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Nr. 28 din 19 iulie 2021 

Președintelui Republicii Moldova 

Doamnei Maia SANDU  

 

Stimată Doamna Președinte,  

Cei peste 180 producători și exportatori de fructe din toate raionale țării membri ai 

Asociației „Moldova Fruct”, apreciază înalt eforturile Dvs. de însănătoșire politică a 

Republicii Moldova, care sperăm va conduce la o modernizarea rapidă a economiei și 

depășirea, cu mai puține pierderi omenești, a pandemiei COVID 19.  

Salutăm și susținem insistența de care ați dat dovadă în ultimii ani prin care promovați 

la funcții cheie în statul Republica Moldova a oamenilor onești, integri, cu capacități 

profesionale înalte. 

În acest context, vine și propunerea Consiliului de Administrare a Asociației Moldova 

Fruct de a propune candidatura Dlui Alexandru Slusari la funcția de Ministru al 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

Propunerea noastră se bazează pe faptul că, Dlui este o persoană cunoscută și care se 

bucură de respect în mediul producătorilor agricoli de mai bine de 20 de ani. Suntem 

de acord cu aprecierile producătorilor din Sudul țării, care consideră că, Dl Slusari este 
de o perioadă lungă de timp și dezinteresat legat de problemele agriculturii și a mediului 

rural, iar aflarea lui în funcția de Ministru ar asigura elaborarea și implementarea 

multașteptatei Strategii Naționale de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2021-

2030. 

Membrii Moldova Fruct îl cunosc pe Dl Slusari din perioada în care toți fermierii din 

republică s-au unit pentru a convinge un guvern de coaliție că agricultura este o ramură 

prioritară pentru economia țării, și respectiv, să fie inclusă în strategia de dezvoltare a 

țării, astfel deblocând finanțarea oferită de Uniunea Europeană prin Programul ENPARD. 

Membrii Asociației consideră că numirea în funcția de Ministru a Dlui Slusari va permite 

ca după foarte mulți ani agricultura țării să fie reprezentată în Guvernul Republicii 

Moldova de un om cu calități profesionale și integru, cu convingeri și cunoștințe 

profunde despre sector, recunoscut și susținut de întreg mediu de afaceri din sectorul 

agroalimentar al țării. 

Sperăm cu tot dinadinsul pe faptul că veți trata și analiza cu înțelegere propunerea 

noastră către Dvs. La rândul nostru, vă asigurăm Doamnă Președinte de deschiderea și 

sprijinul nostru în eforturile comune de dezvoltare și modernizare a țării. 

 

Cu respect, 

Vitalie GORINCIOI 

Director executiv 

 

 


