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Proiectul „Livada Moldovei”, urmărind 
obiectivele sale contribuie la revitalizarea 
sectorului horticol și industriilor conexe din 
Republica Moldova. Astfel, au fost realizate 
investiții în sector ce se cifrează la un MILI-
ARD de Lei.

79 de beneficiari ai proiectului au investit în 
cadrul a 93 de proiecte peste 45,7 milioane 
Euro. 22,2 milioane Euro, adică peste 48 la 
sută sunt împrumuturi acordate de Banca 
Europeană de Investiții.

Din totalul de 120 milioane de euro dis-
ponibili în cadrul Proiectului „Livada Mol-
dovei”, 10%, adică 12 milioane euro sunt 
direcționați de către Guvernul Republi-
cii Moldova către reabilitarea și dotarea 
instituțiilor educaționale și de cercetare, cu 
profil horticol: universități, entități de cer-
cetare, centre de excelență, colegii și școli 
profesionale.

În cadrul Proiectului „Livada Moldovei”, 
gestionat de Ministerul Agriculturii, Dez-
voltării Regionale și Mediului, catedra de 
Horticultură de la Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova și Facultatea Tehnologie 
și Management în Industria Alimentară de 
la Universitatea Tehnică a Moldovei sunt 
în proces de renovare și dotare cu echipa-
mente didactice de ultimă generație. Valoa-
rea proiectelor investiționale este de pes-
te 8 milioane euro, 4 milioane constituie 
contribuția Guvernului Republici Moldova 
din creditul acordat de Banca Europeană 
de Investiții. În cadrul Proiectului „Livada 
Moldovei” sunt în proces de evaluare și 
aprobare proiecte de investiții în reabilitarea 

și dotarea a 9 instituții educaționale și de 
cercetare cu profil horticol, investiții ce se 
cifrează la circa 8 milioane de Euro.

Proiectul urmăreşte facilitarea şi crearea 
condiţiilor favorabile pentru restructurarea 
lanţului valoric al sectorului horticol din Re-
publica Moldova.

Beneficiarii potenţiali ai proiectului sunt 
peste 500 de agenţi economici care acti-
vează în domeniul horticol și cel conex şi 
peste 50 mii de gospodării ţărăneşti.

Proiectului „Livada Moldovei” pune 
la dispoziția beneficiarilor credite 
investiționale. Valoarea minimă a alocări-
lor pentru investiții este de 5000 Euro. Pot 
fi accesate credite de până la 5 milioane 
Euro. Termenul de creditare este de maxim 
10 ani cu o perioadă de grație de până la 4 
ani. Rata dobânzii este una competitivă, de 
2,8–4% pentru credite în Euro și de aproxi-
mativ 8–9% pentru creditele în MDL, cu o 
pronunțată tendință de scădere. În cadrul 
Proiectului sunt acordate facilități: aplicarea 
cotei TVA „Zero” și facilități la import prin 
scutirea de plata taxelor și procedurilor va-
male, accize și TVA la importul utilajelor 
sau serviciilor.

În cadrul Proiectului „Livada Moldovei” 
Guvernul Republicii Moldova investește în 
reabilitarea sectorului Horticol 120 milioa-
ne Euro. Banii sunt un împrumut acordat 
de Banca Europeană de Investiţii. Proiectul 
este implementat de către Ministerul Agri-
culturii Dezvoltării Regionale și Mediului.

MD-2023, Republica Moldova, Chişinău, str. Calea Basarabiei 18, et. 2. Tel/fax: (373) 22 260903
E-mail: office@winemoldova.md; Pagina web: www.livada-moldovei.md
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CÎ „Berries Group” – 
Zinaida Plămădeală

Zinaida Plămădeală la doar 28 de ani este 
administratoarea unei cooperative de 
întreprinzători compusă din 5 membri. 
Specializarea cooperativei este cultivarea 
căpșunelor în câmp deschis.

Zinaida provine din o familie unde an-
treprenorialul se pare că este o vocație. 
Fratele și sora ei sunt nițel mai mari dar 

și au fot cei care au cooptat-o pentru a iniția 
împreună o afacere de succes. Pentru a asigu-
ra o bună desfășurare a procesului tehnologic 
de cultivare, răcire și export a căpșunelor erau 
necesare investiții substanțiale. Pentru procu-
rarea unui sistem de irigare performant, a unei 
camere mobile de pre răcire a fructelor și a uti-
lajelor agricole, antreprenoarea a investit peste 
8 milioane 700 mii lei. Peste 4 milioane lei au 
fost un împrumut contractat în cadrul Proiec-
tului „Livada Moldovei”.

Zinaida Plămădeală, administrator CÎ „Berries 
Group”:

„Despre Proiectul «Livada Moldovei» cu
noș team toate detaliile pentru că lucram 
la întreprinderea fratelui meu ce a con
tractat un credit pentru edificarea unei 
case de păstrare și ambalare a fructelor. 
Am decis să contractez acest împrumut 
pentru că sunt oferite condiții de credi
tare foarte avantajoase. Rata dobânzii fi
ind una competitivă este completată de 
avantajul neplății TVA și a taxelor vamale 
la importul de utilaje. Am optat pentru 
utilaje de ultimă generație care ne asigură 
securitatea investițiilor făcute în plantarea 
celor 40 de hectare de căpșuni. Produ
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cem anual circa 400 de tone de căpșuni. 
Circa 80% sunt exportate în Rusia și Bela
rus, cam 20 la sută din căpșuni sunt pro
cesate ori vândute pe piața locală”.

Această investiție a condus la crearea unor noi 
locuri de muncă. „Berries Group” este acum 
format dintr-un administrator, un contabil, un 
transportator, un agronom și un tehnician. De 
asemenea, compania a angajat 200 de lucră-
tori în timpul recoltării, în perioada mai–iunie 
2019.

Zinaida Plămădeală, administrator CÎ „Berries 
Group”:

„La început am ezitat să lucrez împreună 
cu familia pentru că înțelegeam că acest 
lucru însemnă să nu prea ai zile libere la 
sfârșit de săptămână și să fii implicat 24 
din 24 de ore în activitatea antreprenoria
lă. Totuși, am reușit împreună să realizăm 
multe lucruri. Am început prin crearea 
unor facilități pentru prestarea serviciilor 
de turism rural și acum am ajuns să ad
ministrăm o afacere de proporții. O bună 
parte din meritele pentru această reușită 
aparține fratelui meu mai mare care este 
creierul afacerii noastre de familie. Acum 
am inițiat câteva proiecte investiționale 
interesante ce țin de valorificarea energi
ei eoliene și a celei solare. Chiar în acest 
moment montăm pe acoperișul casei 
de ambalare și păstrare a fructelor cei 
aparține fratelui meu, panouri solare. 
Sperăm că acestea ne vor aduce econo
mii substanțiale la plata facturilor pentru 
energia electrică. Nu sunt de neglijat și 
aspectele ce țin de mediu. Probabil, în 
scurt timp, ne vom putea asigura o bună 
parte din energia electrică necesară din 
surse regenerabile. Asistența Uniunii Eu
ropene pentru dezvoltarea afacerilor în 
țara noastră este una foarte importantă și 
care deja aduce rezultate palpabile”.

Proiectul „Livada Moldovei”, grație Asistenței 
Tehnice acordate de Uniunea Europeană acor-
dă consultații financiare gratuite potențialilor 

beneficiari în special la elaborarea proiectu-
lui investițional dar și diverse consultații ce 
țin de specificul proceselor tehnologice și 
de oportunităților de marketing. Astfel, sunt 
invitați experți europeni care asistă antrepre-
norii la toate etapele cruciale pentru dezvolta-
rea afacerii astfel încât businessul mic și mijlo-
ciu să devină și un catalizator al creării noilor 
locuri de muncă și dezvoltării regionale dura-
bile. CÎ „Berries Group” SRL este o întreprinde-
re reprezentativă în acest sens, o afacere care 
poate îmbunătăți nu doar calitatea produselor 
alimentare livrate pe piața locală dar și calitatea 
vieții în regiunile rurale ale Republicii Moldova.
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Experiența Programului 
„Filiera Vinului” replicată în 
cadrul Proiectului „Livada 
Moldovei”

Glass Container Company – succesul 
inovației!

Guvernul Republicii Moldova și Ban-
ca Europeană de Investiții au sprijinit 
creșterea capacității de producere a 

companiei Glass Container Company cu 60%, 
datorită acordării creditului în valoare de 5 mi-
lioane euro în cadrul Programului „Filiera Vinu-
lui”. Astfel, Glass Container a devenit cel mai 
mare beneficiar al acestui program.

Datorită proiectului investițional, compania a 
reconstituit integral capacitățile sale de pro-
ducere, de la 50 la 80 de mii de tone per an, 
achiziționând și instalând una dintre cele mai 
performante linii de producere a articolelor 
din sticlă. La moment, sunt produse peste 200 
de articole, în special sticle de diverse volume 

pentru vinuri și spumante, având capacitatea 
de a acoperi total cererea pentru acestea de pe 
piața internă.

Veronica Mârzac, reprezentanta Programului 
Filiera Vinului, a menționat că, datorită par-
ticipării în cadrul acestui Program, Compa-
nia Glass Container a beneficiat de mai multe 
avantaje, printre care o rată a dobânzii și ter-
menul de împrumut avantajoase, facilități fis-
cale și vamale la importul echipamentelor și 
acordarea suportului consultativ.

Veronica Mârzac, manager financiar UCIPR-
SVV:

„Prezentând un proiect investițional în 
valoare de 17 milioane de euro, 5 milioa
ne au fost contractate prin împrumut în 
cadrul Programului Filiera Vinului, surse 
oferite de Banca Europeană de Investiții. 
Astfel, Glass Container a realizat achiziția 
unui cuptor tehnologic modern și a im
plementat o tehnologie ultramodernă de 
producere a sticlei prin utilizarea unei, 
două sau trei picături simultan. Aceste 
tehnologii vor permite companiei să pe
netreze noi segmente ale pieței, oferind 
articole de sticlă, contrar alternativei am
balajului din plastic. Datorită investițiilor 
realizate, compania a devenit una dintre 
cele mai moderne din regiune și va pu
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tea furniza articole din sticlă de calitate în 
mai multe țări de peste hotare. Avantajele 
economice vor fi simțite nu doar la nive
lul companiei, ci și la nivelul economiei 
naționale. Unul dintre obiectivele Progra
mului Filiera Vinului este restructurarea 
sectorului conex, facilitarea accesului la 
finanțare pentru întreprinderile ce deser
vesc ramura vitivinicolă”.

Oleg Baban, directorul Glass Container Com-
pany, susține că, datorită investițiilor realizate, 
inclusiv datorită Programului Filiera Vinului, 
compania a reușit să devină una dintre cele 
mai solicitate pe piață. Astfel, la moment, cere-
rea depășește dublu capacitatea de producere 
a companiei.

Oleg Baban, director Glass Container Com-
pany:

„De la fondarea companiei și până acum, 
au avut loc schimbări frumoase. Inițial, în 
raza de 100 km funcționau încă 3 cup
toare și 11 linii tehnologice ale altor fa
brici, mai apoi, numărul acestora a cres
cut. Astfel, era nevoie de a implementa 
schimbări, iar una dintre cele mai re
marcabile a fost decizia de a investi în
trun cuptor nou. Acesta nea permis să 
oferim, clienților noștri, posibilitatea de 
a achiziționa produse de diferite culori, 

dar și siguranța întrun produs de calita
te. La moment, putem afirma cu certitu
dine că, compania noastră este lider în 
această zonă și, reconstrucția ce a avut 
loc va oferi noi oportunități. Producem 
peste 220 de tipuri de sticlă pentru 250 
de clienți din peste 30 de țări, iar 60% din 
producție este exportată în UE. Datorită 
schimbărilor, a crescut și cererea, astfel 
că la moment aceasta este dublă față de 
capacitatea companiei. Astfel, ne propu
nem, în anul următor să instalăm încă o 
linie de producere”.

Antonio Castillo, șeful reprezentanței Băncii 
Europene de Investiții în Republica Moldova, a 

menționat că, doar prin performanță calitativă 
și cantitativă producătorii din țară vor deveni 
parteneri de încredere și vor cuceri noi piețe.

Antonio Castillo, șeful reprezentanței Băncii 
Europene de Investiții în Republica Moldova:

„Această finanțare este parte a Progra
mului Filiera Vinului, ce are drept scop 
modernizarea industriei vitivinicole din 
Moldova și, întrun final, asigurarea unei 
calități ireproșabile la producere. Neam 
propus să asigurăm, datorită acestui pro
iect, întregul lanț al industriei, începând 
cu producătorii de struguri și terminând 
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cu procesul de ambalare sau chiar furni
zare a produselor pe piață. Această linie 
de credit a fost cea mai amplă, în valoare 
de 5 milioane euro și a permis compani
ei săși extindă serviciile și să ajungă pe 
alte piețe. Totodată, proiectul presupune 
eficientizarea producerii reducând con
sumul de materie primă. Astfel, compa
nia a demonstrat competitivitatea sa pe o 
arie geografică foarte vastă și capacitatea 
de a lucra cu diverși clienți. Aș dori ca tot 
mai mulți investitori să contribuie la dez
voltarea sectorului privat din Republica 
Moldova”.

Victor Bostan, director general al Grupului 
de companii Purcari ne-a relatat că, datorită 
investițiilor realizate și implementării tehnologi-
ilor moderne de producere a sticlei, Glass Con-
tainer a reușit să asigure 100% din necesarul de 
sticle la întreprinderea pe care o reprezintă.

Victor Bostan, director general al Grupului de 
companii Purcari:

„Această investiție permite trecerea Com
paniei Glass Container la o nouă etapă, 
absolut specială. Au devenit producători 
de sticlă de categoria Premium, atât sticle 
ușoare cât și grele, ce acoperă deplin ce
rerea atât pentru băuturile alcoolice, cât și 
pentru conserve. Având un partener local 

ce ne asigură ambalaj de calitate, ne este 
mult mai ușor să ne dezvoltăm afacerea, 
reducând și costurile substanțial. Sticlele 
nu sunt rentabile de a fi transportate la o 
distanță mai mare de 300 km. Pentru noi, 
această companie era principalul furni
zor de sticlă, iar acum, datorită tehno
logiilor implementate a devenit unicul și 
ne va asigura cu 100% sticle din necesar. 
Un vin de calitate, întro sticlă bună, este 
apreciat de consumatori”.

Reconstrucția permite GCC extinderea 
potențialului său de producere și fabricarea 
containerelor de sticlă de capacitate mică, bor-
cane de dimensiuni mari, sticle de bere cu gre-

utate redusă. Aceste inovații vor permite pene-
trarea unor segmente de piață promițătoare, 
precum producerea buteliilor pentru apa mi-
nerală sau a ambalajelor destinate alimentației 
copiilor.

Programul „Filiera Vinului” a catalizat investirea 
în sectorul vitivinicol a peste 100 milioane euro, 
50% din acești bani fiind un credit oferit Guver-
nului Republicii Moldova de către Banca Euro-
peană de Investiții. Cu acești bani, au fost reali-
zate 71 de proiecte investiționale fiind renovate 
conform standardelor de calitate internaționale 
55 de vinării și restructurate și înființate peste 
2250 hectare de viță de vie.
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Laborator didactic 
de micro vinificație 
la Școala Profesională 
Nisporeni

În cadrul Programului Ministerului Agricul-
turii, Dezvoltării Regionale și Mediului „Filie-
ra Vinului” la Școala profesională din orașul 

Nisporeni a fost construit un laborator didactic 
pentru procesarea și analiza strugurilor. Aces-
ta a fost dotat cu toate echipamentele necesare 
pentru producere în scopuri didactice a vinuri-
lor de calitate. Laboratorul are drept scop instru-
irea viitorilor viticultori și vinificatori din regiu-
ne pentru ca aceștia să însușească tehnologiile 
moderne de creștere și procesare a strugurilor.

Dumitru Lupei, Director ȘP Nisporeni:

„Obiectivul strategic al Școlii profesionale 
de la Nisporeni este de a motiva tineretul 
să urmeze o specialitate agricolă, pentru 
că agricultura este fondul de aur al Re
publicii Moldova și atunci când avem o 
agricultură performantă avem și o calitate 
a bunurilor, a produselor. Iar pentru a mo
tiva tinerii de la noi să aleagă o meserie 
în agricultură am decis să aplicăm și să 
dezvoltăm, în instituția noastră, tot ceea 
ce am văzut în cadrul mai multor vizite de 
studiu de peste hotare. Mam uimit foarte 
mult atunci când am aflat că, în Olanda, 
cele mai prestigioase specialități sunt cele 
din domeniul agricol. Astfel că, cu supor
tul partenerilor, colegilor și autorităților 
locale am reușit să inaugurăm acest La
borator de micro vinificație. Sperăm că, 

oamenii vor crede în faptul că și în Mol
dova se poate practica o agricultură per
formantă. Calitatea produselor agricole va 
crește simțitor, dar și randamentul produ
cerii. Elevii care vor studia în Școala de la 
Nisporeni vor cunoaște toate procesele 
tehnologice. Astăzi, cei care stau la coar
nele plugului cunosc tehnologii învechite, 
iar tinerii percep noul altfel. Ne propunem 
să creăm o nouă clasă de muncitori în do
meniul viticulturii și vinificației – mai per
formantă și mai calificată”

Republica Moldova este cunoscută în întrea-
ga lume prin intermediul vinurilor deosebite și 
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calitative, iar sectorul vitivinicol este cartea de 
vizită a țării noastre.

De-a lungul timpului au fost elaborate nume-
roase Programe și Proiecte care au contribuit 
la dezvoltarea acestui sector. Un rezultat este 
și acest Laborator care a fost lansat în cadrul 
Școlii Profesionale din Nisporeni, destinat pro-
ducerii vinului de calitate. Este un laborator ne-
cesar atât elevilor, care își fac studiile în această 
instituție, corpului didactic, dar și producători-
lor agricoli din regiune, unde avem peste 600 
de producători vitivinicoli și care vor beneficia 
de servicii calitative în cadrul Laboratorului de 
micro vinificație. Acest Proiect a fost realizat în 
cadrul unui program guvernamental a MADRM 

„Filiera Vinului” finanțat de Banca Europeană 
de Investiții. Valoarea acestui Proiect este de 1,5 
milioane de euro, dintre care aproximativ 750 
de mii de euro a constituit contribuția Băncii 
Europene de Investiții. Acest lucru bucură, prin 
astfel de Proiecte vedem continuitatea dezvol-
tării sectorului vitivinicol ca un domeniu im-
portant. Țin să amintesc că, ocupăm primul loc 
în lume după plantațiile vitivinicole, dacă vor-
bim de densitatea acestora, iar 4% din totalul 
suprafețelor Republicii Moldova sunt ocupate 
de podgorii. Fiecare al 4 cetățean este încadrat 
în sectorul vitivinicol și domeniile conexe.

Deschiderea Laboratorului didactic de micro 
vinificație a reprezentat o ultimă fază din Pro-
iectul investițional de modernizare a Școlii pro-
fesionale din Nisporeni. Instituția de învățământ 
fiind dotată cu echipamente IT și utilajele ne-
cesare pentru clasele și laboratoarele de spe-
cialitate, unde pot fi desfășurate instruiri ce țin 
de tot procesul tehnologic de cultivare a viței 
de vie și producerea vinului, inclusiv altoirea 
butașilor.

Iurie Brumărel, directorul executiv al UCIMPR-
SVV, a reiterat importanța evenimentului pen-
tru industria vitivinicolă per ansamblu.

Iurie Brumărel, directorul executiv al UCIMPRSVV:

„Evenimentul de inaugurare a acestui La
borator este important nu doar pentru 
instituția respectivă, dar și pentru indus
tria vitivinicolă per ansamblu. Astfel, Gu
vernul vine cu un suport pentru procesul 
didactic cu profil vitivinicol. 750 de mii de 
euro, care au fost investiți în renovarea a 
5 săli de studii, procurarea utilajelor ne
cesare pentru a produce un vin de ca
litate. În cadrul Proiectului investițional 
Școala a fost dotată cu tractoare de ul
timă generație și utilaje pentru îngrijirea 
viilor aflate în gestiunea instituției. Pentru 
noi este important că am reușit împreună 
cu conducerea școlii, MADRM să trans
formăm proiectul întro realitate frumoa
să. Fiecare utilaj a fost ales în urma mai 
multor vizite de studiu peste hotare, care 
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au avut loc în Germania, Franța, Austria. 
Programul Filiera Vinului oferă suport 
tuturor celor care doresc să investească 
în acest sector. Școala de meserii de la 
Nisporeni aduce deja medalii de aur de la 
diverse concursuri internaționale. Drept 
obiectiv de viitor avem promovarea vi
nurilor autohtone și dezvoltarea agrotu
rismului. Dorim succes elevilor și sperăm 
că, datorită suportului acordat aceștia își 
vor putea crea un viitor frumos în țară”.

Construcția unui astfel de obiectiv este remar-
cabilă nu doar pentru instituție, dar și pen-
tru raioanele din regiune. Ghenadie Verdeș, 
președintele raionului Nisporeni a comunicat 
că, Laboratorul va este exemplu de succes și 
mândrie pentru întreaga zonă.

Ghenadie Verdeș, președintele raionului Nisporeni:

„Raionul Nisporeni este un patrimoniu al 
vinificației, iar laboratorul didactic va fi un 
exemplu și o istorie de succes pentru alți 
producători din zonă. Producerea vinu
lui devine din ce în ce mai populară în 
rândul acestora. Sperăm că proiectul va 
schimba multe, inclusiv va stimula pro
ducătorii de a planta soiuri tehnice. Vinul 
moldovenesc devine din ce în ce mai so
licitat de piețele internaționale, iar imple
mentarea tehnologiilor noi sunt promo

torul acestuia. Trebuie să cultivăm tinerei 
generații dorința de a produce vin, mai 
ales că vor avea cele mai performante 
tehnologii la îndemână. Bineînțeles, acest 
laborator îi va face pe elevi dornici de a 
învăța această profesie. Astfel, sunt cre
ate condiții echivalente cu cele de peste 
hotare”.

Și corpul didactic apreciază efortul depus pen-
tru edificarea unui asemenea Laborator. Ion 
Diavor, profesor de instruire practică și teoreti-
că în vinificație, a recunoscut, meseria devine 
mai atractivă pentru tinerii care doresc să stu-
dieze tehnologia de producere a vinului.

Ion Diavor, profesor de instruire practică și teo-
retică în vinificație ȘP Nisporeni:

„Activez deja de doi ani la această 
instituție, având o experiență de peste 40 
de ani în vinificație. Am ales utilajul ne
cesar, de ultimă generație, ținând cont 
de capacitatea fabricii, dar, totodată, ne
am gândit ca acesta să permită elevilor 
să se implice în procesele tehnologice. 
Producerea vinurilor, fie și în cantități 
mici, necesită o responsabilitate enormă, 
deoarece cea mai importantă este calita
tea. Piața sa schimbat, deci, cere calitate. 
Elevilor leau plăcut mult schimbările din 
cadrul școlii și sperăm să fie cât mai mulți 
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captați de această profesie, oportunități 
fiind multiple. În principiu, după finali
zarea studiilor, elevii de aici au abilitățile 
necesare pentru a se angaja la orice în
treprindere, dar și să contribuie la produ
cerea unui vin de calitate”.

Oaspeții au rămas impresionați de posibilitățile 
și utilajele de care dispune Școala. Elizaveta 
Breahnă, expert coordonator în vinificație la 
Oficiul Național al Viei și Vinului a menționat 
că, Laboratorul inaugurat va permite educa-
rea specialiștilor calificați, care vor contribui la 
dezvoltarea sectorului vitivinicol din țară.

Elizaveta Breahnă, expert coordonator în 
vinificație la Oficiul Național al Viei și Vinului:

„Școala pregătește muncitori calificați 
pentru sectorul vitivinicol, care mai apoi 
se vor angaja la întreprinderile din țară. 
La moment, majoritatea producătorilor 
de vin sunt înzestrați tehnologic cu echi
pamente și utilaje performante, respectiv 
un simplu muncitor care nu are o pregă
tire profesională nu se poate descurca. 
Sectorul are mare nevoie de specialiști 
cu studii medii sau superioare, care să 
deservească acest utilaj. Cu ajutorul in
vestitorilor, în cadrul Proiectului «Livada 
Moldovei» sa realizat o investiție la cel 
mai înalt nivel. Am degustat o Fetească 

Neagră, care pornind de la creșterea stru
gurilor și până la îmbuteliere a fost efec
tuat cu ajutorul elevilor, care își petrec 
studiile în această școală. Aici se învață 
cum se cresc corect struguri de calitate, 
cum se produce un vin natural. Vinul pe 
care lam degustat este foarte bine dez
voltat și are format buchetul în sticlă cu 
arome fine de vanilie, prună, piper negru, 
pomușoare de pădure, fructe roșii. Are un 
gust specific soiului, lejer, bine dezvoltat, 
catifelat, rond, ușor băubil. Laboratorul in
augurat va permite educarea specialiștilor 
calificați care vor contribui la dezvoltarea 
sectorului vitivinicol din țară. Aș dori ca 
un număr cât mai mare de elevi să vină 
să învețe în această școală, după care să 
se angajeze în câmpul muncii”.

Mihail Maciuca, oenolog, speră că odată cu 
construcția unui astfel de Laborator va dispărea 
și problema lipsei brațelor de muncă calificate.

Mihail Maciuca, oenolog:

„Cred că Școala Profesională din Nispo
reni a suportat schimbări importante, 
extrem de benefice. Este o investiție în 
ziua de mâine, datorită echipamentului 
modern ce oferă posibilitatea de a pregă
ti specialiști calificați în domeniu. Acum, 
aceasta dispune de săli de studiu moder
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ne, profesori instruiți, laboratoare, ce vor 
contribui la dezvoltarea sectorului vitivi
nicol din țară. Amplasarea în această re
giune, unde vița de vie este cultivată de 
mulți ani, la fel constituie un avantaj ma
jor. Este o oportunitate pentru studenți de 
a vedea ceva performant acasă. Deseori, 
colegii vinificatori susțin că, nu găsesc 
specialiști în domeniu, deci, laboratorul 
este și mai util. Am gustat vinul produs 
aici și mia plăcut calitatea acestuia”.

Nicolae Luncaș, student în anul I, a confirmat 
că, după ce au fot procurate utilaje noi este cu 
mult mai interesant și mai atractiv să studieze 
meseria pe care și-a ales-o cu multă dragoste.

Nicolae Luncaș, student în anul I, ȘP Nisporeni:

„Sunt bucuros că voi avea ocazia să 
studiez specialitatea pe care am aleso, 
având la îndemână tot ceea de ce am 
nevoie pentru a deveni un specialist de 
înaltă calificare. Profesorul nea explicat 
în detalii cum funcționează fiecare din 
aceste utilaje, cum putem utiliza reactive
le din laborator și echipamentele de aco
lo. În toamnă, am participat la recoltare, 
dar și efectuarea lucrărilor de întreținere 
în plantațiile de viță de vie, deja cunosc 
câte ceva. Nea fost prezentată și o parte 
din tehnologia de producere. Sper mult 

să aflu cât mai multe despre producerea 
vinului, deoarece îmi doresc să lucrez 
după specialitate și voi deveni un vinifica
tor adevărat”.

Precizăm că, în cadrul Programului „Filiera Vi-
nului” investițiile totale în reabilitarea și dezvol-
tarea întregului lanț valoric al industriei vitivini-
cole au depășit 104 milioane de euro, prin 71 de 
proiecte investiționale, în cadrul cărora: au fost 
modernizate și retehnologizate conform stan-
dardelor de calitate internaționale – 55 de vi-
nării, modernizate 8 întreprinderi din industria 
conexă, care produc ambalaj ecologic, acce-
sorii pentru îmbutelierea vinului, echipamente 
vitivinicole ce corespund standardelor UE.
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Vladimir Malachi – 
SRL „BEBEI PRIM”

Vladimir Malachi este unul dintre benefi-
ciarii proiectului „Livada Moldovei” care 
susține că avantajele oferite în cadrul 

acestuia sunt tocmai potrivite pentru produ-
cătorii care-și doresc să înființeze o afacere în 
domeniul horticol și cel conex. Este vorba in 
primul rând de aplicarea taxei pe valoare adă-
ugată si accizelor la cota zero, scutirea de taxe 
vamale la importul mărfurilor si serviciilor, scu-
tirea de plata la efectuarea procedurilor vamale 
la importul mărfurilor si serviciilor, posibilitatea 
de procurare a utilajelor si tehnicii la mâna a 
doua, suport si consultanță la elaborarea pro-
iectului investițional. Cu banii contractați în 
cadrul proiectului „Livada Moldovei” Vladmir 
Malachi a decis să doteze o fabrică de vin.

Vladimir Malachi, Administrator SRL „BEBEI 
PRIM”:

„Am beneficiat un credit preferențial prin 
intermediul proiectului «Livada Moldo
vei». Pentru anul acesta am planificat să 
procur câteva vase de stocare a vinului și 
o mini linie pentru îmbutelierea vinului. 
Intenționez să produc vin puțin dar de 
calitate. Capacitatea de producție a fabri
cii de vin de la Volintir este de până la 
100 t, însa eu prefer să utilizez doar 30 la 
sută din capacități pentru a mă asigura 
că pun la dispoziția cumpărătorului vin 
de calitate superioară. Prefer sămi asi

gur materia prima din plantațiile proprii 
pentru a fi sigur că pot controla calitatea 
la toate etapele de producere. Anterior, 
vindeam strugurii altor antreprenori, era 
în detrimentul rentabilității afacerii. Acum 
am decis să valorific acest potențial prin 
procesarea la propria întreprindere a 
strugurilor”.

Vladimir Malachi a decis să planteze și noi 
suprafețe cu viță de vie de soiuri autohtone. 
A angajat și o echipă de profesioniști care să-l 
ajute să gestioneze echipamentele de proce-
sare de ultimă generație. Pentru a putea mo-
nitoriza calitatea vinului la toate etapele de 
producție a investit și în edificarea unui labora-
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tor performant unde poate face toate analizele 
ce se impun.

Vladimir Malachi, Administrator SRL „BEBEI 
PRIM”:

„Avem un laborant cu experiență care 
ne spune cum să procedam corect în o 
situație sau alata. Pentru a ne asigura că 
nu comitem erori preferăm să verificăm, 
la etapa incipientă, analizele efectuate și 
la alte laboratoare specializate. Deocam
dată sunt mulțumit de calitatea analizelor 
furnizate de laboratorul nostru. Pentru 
procurarea echipamentului din laborator 
am beneficiat și de subvenții. Anul trecut 

am plantat 3 ha de soiuri moldovenești 
de viță de vie. Avem soiuri cum ar fi: Rara 
Neagră, Saperavi, Viorica și alte soiuri 
care sunt tocmai potrivite pentru a pro
duce vin de calitate. Aplicăm tehnologii 
performante pentru a produce un vin 
bun care este apreciat de către consuma
tori”.

SRL „BEBEI PRIM” are cca 100 ha de viță de 
vie, dintre care 30 ha sunt destinate pentru 
producerea proprie, restul strugurilor fiind 
comercializați altor întreprinderi de procesare. 
În acest an, antreprenorul a plantat 14 ha de 
livadă de prune si cireș. In gospodărie mai are 
cca 20 ha de livada de măr, soiuri de toamnă si 

de vară. Toată livada este irigată și monitorizată 
prin intermediul unei stații meteo. În acest mod 
poate efectua toate lucrările agrotehnice și de 
protecție exact la timpul potrivit.

Cu sprijinul proiectului „Livada Moldovei”, Vla-
dimir Malachi, a modernizat fabrica de vin, dar 
a și creat creat noi locuri de munca în localita-
tea Volintiri, raionul Ștefan-Vodă.
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SRL „Europlant” – 
Radu Grosu

SRL „Europlant” a contractat un credit în 
valoare de 717 000 Euro pentru construi-
rea unei case de sortare și ambalare a le-

gumelor și fructelor. În ultimă instanță, venind 
cu o contribuție proprie de peste 700 mii euro 
antreprenorul Radu Grosu a reușit în doar 6 
luni să edifice un adevărat centru logistic de 
stocare și procesare a legumelor și fructelor ce 
presupune livrarea către consumatorul final a 
legumelor și fructelor ambalate, marcate co-
respunzător și de o calitate impecabilă.

Radu Grosu, administrator SRL „Europlant”:

„Suntem printre primii beneficiari ai pro
iectului «Livada Moldovei» și trebuie să 

spun că suntem mulțumiți de suportul 
acordat. Un simplu calcul matematic ne 
arată, grație facilităților acordate în ca
drul proiectului, mă refer la scutirea la 
plata TVA și a taxelor vamale la impor
tul de materiale de construcții și utilaje, 
am făcut economii de circa 200 mii Euro. 
Un alt avantaj oferit în cadrul proiectului 
«Livada Moldovei» este perioada lungă 
de acordare a creditelor, de până la 10 
ani și perioada de grație de până la 4 ani. 
De rând cu rata dobânzii competitivă de 
circa 2,8–4%, în euro aceste condiții sunt 
foarte atractive pentru antreprenorii ceși 
doresc să investească în case de amba
lare de acest fel. Capacitatea de stocare 
a celor 8 camere frigorifice edificate este 
de 1440 de tone”.

Compania „Europlant” activează de mai 
mulți ani în domeniul agricol fiind o produ-
cătoare de cartofi și alte legume dar și fruc-
te. Au început activitatea prin cultivarea a 5 
ha de cartofi după care au extins suprafețele 
cultivate cu această legumă la 20 de ha și 
respectiv 40 ha în acest an. Preferă să plan-
teze doar soiuri albe de cartof, materialul 
semincer provenind de pe piața germană. 
În acest an planifică să diversifice gama le-
gumelor cultivate plantând morcov și ceapă 
pe suprafețele disponibile. Disponibile sunt 
pământurile din lunca râului Nistru unde 
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există un sistem de irigare modern reabilitat 
cu suportul unor donatori străini.

Radu Grosu, administrator SRL „Europlant”:

„Nu este posibil să faci agricultură de 
performanță fără a avea irigarea asi
gurată și fără de a dispune de utilaje 
moderne cum ar fi semănători pen
tru legume, tractoare moderne, gra
pe, combine pentru recoltare. Noi deja 
plantăm cartoful ca a 2a cultură după 
ce recoltăm cerealele. Este o provoca
re pentru noi dar una asumată pentru 
că în așa fel reușim să creștem renta
bilitatea afacerii. Desigur, fără o casă 
de ambalare modernă nu este posibil 
să obții profituri acceptabile și nici nu 
poți livra consumatorului fructe și le
gume de calitate. Noi, după ce am con
struit acest centru logistic cu suportul 
Proiectului «Livada Moldovei», putem 
spune cu încredere că avem condiții 
optime pentru sortarea, depozitarea și 
ambalarea legumelor și fructelor, deci 
putem să ne gândim și la posibilitatea 
exportului”.

Proiectul „Livada Moldovei”, grație Asistenței 
Tehnice acordate de Uniunea Europea-
nă acordă consultații financiare gratuite 
potențialilor beneficiari în special la elabo-

rarea proiectului investițional dar și diverse 
consultații ce țin de specificul proceselor 
tehnologice și de oportunităților de market-
ing. Astfel, sunt invitați experți europeni care 
asistă antreprenorii la toate etapele cruciale 
pentru dezvoltarea afacerii astfel încât bu-
sinessul mic și mijlociu să devină și un ca-
talizator al creării noilor locuri de muncă și 
dezvoltării regionale durabile. „Europlant” 
SRL este o întreprindere reprezentativă în 
acest sens, o afacere care poate îmbunătăți 
nu doar calitatea produselor alimentare li-
vrate pe piața locală dar și calitatea vieții în 
regiunile rurale ale Republicii Moldova.
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Ion Mereacre – 
SRL „Largul Holdelor”

Vă rog să-l cunoașteți, Ion Mereacre, 
un antreprenor de succes din satul 
Griogrievca, raionul Căușeni.

Și-a denumit întreprinderea agricolă pe 
care o administrează „Largul Holdelor” 
pentru că-i plac câmpiile întinse, aici 

se simte în largul lui, fiind și agronom de 
meserie. Deține o livadă tânără plantată cu 
diverse soiuri de sâmburoase și 10 hectare 
de vie de soiuri de masă montată pe siste-
mul de conducere Pergola. Via a fost plan-
tată cu suportul oferit în cadrul Proiectului 
„Livada Moldovei”

Ion Mereacre, administrator SRL „Largul 
Holdelor”:

„Am optat pentru sistemul de susținere 
a viei de tip pergola pentru că are niște 

avantaje: viteza de recoltare a strugu
rilor este mult mai mare. Un angajat 
poate recolta până la 1200 de kg de 
struguri pe zi, pe suportul clasic se 
poate recolta cel mult o cantitate de 
400 kg pe zi. Productivitatea viei este 
și ea de două, trei ori mai mare”.

A optat pentru un sistem de susținere a viei 
de ultimă generație pentru a-și putea asigu-
ra o roadă de 15 tone la hectar. Investește și 
în dotarea plantației cu plasă anti grindină. 
Deja a montat un sistem de irigare prin pi-
curare. Protejarea investițiilor prin aplicarea 
metodelor moderne de protecție este un 
crez al antreprenorului.

Ion Mereacre, administrator SRL „Largul 
Holdelor”:

„Mulți se plâng că e foarte greu în agri
cultură dar dacă ești insistent și harnic 
are cine te ajuta. De exemplu pentru 
plantarea a 10 hectare de viță de vie și 
dotarea lui cu sistem de suport Pergo
la am cheltuit 2 milioane 200 mii lei. 
Pentru că am optat pentru Pergola ni 
sau acordat subsidii de un milion de 
lei. Am mai primit subvenții și pentru 
plantare. Cam o treime din suma in
vestită este rambursată sub formă de 
subvenții. Prin intermediul Proiectului 



ISTORII DE SUCCES 2020 17

«Livada Moldovei» am reușit să con
struiesc un bazin de acumulare a apei 
pe care o utilizez pentru irigare. Este 
foarte important să asiguri plantațiile 
cu apă de calitate pentru că crește 
substanțial productivitatea. Prin inter
mediul proiectului «Livada Moldovei» 
am împrumutat 70 mii euro și 100 mii 
lei, bani pe care iam investit în siste
mul Pergola. Dobânda este una foarte 
bună de 3,9% în Euro anual. Pe lângă 
toate dobânda mia fost rambursa
tă sub formă de subvenții. Eu zic că 
agriculturii ar trebui să facă coadă la 
proiect pentru a împrumuta bani. Eu 

intenționez să mai împrumut un mili
on de lei de la „Livada Moldovei”.

Ion Mereacre este încântat de ce a reușit să 
facă în acest an. Mai are foarte multe planuri 
pentru viitor pentru că investițiile în agricul-
tură nu se pot opri, altfel nu există progres. 
Lipsa brațelor de muncă în localitățile rurale 
poate fi compensată prin introducerea unor 
noi tehnologii ce presupun micșorarea ne-
cesarului de brațe de muncă. Un exemplu 
elocvent în acest sens este plantația de viță 
de vie pe suport Pergola a lui Ion Mereacre, 
administratorul SRL „Largul Holdelor”.
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Petru Balan – 
Î.I. „Petru Balan”

Vă rog să-l cunoașteți, Petru Balan, un 
antreprenor de succes din raionul Criuleni. 
Si-a inițiat propria afacere după ce a fost 
aplicată reforma agrară, la începutul 
anilor 90.

Erau vremuri incerte și antreprenorul 
a decis să-și asigure o sursă de ve-
nit prin înființarea unei mori și a unei 

brutării. Mai târziu a investit în o mini fa-
brică de mezeluri. În anul 2014 a decis să-
și extindă afacerea plantând 41 ha de livezi: 
8 ha de cireș, 8 ha de vișin și 25 ha de măr. 
A atins performanțe de invidiat. Pentru că 
nu reușea să administreze toate domenii-
le strategice ale afacerii l-a cooptat pe fiul 
Mihai în aceste activități.

Petru Balan, administrator Î.I. „Petru Balan”:

„Noi ținem foarte mult la calitatea 
fructelor pe care le producem. Recol

tăm circa 800 000 te tone de fructe 
anual. Conform procesului tehno
logic, merele trebuie să fie recoltate 
în prima jumătate a lunii octombrie. 
Dacă nu sunt recoltate, fructele se 
răscoc și respectiv pierd din calitate. 
Aveam nevoie de un depozit frigori
fic pentru a putea asigura păstrarea 
fructelor recoltate în condiții optime. 
Din acest motiv am apelat la credite
le acordate în cadrul proiectului «Li
vada Moldovei». Am beneficiat de o 
dobândă preferențială la contractarea 
creditului, de circa 2,9% în euro. Am 
împrumutat 318000 euro și am con
struit un frigider dotat cu toate uti
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lajele necesare pentru păstrarea în 
condiții optime a merelor”.

O parte din roada de cireș, vișine și măr 
este vândută către grădinița din sat și alte 
instituții bugetare, grosul vânzărilor revine 
totuși exportului. Calitatea fructelor depo-
zitate în condiții optime grație frigiderului 
construit cu suportul Proiectului „Livada 
Moldovei” permite întreprinderii să livreze 
pe piață produse de calitate care sunt co-
mercializate la un preț bun. Pentru Balan 
este adeptul investițiilor inteligente ce per-
mit controlarea calității produsului la toate 
etapele de producere. Desigur, sunt nece-
sare investiții majore dar aceste investiții 
pot fi recuperate în 3–5 ani și pot aduce 
profituri considerabile.

Petru Balan, administrator Î.I. „Petru Balan”:

„Proiectul „Livada Moldovei nea ofe
rit condiții de finanțare foarte bune. 
Am fost scutiți de plata TVA și a ta
xelor vamale la importul utilajelor și 
materialelor de construcție pentru 
frigider. Rata dobânzii, fiind mai mică 
decât cea practicată pe piața financi
ară de la noi, este una foarte atracti
vă. A fost foarte ușor să complectăm 
formularele necesare contractării 
creditului pentru că am fost ajutați de 

angajații unității de implementare a 
proiectului „Livada Moldovei”.

După ce a construit frigiderul, Petru s-a 
gândit să construiască și o casă de sortare 
și ambalare a fructelor. Acest lucru va per-
mite să se obțină o plus valoare mai înaltă 
la comercializarea fructelor pe piețele ex-
terne. Casa de sortare și ambalare a fruc-
telor va avea o capacitate de procesare 
de circa 30 tone de fructe per tură, adică 
aproximativ un camion de mare tonaj. Ca-
pacitatea frigiderului este de 1200 de tone.
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C.Î. „Pro Organic Fruct” – 
Cojocari Sergiu

Membrii Cooperativei de Întreprinzători 
„Pro Organic Fruct” au decis să con-
struiască în localitatea Mărculești un 

depozit frigorific pentru păstrarea fructelor do-
tat și cu o linie de sortare dar și cu spații pentru 
pre-răcire a fructelor. Decizia membrilor coo-
perativei „Pro Organic Fruct” a fost una inteli-
gentă și dictată oarecum de realitățile piețelor 
de desfacere. Capacitatea depozitului frigorific 
construit cu suportul Proiectului „Livada Moldo-
vei” este suficientă pentru a satisface nevoile de 
depozitare a membrilor cooperativei. Investițiile 
necesare pentru edificarea depozitului frigorific 
se cifrau la un milion de euro. Facilitățile acor-
date de Guvernul Republicii Moldova, în cadrul 
Proiectului „Livada Moldovei” au catalizat pro-
curarea unor utilaje de ultimă generație.

Sergiu Cojocari, administrator C.Î. „Pro Organic 
Fruct”:

„Un grup de producători de mere din ra
ionul Florești care au constatat că aface
rea lor se află în o grupă de risc major din 
cauza lipsei infrastructurii de post recol
tare a decis să construiască acest frigider 
dotat cu toate echipamentele necesare. 
Vânzările erau realizate direct din livadă, 
vă imaginați la ce prețuri erau vândute 
merele? Acum putem să planificăm foarte 
minuțios activitățile noastre de marketing. 
Putem să recoltăm, sortăm, ambalăm me

rele și să le păstrăm până în perioada când 
prețurile sunt convenabile pentru noi. Ca
pacitatea de stocare a frigiderului este de 
1000 de tone. Avem și o hală de proce
sare/sortare. Deținem toate certificatele de 
calitate acceptate în țările UE”.

Rata dobânzii atractivă și posibilitatea de a con-
tracta împrumuturi pe o perioadă de până la 10 
ani, cu o perioadă de grație de până la 4 ani 
sunt factori care influențează decizia horticul-
torilor de a beneficia de asistenta acordată prin 
intermediul Proiectului „Livada Moldovei”.

Sergiu Cojocari, administrator CÎ „Pro Organic 
Fruct”:
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„Pentru a realiza această investiție am avut 
nevoie de resurse financiare considerabile. 
Urmare a unei analize minuțioase a pieței 
financiare am constatat că oferta Pro
iectului «Livada Moldovei» este cea mai 
avantajoasă. Am contractat un credit de 
519 mii Euro. Valoarea totală a investiției 
depășește un milion de Euro. Am fost 
tentați de perioada de grație de 4 ani și de 
rata dobânzii destul de atractivă. Achiziția 
de echipamente dar și manopera au fost 
scutite de Guvernul Republicii Moldova, în 
cadrul Proiectului «Livada Moldovei» de 
plata Taxei pe Valoare Adăugată și a taxe
lor vamale. Economiile au fost considera
bile, de până la 30% din suma achizițiilor”.

Investițiile realizate au condus și la crearea unor 
noi locuri de muncă.

Sergiu Cojocari, administrator CÎ „Pro Organic 
Fruct”:

„Am creat 4 locuri de muncă noi pentru 
angajații casei de ambalare dar și 15 lo
curi de muncă pentru muncitorii sezoni
eri. Membrii cooperativei gestionează 50 
de hectare de livezi. Ne dorim să schim
băm orientarea tradițională a exportului 
de mere către Federația Rusă încercând să 
valorificăm și piețele de alternativă. Avem 
foarte multe provocări în față dar cea mai 
mare realizare a noastră este că neam 
asociat și suntem înregistrați oficial ca 
grup de producători. Consider că asocie
rea este singura posibilitate de realiza afa
ceri de succes în domeniul horticol unde 
necesarul de investiții este foarte mare și 
fiecare membru al cooperativei în parte 
nu ar fi avut sorți de izbândă”.

Membrii cooperativei „Pro Organic Fruct” 
intenționează să achiziționeze și o linie de pro-
ducere a sucului de măr prin metoda stoarcerii 
directe. Capacitatea liniei de producere a sucului 
este de 500 de tone de produs finit pe oră. Ar fi o 
altă activitate profitabilă de rând cu uscarea me-
relor practicată în acest an de către cooperativa 
„Pro Organic Fruct”.
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SRL „Greek Fruit” – 
Barbă Tatiana

Căpșuni recoltate la sfârșitul lunii 
octombrie? Pare incredibil dar e adevărat! 
Se întâmplă pe plantația de 5 hectare de 
căpșuni a SRL „Greek Fruit” administrat de 
Tatiana Barbă.

Sunt la fel de dulci ca și căpșunele de 
vară tomnatecele căpșuni. Fiind de soi 
„California” importat de antreprenori din 

Grecia, căpșunele sunt și foarte roditoare atin-
gând cota de 6 tone la hectar în perioada de 
vară și 2 tone la hectar în luna octombrie când 
se recoltează ultima roadă. Dacă ar permite 
condițiile climaterice ar fi posibilă încă o re-
coltare și în luna noiembrie.

Tatiana Barbă, administrator SRL „Greek Fruit”:

„Cultivarea căpșunelor este doar o parte 
a afacerii noastre, una foarte dulce și pro
fitabilă desigur dar nu și singura. Cu su
portul Proiectului «Livada Moldovei» am 

construit și un frigider în satul Vărzăreștii 
Noi, raionul Călărași. Am contractat un 
credit de peste 216 mii Euro de la Ban
ca Europeană de Investiții și am venit și 
noi cu o contribuție de 240 mii Euro. Cu 
acești bani am importat și plantat 5 ha 
de căpșuni dar am și construit și dotat 
un frigider performant dotat cu sistem 
de tratare cu sulf ultramodern ce nu lasă 
rezidiuri în strugurii, pomușoarele sau 
merele depozitate în el. Desigur am pro
curat și toate utilajele necesare pentru 
buna funcționare a frigiderului cum ar fi 
stivuitoare, cântare etc. Am avut grijă să 
amenajăm și spațiile de odihnă și igienă 
pentru personal. Frigiderul, mai bine zis 
casa de păstrare și ambalare este con
struită conform standardelor europene 
de calitate pentru că exportăm o bună 
parte din pomușoare, struguri și fructe 
pe piețe cu cerințe de calitate înalte”.

Căpșunele de pe plantația SRL „Greek Fru-
it” sunt exportate în Rusia, România și Gre-
cia. Proprietarii afacerii au o experiență vastă 
în logistica fructelor activând o perioadă de 
timp în Grecia unde s-au convins că în pri-
mul rând contează calitatea produselor livrate 
către consumator. Din acest motiv au coman-
dat lăzile în care sunt depozitate și exporta-
te pomușoarele, din străinătate pentru a avea 
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siguranța calității pe potriva așteptării consu-
matorului.

Tatiana Barbă, administrator SRL „Greek Fruit”:

„Am investit foarte mult și sperăm că 
în așa fel vom reuși să angajăm mai 
mulți oameni la lucru și nui vom lăsa 
să plece peste hotare. În zona noastră, 
ca și în alte părți ale țării de altfel, lipsa 
brațelor de muncă este resimțită din ce 
în ce mai acut. Noi vom planifica în așa 
fel investițiile noastre ca să putem asi
gura cu un loc de muncă pe perioada 
întregului an pentru mai mulți localnici. 
Bunicii partenerului meu sunt din acest 

sat, din acest motiv el ține foarte mult la 
acest loc șiși dorește săl vadă prosper 
și plin de oameni împliniți și asigurați”.

„Greek Fruit” SRL este un exemplu elocvent 
al reușitei grație investițiilor inspirate din 
experiența europeană și realizate cu suportul 
Uniunii Europene, investiții ce nu doar revigo-
rează sectorul horticol al Republicii Moldova, 
considerat unul strategic pentru țara noastră, 
dar și îmbunătățește calitatea vieții pentru 
comunitățile în care este realizată. Dacă în fie-
care localitate rurală din țara noastră ar exista 
o astfel de întreprindere agricolă, probabil sa-
tele noastre ar arăta altfel, mai pline de viață.
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SRL „Farm-Prod” – 
Valeriu Bulgari

SRL „Farm-Prod” din satul Olănești, raio-
nul Ștefan-Vodă a contractat un credit 
în valoare de peste 386 mii Euro pentru 

modernizarea capacităților de stocare și pro-
cesare a fructelor dar și pentru achiziționarea 
unor utilaje agricole. Gospodăria deține 130 de 
ha de culturi multianuale dinte care jumătate 
sunt plantate cu măr și 60 de ha sunt ocupate 
de sâmburoase, adică prune și cireșe. Planifi-
că și plantarea unei livezi de cais. În pepiniera 
gospodăriei deja sunt crescuți puieții. Adminis-
tratorii SRL „Farm-Prod” s-au axat pe investiții 
chiar dacă activează de ani buni în acest do-
meniu au contractat un credit prin intermediul 
Proiectului „Livada Moldovei” pentru a fi în pas 
cu ultimele inovații tehnologice din industria 
de post recoltare.

Vitalie Gorincioi, Președinte APEF „Moldova 
Fruct”:

„«Livada Moldovei» este un proiect foar
te bun care ne ajută să ținem pasul cu 
ultimele inovații în agricultură prin con
tractarea unor credite preferențiale. Noi, 
membrii asociației am cerut ca Banca 
Europeană de Investiții și Guvernul Repu
blicii Moldova să pună la dispoziția sec
torului horticol 120 milioane Euro pen
tru a cataliza dezvoltarea acestui sector 
strategic pentru economia țării noastre. 
Rata dobânzii fiind una atractivă și nego

ciabilă, de circa 2,8–4% în Euro permite 
achiziția noilor utilaje și atehnicii agricole. 
Perioada de creditare de până la 10 ani și 
perioada de grație de până la 4 ani sunt 
foarte importante pentru că în așa fel 
horticultorii pot planta noi suprafețe de li
vezi care aduc profituri abia în anul 4 sau 
5 după plantare. Așa condiții de finanțare 
bune, ce presupun inclusiv scutirea la 
plata TVA și a taxelor vamale, nu am prea 
întâlnit la alte instituții”.

Nouă hectare din plantația de măr ale gospo-
dăriei „Farm-Prod” sunt acoperite cu plasă an-
tigrindină și sunt dotate cu un sistem de irigare 
prin picurare. Normal că și celelalte suprafețe 
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ar fi bine să fie protejate de grindină și arșiță. 
Investițiile în plantarea unui hectar de livadă 
super intensivă se ridică la 35 mii euro. Sunt 
bani mulți dar investiția asigură o roadă pe po-
trivă. Fructele recoltate sunt calibrate, ambalate 
și păstrate în condiții optime și respectiv sunt 
livrate consumatorului cu o calitate ce cores-
punde standardelor europene.

Valeriu Bulgari, administrator SRL „Farm-Prod”:

„Majorarea surselor durabile de venit 
pentru oamenii din regiunile rurale pre
supun în primul rând investiții eficiente în 
agricultură. Dacă noi dorim să menținem 
oamenii de la sate, săi reținem acasă în 

detrimentul migrației trebuie să investim 
în agricultura performantă ce poate adu
ce plus valoare mai mare. La întreprin
derea noastră investim foarte mult per 
unitatea de suprafață a terenului. Noi am 
beneficiat de un credit prin intermediul 
Proiectului «Livada Moldovei», acești bani 
au fost investiți în modernizarea casei de 
păstrare și ambalare a fructelor. În așa fel, 
putem concura pe piețele moderne și li
vra produse agricole de calitate. Nu este 
o problemă să vinzi produsele agricole, 
mai greu e să obții un preț bun și să ți se 
facă plățile în timp util.”

Creditul accesat în cadrul Proiectul „Livada 
Moldovei”, a fost utilizat pentru procurarea uti-
lajului frigorific și modernizarea infrastructurii 
de post recoltare.

Valeriu Bulgari, administrator SRL „Farm-Prod”:

„Aș vrea să încurajez agricultorii care vor 
săși modernizeze afacerile horticole să 
acceseze finanțări oferite în cadrul Pro
iectului «Livada Moldovei» pentru că sunt 
oferite condiții foarte bune de finanțare și 
banii pot fi accesați rapid în cazul în care 
agentul economic este asistat pe perioa
da depunerii dosarului”.
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CÎ „Agro-Grape” – 
Rotari Vladimir

Membrii Cooperativei de Întreprinzători 
„Agro-Grape” au decis să construiască în 
localitatea Budești un depozit frigorific 
pentru păstrarea strugurilor dar și cu spații 
pentru pre-răcire a acestora.

Decizia membrilor cooperativei „Agro-
Grape” a fost una inteligentă și dictată 
oarecum de realitățile piețelor de des-

facere. Capacitatea depozitului frigorific con-
struit cu suportul Proiectului „Livada Moldovei” 
este suficientă pentru a satisface nevoile de de-
pozitare a membrilor cooperativei. Investițiile 
necesare pentru edificarea depozitului frigori-
fic se cifrau la un 513 mii euro. Facilitățile acor-
date de Guvernul Republicii Moldova, în cadrul 
Proiectului „Livada Moldovei” au catalizat pro-
curarea unor utilaje de ultimă generație.

Vladimir Rotari, administrator CÎ „Agro-Grape”:

„Am contractat un credit de 235 mii Euro 
prin intermediul Proiectului «Livada Mol
dovei» și am investit și noi alte 278 mii 
euro pentru acest frigider cu o capacitate 
totală de 500 de tone. Frigiderul are 5 ca
mere frigorifice și una pentru pre răcirea 
strugurilor. Capacitatea frigiderului per
mite depozitarea strugurilor produși pe 
circa 60 de hectare de viță de vie deținute 
de membrii cooperativei de întreprinză
tori. Astfel, nu mai suntem puși în situația 
de a vinde strugurii de masă direct din 
plantația de viță de vie ci săi stocăm 
pentru a putea identifica cumpărători ce 
oferă un preț mai bun. Strugurii de masă 
pre răciți se păstrează mult mai bine și re
spectiv au un aspect și o calitate deosibită 
căutată și de consumatori”.

Rata dobânzii atractivă și posibilitatea de a 
contracta împrumuturi pe o perioadă de până 
la 10 ani, cu o perioadă de grație de până la 4 
ani sunt factori care influențează decizia horti-
cultorilor de a beneficia de asistenta acordată 
prin intermediul Proiectului „Livada Moldovei”.

Vladimir Rotari, administrator CÎ „Agro-Grape”:

„Am fost tentați de perioada de grație 
de 4 ani și de rata dobânzii destul de 
atractivă. Achiziția de echipamente dar 
și manopera au fost scutite de Guvernul 
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Republicii Moldova, în cadrul Proiectului 
«Livada Moldovei» de plata Taxei pe Va
loare Adăugată și a taxelor vamale. Eco
nomiile au fost considerabile, de până la 
30% din suma achizițiilor.”.

Există foarte multe provocări în față dar cea 
mai mare realizare a lor este că s-au asociat 
și sunt înregistrați oficial ca și grup de produ-
cători. Asocierea este, probabil singura posibi-
litate de realiza afaceri de succes în domeniul 
producerii strugurilor de soiuri de masă unde 
necesarul de investiții este foarte mare și fieca-
re membru al cooperativei în parte nu ar fi avut 
sorți de izbândă pe cont propriu. Puterea stă în 
ASOCIERE!
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Belous Vasile – 
SRL „VAGADI”

Lucrurile frumoase se observă prin 
comparație iar oamenii gospodari prin 
folosirea rațională a pământului. Toa-

te acestea le putem atribui cu siguranță 
lui Vasile Belous din satul Alcedar, raionul 
Șoldănești.

Și-a dedicat toată viață pământului și a im-
plementat și testat tot ce apărea nou în do-
meniul agricol. A plantat primul, în zona sa 
hibrizi de roșii și ardei gras. A știut să utili-
zeze pământul chibzuit fără a-l secătui. În 
ultima perioadă investește în culturile mul-
tianuale. Deține 14 ha de livadă super in-
tensivă de măr. A beneficiat de un credit de 
122. 000 în cadrul proiectului „Livada Mol-
dovei”, bani investiți în procurarea supor-
tului pentru pomii de măr. Fermierul este 
foarte mulțumit de achiziția dată și spune 
că în așa fel va fi mai sigur că livada nu va 
avea de suferit din cauza vântului.

Vasile Belous, administrator SRL „Vagadi”:

„Sistemul de suport pentru pomii de 
măr este făcut din materiale zincate, 
acest lucru le protejează de rugină. 
Este o investiție de perspectivă, cu bă
taie lungă. Ne rămâne doar să montăm 
plasa antigrindină și suntem asigurați 
împotriva tuturor intemperiilor. Am 
procurat acest sistem de suport prin 

intermediul Proiectului «Livada Mol
dovei». Tot cu suportul lor am con
struit și o cameră frigorifică pentru 
păstrarea merelor. Sistemul de suport 
nu este unul ieftin, am plătit cam 3000 
de Euro la hectar dar să știți că este 
unul necesar pentru că ne va crește 
roada la hectar și vom avea siguranța 
că vântul nu va afecta pomii. Pe acest 
sistem de suport am instalat și siste
mul de irigare prin picurare”.

Vasile Belous investește în modernizarea 
plantației și a capacităților de post recoltare 
fiind sigur că investițiile vor fi recuperate în 
timp. Piața le cere să planteze livezi moder-
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ne cu soiuri noi ne mere ce sunt căutate 
de consumatorul local și cel din străinăta-
te. Deși a investit în construirea a 4 camere 
frigorifice, antreprenorul spune că nu sunt 
suficiente pentru depozitarea tuturor me-
relor recoltate și intenționează să mai con-
struiască alte 4 camere frigorifice. De mare 
trebuință i-ar fi și o linie de sortare a mere-
lor.

Vasile Belous, administrator SRL „Vagadi”:

„Desigur, voi mai contracta un credit 
prin intermediul proiectului «Livada 
Moldovei» pentru că mi se par bune 
condițiile oferite. Noi deja am con

tractat un credit de 111 mii euro. 56 
mii leam investit pentru procurarea 
sistemului de suport pentru livada de 
meri. Mai dorim să construim și 2 ca
mere frigorifice. Ale noastre nu sunt 
suficiente pentru a depozita cele 700 
de tine de mere pe care le recoltăm. 
Am contractat foarte ușor împrumu
tul de la «Livada Moldovei». Având o 
activitate economică viabilă am reușit 
să conving și banca că am un proiect 
investițional promițător. Noi am con
tractat creditul pentru o perioadă de 
trei ani de zile deși am fi putut săl 
luăm și pentru 10 ani. Practic în trei ani 
noi reușim să rambursăm împrumu
tul fără ca să resimțim mari dificultăți. 
Unde mai pui că ni sa rambursat do
bânda plătită la bancă prin intermediul 
subvenționării acordată de stat prin 
intermediul Agenției de Intervenție și 
Plăți pentru Agricultură (AIPA)”.

Vasile Belous a mai procurat cu suportul 
Proiectului „Livada Moldovei” și o serie de 
utilaje agricole utilizate la îngrijirea livezii. 
Freza este una performantă și ajută nespus 
de mult la întreținerea în stare bună a livezii 
de măr. Îngrijită bine livada antreprenorului 
l-a bucurat cu rezultate remarcabile, o roa-
dă de peste 60 de tone de mere la hectar, 
mere de calitate foarte bună!




