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Nr.9 din 10 septembrie 2010
Dlui Valeriu COSARCIUC,
Ministru al Agriculturii
Industriei Alimentare

şi

Prin prezenta, considerăm necesar să Vă informăm despre problemele discutate şi
hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale extraordinare a Asociaţiei Producătorilor de
Fructe din Moldova din 9 septembrie 2010 cu participarea reprezentanţilor Federaţiei
AGROinform şi a Uniunii Republicane a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli UniAgroProtect.
Membrii asociaţiei sunt îngrijoraţi de acţiunile întreprinderilor de procesare care profită de
faptul că producătorii de fructe din Republica Moldova nu dispun de întreprinderi de procesare
proprii, au stabilit preţuri discriminatorii pentru merele livrate la procesare. Spre exemplu:
preţurile de achiziţie pentru merele industrializate în Ucraina, România şi Polonia sunt respectiv:
1000, 1200 şi 1500 lei pentru o tonă, comparativ cu 600 lei în Republica Moldova. Preţurile
discriminatorii precum şi lipsa de dialog dintre producători şi procesatori au creat o stare
tensionată, când producătorii refuză să recolteze şi să livreze fructele spre procesare, iar
întreprinderile de procesare nu oferă un preţ rezonabil. În aceste condiţii va avea de suferit
întreaga ramură de producere şi de procesare a fructelor.
O altă problemă majoră menţionată de membrii Asociaţiei în cadrul Adunării este
continuarea încercărilor de monopolizare a exporturilor de fructe în Federaţia Rusă şi schimbările
parvenite în modalitatea de eliberare a certificatelor fitosanitare, care au fost produse recent fără
coordonare cu asociaţiile profesionale şi producătorii de fructe.
În acelaşi timp Consiliul pe produs „Fructe, pomuşoare şi produse procesate”, ca organ
legal, responsabil de organizarea negocierilor dintre producători şi alţi actori din cadrul filierei de
produs nu se implică în procesul de soluţionare a problemelor. Mai mult ca atît, nu a fost
convocat în termenul de trei zile de la ultima şedinţă şi lăsând fără răspuns scrisoarea asociaţiei
nr. 8 din 8 august 2010, iar procesatorii unilateral, fără negocieri cu asociaţiile producătorilor au
stabilit preţul de 600 lei tona de achiziţie a merelor la procesare.
În baza celor discutate Adunarea a adoptat unanim următoarele hotărâri:
1. Se solicită ca reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Industriei de Alimentare în comitetul
de directori să convoace de urgenţă (în 3 zile) şedinţa Consiliului pe produs „Fructe,
pomuşoare şi produse procesate” cu participarea reprezentanţilor întreprinderilor de
procesare şi a instituţiilor abilitate pentru a fi discutate următoarele întrebări:
a. Negocierea şi stabilirea preţurilor rezonabile pentru mere, soiuri de iarnă pentru 2010,
achiziţionate de către întreprinderile de procesare.
b. Clarificarea şi explicarea mecanismului modificat de eliberare a certificatului
fitosanitar.
c. Realegerea consiliului de directori al Consiliului.
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2. Instituirea grupurilor regionale formate din reprezentanţi ai Asociaţiei, Federaţiei
AGROinform şi a Uniunii Producătorilor Agricoli ce vor monitoriza procesul de export al
fructelor în Federaţia Rusă cu elucidarea problemelor şi elaborarea propunerilor de
depăşire.
3. Elaborarea în comun cu Asociaţia, Federaţia AGROinform şi „UniAgroProtect” a studiului
de fezabilitate a investiţiilor privind construcţia şi asamblarea în regiune de nord a republicii
a unei întreprinderi de procesare a fructelor şi legumelor sub formă de cooperativă de
întreprinzător sau altă formă de asociere, membrii căreia vor fi membrii Asociaţiei
Producătorilor de Fructe din Moldova.
4. Elaborarea în comun cu Federaţia AGROinform a unui plan de lucru în vederea formării
de către membrii Asociaţiei Producătorilor de Fructe a cooperativelor sau grupurilor de
producători la nivel regional, prin intermediul cărora să se comercializeze fructele inclusiv
la export.
Ţinând cont de cele expuse Asociaţia Producătorilor de Fructe din Moldova solicită
respectuos intervenţia Dumneavoastră pentru convocarea de urgenţă a şedinţei Consiliului pe
produs pentru a identifica soluţii în depăşirea problemelor sus menţionate.
Cu respect,

Vice Director AGROinform

Iurie Hurmuzachi

Preşedinte UAP UniAgroProtect

Alexandru Slusari
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