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Decizia de a investi în plantarea 
unei livezi de cătină a venit 

urmare a unui studiu minuțios al 
capacității de asimilare a acestui 
produs pe piața locală și cea 
europeană. Studiul a relevat că 
în Republica Moldova nu există 
producători de cătină albă ce 
pot livra cantități industriale de 
acest produs curativ. Cătina 
este un arbust care poate creşte 
până la 5-6 metri înălţime.   
Ramurile prezintă numeroşi ţepi 
lungi,foarte ascuţiţi, iar frunzele 
sunt înguste, de culoare verde-
argintiu. Principala parte folosită în 
fitoterapie sunt fructele. 

Rodion Sobcenko, Administrator 
SRL ”Riomax - Prim”: ”M-am 

gândit să plantez o suprafață 

de cătină albă încă acum 3 ani 

de zile. Am preferat să studiez 

foarte bine posibilitățile de 

vânzare și procesare a acestui 

produs. Urmare a posibilității de 

a contracta un credit în cadrul 

Proiectului ”Livada Moldovei am 

decis să înființez o plantație cu 

o suprafață de 6 hectare. Pentru 

mine au fost importante condițiile 

de contractare a creditului 

preferențial. De exemplu, scutirea 

de taxa pe valoarea adăugată 

(TVA) și plăților și taxelor vamale 

la importul de puieți din Uniunea 

Europeană mi-au permis 

economisirea a circa 30 la sută 

din banii investiți. Un alt factor 

important este că împrumuturile 

sunt acordate pe o perioadă 

mai lungă de până la 10 ani iar 

perioada de grație de max. 4 ani 

permite rambursarea creditului 

abia după intrarea plantației în rod, 

atunci când poți avea și venituri.”

Principala parte folosită în 
fitoterapie sunt fructele de cătină 
bogate în vitamina C şi cu un 
conţinut bogat în ulei, extrem de 
benefic în afecţiunile pielii. De 

asemenea, sucul de fructe presate 
poate fi consumat ca atare sau 
transformat în sirop, cu multiple 
beneficii pentru sănătate. Fructul 
este bogat in vitamina C, de 10 ori 
mai multă decât în lămâi, precum 
si alte vitamine, carotenoide, 
minerale, acizi și uleiuri complexe. 
Cătina are efect antioxidant, 
emolient, cito - protector, 
imunostimulator, depurativ, 
antiinflamator și cicatrizant.

SRL ”Riomax - Prim”
SRL ”Riomax-Prim” este o întreprindere care deține 
circa 34 de hectare de pământ arabil. Pentru plantarea 
unei livezi de cătină albă au rezervat  6 hectare de 
teren. În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” au 
contractat un credit preferențial de aproximativ 
26 mii Euro. Pentru procurarea puieților de cătină, 
prelucrarea terenului, plantarea materialului săditor 
au fost investite circa 52 mii Euro.
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Rodion Sobcenko, Administrator 
SRL ”Riomax - Prim”: ”Am ales 
să depun toate actele pentru 
certificarea Eco a plantației 
de cătină. Puieții pe care i-am 
procurat sunt deja certificați 
conform standardelor Europene. 
Deși certificarea este o procedură 
cam anevoioasă la noi  eu zic că 
merită pentru că deschide largi 
perspective de comercializare a 

produsului finit. Desigur, abia peste 
trei ani voi putea recolta prima 
cătină. Totuși, am studiat foarte 
bine potențialul de absorbție a 
acestui produs pe piața locală și 
cea europeană. Cătina poate fi 
comercializată în stare proaspătă 
și  congelată. Am discutat cu mai 
mulți producători de conserve de 
la noi în perspectiva producerii 
sucului de cătină și a uleiului.”

Preparatele pe bază de cătină 
sunt recomandate în caz de: 
afecţiuni hepatice, oculare, 
răceli, viroze respiratorii, eczeme, 
surmenaj și  ulcer gastric. Nu doar 
fructele de cătină pot fi utilizate. 
Coaja și mugurii  sunt utilizate 
la prepararea unor tincturi și 
extrase deosebit de valoroase 
din punct de vedere curativ 
în vederea creșterii imunității, 

tonifierii sistemului nervos, tratării 
afecțiunilor respiratorii și cardio-
vasculare. Urmare a investițiilor 
făcute, SRL ”Riomax - Prim”   va 
reuși să fie una profitabilă oferind 
5 locuri de muncă. Alți 20 de 
muncitori sezonieri  vor putea fi 
angajați la recoltarea de cătină, în 
o regiune a țării afectată de o rată 
masivă a șomajului.  
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A 

ales să planteze livezi 
pentru a-și asigura o sursă 

durabilă de venit aici, acasă.  A 
investit peste 13 mii 500 de euro 
procurând 3400 de puieți de cireș 
și 6000 de puieți de prun. Nu avea 
disponibili pentru investiții toți 
banii și a decis să contracteze un 
credit prin intermediul Proiectului 
”Livada Moldovei”. Creditul acordat 
a fost de 6400 de euro. 

Cristina Morcov, Administrator 
G.Ț. ”Morcov Cristina”: 
”Pasiunea pentru agricultură 

vine de la tata. Am discutat 

îndelung în familie care ar fi 

cea mai bună oportunitate de a 

mă lansa în afaceri și am decis 

în favoarea horticulturii. Am 

plantat 15 hectare de livadă, 8 

de cireși și 7 de prun. Soiurile pe 

care am ales să le plantăm sunt 

G.Ț. ”Morcov Cristina - Sergiu”

potrivite pentru zona noastră 

climaterică. De mare ajutor ne-a 

fost asistența acordată în cadrul 

Proiectului ”Livada Moldovei” 

pentru că am beneficiat de o 

perioadă grație generoasă. Rata 

dobânzii la care am accesat 

creditul este cea mai mică 

din toate ofertele care erau la 

moment pe piață.” 

Tânăra antreprenoare este încrezătoare  în viitorul 
afacerii pentru că a făcut un plan de afaceri bine 
argumentat dar și pentru că are un consilier foarte 
bun - tata.  Planifică să extindă afacerea plantând 
noi suprafețe cu pomi fructiferi dar și investind în 
infrastructura de post recoltare.

Cristina Morcov a  stat împreună cu părinții 10 ani 
în Italia. Acolo și-a petrecut o parte a copilăriei 
și adolescenței. În sfârșit, au revenit cu toată 
familia acasă.  În anul 2015, cu ajutorul părinților 
s-a gândit să-și  deschidă o afacere în domeniul 
agricol. Investiția în plantarea unor livezi de cireș, 
prun și cais părea cea mai viabilă.
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Cristina Morcov, Administrator 
G.Ț. ”Morcov Cristina”: ” Am 

planuri ambițioase. Mi-aș dori 

foarte mult să le văd realizate aici 

acasă. Urmează să mai investesc 

în plantarea unor livezi de caise 

și de prun. Sunt fructe foarte 

căutate pe piață și aduc profituri 

bunicele. Prunele sunt un produs 

strategic pentru noi din motivul 

că pot fi lesne procesate. Piața 

de export pentru prunele uscate 

moldovenești este în creștere. 

Atestăm o creștere considerabilă a 

cererii pe piața Uniunii Europene. 

Desigur, aș avea nevoie de mai 

multe utilaje agricole pentru 

îngrijirea livezilor și de un sistem 

de irigare care mi-ar da siguranța 

recoltelor bune. O cameră de pre 

răcire a cireșilor este și ea pe lista 

viitoarelor investiții pentru că altfel 

este foarte greu să livrezi către 

consumator un produs de calitate.”

Urmare a investițiilor făcute de 
tânăra antreprenoare au fost 
create 2 noi locuri de muncă și 
în perspectivă va avea nevoie de 
alți 10 angajați ce culege cireșele 
și prunele.   Cristina Morcov a 
reușit să-și inițieze o afacere 
profitabilă aici, acasă. 
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Asocierea a presupus mai 
multe beneficii pentru 

membrii cooperativei. Deși a 
beneficiat de un suport financiar 
considerabil din partea unui 
proiect de asistență a Băncii 
Mondiale, Cooperativa de 
Înreprinzători ”SELECT FRUIT” 
nu a avut suficiente mijloace 
pentru definitivarea construcției 
casei de păstrare și ambalare a 
fructelor și a contractat un credit 

preferințial prin intermediul 
Proiectului ”Livada Moldovei”. 

C.Î. ”SELECT FRUIT”

Creditul de 570 mii euro este 
acordat de Banca Europeană de 
Investiții în cadrul Proiectului 
Guvernului Republicii Moldova 
ce-și propune reabilitarea 
și modernizare a sectorului 
horticol.

Membrii Cooperativei de Înreprinzători ”SELECT 
FRUIT” au inițiat propriile afaceri pornind de la 
suprafețe mici. Între timp, au reușit să ajungă la 
impresionanta suprafață de 229 de hectare de 
livezi de fructe.  Deși cele 5 întreprinderi agricole 
care s-au asociat în cadrul cooperativei se puteau 
descurca foarte bine și pe cont propriu au decis 
totuși să se asocieze pentru a putea investi în o 
casă de ambalare de ultimă generație și pentru 
a-și menține cota de vânzări pe o piață unde 
concurența e din ce în ce mai acerbă. 
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 Aliona Mandati, Cofondator C.Î. 

”SELECT FRUIT”: ”Capacitatea 

frigiderului este de 1700 de tone. 

Aceste suprafețe pot fi utilizate 

pentru rulaj dublu. Prima dată 

stocăm merele timpurii. După ce 

le vindem putem stoca merele 

de toamnă care sunt păstrate 

o perioadă mai îndelungată. 

Desigur utilizăm frigoriferul și 

pentru pre răcirea cireșilor și a 

prunelor pentru a le pregăti în 

condiții tehnologice bune pentru 

exportul în stare proaspătă. 

5 membri ai cooperativei 

planificăm să producem și să 

vindem circa 2500 tone de mere, 

600 tone de prune și aproximativ 

200 tone de cireșe.”

 Horticultura asigură circa 14 
la sută din veniturile provenite 
din export, devansând 
celelalte sectoare. Prin aceste 
investiţii vom creşte nu doar 
competitivitatea produselor 
moldoveneşti pe pieţele 
europene dar vor fi create și 
noi locuri de muncă. Investițiile 
în construirea caselor de 
păstrare și ambalare a fructelor 
sunt un catalizator pentru 
dezvoltarea întregii ramuri 
horticole.  

 Aliona Mandati, Cofondator C.Î. 

”SLECT FRUIT”: ”Am ales să ne 

asociem și să investim împreună 

creând o cooperativă pentru 

că toți cei 5 membri au de 

câștigat. Ne vindem produsele 

la un preț mai bun pentru că a 

crescut calitatea acestora. Ne 

susține și statul prin acordarea 

de subvenții. Suportul acordat 

în cadrul Proiectului ”Livada 

Moldovei a fost unul considerabil 

pentru că am obținut creditul 

la o dobândă foarte bună și am 

beneficiat și de o perioadă de 

grație îndelungată. Scutirile la 

plata taxei pe valoarea adăugată  

și a taxelor vamale ne-au adus 

economii de circa 30 la sută din 

banii transferați pentru utilajele 

destinate casei de păstrare și 

ambalare a fructelor.”  
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L 

iubomir Vaipan a debutat  
în afaceri în anul 2007, la 

doar doi ani după absolvirea 
facultății. Deși a absolvit Facultatea 
de Calculatoare, Informatică 
și Microelectronică de la 
Universitatea Tehnică a decis să 
deschidă o gospodărie țărănească 
care activează în domeniul viticol 
și horticol. În acest răstimp a ajuns 
să cultive 12 hectare de viță de 
vie și 40 de hectare de plantații 
anuale. Performanțele de invidiat, 
circa 12 tone de struguri de masă 
de soiul ”Moldova” recoltați de pe 
un hectar l-au inspirat pe inginerul 
IT să persevereze în domeniul 
agricol. Pentru a diversifi ca 
activitățile agricole a decis să 
planteze și o livadă de cireșe. 

Liubomir Vaipan, Administrator G.Ț. 

”Vaipan Liubomir Ivan - Căinari”: 

”Am importat puieții din Italia 

pentru că am considerat că sunt 

de calitate și mai ales pentru că 

cireșile sunt deosebit de căutate pe 

piața locală și la export. Pepiniera 

italiană este una consacrată pe 

piață iar soiurile pe care le-am 

importat sunt în registrul de stat al 

Republicii Moldova. Doar investind 

corect, respectând toate rigorile 

tehnologice poți spera că vei avea 

G.Ț. ”Vaipan Liubomir 
Ivan - Căinari”

succes în afaceri. Nu poți planta o 

livadă de cireși fără a o dota cu un 

sistem de irigare performant, stâlpi 

de calitate pe care să montezi 

plasa de protecție împotriva 

grindinei și implicit nu poți obține 

recolte calitative dacă nu utilizezi 

fertilizanți și tehnică agricolă 

specializată.”

Pentru că puieții de cireș și 
elementele necesare pentru 
edifi carea sistemului de irigare 
picurare au fost  importate, tânărul 
agricultor a benefi ciat de scutirile 
la plata taxei pe valoarea adăugată 
și a taxelor vamale, benefi ciind de 
o economie de circa 30 la sută. 
Aceste scutiri, de rând cu rata 
dobânzii mai mică și perioada 
de grație mare oferită în cadrul 
Proiectuluii de Restructurare 
a Sectorului Horticol ”Livada 
Moldovei” catalizează dezvoltarea 
sectorului și ajută antreprenorii 
din zonele rurale să obțină surse 
durabile de venit acasă.    

Liubomir Vaipan, administartorul G.Ț. ”Vaipan 
Liubomir  Ivan – Căinari, cu suportul Proiectului 
”Livada Moldovei” a  înfi ințat o plantație de cireș de 10 
hectare. A venit cu o investiție proprie de circa 120 
mii lei și a contractat prin intermediul Proiectului 
un credit de peste 130 mii lei.
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Liubomir Vaipan, Administrator 

G.Ț. ”Vaipan Liubomir Ivan - 

Căinari”: ”La moment am plantat 

10 hectare de cireș. Mai planific să 

înființez alte 6 hectare. Probabil 

voi investi pentru a planta prune 

și caise, terenul este deja în 

proprietatea noastră și urmează 

să facem lucrările agro - tehnice 

de pre plantare. Sunt mulțumit de 

afacerea pe care o gestionez.”

Meseria de inginer însușită la 
facultate l-a ajutat să fie foarte 
meticulos și calculat în investiții. 
Antreprenorul și-a construit 
un sistem de irigare de ultimă 
generație și a preferat să respecte 
cu strictețe rigorile tehnologice. 
Liubomir Vaipan planifică 
extinderea livezii și este încrezător 
în viitorul afacerii.
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Investiția în noile utilaje le-a 
ușurat foarte mult munca 

agricultorilor și implicit le-a făcut 
mai profitabilă afacerea. Mihai 
Sochirca spune că agricultura este 
o îndeletnicire care l-a făcut să 
activeze și în satul chiar dacă are 
mai multe oportunități de afaceri 
în orașul Soroca. Antreprenorul  
spune că este mulțumit de sprijinul 
acordat în cadrul Proiectului 
”Livada Moldovei”.

Sergiu Sochircă, Administrator 

SRL ”Agroglob”: ”Acum doi 

ani am plantat 7 hectare de 

măr, 4,5 de prun și 5 hectare 

de nuc. Pentru a întreține 

aceste suprafețe aveam mare 

nevoie de tehnică agricolă 

performantă. Participând la o 

expoziție agricolă specializată 

am discutat cu reprezentanții 

Proiectului ”Livada Moldovei” și 

am și luat decizia pe loc. La doar 

3 săptămâni am reușit deja să 

procur utilajele necesare: o freză, 

o cositoare, o stropitoare și o 

stație meteo.”

SRL ”Agroglob”

Investiția realizată cu suportul 
Proiectului ”Livada Moldovei” 
le-a ușurat foarte mult munca 
horticultorilor din familia Sochirca. 
Afacerea a devenit una mai eficientă 
pentru că tehnica procurată face 
să crească rentabilitatea afacerii. 
Lucrările tehnologice pot fi realizate 
cu muncitori mai puțini și mult mai 
calitativ.  

Mihai Sochirca face agricultură din 1998. Mai nou 
a decis să-l implice în această afacere pe fiul său 
Sergiu care este și administratorul ”Agroglob” SRL. 
Întreprinderea gestionează peste 21 de hectare de 
plantații horticole: prune, mere și nuc. Investițiile 
în plantarea livezilor au fost destul de mari astfel 
încât antreprenorii au căutat surse suplimentare pe 
care le-au contractat în cadrul Proiectului ”Livada 
Moldovei”. Au beneficiat de un credit de 35 mii 
euro și au venit cu o contribuție proprie de circa 
39 mii euro. Au fost procurate: o freză, o cositoare, 
o stropitoare și chiar o stație meteo.
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Sergiu Sochircă, Administrator 

SRL ”Agroglob”: ” Stația meteo pe 

care am procurat-o ne este de 

mare ajutor pentru că ne ajută 

să efectuăm toate lucrările agro - 

tehnice în perioadele optime. Stația 

este dotată cu 10 senzori. Putem 

măsura radiația solară,  viteza și 

direcția vântului, umiditatea din 

aer și din sol etc. Toate aceste 

date sunt introduse automat în 

un grafic care ne avertizează 

despre pericolul anumitor boli 

sau dăunători. Putem administra 

stropirile cu o exactitate și eficiență 

mai mare.”

Angajează 25 de muncitori 
sezonieri pentru recoltarea 
fructelor. Este foarte dificil, din 
cauza migrației, să găsești brațe 
de muncă disponibile în această 
regiune însă antreprenorii 
Sochircă speră să extindă 
afacerea astfel încât să poată 
oferi mai multe locuri de muncă 
pentru consăteni. Își doresc, 
de rând cu alți horticultori din 
Republica Moldova, beneficiari 
ai Proiectului ”Livada Moldovei” 
să revigoreze această ramură 
strategică pentru economia  
republicii.  
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E  

caterina Vulpe, 

Administrator 

SRL ”Vulpe E”: ”Cele 

mai bune venituri 

producătorii agricoli le 

obțin din procesarea și 

ambalarea produselor 

agricole. Din păcate, o 

bună perioadă de timp 

veniturile cele mai mari 

le aveau intermediarii 

SRL ”Vulpe E”
Ecaterina Vulpe administrează o afacere agricolă 
de peste 20 de ani. Acum, a decis să investească 
în reutilarea unui spațiu frigorific din satul Roșu, 
raionul Cahul. Intenția antreprenoarei este de a 
scăpa de presiunea intermediarilor care-i procurau 
strugurii de masă, piersicii și prunele direct din 
plantații, la prețuri derizorii. Investiția în capac-
itățile de post – recoltare este o necesitate strin-
gentă pentru a asigura profitabilitatea afacerii. 
Antreprenoarea a investit, cu suportul acordat în 
cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”, în reabilitarea 
și modernizarea unui frigorifer industrial.

care procurau marfa, o ambalau, 

o procesau și respectiv o vindeau 

în piețe. Eram puși în situația 

de a vinde produsele recoltate 

direct din câmp fiind constrânși 

de factorii climaterici și presiunile 

intermediarilor. Din aceste 

motive am decis să investesc 

în construirea unui frigorifer 

industrial care-mi permite să obțin 

venituri pe potriva muncii depuse.”

Cu suportul Proiectului ”Livada 
Moldovei”, antreprenoarea a 
decis să-și construiască un 
frigorifer pentru păstrarea 
strugurilor. Rata mică a dobânzii 
și rapiditatea acordării creditului 
din sursele Băncii Europene de 
Investiții, în cadrul Proiectului 
Guvernului Republicii Moldova, 
”Livada Moldovei” a facilitat 
construirea rapidă a frigoriferului 
dotat cu linie de sortare. Scutirea 
de plată a taxelor vamale și 
aplicarea cotei TVA ”Zero” de 
rând cu termenul îndelungat 
de creditare  și oferirea unei 
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perioade de grație de până la 4 ani fac finanțările 
oferite în cadrul Proiectului  ”Livada Moldovei” 
atractive pentru horticultori. Antreprenoarea a investit 
în edificarea și dotarea depozitului frigorific 120 mii 

euro. Circa 51 mii euro sunt bani contractați în cadrul 
Proiectului ”Livada Moldovei”. 

Ecaterina Vulpe, Administrator 

SRL ”Vulpe E”: ”Am plantat 22 

de hectare de viță – de – vie, 

soiuri de masă și 8 hectare de 

livadă. Capacitatea frigoriferului 

construit cu suportul Proiectului 

”Livada Moldovei” îmi permite să 

depozitez toată recolta pentru a 

o putea procesa și ambala. Pot  

păstra în frigorifer 500 de tone. 

Depozitez acum struguri de 

masă dar urmează să-l utilizez și 

pentru prună și piersic.”

Investițiile în infrastructura 
de post-recoltare catalizează 
creșterea calității produselor 
horticole. Agricultorii au venituri 
mai mari pentru că nu mai sunt 
la cheremul intermediarilor. 
Fructele produse în Moldova 
încep să-și facă loc pe piețele 
de alternativă, din Uniunea 
Europeană și chiar Asia. 
Aplicarea tehnologiilor moderne 
ne face produsele horticole mai 
competitive și oferă perspective 
clare de dezvoltare a sectorului.
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SRL ”Agroconst - Prim”
Constantin Cazanji din Grimăncăuți, Briceni a 
plantat prima sa livadă de mere în anul 2002. Între 
timp a decis să ajusteze soiurile de mere cultivate 
la cererea consumatorului. Cu suportul Proiectului 
”Livada Moldovei” a decis să-și construiască un 
frigorifer pentru păstrarea merelor și o linie de sortare 
și ambalare a acestora. Antreprenorul a investit în 
edificarea și dotarea casei de ambalare a merelor peste 
190 mii euro. Circa 77 mii euro sunt bani contractați în 
cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”.

Rata mică a dobânzii și 
rapiditatea acordării 

creditului din sursele Băncii 
Europene de Investiții, în cadrul 
proiectului Guvernului Republicii 
Moldova ,”Livada Moldovei” 
a facilitat construirea rapidă 
a frigoriferului dotat cu linie 
de sortare. Scutirea de plată a 
taxelor vamale și aplicarea cotei 
TVA ”Zero” de rând cu termenul 
îndelungat de creditare  și 
oferirea unei perioade de grație 
de până la 4 ani fac finanțările 

oferite în cadrul Proiectului  
”Livada Moldovei” atractive 
pentru horticultori.

Costantin Cazanji, 

Administrator SRL 

”Agroconst - Prim”: 

”din anul 2012 am 

plantat circa 40 de 

hectare de mere de 

soiurile ”Semerenco”, 

”Aida Red”, ”Slava 

pobediteliu”. Aceste 

soiuri erau apreciate 

pe piața locală și 

cea a Federației Ruse. Mai 

nou, consumatorul, în 

special cel din spațiul UE 

are alte preferințe, încercăm 

să plantăm noi suprafețe 

de livezi pentru a le face 

pe plac, consumatorul are 

ultimul cuvânt de spus. 

Din experiența mea știu că 

atunci când vinzi merele din 

frigiderul tău obții un preț 

de două sau chiar de trei ori 

mai mare decât cel oferit 

de intermediarii care vin să 

procure direct din livadă. 

Decizia de a construi o casă 

de ambalare și păstrare a 

merelor este una inspirată.”
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Investițiile în infrastructura 
de post-recoltare catalizează 
creșterea calității produselor 
horticole. Agricultorii au venituri 
mai mari pentru că nu mai sunt 
la cheremul intermediarilor. 
Fructele produse în Moldova 
încep să-și facă loc pe 
piețele de alternativă, din 
Uniunea Europeană și chiar 
Asia. Aplicarea tehnologiilor 

moderne ne face produsele 

horticole mai competitive și 
oferă perspective clare de 
dezvoltare a sectorului. 

Costantin Cazanji, Administrator 

SRL ”Agroconst - Prim”: 

”Majoritatea cumpărătorilor ne 

cer ca merele să fie calibrate și 

sortate. Construind această hală, 

dotată cu o linie de sortare și 

ambalare, frigorifer modern care 

permite tratarea merelor pentru a 

le conserva mai bine am răspuns 

solicitărilor lor. Am procurat și 

un stivuitor care ne este de mare 

ajutor. Grație dobânzii mici, de 

doar 4,9 la sută și a rapidității 

acordării împrumutului am reușit 

să cumpăr utilaje performante 

care-mi asigura siguranța 

dezvoltării afacerii. Am mai 

angajat 5 persoane pe lângă 

ce 20 care lucrau anterior 

la întreprinderea noastră. Le 

achit un salariu decent care le 

asigură și lor o sursă durabilă 

de venit aici, în localitatea 

noastră, acasă”.
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SRL ”AMG Kernel”
Compania „A.M.G. Kernel” din Soroca a fost fondată 
în anul 1999 și deține cea mai mare plantație de nuci 
din Republica Moldova, dar și din Europa. Gospodăria 
deține o plantație de nuci, care se întinde pe o 
suprafață de 750 de hectare. Circa 80 la sută din marfă 
este exportată. Investițiile inițiale au fost de circa 9 
milioane de euro. Pentru a vinde pe piața europeană 
e necesar ca produsele să fie calitative. Tocmai din 
acest motiv, compania este într-un continuu proces de 
modernizare și extindere. Un credit, de circa 2 milioane 
540 mii euro contractat prin intermediul Proiectului 
”Livada Moldovei”, de rând cu propria contribuție de 
peste 2, 5 milioane euro sunt parte a unui proiect 
investițional ce presupune extinderea livezilor de 
nuc, procurarea utilajelor agricole utilizate în livezi și 
modernizarea uzinei de procesare a nucilor.    

După ce au înfi ințat o pepiniera, 
un atelier de altoit proprietarii 

întreprinderii s-au gândit să 
investească și în construcția unei 
fabrici de procesare a nucilor. 
Majoritatea din cei 175 angajați  au 

fost instruiți peste hotare. 

Victor Guțu, Director SRL ”AMG 

Kernel”: ”Chiar dacă ”AMG 

Kernel” este o companie mare, 

fiabilă oricum avem nevoie de 

capital circulant pentru că sunt 

în derulare mai multe proiecte 

investiționale de anvergură. 

Tocmai din acest motiv am 

apelat la finanțarea disponibilă 

în cadrul Proiectului ”Livada 

Moldovei”. Am obținut un credit 

în condiții foarte prielnice 

pentru noi, la o rată a dobânzii 

sub nivelul creditelor oferite 

pe piața financiară. Scutirile 

la plata taxelor vamale și 

taxei pe valoarea adăugată la 

importul utilajelor au fost foarte 

importante pentru noi.”
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Deși piața Uniunii Europene 
este una foarte tentantă pentru 
AMG Kernel, managementul 
întreprinderii încearcă să 
găsească noi piețe de desfacere 
pentru nucile produse. 
Potrivit Centrului de Comerţ 
Internaţional de la Geneva, 
Moldova este unul dintre cei 
mai mari exportatori de nuci 
în Europa, după SUA, Mexic şi 
China. Astfel, în ultimii zece ani, 
Republica Moldova și-a majorat 
exportul de nuci în termeni 
monetari de 2,8 ori, adică până 
la 70 milioane de dolari. 

Victor Guțu, Director SRL ”AMG 

Kernel”:  ”Fabrica de prelucrare a 

nucilor pe care o construim va 

avea o capacitate de 5 mii tone. 

Desigur, ne-am fi dorit ca toate 

nucile prelucrate să provină din 

plantațiile noastre. Planificăm 

până în anul 2020 să prelucrăm 

deja 1500 de hectare de nuci. 

Desigur, principala piață de 

export este Uniunea Europeană, 

totuși în acest an am avut un 

prim lot exportat în Indochina, 

nu neglijăm nici piața estică 

unde există o cerere constantă 

pentru nucile moldovenești.” 

Creșterea potențialului de 
export a nucilor și a altor culturi 
horticole este un obiectiv al 
Proiectului ”Livada Moldovei”. 
În cadrul Proiectului, pentru 
investiții în sectorul horticol și 
cel conex sunt disponibile 120 de 
milioane de euro. 
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C.Î. ”Grape Line”
Viorel Bezman are 35 de ani. Este unul din tinerii 
care au rămas acasă, în satul Manta, raionul Cahul. 
Nu a lucrat niciodată în străinătate preferând să 
inițieze o afacere în agricultură. Deși a făcut studii 
în domeniul jurisprudenței a revenit la pasiunea 
din copilărie, agricultura. Pentru ași spori șansele 
de reușită în afacerile agricole s-a asociat cu alți 
5 membri în cooperativa ”Grape Line”. În cadrul 
Proiectului ”Livada Moldovei”, membrii cooperativei 
au contractat un credit preferențial de 58 mii euro 
pentru a definitivarea construcției și dotării casei de 
ambalare și păstrare a strugurilor. Valoarea totală a 
investițiilor ajungând la 175 mii euro.  

Rata dobânzii atractivă și 
posibilitatea de a contracta 

împrumuturi pe o perioadă de 
până la 10 ani cu o perioadă 
de grație de 4 ani sunt factorii 
care influențează decizia 
horticultorilor de a beneficia 
de asistența acordată prin 
intermediul Proiectului ”Livada 
Moldovei”.  Facilitățile acordate 
de Guvernul Republicii Moldova 
în cadrul Proiectului ”Livada 
Moldovei” catalizează procurarea 
unor utilaje de ultimă generație. 

Viorel Bezman, Administrator 

C.Î. ”Grape Line”: ”Cooperativa 

noastră este compusă din 6 

membri, 4 Gospodării Țărănești 

și două SRL-uri. Practic, toți 

membrii cooperativei cultivă 

struguri de masă. Câțiva 

membri cultivă și piersici, 

prune, cireșe. Ne-am propus 

împreună să construim o 

hală dotată cu linie de sortare 

și ambalare și frigorifer. 

Din păcate, banii de care 

dispuneam nu erau suficienți și 

am decis să apelăm la creditele 

oferite în cadrul Proiectului 

”Livada Moldovei”. Am 

împrumutat 58 mii euro.”
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Scutirile la plata TVA și a taxelor 
vamale sunt apreciate pe măsură 
de beneficiari. 

Viorel Bezman, Administrator 

C.Î. ”Grape Line”: ”Scutirile la 

plata Taxei pe Valoarea Adăugată 

și a taxelor vamale ne-au 

permis să economisim sume 

de bani considerabile. Vom 

utiliza în frigorifer tratarea cu 

sulf a strugurilor de masă și a 

fructelor. Am cumpărat utilaje 

de ultimă generație ce ne permit 

să facem aceste tratări care 

ajută la conservarea strugurilor, 

inofensive pentru sănătatea 

consumatorilor. Din păcate, la 

noi mai există producători care 

utilizează sulful în exces și nu fac 

aerisirea camerelor de păstrare 

după tratare. Pentru noi acest 

lucru este inadmisibil pentru 

că preferăm să aplicăm cele 

mai noi tehnologii europene. 

Am fost în o serie de vizite de 

studiu în străinătate de unde am 

preluat experiențele pozitive ale 

colegilor din UE. Pot să spun 

că acum intermediarii care 

câștigau mai mult decât noi, 

producătorii nu mai au șanse 

să impună prețuri speculative 

la strugurii de masă și fructele 

pe care le cultivă membrii 

cooperativei noastre. ”Aspirațiile 

membrilor cooperativei ”Grape 

Line” care au înțeles că puterea 

e în asociere sunt foarte clare 

– prin achiziționarea utilajelor 

performante și utilizarea 

diverselor tehnologii moderne 

care corespund standardelor de 

calitate europene să cucerească 

piețele de desfacere de 

alternativă.
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