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 Intreprinderea de stat «MOLDAGROTEH»  Adresa: şos. Munceşti, 271, mun. Chişinău,
Republica Moldova, MD-2002 tel.: (+373 22) 50-39-55, 52-71-11 fax: (+373 22) 55-26-49
e-mail: moldagroteh@moldova.md Petru Poian Născut la 21 octombrie 1948, în satul Delacău,
Grigoriopol Inginer-mecanic, absolvent al Institutului Agricol din Chişinău (1970). Din 2003,
director general al ÎS «Mold- agroteh». Vicepreşedinte al ANPM. Distins cu ordinul «Drapelul
Roşu de Muncă» şi medalia «Meritul Civic». Posesor al titlului onorific «Om Emerit».

    

  

  

Declarat «Bussinessmanul anului» (1999- 2001). în ultimul timp, a devenit destul de evidentă
necesitatea creării unor întreprinderi capabile să constituie o reţea, ce să asigure baza tehnică
şi materială a sectorului agrar. în acest scop, în baza întreprinderii «Arca-Moldova» (fosta
«Selhoztehnica»), a fost fondată - printr-o decizie a Guvernului Republicii Moldova -
întreprinderea de stat «Moldagroteh». Noii întreprinderi i-au fost transmise, spre gestionare,
pachetele de acţiuni a 29 întreprinderi de profil din republică. întreprinderea a stabilit şi restabilit
vechile relaţii cu producătorii de tehnică agricolă din Rusia, Ucraina, Belarus, din alte ţâri CSI. A
format o reţea de schimb direct cu marile întreprinderi producătoare de tractoare, combine,
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maşini şi utilaj agricol (Uzina de tractoare din Harkov, «Южмаш», «Гомсельмаш»,
«Ростовсель- маш», «Брацлав», «Уманьферммаш» etc.). Acordă atenţie deosebită restabilirii
şi dezvoltării bazei tehnice şi de reparaţie a maşinilor şi utilajului agricol. ÎS «Moldagroteh»
menţine şi promovează tradiţiile de respectare a relaţiilor de parteneriat cu agricultorii, prestând
servicii eficiente şi calitative. Dorind să extindă reţeaua de livrare- cumpărare a utilajului agricol
pe teritoriul Moldovei, «Moldagroteh» a organizat magazine specializate în cadrul unităţilor pe
care le gestionează. Ea propune clienţilor nu doar tehnică, ci şi îngrăşăminte, substanţe
chimice, seminţe de bună calitate. Astăzi «Moldagroteh» este un centru coordonator al activităţii
de asigurare a gospodăriilor rurale din republică cu materiale şi tehnică agricolă. în cadrul ei
funcţionează un serviciu de informare, ce oferă consultaţii competente şi informaţii utile privind
posibilităţile de procurare a maşinilor agricole, a pieselor de rezervă şi a serviciilor prestate de
agenţii economici din Moldova. Pe întreaga durată a campaniilor agricole, centrul oferă
informaţii non-sţop. Activitatea întreprinderii se bucură de sprijinul şi susţinerea conducerii
republicii şi este înalt apreciată de specialişti.
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