarele aspecte de importanță majoră pentru derularea 

campaniei agricole în anul 2020, 

Ne putem confrunta cu un deficit major de produse de uz fitosanitar (PUF) de import din cauza (1) 

dificultăților în aprovizionarea agricultorilor cu mijloace de producție de import, când loturi mari de 

PUF și alte mijloace de producție destinate producătorilor din țară sunt blocate în punctele de traversare 

a frontierelor din țările UE și (2) sistarea activității de producere a mai multor companii producătoare 

de PUF, urmare a COVID-19.  

O altă problemă cu care se confruntă agricultorii este faptul că, în temeiul Anexei nr.2 la din Hotărârea 

nr. 8 din 15 martie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, a fost sistată și 

activitatea unităților comerciale care în plină campanie agricolă de primăvară comercializează semințe 

și PUF către fermieri și celor specializate în comercializarea materialelor de curățenie și igienizare. 

Mulți agricultori nu pot procura nu numai PUF-uri, dar și vopsea pe bază de ulei și perii, mănuși de 

lucru, pentru a prelucra locurile de tăiere a ramurilor copacilor fructiferi în livezi, instrumente de tăiere, 
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piese de schimb la agregate, anvelope pentru mijloacele de transport și tractoare, reparația tehnicii 

agricole, etc. 

În acest context, subsemnăm și solicitarea parvenită din partea a patru Asociații care reprezintă mediului 

asociativ al sectorului IMM-urilor (nr. 14 din 15 .03.2020), însă ținem să venim cu următoarele 

propuneri: 

1. Instituirea cât mai grabnică a unui punct de contact în cadrul MAEIE la care importatorii de 

mijloace de producție să poată apela pentru facilitarea traversării frontierelor de stat în țările de 

tranzit a încărcăturilor cu mijloace de producție destinate agriculturii; 

2. Emiterea unui act care ar permite pe o perioadă de 3 luni importul mărfurilor PUF cu un termen 

de valabilitate mai mic de un an de zile dar nu mai mic de 6 luni, prin derogare de la prevederile 

art. 12, alin. (1') lit. d). a Legii nr,119 din 22.06.2004. Aceasta ar permite importatorilor de PUF 

să acceseze stocuri de aceste produse formate la producătorii dar care nu pot fi importate în 

prezent. Acest lucru nu reprezintă nici un risc deoarece acestea vor fi utilizate în următoarele 6 

luni în campania de primăvară; 

3. Excluderea prin derogare de la Anexa nr.2 a Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de 

sănătate publică nr. 8 din 15 martie 2020 a unităților de comerț care comercializează mijloace de 

producție pentru agricultori: PUF, semințe,, mănuși de lucru, instrumente de tăiere a ramurilor, 

piese de schimb, anvelope pentru mijloacele de transport și tractoare, reparația tehnicii agricole 

precum și materialelor de curățenie și igienizare; 

4. Să fie asigurată activitatea laboratoarelor, pentru testarea mierii, inclusiv, pentru efectuarea 

exporturilor de miere, cât și a altor autorități, cum ar fi celor de siguranță alimentară, vămii, 

brokerilor vamali, etc.; 

5. Să fie permisă într-o formă coordonată deplasarea agricultorilor, apicultorilor, a salariaților 

întreprinderilor agricole și de procesare, pentru efectuarea lucrărilor agricole planificate și a 

sarcinilor de producție, ținând cont și de faptul, că unii salariați au locul de trai în alte localități, 

care nu coincid cu locul aflării secțiilor de producere al acestor întreprinderi. 

Suntem deschiși spre consultații și discuții constructive la depășirea acestei situații  excepționale cu 

pierderi minime pentru toate părțile interesate în dezvoltarea economică a Republicii Moldova. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Vitalie GORINCIOI, Președinte APEF Moldova-Fruct 

Gheorghe GABERI, Președinte APESM 

Aneta GANENCO, Președinte Pomușoarele Moldovei 

Ion MAXIM, Președinte ANARM 

Vasile DOLGHIERU, Președinte AEPAM 

Carolina LINTE, Președinte, Asociația Națională Patronală a Producătorilor de Lapte si Produse 

Lactate „LAPTE” 

Sergiu GRĂDINARU, Patronatul Întreprinderilor Industriei Prelucrătoare de Carne 


