
   

 
 

 

    
 

 

ANUNȚ 

CONFERINȚA 

 BUSINESSUL FRUCTELOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Ediția III, 30 noiembrie – 01 decembrie 2017, s. Costești, r. Ialoveni 

 
Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct”, în parteneriat cu 
Proiectul Agricultura Performantă în Moldova finanțat de USAID  
 
Anunță a treia ediție a Conferinței Naționale „BUSINESSUL FRUCTELOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA”, care se va 
desfășura în perioada 30 noiembrie - 1 decembrie 2017, în incinta complexului turistic „Costești” din s. Costești, 
r. Ialoveni. 

Numărul de locuri pentru participanți este limitat. Prioritate va fi acordată membrilor care au depus formularul 
completat până la termenul limită: 25 noiembrie 2017. 

 
Agenda Conferinței conține 5 sesiuni (se anexează): 

- Piața fructelor în Republica Moldova. Strategia de dezvoltare a ramurii în contextul implementării 
Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre RM și UE (DCFTA) 

- Tehnologii și inovații în producerea fructelor 
- Inovații și abordări noi în domeniul fertilizării, irigării și protecției integrate contra bolilor și dăunătorilor 
- Inovații în tehnologiile de post-recoltare și procesare a fructelor 
- Marketingul fructelor proaspete 

 

Vor fi selectați participanții care corespund la următoarele criterii: 
- Este producător sau exportator de fructe sau este interesat(ă) de tehnologii moderne de producere şi 

comercializare a fructelor 
- Achită taxa de înregistrare 

 
Taxa de înregistrare:  

- 500 lei per persoană pentru membrii Asociațiilor Moldova Fruct și Dnestrovskii Fruct 
- 1.000 lei per persoană pentru producători de fructe non-membri 

 
Taxa se achită prin transfer la contul Asociației Moldova Fruct. Taxa oferă participanților dreptul de participare 
la sesiunile Conferinței și acoperă: 

- Costurile de organizare și logistică 
- Costurile de traducere 
- Costurile de alimentare pe parcursul Conferinţei 

Formularele completate trebuie trimise la adresa electronică moldovafruct@yahoo.com nu mai târziu de 25 
noiembrie 2017. 
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Asociația Moldova Fruct promovează politici de șanse egale pentru toți candidații, indiferent de etnie, statut social, religie, sex, vârstă sau dizabilitate. 

 

FORMULAR DE APLICARE 
pentru participanții la ediția III a CONFERINȚEI 

BUSINESSUL FRUCTELOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Informație de contact și date despre companie  și participanți 

Denumirea companiei și adresa: _____________________________________________________________________ 
Domeniul de activitate:  (producere, export, etc.) _________________________________________________ 
Persoana de contact:  ______________________________ Telefon___________ E-mail: _______________ 

Numele participantului la eveniment:  _____________________________________________________________________ 
Telefon de contact: ____________________________  E-mail: _______________________________________________ 

Volumul de producere și vânzări în  2016 

 Mere ___________ tone  Pere    ___________ tone  Prune ___________ tone 

 Struguri _________ tone  Cireșe ___________ tone  Caise ___________ tone 

 Gutui ___________ tone  Piersici __________ tone  Altele ___________ tone 
 

Volumul de producere și vânzări în  2017 

 Mere ___________ tone  Pere    ___________ tone  Prune ___________ tone 

 Struguri _________ tone  Cireșe ___________ tone  Caise ___________ tone 

 Gutui ___________ tone  Piersici __________ tone  Altele ___________ tone 
 

Numărul de angajați 2017   Numărul de angajați 2016 

Permanenți: _______ persoane 

Sezonieri:      _______ persoane 

 

Permanenți: _______ persoane 

Sezonieri:      _______ persoane 

 

Descrierea infrastructurii post-recoltare 

Depozit frigorific:       ________________ tone 
 
Linie de sortare a fructelor și legumelor (indicați pentru ce produse): ________________ tone/oră 
 
Alte unități de producere / procesare (indicați unitatea și parametri importanți): _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Motivație și așteptările de bază 

Care este motivația Dvs. de a participa și ce așteptați să obțineți în rezultatul Conferinței?  

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

Aveți nevoie de cazare?   DA   NU 

Acord şi semnătura: 

 

Numele Data Semnătura 

Conferința este organizată de Asociația Moldova Fruct în parteneriat cu Proiectul Agricultura Performantă în Moldova finanțat de către USAID 


