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ADRESAREA COMUNĂ
”Cu privire la situația din ramura agroindustrială și propuneri pentru ameliorarea
acesteia”
Ramura agroindustrială la moment se află în situație extrem de periculoasă, provocată de
pandemia COVID-19, secetă îndelungată, calamități naturale, etc. care ne impune practic să
activă în condițiile stării excepționale. Apreciem eforturile depuse de către oficialități și ajutorul
structurilor internaționale în soluționarea problemelor și ameliorarea situației. Totodată
constatăm necesitatea de consolidarea tuturor forțelor și surselor disponibile în susținerea ramurii
– bază principală a economiei Republicii Moldova.
Părțile contractante parteneriatului social din ramură vin cu următoarele propuneri preconizate
pentru ameliorarea situației din ramura agroindustrială:
- amânarea (minimum 6 luni maximum 18), plății ratelor, dobânzilor și comisioanelor
aferente creditelor bancare și reeșalonarea datoriilor față de furnizorii produselor fitosanitare
și de îngrășăminte, anularea penalităților calculate pentru perioada 15.03.2020-31.12.2020,
pentru persoane juridice și fizice aflați în dificultate;
- adoptarea Legii despre acordarea creditelor fără dobândă pentru ramură și emiterea
garanțiilor de stat și a cecurilor de plată pentru procurarea materiei prime, plăților pentru
resursele energetice, combustibil și lubrifianți, plății pentru procurarea în leasing a tehnicii și
utilajului necesar;
- scutirea de TVA și taxe vamale pentru import de animale de prăsilă până la data de
31.12.2020;
- scutirea de TVA și taxe vamale pentru import de componente pentru producerea furajelor
pentru o perioadă de 12 luni;
- compensarea cheltuielilor per hectar a culturilor afectate de secetă, îngheț, pentru procurarea
de inputuri pentru agricultorii ale căror plantații au fost compromise mai mult de 30%;
- creșterea până la 10% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii a componenței
subvențiilor pentru echipamentele sistemelor de irigare și protecție contra calamităților;
- lansarea unui program național de pașaportizarea a lacurilor;
- suport pentru restabilirea comerțului intern și extern afectat de către restricțiile COVID-19,
deschiderea treptată a piețelor și organizarea iarmaroacelor pe întreg teritoriul țării cu
respectarea normelor sanitare de protecție împotriva COVID-19, campanii de promovare a
produselor autohtone pentru consum intern;
- din partea Statului, crearea unui fond de garantare a creditelor contractate în special de
întreprinderile mici și mijlocii;
- subvenționarea salariaților care au fost nevoiți să suspende activitatea impusă de starea de
urgență, carantină și nu au surse de alternativă nu mai mic de cuantumul minim garantat al
salariului din sectorul real al economiei;
crearea Rezervelor Național-Strategice Securității Alimentare;
suspendarea reducerilor și concedierilor cadrelor de bază (specialiștilor și experților) ale
ramurii în special la instituțiile, organizațiile și întreprinderile gestionate de către Stat, inclusiv și
cele care se află în proces de insolvabilitate, evitând situația lipsei forțelor de muncă calificată și
timpului suficient pentru pregătirea și recrutarea acestora;

achitarea (remunerarea) parțială s-au integrală a salariaților prin transmiterea (micșorarea)
cota-parte capitalului fondurilor fixe ale Statului, în baza acceptării părților implicate prin
intermediul operațiunilor cu hârtiile de valoare;
de elaborat și implementat un Program Național prin investiri solide folosind sursele
internaționale în dezvoltarea sectorului energie regenerabile;
atribuirea anumitor ocupații din întreprinderile vinicole care au activități în încăperi
subterane, în Lista locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, în temeiul căreia se acordă
pensie pentru limita de vârstă în condiții avantajoase;
reanimarea sectorului de irigare, în special prin picurare a terinelor agricole, crearea
zonelor artificiale acvatice pentru combaterea consecințelor secetei;
de redus la minim (24 ore, practicat în Germania) procedura biurocratică în examinarea
dosarelor unităților economice și transferarea subvențiilor de către AIPA;
de recunoscut virusul SARS-CoV-2 ca pericol (risc) pentru activitate profesională i-ar
îmbolnăvirea provocată de acesta COVID-19 ca maladie profesională cu respectarea unui șir din
partea Statului a garanțiilor și compensațiilor;
de inclus în lista prioritară a angajaților din ”linia întâi” cu riscuri sporite de infectare
colaboratorilor în deservirea publică magazinelor alimentare, din sectorul agrar și industriei
prelucrătoare, agroturismului, serviciilor balneo-climaterice.
Părțile contractante parteneriatului social din ramură solicită implicarea, în termeni scurți posibili
oficialităților Statului, în examinarea propunerilor comune și implementarea lor integrală sau
parțială în practică. Tărăgănarea activităților în domeniul dat impune ramura în prag de
catastrofă.
Cu respect și disponibilitate de colaborare în interesele comune reciproc avantajoase.
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