
Conferinta Pria: Agriculture in Republica Moldova

25 iunie 2020, LIVE de la 11,30



Agricultura este vitală pentru întreaga lume.

Republica Moldova acordă o atenție deosebită acestui sector, 

cel mai important al economiei sale.

Cum îl putem crește?

Cum putem ajuta fermierii?

Care sunt poveștile lor de succes?

Cu ce provocări se confruntă în această perioadă?

25 iunie 2020, LIVE de la 11,30

PRIAevents vă invită la prima conferință online destinată
agriculturii în Republica Moldova, LIVE în 25 iunie 2020 de la ora
11,30.

Urmăriți gratuit discuțiile la acest link în ziua evenimentului
https://bit.ly/2YfFYHj.
Astfel, vom organiza în premieră primul eveniment online
destinat agriculturii și creșterii acesteia, dar și dezvoltării
fermierilor din Moldova.

Dezbatem alături de autorități și fermieri și găsim cele mai bune
soluții pentru aceste momente de încercare. Dezbatem despre toate
sectoarele - culturi cereale, fructe și legume, cultura viței de vie,
albine, creștere animale, procesare și nu numai.
Punem fermierii în legătura cu finanțatorii, avocații, asiguratorii și
supermarketurile și găsim împreună soluțiile de colaborare cele mai
bune !

https://www.priaevents.ro/
http://priaevents.ro/mailster/14987/00000000000000000000000000000000/aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMllmRllIag


11,30 – Start conferința online
11,35-13,00 – Panel online - Cum putem creste afacerile
fermierilor?

Temele pe care le vom aborda:
Ce masuri concrete ia statul pentru companiile din agricultură – ferme, 
procesatori si producători?
Cum arata stadiul plății subvențiilor în acest moment? Când se vor primi 
toți banii?
Agricultura de precizie - folosirea tehnologiei pentru a eficientiza costurile
în procesul de producție agricolă
Agricultura bio. Se poate dezvolta mai repede?
Ce provocări si ce oportunități sunt pentru agricultura in aceasta perioada? 
Cu ce probleme se confrunta fermierii in acest context fără precedent?
Cum se redresează? Cum se pot adapta fără sa aibă pierderi mari?
Cum pot sa își livreze marfa in supermarket-urile care au nevoie de aceste 
produse din Moldova?
Ce spun consultanții si avocații? Cum pot ajuta prin expertiza lor?
Cum sunt finanțate fermele de familie si fermele mai mari din Republica 
Moldova? 

25 iunie 2020, LIVE de la 11,30

Agenda



Cum se face pregătirea forței de munca in acest domeniu?

Învățământul dual in agricultura in Republica Moldova. Cum 
se poate crește numărul absolvenților?

Cu ce provocări se confruntă fermierii moldoveni în 
agricultură? De ce au nevoie pentru a-și crește afacerile?

Care sunt poveștile lor de succes? Cum au învățat să facă 
business și cum ne pot împărtăși din experiența lor? Ce sfaturi 
au pentru cei care se vor să înceapă un business în sectorul 

agricol?

Cum funcționează  lanțul dintre producători, procesatori și 
retaileari? 

Cercetarea și importanța acesteia pentru dezvoltarea 
agriculturii in Republica Moldova

Importanța produselor moldovenești în strategia retailerilor. 
Ce trebuie să știe partenerii locali ai rețelelor comerciale 

pentru a avea cat mai multe produse prezente la raft? Cum 
pot avea o colaborare de lungă durată și fructuoasă?

12,45-13,15 – Q&A Session 



Ion PERJU, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului

Vadim CURMEI, Director, AIPA - Agenția de 
Intervenție și Plăți pentru Agricultură

Larisa ANDRONIC, Director, Institutul de de
Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Vasile MIRZENCO, Director Executiv, Federația
Națională a Fermierilor din Moldova

Sergiu BIVOL, Partener al biroului din Moldova al 
Casei de avocatura Vernon | David și Asociații

Roman IVANOV, Partener al biroului din Moldova al 
Casei de avocatura Vernon | David și Asociații

Aurelia BONDARI, Director Executiv, Federației
Agricultorilor din Moldova ”FARM”

Natalia DONȚU, Administrator, Moldova IT Park

Ana PANCRAT, Președinte, Asociația Fermierilor 
producători de Lapte

Reprezentant banca si companie asigurări

Lector invitati



Atingeți peste 3000 de spectatori ai 
evenimentului

Abordați despre subiectele pe care 
considerați că este important să le 
dezbateți

Schimbați datele de contact printr-o 
platformă specială creată pentru
evenimentele noastre online

Fiți alături de cei mai importanți speakeri

Asociați-vă cu ce mai apreciat brand de 
evenimente de business 

Lectorii pot interacționa cu audiența și pot 
raspunde în timp real la intrebările
fiecăuia!

Conferințele Pria au cea mai largă 
mediatizare 
( spre exemplu la ultima conferință 
organizată în 2020 am avut peste 300 
articole scrise in presa, peste 10 stiri la 
radio si peste 10 stiri la TV) 

La ultimele evenimente online am avut 
15,000 views pe Platforma evenimentului 
si pe live-ul de pe Facebook



Multumim!
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