
  

Biroul  comunicare şi relaţii cu presa  

GGUUVVEERRNNUULL  RREEPPUUBBLLIICCIIII   MMOOLLDDOOVVAA  

  

Republica Moldova, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1   www.gov.md 

tel. +373 (022) 250-461, +373 (022) 250-467, +373 (022) 250-395  

e-mail: presa@gov.md   

 

1 

21.08.2015 

Comunicat de presă 

 

Producătorii agricoli vor primi restanțele la 

subvenții pentru anul trecut până la 1 septembrie  

 

Prim-ministrul Valeriu Streleț s-a întâlnit astăzi cu 

reprezentanții Asociației Producătorilor Agricoli din 

Căușeni, care anunțaseră că vor protesta dacă nu vor 

primi restanțele la subvențiile pentru anul trecut. 

Premierul le-a dat asigurări că aceste datorii vor fi 

achitate până la 1 septembrie curent. 

 

„Prin acțiunile întreprinse de Guvernul pe care-l 

conduc, vom demonstra că ne dorim să continuăm 

dezvoltarea și modernizarea țării noastre. Avem 

nevoie de stabilitate și vom face tot posibilul pentru a 

recăpăta încrederea cetățenilor și a partenerilor de 

dezvoltare în Republica Moldova”, a subliniat Valeriu 

Streleț. 

 

Premierul a reiterat că susținerea agriculturii și 

investițiile în acest sector se regăsesc în Programul de 

activitate al Cabinetului de miniștri. Totodată, Valeriu 

Streleț a spus că-și dorește o comunicare permanentă 

cu producătorii agricoli, pentru a identifica problemele 

cu care aceștia se confruntă.  

 

24.08.2015 

Comunicat de presă 

 

Valeriu Streleț, către asociațiile de agricultori: 

„Suntem deschiși pentru cooperare, dar fără 

promisiuni deșarte și presiuni” 

 

Prim-ministrul Valeriu Streleț a discutat astăzi, la 

Guvern, cu reprezentanții asociațiilor de agricultori 

despre datoriile la subvenții și restanțele la 

compensațiile pentru pomicultori, invocate de aceștia. 

 

Premierul i-a asigurat pe agricultori că, împreună cu 

Ministerul Finanțelor și cel al Agriculturii și Industriei 

Alimentare, va soluționa, în măsura posibilităților, 

problemele enunțate în cadrul discuției, menționând 

situația dificilă în care se află Republica Moldova. 

„Avem nevoie de solidaritate pentru a depăși 

problemele existente în sectorul agricol. Suntem 

deschiși pentru cooperare și comunicare permanentă, 

dar fără promisiuni deșarte și presiuni”, a subliniat 

Valeriu Streleț. 

 

De asemenea, Prim-ministrul a spus că datoriile față 

de agricultori pentru anul trecut vor fi achitate după 

rectificarea bugetului de stat. „În septembrie vom avea 

negocierile cu Fondul Monetar Internațional, după 

care vom rectifica bugetul pentru 2015 și vom  
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La rândul lor, reprezentanții fermierilor și-au anunțat 

decizia de a anula protestele anunțate anterior, 

menționând că dialogul este o soluţie mai productivă 

decât să iasă cu tractoarele în Piața Marii Adunări 

Naționale. Totodată, aceștia au afirmat că susțin 

acțiunile Guvernului, condus de Premierul Valeriu 

Streleț, și sunt deschiși pentru un dialog  continuu.  

 

Printre alte subiecte puse în discuţie cu membrii 

Asociației Producătorilor Agricoli din Căușeni s-au 

numărat accesul la credite avantajoase, mai multă 

transparență la repartizarea subvențiilor, majorarea 

fondului de subvenționare, dar și aprobarea pachetului 

de legi destinat să susțină sectorul agrar.     

 

În ultimii patru ani, peste 15 mii de beneficiari au 

primit subvenţii în valoare de  circa 2,2 miliarde de 

lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identifica sursele de unde pot fi luați acești bani”, a 

adăugat Șeful Cabinetului de miniștri.  

 

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, 

până la 22 august 2015 au fost achitate peste 160 de 

milioane de lei, din cele 207,6 milioane de lei – datorii 

la subvenții pentru anul 2014. 
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