Este binecunoscut faptul că dezvoltarea zonei rurale este una din priorităţile
principale ale economiei Moldovei. Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale RISP a
fost lansat în 2002 şi prevede stimularea dezvoltării economice în spaţiul rural şi
creşterea veniturilor populaţiei rurale prin facilitarea accesului producătorilor
agricoli şi afacerilor din spaţiul rural la tehnologii noi şi cunoştinţe, piaţă
şi finanţare. Proiectul contribuie direct la creşterea economică durabilă prin
intermediul creării noilor locuri de muncă, acordarea creditelor investiţionale,
îmbunătăţirea productivităţii fermierilor şi antreprenorilor rurali.
În cadrul proiectului a fost creată reţeaua naţională de extensiune în agricultură,
care deserveşte peste 350.000 fermieri anual, au fost fondate 1700 întreprinderi
noi care au deschis peste 7000 de noi locuri de muncă.
Beneficiar al proiectului RISP poate deveni orice doritor să iniţieze o afacere
în mediul rural. În această broşură am adunat 30 de istorii de succes din rîndul
beneficiarilor RISP cu convingerea că acestea vor servi drept imbold şi exemplu
demn de urmat pentru populaţia de la sate.

Liviu Gumovschi, Director RISP
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Întreţinerea taurinelor,
un profit sigur
Andrei Braga:
„Lunar, familia noastră încasează din
realizearea laptelui circa 9-10 mii lei”.
s. Cârnăţenii Noi, r-nul Căuşeni
După mai mulţi ani petrecuţi departe de casă, Andrei Braga a decis să se reîntoarcă
în satul natal. Aşa cum la sat sunt puţine posibilităţi de a obţine un loc de muncă şi un
salariu decent, s-a gîndit la iniţierea unei afaceri de tip familial în domeniul întreţinerii
taurinelor. Şi-a schiţat planul de afaceri şi a aplicat proiectul la Agenţia ACSA. Cu un
suport financiar de cca 9 mii lei din partea Agenţiei şi contribuţia bănească proprie la
această investiţie, fermierul a procurat un mini-mulgător pentru mulsul mecanizat, care
uşurează cu mult efortul depus, sporeşte productivitatea muncii şi permite obţinerea
unui lapte curat. În primul an de activitate (2007), în gospodăria ţărănească ,,Andrei
Braga” a fost fondată o mini-fermă model de întreţinere şi reproducere a taurinelor
pentru producerea laptelui cu un efectiv de 5 capete. În baza fermei deschise s-a
realizat, în perioada martie-octombrie 2007, şi instruirea deţinătorilor de taurine din
regiune. Au fost organizate 2 seminare şi 2 vizite de documentare a persoanelor
interesate. În cadrul acestor activităţi, 60 de persoane interesate de noile practici din
domeniu au beneficiat de un transfer de cunoştinţe şi deprinderi despre particularităţile
întreţinerii taurinelor pentru lapte şi aplicării mulsului mecanizat.
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În gospodăria fermierului au fost construite 5 containere din plasă metalică şi
peliculă pentru păstrarea a circa 10-12 tone siloz de porumb de calitate, a fost procurat
şi pus în funcţiune mini-aparatul de muls mecanizat, datorită căruia şi pot obţine un
lapte curat, deoarece mulgerea se efectuează în vase închise, izolate de praful şi
murdăria din grajd. Productivitatea medie de lapte, în rezultatul aplicării mulsului
mecanizat, a crescut simţitor – de la 14 litri lapte pînă la 16 litri în mediu de la o vacă.
Fermierul, lunar, realizează la piaţa din oraşul Chişinău şi la unii clienţi permanenţi
produse lactate în sumă de 6-7 mii lei.„Creşterea şi îngrijirea taurinelor pentru lapte
asigură un cîştig stabil familiei noastre. Banii acumulaţi îi reinvestim în dezvoltarea
afacerii, pentru că o capacitate mai mare ne grantează un sinecost mai mic şi un profit
mai mare”- ne-a mărturisit fermierul.
În anii 2008-2012, fermierul şi-a mărit efectivul de vaci mulgătoare a gospodăriei
pînă la 9 capete şi deja, lunar, comercializează produse lactate, în special brînză şi
smîntînă, în valoare de 9-10 mii lei. Pentru că afacerea s-a extins, fermierul a angajat
2 persoane.
Pentru anul viitor, Andrei Braga planifică mărirea numărului de vaci mulgătoare
pînă la 15 capete. De asemenea, în asociere cu alţi deţinători de taurine pentru lapte
din localitate, intenţionează să mai instaleze un frigider pentru colectarea laptelui cu
o capacitate de 2 tone şi să deschidă o mini-fabrică de prelucrare primară a laptelui.
În rezultatul activităţii de producere, fermierul s-a convins că, aplicînd cunoştinţele
căpătate şi respectînd indicaţiile specialistului în domeniu, se poate obţine un
randament sporit.
Implementarea acestui proiect în satul Cîrnăţenii Noi a impulsionat organizarea
deţinătorilor de taurine pentru lapte într-o organizaţie neguvernamentală, cu denumirea sugestivă ,,Speranţa” care, cu contribuţia personală de 2500 lei a fiecărui membru
şi graţie unor donaţii din partea mai multor organizaţii neguvernamentale, au început
construcţia unui punct-model de colectare a laptelui de la populaţie, dotat cu un sistem modern de răcire. În aşa fel, se deschid largi perspective, ca întreţinerea taurinelor pentru lapte, în cazul multor fermieri, să devină o afacere viabilă.

Crescătoria de păsări, un
business pentru două familii
Andrei Trifan, Ion Popescu:
„În 2013, intenţionăm să atingem
o capacitate de 500 000 de păsări”
s. Sipoteni, r-nul Călăraşi
Gospodăria ţărănească s-a format în anul 2006. Doi fermieri, Andrei Trifan şi Ion
Popescu, au decis să investeacă propriile surse într-un business care le-ar suplimenta
veniturile familiilor. Au procurat o cazangerie nefuncţională şi au adaptat-o la necesităţile
unei ferme de păsări. Apoi, fiind susţinuţi de membrii familiei şi rudele apropiate, au
construit o hală pentru creşterea puilor. Planurile lor de extindere şi de modernizare a
afacerii au fost susţinute în cadrul proiectului RISP, graţie căruia au obţinut un credit
bancar de 390000 lei pentru procurarea utilajului necesar creşterii la sol a păsărilor.
Aceşti bani au reprezentat un suport solid, care le-a permis să înceapă activitatea. Ion
Popescu ne povesteşte că utilajul include sistemul de adăpare a puişorilor şi linia de
hrănire. „Este un sistem de origine germană, evoluat, convenabil, care poate fi deservit
de un singur om”.
Pentru a avea un randament mai sporit, fermierii au ales să crească găini Broiler. „E
mai convenabil de crescut, masa musculară e mai mare decît la alte soiuri, iar în 45 de
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zile o astfel de găină poate atinge greutatea de 2 kg” – ne explică Andrei Trifan. Puii
sunt alimentaţi exclusiv cu cereale autohtone, pentru a putea asigura calitatea cărnii
care la Avicola „Găinuşa” (denumirea societăţii), se apropie la gust de cea crescută în
gospodăriile ţărăneşti.
Fabrica este dotată cu o cameră mare de congelare la temperatura de minus
40 grade şi un vagon special unde carnea congelată e păstrată la minus 18 grade. În
plus, pe teritoriul fabricii funcţionează o moară, unde sunt preparate mixurile. Aceasta
le permite fermierilor să economisească vizibil din cheltuielile pentru aprovizionarea cu
hrană a păsărilor.
Unica problemă, de care se ciocnesc partenerii, constă în dificultatea realizării
produsului finit, deoarece resimt o presiune constantă din partea importatorilor de
carne, care oferă întotdeauna un preţ mai mic. Chiar dacă fermierii stabilesc un preţ real
pentru produs, nu întotdeauna reuşesc să-şi vîndă marfa. Carnea este comercializată
în 2 magazine specializate din raion şi în punctele comerciale din satele învecinate.
Totodată, cumpărătorii pot veni direct la fabrică pentru a-şi procura marfa dorită. Cei
doi fermieri sunt convinşi că o soluţie viabilă pentru mărirea cifrelor de vînzări ar fi
sensibilizarea continuă a consumatorilor autohtoni despre calitatea mai bună a cărnii
producătorilor moldoveni şi campaniile constante de promovare a produselor fabricate
în Moldova în interiorul ţării şi în afara ei.
Deşi afacerea a fost iniţiată ca un business de familie, planurile de extindere
presupun transformarea fermei mici într-o fabrică avicolă de proporţii. Din luna
decembrie, gospodăria ţărănească „Trifan Andrei” şi-a schimbat statutul în SRL, ceea
ce demonstrează că fermierii sunt pregătiţi să gestioneze afaceri de proporţii mai mari.
Capacitatea crescătoriei este în continuă ascensiune: dacă în 2012 au fost crescuţi
circa 100000 de pui, trei pătrimi dintre aceştia au fost deja realizaţi. Pentru anul curent
este planificată o creştere a numărului de capete cu 50000, și se va atinge cifra de
150000 de pui. Pentru această capacitate, fermierii se gîndesc să angajeze 15 lucrători
din satul natal, oferindu-le acestora un loc de muncă şi posibilitatea reală de a avea un
cîştig stabil.
Valoarea actuală a afacerii, incluzînd mijloacele fixe şi circulante, se ridică la suma
de 5 milioane de lei.
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Cultivarea legumelor:
afacere şi vocaţie
Mihail Chistol:
„Iniţierea propriei afaceri a fost
o soluţie bună pentru redresarea situaţiei financiare a familiei noastre”.
s. Satul Nou, r-nul Cimişlia
După implementarea reformei agrare, atunci cînd proprietatea privată a devenit o
realitate, Mihail Chistol a decis să se reprofileze din inginer în legumicultor. În scurt timp,
a înţeles că cunoştinţele sale tehnice îi sunt de folos şi în acest domeniu. Fermierul
mărturiseşte că noua activitate nu a fost doar o provocare, ci şi o modalitate de a majora
veniturile familiei. „Am început de la 200 de metri pătraţi, mai apoi, al doilea an, am
ajuns la 300 de metri pătraţi. Văzînd că este o ramură profitabilă, am depus un proiect
la Agenţia ACSA, din care am beneficiat de un grant de 500 de dolari”.
Scopul iniţial al proiectului, elaborat de fermierul Mihail Chistol, avea drept obiectiv
fondarea unui lot demonstrativ pentru implementarea tehnologiilor avansate de
creştere a legumelor în sol protejat şi a utilizării soiurilor şi hibrizilor noi. Lucrările au fost
efectuate pe parcursul anului curent. Cu suportul financiar obţinut de la Agenţia ACSA şi
cu contribuţia fermierului au fost procurate părţile componente ale sistemului de irigare
prin picurare, seminţe de legume, fertilizanţi şi pesticide.
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În perioada de implementare a proiectului, beneficiarul a cultivat tomate în sol
protejat, cu utilizarea irigării prin picurare, pe o suprafaţă de 300 metri pătraţi. Ca rezultat
al muncii depuse şi efectuării tuturor procedeelor agrotehnice calitativ şi în termeni
optimi, beneficiarul a obţinut cîte 16,3 kg de roşii de pe fiecare metru pătrat. Recolta
totală a fost de peste 4900 kg, în valoare de 36700 lei.
Producţia recoltată a fost comercializată în satul natal, la pieţele agricole din satele
vecine şi din oraşul Cimişlia.
În anii următori, beneficiarul a întreprins măsuri concrete de extindere a suprafeţelor
de sere pentru producerea unui volum sporit de legume proaspete. Spre exemplu, s-a
reuşit mărirea suprafeţelor protejate de la 300 pînă la 1300 metri pătraţi. În anul curent,
membrii familiei au cultivat tomate pe o suprafaţă de 1000 metri pătraţi, iar castraveţi –
pe 300 metri pătraţi.
Productivitatea tomatelor pe 1 metru pătrat a constituit 22 kg şi a fost obţinut un
beneficiu de 78 lei/mp, iar castraveţi – 25 kg/mp şi un beneficiu de 56 lei/1mp.
Astfel, numai în rezultatul cultivării şi comercializării roşiilor, pe parcursul anului
2012, au fost acumulate sume băneşti în mărime de 114,6 mii lei, iar marja brută a
constituit 65,3 mii lei.
Din momentul demarării afacerii şi pînă în prezent în gospodăria ţărănească au fost
create 3 locuri noi de muncă, iar peste 12 persoane din satul natal au iniţiat afaceri în
legumicultură, atît în sol protejat, cît şi în cîmp deschis.
Afacerea dată, fiind una profitabilă, va fi dezvoltată şi în perioada următoare,
preconizîndu-se extinderea suprafeţelor şi diversificarea culturilor legumicole.
Visul de aur al fermierului Mihail Chistol este să ajungă la o capacitate de 5000 metri
pătraţi, iar pentru a realiza acest deziderat mai are nevoie de aproximativ 10-15 mii de dolari.
Membrii familiei şi în continuare vor efectua lucrări de pregătite a solului, întreţinerea
serelor, pregătirea şi răsădirea seminţelor pentru avansarea continuă a producerii şi
calităţii legumelor.

Cultivarea legumelor, profit
garantat
Victor Vlas:
„De pe un hectar, am un venit
anual de aproximativ 70000 lei…”
s. Gribova, r-nul Drochia
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Din 2000 se ocupă de legumicultură, iar în 2004 a înregistrat chiar un record
personal, cultivînd legume pe o suprafaţă de 15 ha. S-a convins însă că este mai rentabil
să treacă la metoda superintensivă, prin picurare, pentru că profitul este considerabil.
„Afacerea e rentabilă, chiar dacă e nevoie permanent să investeşti. De exemplu, un
hectar plantat cu legume aduce un profit cu 20 la sută mai mare decît un teren similar
cultivat cu floarea-soarelui. Venitul se ridică la suma de 70000 lei anual”. Deşi şi-a
orientat activitatea pe cultivarea legumelor în sere, totuşi, faptul că are un teren agricol
destul de mare l-a determinat să răsădească tomate şi ardei în cîmp deschis, pe o
suprafaţă totală de 1 hectar şi 26 de ari. Sera are capacitatea de 400 metri pătraţi.
În anul curent, pentru că a investit în sistemul de picurare, a avut un cîştig mai mic,
dar crede că a făcut un pas important în dezvoltarea afacerii, pentru că fără tehnologiile
performante nu poţi avea succes. „Agricultura nu mai este rentabil să o faci doar cu
sapa, trebuie să te gîndeşti permanent cum să perfecţionezi metodele şi tehnologiile”.

Fermierul a beneficiat de un credit preferenţial de la Corporaţia de Finanţare Rurală,
Filiala regională Bălţi şi deja a reuşit, din profit, să ramburseze o bună parte a creditului.
Anul curent a obţinut o roadă frumoasă. În toiul sezonului de recoltare, cei 2 muncitori
angajaţi şi familia Vlas culegeau zilnic pînă la 1 tonă şi jumătate de roşii şi ardei pe care
le realizau chiar pe cîmp, la un preţ convenabil – 7-12 lei pentru un kg. „Încercăm să
evităm cheltuielile de transport, de ambalare, de aceea ne permitem să vindem marfa
la un preţ rezonabil. Nu merită să stai o zi în piaţă. Aşa poţi pierde mai mult”.
Fermierul spune, mai în glumă mai în serios, că pe orice legumicultor îl hrănesc
propriile mîini. „Dacă nu munceşti în sudoarea frunţii, nu ai nici un rezultat. Nu poţi creşte
legume într-un hîrtop, de aceea noi permanent avem grijă ca solul să corespundă celor
mai exigente cerinţe. De lucrul acesta depinde direct ce roadă vom avea”.
Achiziţionarea seminţelor reprezintă o problemă pe ordinea de zi, pentru că există
riscul falsificării. „Dau un preţ mai mare, dar cer garanţii ferme din partea vînzătorului. 90
la sută dintre legumicultorii pe care-i cunosc s-au ciocnit de această problemă. Plantau
seminţele, dar nu ieşea nimic. Anul trecut seminţa a fost foarte bună, ceea ce a favorizat
creşterea unui răsad sănătos şi cu un potenţial mare.”
Pe viitor, fermierul intenţionează să exindă suprafeţele cultivate şi în cîmp deschis,
şi în cîmp protejat. A mai contractat un credit de la Corporaţia de Finanţare Rurală,
pentru a construi o seră nouă, iar plantaţiile în cîmp deschis vor fi mărite cu încă un
hectar.
În anul viitor intenţionează să cultive 1 hectar de castraveţi, 500 metri pătraţi de
varză şi 500 metri pătraţi de roşii.
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„Voia boierului”,
o afacere cu gust
Eleonora Plămădeală:
„În ultimele 9 luni am avut vînzări
de 27 milioane lei”
or. Hînceşti
Industria mezelurilor din Moldova, pînă nu demult, era exclusiv în mîinile marilor
producători. Din anul 2005 se simte o tendinţă de crestere a numărului întreprinderilor
mici, care pot deja asigura un produs de calitate şi un proces tehnologic corespunzător. În
acelaşi timp, structura pieţei s-a modificat atît datorită intrării pe piaţă a noilor producători,
cît şi datorită faptului că cerinţelele şi obiceiurile de consum ale moldovenilor s-au
modificat în ultima vreme. Eleonora Plămădeală a venit cu o şcoală serioasă în acest
business, deoarece 20 de ani a lucrat în domeniul prelucrării şi vînzării cărnii. În anul
2003 a procurat o clădire la marginea oraşului Hînceşti şi a reparat-o cu forţele proprii.
S-a bucurat de sprijinul din partea celor doi copii şi, de acum încolo, nu a mai putut-o
opri nimic. E o natură activă şi cu un simţ dezvoltat de întreprinzător. Prin intermediul
programelor FIDA şi RISP şi-a putut lansa afacerea – o linie de producere a mezelurilor,
cu tot utilijaul minim necesar, utilaj care corespunde celor mai exigente cerinţe. „Am
început de la 200-300 kg pe zi. E o cantitate insuficientă, pentru a acoperi cheltuielile
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de producere, de aceea ne-am străduit să mergem spre extindere”. Într-adevăr, acum
a atins vînzări de 1-1,5 tone pe zi, dar pentru a asigura un profit care ar corespunde
capacităţii de producere a fabricii, este nevoie să atingă capacitatea de 3-3,5 tone pe zi.
Chiar şi în condiţiile actuale, fabrica dispune de o hală specializată pentru producerea
de preparate/semipreparate din carne, spaţii frigorifice, un laborator pentru analizele
microbiologice. Dacă la început doar fiica şi fiul o ajutau pe Eleonora Plămădeală, acum
echipa fabricii constă din 23 de lucrători. În ultimii trei ani s-a diversificat şi sortimentul.
Cu implicarea tuturor, se prepară 56 de produse cu marca „Voia boierului”: parizer,
mezeluri semiafumate şi afumate, carne etc. Tehnologul fabricii, Petru Gorgan, ne
explică că reţetele se bazează pe principiul: „Cît mai natural!”, de aceea se folosesc
tot mai puţine adaosuri şi mai multe condimente de origine naturală. Distribuirea se
realizează pe tot teritoriul republicii, prin intermediul celor 5 maşini care sunt la fabrică.
„Încercam să ne axăm pe produsele cu preţ mediu, pentru că, mergînd foarte mult prin
magazine, am observat că acestea sunt cele preferate de consumatori. În ultimele 9
luni am avut vînzări de 27 milioane lei”.
Planurile de perspectivă cuprind extinderea afacerii şi asigurarea unui ciclu închis
de producere. „Acest lucru presupune ca de la animalul sacrificat să nu se piardă nimic.
La moment, producătorii vînd ficatul și inima la un preţ de nimic, numai să le relizeze
cît mai rapid. Noi am vrea să producem pateuri, conserve, dar pentru a implementa în
practică aceste idei avem nevoie de investiţii suplimentare în utilaje şi tehnologii”.
Dna Eleonora estimează valoarea investiţiei la circa 1 milion de euro. „Împreună cu
fiica şi fiul, care muncesc cot la cot cu mine, am făcut un calcul de rambursare a unui
eventual credit de 1 milion de euro. Dacă reuşim să asigurăm acest ciclu închis, atunci
în doar trei ani putem acoperi această sumă.”

Cultivarea căpşunelor,
o afacere de succes
Tatiana Murzacov:
„Am reuşit să culegem o roadă
de 5-7 kg pe metru pătrat”
s. Codreanca, r-nul Străşeni
Tatiana Murzacov lucrează în calitate de medic. Chiar dacă nu şi-a abandonat
niciodată profesia, a înţeles că are nevoie de o activitate suplimentară pentru a le
asigura un viitor decent celor doi fii. În anul 1993 au plantat 0,8 ha de teren deschis cu
căpşun de soiul Senga Sengana. Pentru sporirea veniturilor şi acomodarea la cerinţele
pieţei, în anul 1998, împreună cu soţul Emil, au decis să construiască o seră de peliculă
cu suprafaţa de 200 metri pătraţi. Acest lucru le-a permis fermierilor să culeagă prima
roadă cu 15-18 de zile mai devreme, ceea ce a influenţat favorabil asupra preţului de
realizare. Pentru a spori volumul şi competitivitatea producţiei pe piaţă, în anul 2001 a
fost construită a doua seră, tot de 200 metri pătraţi. În anul 2011, de pe suprafaţa de
400 m.p. de teren, pe care a fost iniţiat proiectul, familia a recoltat 200 kg de căpşune,
faţă de 100 kg recoltate cu un an înainte. Suma încasată în urma realizării căpşunelor
a constituit 14000 lei. Încrederea cu care au pornit în această afacere de familie şi
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experienţa anterioară a convins Agenţia ACSA să le aprobe proiectul care viza procurarea
şi instalarea unui sistem de irigare prin picurare în valoare de 22 000 lei. Acest sistem
le-a fost transmis în folosinţă gratuită. Din sursele familiei au fost cumpărate: răsadul de
căpşune în valoare de 3300 lei, peliculă (4000 lei), materiale pentru construcţia spaţiilor
protejate în sumă de 16000 lei, asfel fiind asigurate condiţiile stabilite de investitor.
Au fost modernizate spaţiile existente – cele 2 sere cu o suprafaţă totală de 400
metri pătraţi, apoi a fost construit încă un tunel de peliculă cu suprafaţa de 100 metri
pătraţi. În afară de aceste spaţii protejate sînt plantate în teren deschis încă 180 metri
pătraţi de căpşun, care se preconizează să fie trecute în tunele joase. Suprafeţele nou
înfiinţate sînt plantate cu material săditor crescut de fermieri în plantaţia-mamă. Astfel,
au fost plantate 2800 de plante autohtone, care au permis reducerea cheltuielilor pentru
procurarea materialului săditor cu circa 8000 lei.
Serele îngrijite de familia Murzacov au devenit demonstrative, iar doritorii de a lansa
o afacere de acest gen, circa 70 de persoane, au putut beneficia de mai multe cursuri
de formare, care s-au desfăşurat în gospodăria fermierilor.
Lucrările de îngrijire a plantaţiei în perioada de vegetaţie, irigarea prin picurare cu
fertilizarea suplimentară, completarea golurilor la timp şi protecţia efectivă a plantelor
împotriva bolilor şi dăunătorilor îi determină să spere, în anul 2013, la o recoltă de
circa 1000 kg de căpşune, care va aduce familiei un beneficiu de 50-70 mii lei. Tot din
acest an, vor fi create două locuri de muncă pentru perioada de recoltare şi ambalare
a producţiei. O necesitate stringentă a devenit procurarea unui frigider cu capacitatea
de 1000 kg, pentru păstrarea producţiei. Planurile de perspectivă cuprind şi realizarea
unui ambalaj specializat, care le-ar permite fermierilor să-şi vîndă marfa pe tot parcursul
anului, nu numai în ţară, dar şi pe pieţele externe.
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Dogăritul, meşteşug
renăscut la sat
Grigore Movilă:
„Din moşi-strămoşi, acest meşteşug
ne-a hrănit…”
s. Chipeşca, r-nul Şoldăneşti
Meşteşug profitabil şi la mare căutare pe parcursul istoriei, dogăritul e pe cale
de dispariţie în multe ţări cu tradiţie în domeniu. Acest meşteşug de sute de ani, din
fericire, este reînviat în Republica Moldova prin intermediul oamenilor care transmit
secretele meseriei generaţiei tinere. Părinţii îşi învaţă copiii dogăritul, pentru că, spun
ei, „dacă ştii o meserie, nu mori niciodată de foame”.
Iniţierea lui Grigore Movilă în tainele meseriei de dogar a început tot din fragedă
copilărie. A deprins meşteşugul de la tatăl său, dogar renumit şi cunoscut departe de
hotarele satului natal. Ulterior, în gospodăria sa a fost implementat un proiect special,
care prevedea instruirea mai multor beneficiari din raionul Şoldăneşti, care doreau
să aplice cunoştinţele şi abilităţile acumulate pentru a-şi deschide propria afacere în
domeniul confecţionării obiectelor de dogărit.
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Pentru atingerea acestui obiectiv şi pentru respectarea cerinţelor de implementare
a proiectului, Centrul regional ACSA a organizat două seminare, la care au participat 53
persoane. Transferul de cunoştinţe a fost realizat de către Ion Bălteanu, preşedintele
Uniunii Meşterilor Populari din R. Moldova, şi Valentin Colin, laureat al concursurilor
naţionale, deţinătorul titlului ,,Meşter Faur”.
În cadrul seminarelor s-a menţionat faptul că, în ultimul timp, în localităţile raionului
cresc suprafeţele plantaţiilor cu vii de soiuri tehnice şi, ca urmare, tot mai mulţi locuitori
solicită butoaie de lemn pentru păstrarea vinului. În plus, vasele din lemn sunt la mare
căutare de producătorii de miere, brînză de oi, murături şi alte produse agricole. Pe
an ce trece, numărul comenzilor pentru confecţionarea obiectelor de dogărie, inclusiv
a căzilor pentru prelucrarea strugurilor şi păstrarea vinului, s-a majorat. Meşterul
Grigore Movilă munceşte pe tot parcursul anului. „Concurenţa e slabă în domeniu.
De-ar fi braţe de muncă calificate, căci fără activitate nu rămîne nimeni, dar totuşi
trebuie să ţii cont permanent de calitatea produsului pe care-l vinzi. Numai aşa clienţii
îţi pot aduce alţi clienţi”.
La confecţionarea majorităţii articolelor de dogărie, în special a butoaielor, Grigore
Movilă utilizează materie primă de cea mai înaltă calitate, şi anume lemnul de stejar
de 60-80 ani.
În anul precedent, beneficiarul Grigore Movilă, împreună cu fiul său Serghei, au
confecţionat 81 butoaie de diferite volume, majoritatea fiind executate la comandă şi
doar o parte mică comercializată la pieţele agricole din orăşelul Şoldăneşti şi satul
Căpreşti, la o sumă totală de 84 000 lei.

Cultivarea ciupercilor,
o investiţie pe termen lung
Grigore Negruţă:
„Beneficiul din vînzarea
ciupercilor a constituit 8000 lei”
s. Cucuruzeni, r-nul Orhei
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Deşi de multe ori privită doar ca o alternativă pentru creşterea veniturilor familiale,
cultivarea ciupercilor s-a dovedit a fi şi o afacere profitabilă pentru mulţi fermieri moldoveni.
Unul dintre aceştia, Grigore Negruţă, după destrămarea sistemului de gospodărire colectiv,
era în căutarea unei activităţi care i-ar aduce un suport financiar suplimentar, dar la început
nu şi-a închipuit că ideea unei crescătorii de ciuperci poate depăşi dimensiunea unei simple
afaceri de familie. Acum crede că este rentabil să investeşti în cultivarea ciupercilor, iar
seriozitatea cu care a abordat activitatea i-a adus doar în anul 2012 un venit net de 8 mii
de lei. Deoarece lucrările ce se execută într-o ciupercărie necesită pricepere şi hotărîre,
înainte de a începe afacerea, în anul 2006, fermierul a studiat nu numai metodologii
elaborate de specialiştii în domeniu, dar a apelat şi la consultanţii Agenţiei ACSA pentru
a-şi crea o impresie complexă despre avantajele şi dezavantajele acestui business. A fost
ajutat să cîştige un grant în valoare de 10000 de lei, bani care au fost cheltuiţi pentru

procurarea materialului semincier, saci şi componentele necesare pentru substrat. A mai
participat la 2 seminare, în cadrul cărora a beneficiat de consultanţă din partea Angelei
Tuzlucov, cunoscut specialist în creşterea ciupercilor, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor
de Ciuperci din Moldova „Ecofungi”. Recomandările privind pregătirea şi amenajarea
încăperii, prepararea substratului, semănatul miceliului, recoltarea şi utilizarea ulterioară
a compostului i-au fost de un real folos, pentru că fermierul este convins că trebuie să
respecţi tehnologia, în cele mai mici detalii, dacă vrei ca afacerea să aibă un viitor prosper.
„După ce am făcut „carte de ciupercar”, am arendat, în sat, o încăpere la demisol,
care, de mai mulţi ani, nu era utilizată,”îşi aminteşte de momentul cînd a lansat afacerea.
Şi-a dat seama, în scurt timp, că unul dintre avantajele principale pe care le au crescătorii
de ciuperci constă în faptul că amortizarea investiţiei se face într-un timp record. În plus,
toată materia primă este la îndemînă, fiind şi foarte ieftină, iar adesea nu costă chiar nimic.
Paiele le-a procurat la un preţ mic de la un fermier – producător de cereale din sat, iar cojile
seminţelor de floarea-soarelui le-a găsit la oloiniţa din sat. Sacii i-a procurat de la piaţă. A
început afacerea de la 300 de saci, iar peste o lună a recoltat, primele ciuperci. Ne-a spus
că era foarte bucuros cînd punea în lăzi ciupercile cărnoase. Apoi, la o tocăniţă gustoasă,
a discutat cu familia posibilităţile de extindere a afacerii. Este încrezut că merită să crească
amploarea afacerii şi argumentează, cu lux de amănunte, această afirmaţie. „Pe exemplul
meu pot să vă spun că, dacă sunt cultivate în spaţii închise, ciupercile au o perioadă
scurtă de dezvoltare, cam 100-120 zile de la însămînţare. De aceea, se pot cultiva pe tot
parcursul anului, în orice sezon, mai ales în timpul rece, cînd pe piaţă legumele se găsesc
în cantităţi reduse. Se pot realiza de la 2 pînă la 5 cicluri pe an, de pe aceeaşi suprafaţă. Un
alt avantaj al cultivării ciupercilor este acela că sînt organisme cu talie mică, iar în anumite
perioade de dezvoltare nu au nevoie de lumină specială şi ocupă spaţii reduse în raport
cu cantitatea de producţie. Rentabilitatea culturii ciupercilor este garantată şi de faptul că
în cazul speciei aleasă de fermier, una rezistentă şi deosebit de solicitată de cumpărători,
păstrăvul, se consumă toate parţile componente, astfel că proporţia de utilizare ajunge
la 99-100%”. Din start, fermierul s-a gîndit şi la vînzarea producţiei, a contactat cîteva
persoane care l-au ajutat s-o realizeze. Majoritatea producţiei se vinde în sat şi la piaţa
agricolă din Orhei. Fermierul consideră că mai are un spaţiu mare de rezervă aici, pentru
că, conform calculelor sale, cererea depăşeşte solicitarea de aproximativ trei ori.
Acum, Grigore Negruţă şi-a extins afacerea. A găsit un spaţiu mai mare şi a acumulat
materie primă pentru substrat, fiind deja la etapa de recoltare, valul doi.
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Un business de familie,
din tată în fiu
Nicolae Strulea:
„Implementez tehnologii europene,
ca să putem ajunge pe piaţa
de desfacere externă”
s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni
Familia Strulea ştie despre uscatul prunelor nu doar din auzite. Generaţii întregi au
găsit în această activitate o modalitate eficientă de a majora venitul familiei. Urmînd
tradiţia din moşi-strămoşi, fermierul Tudor Strulea, în 1989, a hotărît să mărească
cantitatea de prune uscate, pentru a le comercializa în unele oraşe din Federaţia
Rusă, unde erau solicitate. În acel moment, ei aplicau metoda afumării. Cerinţele şi
standardele actuale însă nu recunosc această tehnologie, de aceea fiul Nicolae a luat
iniţiativa în mîinile sale. „Am decis să industrializez procesul, pentru ca să putem efectua
certificarea, iar produsul final să fie promovat fără probleme pe pieţele externe”.
Înainte de a se lansa în acest business, Nicolae a lucrat doi ani peste hotare.
Reîntors acasă, s-a căsătorit, iar gîndul de a dezvolta afacerea părinţilor şi de a-şi
asigura un viitor în ţară nu-l părăsea nici pentru o clipă.
Pînă în anul curent, familia Strulea a investit în mijloacele fixe şi cele circulante
aproximativ 500000 lei din banii proprii, o parte din sumă fiind acoperită din banii cîştigaţi
peste hotare, iar cealaltă – din reinvestiţia cîştigului. „Este o afacere care necesită
investiţie permanentă, dacă vrem să aplicăm standarde europene şi să devenim
competitivi. Cred că am avea nevoie de cel puţin 400 de mii de lei pentru obţinerea unui
proces tehnologic tip conveier, ceea ce ar include şi o secţie de ambalare” consideră
Nicolae. Datorită investiţiilor făcute, s-a reuşit modernizarea uscătoriei, care este dotată
în prezent cu un termogenerator conectat la reţeaua de gaze naturale. Acest lucru îi
permite cheltuieli mai mici în procesul de uscare şi, deci, un cost mai mic al produsului.
Din cei 319000 de lei obţinuţi prin intermediul Programului RISP a mai procurat şi un
utilaj de spălare a fructului înainte de uscare. Chiar dacă prunele proaspăt culese sunt
curate, totuşi spălarea lor suplimentară este o condiţie europeană categorică, de care
fermierii ţin cont. Cea mai presantă problemă rămîne a fi realizarea produsului finit, de
aceea tînărul întreprinzător se gîndeşte serios şi la promovare, organizînd prezentări în
diferite instituţii. Anume în acest mod a reuşit încheierea a două contracte de colaborare,
de lungă durată, cu societăţile „Bucuria” şi „Franzeluţa”.
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Capacitatea medie a uscătoriei este de 60 de tone pe sezon, iar timp de 24 de ore
pot fi uscate 3 tone de prune.
Pentru că într-o afacere de genul acesta e nevoie de materie primă proprie, în anul
2012, familia Strulea a plantat un hectar şi jumătate de teren agricol cu livadă. Planurile
de extindere constau şi în lărgirea plantaţiilor, pentru că uscătoria are o capacitate de
prelucrare de aproximativ 300 de tone de prună în stare proaspătă.
Principala preocupare a familiei de fermieri rămîne a fi calitatea produsului, pentru
că, consideră ei, doar prin menţinerea unui standard poţi fideliza cumpărătorii.
Pentru că reprezintă un produs valoros şi căutat de consumatori, prunele uscate
sunt relativ uşor de realizat. Unicul impediment de care s-au ciocnit fermierii constă
în faptul că politica preţului la acest produs, în marile pieţe agricole, nu e făcută de
adevăraţii producători, ci de intermediari.

Un business
din moşi-strămoşi
Valentin Crăciun:
„Oieritul îmi poate aduce un profit
anual de 10000 dolari”
s. Morozeni, r-nul Orhei
Destrămarea fostului sistem centralizat i-a găsit familia fără o sursă stabilă de cîştig.
Unica salvare erau cele cîteva animale de pe lîngă gospodărie, care aduceau saţul
casei, ne explică cu vervă populară fermierul Valentin Crăciun. Faptul că e oier în a treia
generaţie, i-a dat încredere că ar putea pune baza unei afaceri de acest gen, dar a început
să crească mai multe animale, în acelaşi timp. „Cînd am început afacerea, aveam 300
de găini, 50 de porci şi 40 de oi. Experienţa te învaţă multe. Aşa s-a întîmplat şi în cazul
familiei noastre. În scurt timp, ne-am dezis de celelalte animale şi am decis să mărim
turma de oi. Porcinele şi păsările trebuie crescute mai mult din sac, cum se zice prin părţile
locului, iar ovinele, o bună parte a anului, se află la păşunat. În afară de aceasta, iarna le
hrănim cu nutreţuri aspre sau cu cele combinate. Oaia e un animal uşor de întreţinut şi cu
un randament mare.” Cînd a înţeles acest lucru, şi-a aşternut pe hîrtie un plan de extindere
a afacerii. În anul 2007, prin intermediul Agenţiei de Dezvoltare Rurală ACSA, a cîştigat un
grant în valoare de 10000 de lei, bani din care şi-a putut procura un berbec de prăsilă, rasa

17

Karakul pur şi 8 mioare. Această achiziţie, la care a depus şi el contrubuţia în proporţie
de 50 la sută, a constituit o etapă nouă, prin care s-a reuşit renovarea fondului genetic al
turmei. Acum fermierul are „în dotare” 100 de oi, dintre care 70 mulgătoare. În activităţile pe
care le lansează este sprijinit de familia sa, care munceşte, cot la cot, pentru prosperarea
afacerii. Fiecare are un rol bine stabilit. Feciorul mai mare, Marin, investeşte banii proprii
în dezvoltarea afacerii. Împreună au reuşit să împrejmuiască stîna cu gard, au construit
un depozit pentru furaje şi au săpat o fîntînă. Fiul cel mai mic, Traian, are în grija sa turma
de mioare. Deşi este încă adolescent, a acumulat toată experienţa tatălui şi este deja
de neînlocuit. Producerea brînzei este pe seama Valentinei, soţia fermierului, care are
o reţetă şi o filosofie proprie în acest sens. „Cînd îngrijeşti de oi, nu ai nici duminică, nici
Paşte. Totul trebuie să fie făcut la timp, să fie în echilibru – nici prea mult cheag, nici prea
puţin. De multe ori s-a întîmplat că trăgeam o fugă de la nuntă să văd ce face brînza. Dacă
încalci ceva în procesul tehnologic, nu-ţi mai iese brînza bună şi astfel îţi poţi pierde clienţii.
În ceea ce priveşte realizarea nu avem probleme. Chiar anul acesta nu am putut satisface
toate comenzile.”
Fermierul Valentin Crăciun are şi un simţ economic înnăscut, pentru că toate calculele
pe care le-a făcut pînă acum nu au dat greş. Pe lîngă cele 100 de ovine, fermierul mai
are în gestionare 15 ha terenuri agricole. Ca să-şi hrănească turma, fermierul creşte pe
acest teren porumb, orz şi lucernă.
Anual, de la fiecare oaie mulgătoare el obţine circa 20 kg de brînză. „Mă conduc
de o vorbă din bătrîni, care spune că oaia care nu dă un pud de brînză, nu-i bună decît
pentru carne”, susţine baciul Crăciun. Cea mai mare parte a brînzei fermierul o vinde
în sat şi la piaţa din Orhei. Restul – la Chişinău sau angrosiştilor. Brînza produsă în GŢ
„Valentin Crăciun” a ajuns în diferite ţări ale lumii – Irlanda, SUA, Franţa, Italia.
„În Moldova nu ajunge brînză de oi, de aceea oieritul e o ocupaţie profitabilă. Acum
de la fiecare oaie am un venit curat de 300 de lei”, continuă Valentin Crăciun. Fermierul
mai este convins că această ocupaţie îi poate aduce un profit de cel puţin 10000 de
dolari anual. Planurile de extindere a afacerii cuprind construcţia unei încăperi pentru
prelucrarea laptelui şi a unei linii de producere a caşcavalului. Valentin Crăciun este nu
numai un strateg bun în afacerea pe care o gestionează, dar şi un om de o sensibilitate
distinctă. Harul artistic cu care a fost înzestrat îl recomandă, de la prima vedere, ca pe
un contemplator fin al tuturor lucrurilor. Poate de aceea, cînd mînă turma la păşune, îi
place să urmărească fiecare fir de iarbă, să asculte fiecare foşnet al frunzelor... Cele
mai inspirate poezii, care au şi fost publicate în placheta „Tot ce am”, sunt dedicate
oamenilor pe care i-a cunoscut şi...mioarelor pe care le are în îngrijire.
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„Merencon”, o fabrică la
standarde europene
Valeriu Toma:
„Procesarea legumelor şi fructelor este
rentabilă, pentru că produsul alimentar
a devenit o strategie naţională...”
s.Mereni, r-nul Anenii Noi
Entuziasmul şi profesionalismul cu care povesteşte despre aceea cum a ajuns să
lanseze o afacere în domeniul procesării legumelor şi fructelor te convinge din start că
Valeriu Toma este înzestrat cu un talent indubitabil de întreprinzător. A început de la o
companie de transport auto, pe care a deschis-o la Chişinău. Businessul mergea bine,
dar atunci cînd pe piaţă au pătruns firme de transport europene, a simţit că afacerea
nu are randamentul de înainte. Avea două alternative – să găsească surse financiare
suplimentare pentru reutilarea şi renovarea parcului auto sau să-şi îndrepte eforturile
spre o activitate de alt gen. După mai multe căutări, a decis să deschidă o afacere la
sat, mai ales că localitatea Mereni este situată foarte aproape de capitală, iar braţe
de muncă sunt suficiente. Drept imbold a servit şi convingerea întreprinzătorului că
solicitarea pentru produsele alimentare va fi oricînd în top. „Produsul alimentar devine
în statul nostru o strategie naţională şi acest lucru deschide perspective mari. În plus,
ţinînd cont de faptul că Moldova are o experienţă excelentă în acest domeniu, iar
pămîntul bogat ne poate oferi tot de ce avem nevoie, am înţeles că businessul acesta
are un viitor rentabil”.
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Totul a început de la procurarea unei foste fabrici de pîine, pe care a reconstruit-o
aproape din talpă. În anul 2006, prin intermediul programului RISP, a obţinut un credit
preferenţial de 500 000 lei, bani care au fost investiţi în lucrările de reconstrucţie. Cu
un an mai tîrziu, tot cu suportul RISP, a putut contracta un credit de aceeaşi valoare
pentru a-şi dezvolta afacerea.
Astăzi, pe locul unde înainte erau doar cîteva clădiri în ruină, s-a conturat imaginea
unei fabrici-model de procesare a legumelor şi fructelor. Proiectul fabricii a fost
elaborat şi supervizat de către experţii autohtoni, care au adaptat-o la standardele
europene. Utilajul instalat permite efectuarea unui ciclu închis de producţie, începînd
cu spălarea materiei prime, prelucrarea ei şi terminînd cu depozitarea produsului finit.
Investiţiile totale, operate pînă în acest moment, se ridică la suma de 17 milioane de
lei, o bună parte dintre care au reprezentat contribuţia întreprinzătorului.
Fabrica dispune de o cazangerie proprie, de un laborator modern şi de un sistem
unicat de epurare, care permite gestionarea corectă a deşeurilor, fără a prejudicia
mediul înconjurător. În majoritate, materia primă – roşiile, castraveţii, varza, ardeii –
este cultivată pe cele 300 de hectare de pămînt care aparţin întreprinzătorului. Acest
lucru a permis ca din primul an de activitate să fie produsă o cantitate de aproximativ 1
000 000 de unităţi. Capacitatea fabricii permite însă procesarea a peste 5 000 000 de
borcane cu murături, compoturi, gemuri. Sortimentul va fi lărgit în 2013 cu legumele
conservate în suc de mere, ceea ce va permite cuprinderea unor noi categorii de
consumatori – copiii şi maturii cu anumite afecţiuni digestive.
Potrivit directorului „Merencon”, Petru Ciurea, producţia fabricii este solicitată nu
doar pe piaţa tradiţională rusă, dar şi pe cea europeană. Participarea la expoziţiile
internaţionale a demonstrat un interes constant din partea companiilor din Germania,
Australia, ţările baltice etc. „Avem toate certificatele de calitate şi conformitate, care
ne permit să descoperim noi şi noi pieţe de desfacere. Suntem ferm convinşi că din
anul acesta vom mări volumul de producere, vom vinde mai mult şi vom creşte în aşa
fel şi veniturile fabricii”.

Piscicultura, o ramură
rentabilă şi profitabilă
Mihail Colesnic: „Anul trecut am
vîndut 6 tone de peşte”.
s. Mitoc, r-nul Orhei
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Consumul de peşte înregistrează o continuă creştere în Moldova, motiv pentru
care exploataţiile piscicole au devenit afaceri cu adevărat profitabile pentru mulţi
proprietari de iazuri. Mihai Colesnic este unul dintre ei. Înainte de a-şi lansa propria
afacere în domeniul piscicol, se ocupa cu cultivarea culturilor cerealiere şi întreţinerea
animalelor şi păsărilor de diferite specii. Dar această activitate nu i-a adus profitul la
care spera. De aceea, era în căutarea unei idei care i-ar acoperi efortul şi cheltuielile.
Un aspect important este şi faptul că are în proprietate privată 15 ha de teren agricol
şi un bazin acvatic cu o suprafaţă de 8 ha, iar deţinerea acestor proprietăţi l-a încurajat
să persevereze. Beneficiind de suportul Agenţiei ACSA, în 2008, recondiţionează
bazinul acvatic şi începe creşterea puietului şi peştelui pentru vînzare. Grantul oferit,
în sumă de 8750 lei, a fost folosit pentru procurarea puietului. De asemenea, pe
teritoriul gospodăriei piscicole au fost organizate şi desfăşurate două seminare pentru
diseminarea experienţei piscicultorilor şi doritorilor de a înfiinţa asemenea afaceri din

satele raionului Orhei. Fermierul Mihai Colesnic le-a demonstrat celor peste 30 de
fermieri participanţi la seminare rezultatelele obţinute: o productivitate înaltă (la 5 kg de
cereale/1 kg peşte marfă), în timp ce prin metoda tradiţională, fără hrană, nu poţi obţine
mai mult de l tonă de pe întreaga suprafaţă a bazinului. „Am trăit bine şi înainte, nu am
avut probleme financiare serioase, dar vroiam să fiu stăpîn pe propriul meu destin. De
aici vine şi dorinţa mea de a realiza ceva valoros, pe cont propriu, alături de familia
mea, ceva care va putea fi transmis, ca o moştenire, din generaţie în generaţie”- spune
fermierul.
Drumul către acest succes în afacerea cu peşte nu a fost tocmai uşor. La început,
fermierul a avut nevoie de investiţii considerabile pentru a moderniza procesul de
producţie şi pentru a reabilita sistemul de pompare a apei în bazin. Malurile iazului
erau surpate, teritoriul adiacent era într-o stare jalnică şi necesita mai multe lucrări de
reamenajare. Împreună cu familia a făcut curăţenie, a plantat copaci...Fiii, care în acel
moment munceau peste hotare, au contribuit financiar la desfăşurarea acestor lucrări.
Investiţiile au fost direcţionate la construcţia unei reţele electrice cu o lungime de 1 km
şi la împădurirea a 3 ha de teren agricol din preajma bazinului. Pe parcurs, fermierul
intenţionează să construiască un parc de vacanţă în jurul bazinului şi a pădurii, unde
oricine ar putea să se odihnească şi să-şi petreacă timpul liber cu plăcere. Fermierul
Mihai Colesnic ne-a mai spus că această afacere „nu a fost doar o momeală pentru
peşti”, dar şi pentru fiii săi, pe care încerca să-i convingă să se întoarcă în ţară. Faptul
că businessul iniţiat de tatăl lor s-a dovedit a fi unul de perspectivă, i-a convins să revină
acasă. Acum, gestionează împreună afacerea, se ocupă serios de organizarea zonei
de odihnă care, cred ei, vor spori cu mult veniturile familiei în viitor.
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Producerea ambalajului
din lemn, o afacere rentabilă
Victor Velişca:
„În 2013 voi mări capacitatea de
producere, aşa voi putea avea un
profit de 240000 lei…”
s. Văratic, r-nul Rîşcani
Înainte de a-şi lansa propriul business, a lucrat jumătate de an în Rusia. A ajuns acolo
din curiozitate şi din dorinţa de a acumula o sumă mai mare de bani pentru necesităţile
familiei. Şi-a dat seama însă, în scurt timp, că aceasta nu e soluţie durabilă. După ce a
revenit, în anul 2007, a cumpărat un gater şi a decis să deschidă o linie de producere
a ambalajului de lemn. Hala în care este amplasată sala de producere îi aparţine, cu
statut de proprietate privată.
Chiar din debutul afacerii, ajutat de consultantul Agenţiei ACSA, a elaborat planul
de afaceri şi a obţinut un credit, prin intermediul Proiectului RISP, în valoare de 300
000 de lei, pentru dezvoltarea afacerii. Termenul de rambursare a creditului este de 5
ani. Graţie acestui suport financiar, Victor Velişca a putut să perfecţioneze procesul de
producere. A procurat 3 utilaje performante italiane, iar 80 de mii de lei au fost investiţi
în materia primă de care avea nevoie. „Împreună cu consultantul ACSA am formulat
propunerea pentru bancă, ca să obţin un credit în condiţii preferenţiale. Acest sprijin
a contat foarte mult pentru mine, m-a ajutat să-mi determin mai clar priorităţile şi să
acţionez corespunzător”.
Argumentul forte, care a stat la baza înfiinţării şi consolidării acestui business, este
reprezentat de faptul că în sat sunt 3000 hectare de livadă. „M-am gîndit că o să am
cui realiza marfa, deoarece cunoşteam dificultăţile cu care se confruntă consătenii mei,
atunci cînd doresc să ambaleze fructele sau legumele, ca să le transporte la punctele
de realizare”.
Cele mai mari vînzări se înregistrează în lunile august- noiembrie. Întreprinzătorul
are contracte de colaborare, pe o perioda de 2 ani, cu 2 posesori de livezi din sat – unul
deţine 50 ha de livadă, iar celălalt colectează fructe şi legume de la săteni pentru a le
transporta în Rusia.
Anul acesta, din lipsa materiei prime, a fabricat doar 6000 de lăzi, dar capacitatea
întreprinderii e de aproximativ 100 000 de unităţi pe an. Reieşind din faptul că o ladă se
vinde cu 24 lei, întreprinzătorul speră la un profit de 240 000 lei, în 2013.
Pe viitor, intenţionează să-şi procure un utilaj în sumă de 25 mii de euro, care îi va
oferi posibilitatea să-şi dezvolte în continuare afacerea şi să lărgească sortimentul de
produse.
A angajat, cu normă întreagă, 4 lucrători, care beneficiază de tot pachetul de
protecţie socială: carte de muncă şi poliţă de asigurare. Atunci cînd este sezonul sunt
contractaţi, suplimentar, încă 6 lucrători. „Visul meu cel mai mare este să diversific
gama de produse. Intenţionez să fabric uşi şi mobilă din lemn natural, pentru că în
regiunea noastră se simte un deficit în acest sens. Cred că în aproximativ 3 ani acest
lucru s-ar putea realiza”.
Pentru a atinge acest deziderat, întreprinzătorul Victor Velişca urmează să
investească în afacerea sa cca 300 000 lei.
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O fermă-model din Orhei
Simion Burlescu:
„Carnea de porc e un produs în
topul preferinţelor consumatorilor”
s. Isacova, r-nul Orhei
Totul a început în anul 2005, cînd Simion Burlescu a participat la un seminar
raional în cadul căruia a vizitat complexul pentu creşterea porcinelor de prăsilă „Mold
Suing Hibrid”. Acolo a aflat despre modul de organizare a lucrului, despre tehnologia
de creştere a porcinelor şi despre faptul cum poţi să-ţi prognozezi rezultatele. Vizita a
reprezentat un real imbold pentru deschiderea propriei afaceri, mai ales că a fost sprijinit
de soţie şi de cele două fiice. Aşa au hotărît să procure o încăpere de la deţinătorii de
cote valorice. Fermierul îşi aminteşte că clădirea era într-o stare de avarie, iar teritoriul
adiacent – în paragină. Împreună cu familia, au suflecat mînecele, au curăţit terenul,
au sădit copaci şi flori. Cu ajutorul consultantului Agenţiei ACSA Simion Burlescu a
formulat şi apoi a aplicat o propunere care a fost acceptată pentru finanţare. În baza
acestui proiect iniţial, fermierul şi-a putut cumpăra 2 scrofiţe şi un vier de prăsilă. Dacă
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înainte creştea porci după o metodă simplă, ţarănească, acum a implementat practicile
avansate de întreţinere a porcinelor, pe care le-a studiat din literatura de specialitate.
A început să utiluzeze o tehnologie specială de hrănire şi doar în şase luni a obţinut
rezultate remarcabile. Pe lîngă asta, fermierul a construit, după o schemă gîndită de
el, căsuţele pentru purceluşi.”Cînd mergeau fătările pe timp de iarnă, încăperea era,
totuşi, friguroasă. În sat gaz nu avem, alte surse energetice sunt destul de costisitoare,
aşa că m-am gîndit să inventez ceva, ca să rezolv problema. Aşa au apărut aceste
căsuţe, în care este montat un bec cu raze infraroşii pentru a menţine o temperatură
optimă”.
Treptat, numărul de capete din fermă s-a mărit. Acum are la întreţinere peste 300
de capete, dintre care 20 de scroafe de prăsilă. Visul fermierului este să poată asigura
funcţionarea la capacitate deplină a fermei, de 1200 de capete. Pe parcurs şi-a amenajat
încăperea la standardele europene, recomandate de specialiştii în ramură şi doreşte
să-şi extindă afacerea, oferind cel puţin 10 locuri de muncă. Cu toate cheltuielile pe
care le implică acest domeniu, Simion Burlescu consideră că a făcut alegerea potrivită.
„În urma unor calcule economice, am constatat că pentru a produce 1 kg de carne se
cheltuiesc 3,5-4 kg de nutreţuri. Chiar şi cu preţurile actuale la nutreţurile concentrate
6-8 lei pentru un kg, afacerea este rentabilă”. Fermierul nu a calculat suma profitului,
pentru că orice ban este reinvestit în dezvoltarea afacerii.
Prin intermediul Federaţiei Naţionale de profil, membri căreia sunt împreună cu
soţia sa, Svetlana, au vizitat o fermă de porci din Olanda. Fermierii olandezi, văzîndu-le
elanul şi capacităţile, au hotărît să înfiinţeze la Isacova prima fermă-model din Moldova.
În scurt timp, aici vor putea fi instruiţi tinerii fermieri care intenţionează să lanseze o
afacere similară.
Totodată, Simion Burlescu a beneficiat de subvenţii din partea Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare, pentru procurarea utilajului necesar în cele 3 secţii de maternitate
nou create. Fermierul ne-a mărturisit că acest „business cărnos” necesită sacrificii mari
din partea familiei, dar satisfacţia de la roadele muncii, senzaţia de stabilitate pe care
o resimte, posibilitatea de a le oferi copiilor o activitate reală în viitor, nu se compară cu
nimic. De aceea, va persevera, va investi în continuare efort şi bani în dezvoltarea şi
perfecţionarea afacerii.
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Mobila la comandă:
abordare individuală,
succes garantat
Tudor Morari:
„În doar un an am reuşit să rambrusez
jumătate din banii investiţi în afacere...”
or.Hînceşti
Tot mai mulţi tineri percep începerea unei afaceri proprii ca pe o alegere potrivită
pentru cariera şi viitorul lor. Tudor Morari s-a lansat în lumea micro-afacerilor încă de
la 20 de ani, cînd a infiinţat ÎI „Tudor Morari”. Pentru că avea în proprietate proprie
un microbuz, prima sa experienţă a fost legată de prestarea serviciilor de transport.
Banii acumulaţi pe parcursul a 2 ani îl apropiau de visul lui cel mare – Egiptul, dar
tînărul a decis să amîne călătoria, iar sursele financiare să le investească într-o
activitate economică. „M-am gîndit că e timpul să-mi construiesc un viitor sigur. Mă
convingeam că dacă reuşesc să pun pe roate o afacere, atunci, în 2-3 ani, voi putea
vedea ţara visurilor, dar voi avea şi la ce mă întoarce.” Cu ajutorul părinţilor şi a
unui credit bancar, la 22 de ani neîmpliniţi, a devenit gestionarul unei mini-fabrici de
producere a mobilei. A investit aproximativ 20 000 de euro şi în 2007, cînd avea tot
utilajul şi personalul necesar pentru a lansa linia de producere a mobilei, a început
să activeze. Deoarece punea preţ mare pe corectitudine şi calitate, tînărul a reuşit
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să se impună pe piaţa din raionul Hînceşti încă din start. Simţea însă nevoia unei
aprobări din partea experţilor. Aşa a ajuns la Agenţia de Consultanţă „Mega”, unde a
primit suportul logistic necesar pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a afacerii,
lucru care l-a ajutat să-şi determine priorităţile. Astfel, a devenit clar că o problemă
în desfăşurarea afacerii era reprezentată de lipsa surselor financiare suplimentare
pentru acumularea unor rezerve suficiente de materie primă. Tudor era nevoit să
plece la Chişinău, după materiale şi furnitură, la fiecare comandă a clienţilor. Aceasta
implica cheltuieli mari pentru combustibil. „Cu ajutorul Agenţiei „Mega” am obţinut un
grant de 1000 de euro, din care mi-am procurat materia primă necesară. Aşa am putut
să economisesc mai mulţi bani şi să fiu mai prompt şi rapid în executarea comenzilor.”
Fabrica de mobilă are, la ora actuală, cinci angajaţi – cu o pregătire serioasă în
domeniu. Se lucrează doar în regim de comandă, doritorii avînd la dispoziţie un catalog
diversificat (mese, dulapuri, bucătării). Comenzile pentru mobilier se preiau la oficiul
din centrul oraşului Hînceşti, tot aici executîndu-se şi schiţa mobilierului. Clienţii aduc
alţi clienţi, pentru că şi principiile care se pun la baza activităţii sunt convingătoare:
„Calitate, Rapiditate, Creativitate”. Întreprinzătorul Tudor Morari nu se va opri aici,
planurile de perspectivă incluzînd extinderea afacerii. „Sunt mulţumit de viteza cu
care se dezvoltă afacerea mea. Banii investiţi au fost deja returnaţi pe jumătate. Acum
muncim în vederea lărgirii sortimentului. Pentru a realiza acest lucru avem nevoie
însă de investiţii. De aceea nu stăm pe loc, încercăm să găsim resursele necesare.
Împreună cu consultantul Agenţiei „Mega” finalizăm setul de documente necesare
contractării unui credit de pînă la 300 de mii de lei, prin Programul “Refinanțare”, prin
care îmi voi putea procura utilaj nou, performant, ca să pot furniza şi un produs final
de calitate europeană.”
Valoarea totală a afacerii e estimată de întreprinzător la suma de 40 000 de euro.

Tehnologiile informaţionale,
prezent şi viitor
Mihai Untilă: „Pasiunea mea
pentru tehnologiile informaţionale
a devenit o afacere...”
s. Brăviceni, r-nul Orhei

26

A pledat pentru tehnologiile informaţionale, fiindcă în sat nimeni nu presta servicii
similare. Într-o bună zi, fiind conştient de vidul din domeniu, s-a gândit că e o ocazie bună să presteze un asemenea serviciu, oferind consătenilor posibilitatea de a
beneficia din plin de un centru modern de calculatoare. Era motivat şi de faptul că,
în şcoală, nu a avut acces la un computer, nu a putut să-şi aprofundeze cunoştinţele
prin intermediul internet-ului, de aceea a vrut ca elevii şi tinerii din sat să aibă o altă
perspectivă, să dispună şi de această posibilitate de dezvoltare. Astfel, a deschis un
centru de calculatoare, în s. Brăviceni, r-nul Orhei, iar costul afacerii a fost de 125 mii
lei.
Totul a început de la o întâmplare fericită. A citit în ziar o scurtă referinţă privind
proiectul RISP II, care oferea asistenţă în deschiderea afacerilor mici. S-a bucurat
enorm, pentru că ideea e importantă, însă la momentul acela nu avea abilităţile necesare pentru a iniţia şi a gestiona o afacere. Avea nevoie de cunoştinţe şi de un suport

financiar, lucruri pe care le-a primit în cadrul RISP II. În aşa fel, a putut vedea că visul
meu prinde contur.
Clienţii săi sunt 300 de elevi din localitate şi 100 de persoane care până la deschiderea centrului nu aveau acces la servicii informaţionale de calitate. Vin şi copiii de
la grădiniţă. Beneficiarii au la dispoziţie un spectru larg de jocuri logice, care îi ajută
să se dezvolte... Elevii, tinerii, maturii utilizează deja internetul, imprimanta. Ei caută
informaţii, referate, comunică cu prietenii, expediază e-mail-uri.
Înainte de a deschide propria afacere, lucra la câmp cu mama, îndeplinea anumite
obligaţii gospodăreşti şi mai mult nimic. În fiecare zi se trezea cu gândul că nu are un
serviciu care să-i aducă venituri stabile şi deci, nu are un viitor. La un moment dat,
chiar se gândea să plece la muncă peste hotare, în Spania. Avea nevoie de 3500 de
euro ca să achite serviciile intermediarilor pentru a ajunge clandestin la Madrid. Nu
avea de unde lua banii. Să-i împrumute cu o dobândă exagerată de la cămătari nu-şi
permitea. Era parcă prins într-un cerc vicios din care îi părea că nu va mai ieşi.
Chiar dacă se depun eforturi considerabile pentru oprirea exodului tinerilor peste
hotare, mulţi dintre ei pledează pentru această modalitate de a-şi rezolva problemele
financiare, pentru că nu sunt motivaţi, nu vor să-şi pună mintea în mişcare.
Din propria experienţă şi-a dat seama că posibilităţi există, trebuie doar să fii activ,
să te interesezi, să ai spirit de iniţiativă şi, nu în ultimul rând, să fii harnic.
Crede din toată inima că gestionează o afacere de succes... La început a fost
mai greu. Dar acum, poate afirma că din acest mic business îşi poate asigura un trai
decent pentru toată familia, inclusiv pe sora sa, pe care o ajută să-şi facă studiile la
universitate. Sigur, nu-şi poate permite chiar orice cu banii câştigaţi, dar au apărut
nişte venituri stabile care sunt importante pentru fiecare. Intenţionează să extindă
afacerea în satele vecine. A analizat situaţia şi a ajuns la concluzia că în acestea
lipsesc asemenea servicii. În acest mileniu al tehnologiilor informaţionale, este păcat
ca oamenii din localităţile vecine să rămână izolaţi, crede antreprenorul. Totodată,
vrea să mărească numărul calculatoarelor în centrul din sat şi să îmbunătăţească
parametrii computerelor.
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Doctorul de maşini
din Orhei
Vladimir Guzun: „Am vrut să-mi
construiesc un viitor acasă...”
s. Pelivan, r-nul Orhei
Nu numai de cunoştinţe şi abilităţi, dar şi de o practică considerabilă e nevoie, dacă
vrei să obţii succese palpabile. A absolvit Universitatea Tehnică, specialitatea construcţii
de automobile. Pe lângă aceasta, a activat mai mulţi ani în domeniul prestării serviciilor
de reparaţii auto la întreprinderea Renault Autoservice din Paris, Franţa. Aşa a putut
acumula mai multă experienţă în domeniu. Bazându-se pe aceste criterii şi abilităţi, şi-a
deschis un centru pentru prestarea serviciilor de reparare auto în s. Pelivan, r-nul Orhei.
Costul afacerii este de 125 mii lei.
Propria afacere impune mai multe rigori, printre care şi anumite abilităţi manageriale,
care sunt atu-ul lui Vladimir Guzun. A activat anterior în calitate de manager al unei
întreprinderi cu capital mixt şi a putut vedea în practică ce înseamnă să conduci o
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afacere, cum trebuie să-ţi construieşti relaţiile cu angajaţii, ce reguli trebuie să impui, ce
strategii e bine să aplici într-o situaţie sau alta...
Totuşi, în perioada în care lucra peste hotare, îşi dorea să revină acasă. După ce s-a
stabilit în ţară şi a lucrat o perioadă, şi-a zis că are suficiente cunoştinţe şi ca poate iniţia o
afacere, pe care să o gestioneze de sine stătător şi eficient. Aşa a apărut ideea unui centru
pentru prestarea serviciilor de reparare auto, domeniu pe care îl cunoaşte foarte bine.
A studiat piaţa şi a înţeles că un astfel de centru, la 30 de metri de drumul naţional
Chişinău – Bălţi şi la 2 kilometri de oraşul Orhei, ar putea deveni o afacere de succes.
Beneficiind de serviciile de dezvoltare rurală în cadrul RISP II, a discutat ideea unei
astfel de afaceri cu experţi, a studiat exemple similare pentru a înţelege pericolele care
există şi, în final, a schiţat un plan de afaceri. S-a străduit să acţioneze cât mai rapid, a
finalizat proiectul şi l-a depus la bancă pentru a fi finanţat. S-a bucurat să afle că a fost
selectat, ca fiind unul viabil şi de perspectivă.
Valoarea inițială a proiectului investiţional a fost de 125 de mii de lei, bani cu care a
putut lansa afacerea şi a avut posibilitate să procure utilajul necesar. A optat pentru un
echipament performant, ca să poată oferi diverse servicii de calitate pe termen lung.
Acum sunt la mare căutare locurile de muncă stabile, este ferm convins antreprenorul.
Cu cât mai multe întreprinderi se vor deschide în ţara noastră, cu atât mai puţini
profesionişti, meşteri cu mâini de aur, tineri talentaţi vor pleca peste hotare în căutarea
unei surse de existenţă, propune şi soluţii Vladimir Guzun. Nu numai sugerează, dar
şi face. Cei șapte ani de activitate a întreprinderii demonstrează cu brio acest lucru. A
demarat afacerea în 2005 cu 2 angajaţi, acum sunt peste 25. Dar nu se opreşte aici. Are
planuri serioase de extindere. A contractat noi credite. Deja e funcţional un centru de
reparare auto şi o staţie de testare la Rezina. Intenţionează ca până în 2015 să deshidă
încă 7-8 autoservice-uri... Aceasta înseamnă noi locuri de muncă, noi şanse pentru
dezvoltarea comunităţilor şi un acces mai larg la servicii de calitate.
La nivel personal, a căpătat o încredere şi mai mare în forţele proprii. Împreună cu
familia, se simte mai în siguranţă acum pentru că au venituri stabile. A dorit şi a reuşit
să-şi asigure viitorul acasă. Ce poate fi mai important?

Agricultură performantă,
acasă
Svetlana Brădescu: „De optimism,
iniţiativă şi încredere au nevoie
tinerii...”
or. Orhei
Istoria afacerii pe care o gestionează la moment a început de la un anunţ despre
proiectul de Investiții și Servicii Rurală. A avut din start o revelaţie, a reacţionat prompt
şi s-a interesat pentru a afla detalii. A discutat cu soţul şi părinţii mai multe idei pe care
am putea să le realizăm. La început, se gândeau la ceva mai modern, mai profitabil.
Credeau, la acel moment, că tocmai comerţul ar putea fi mai rentabil. Dar, până la urmă,
pornind de la faptul că părinţii lucrează câteva hectare de pământ, au decis să valorifice
acest potenţial, mai ales că trebuiau să plece tocmai la Bălţi sau în alte raioane ca să
comercializeze floarea-soarelui şi grâul... Pentru că părinţii sunt producători agricoli, au
aplicat un proiect, prin care i-au ajutat pe părinţi să-şi vândă produsele. Aşa a apărut
ideea achiziţiei unei oloiniţe şi a unei mici mori de prelucrare a grâului şi porumbului în
or. Orhei, costul afacerii fiind de 120 de mii de lei.
Atunci când puţini tineri se încumetă să abordeze domeniul agricol, mulţi dintre ei
considerându-l nesigur, Svetlana Brădescu, de formaţie jurist, a început activitatea în
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domeniul agricol, mai ales că-i vedea pe părinţi cum muncesc zi şi noapte pe câmp şi a
vrut să-i ajute. Seceta a compromis pe parcursul mai multor ani roada şi din acest motiv
rentabilitatea afacerii a fost mai mică. Dar lucrurile acestea nu o sperie. Anul acesta
poate fi o situaţie cu totul diferită. Important e că afacerea noastră e viabilă şi necesară
oamenilor din localitate, afirmă antreprenoarea.
„Eram siguri că vom avea cui oferi serviciile noastre, deoarece suntem înconjuraţi
de mai multe sate în care ţăranii nu au unde-şi realiza sau prelucra producţia. Am
analizat posibila amplasare a punctelor de desfacere. Având rezultate favorabile pe
aceste două poziţii, am hotărât să perseverăm, de aceea am apelat la serviciile de
dezvoltare rurală în cadrul RISP II ca să fim ajutaţi să facem un plan de afaceri viabil”,
menţionează Svetlana Brădescu.
În trei ani de activitate, afacerea s-a dovedit a fi una profitabilă, iar familia are deja
semnate contracte de colaborare cu câteva magazine din satele din jur unde vinde
uleiul, pe lista clienţilor permanenţi sunt şi câteva grădiniţe unde distribuie crupele,
făina. „Noi le-am câştigat încrederea prin calitatea produselor noastre, de aceea nu
ducem lipsă de clienţi. Vindem şi în piaţa din oraş, agenţilor economici care se ocupă
de creşterea animalelor”, spun antreprenorii.
Propria afacere este o alternativă excelentă pentru munca peste hotare: „Îmi pare
că la noi, în Moldova, toţi trăiesc cu acest gând. Ne uitam şi noi cum colegii se întorc
cu maşini luxoase, au bani suficienţi încât să nu-şi facă griji pentru o bucată de pâine
şi visam la asta. Dar, lansând propria afacere, am înţeles foarte repede că şi în ţara
noastră poţi realiza multe lucruri. Doar că toată lumea, mai ales tinerii, au nevoie de mai
mult optimism, iniţiativă şi încredere”.
Familia Brădescu are trei angajaţi, cărora le asigură un salariu decent pe parcursul
anului – un paznic, unul lucrător la oloiniţă şi unul la moară... În plus, în perioada de
recoltare sunt angajaţi şi lucrători temporari.
Svetlana Brădescu crede din toată inima că afacerea va avea succes, deoarece
suntem o ţară agrară, pământ avem destul, iar oamenii ştiu să-l lucreze şi să-l îngrijească.
Speră că şi condiţiile climaterice vor fi bune şi vor avea o roadă bogată.
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Munca la pământ, destin
şi afacere
Octavian Mînăscurtă: „Ceea ce fac,
aduce rezultate şi speranţe pentru
un viitor mai bun...”
s. Parcani, r-nul Soroca
Până la conturarea unui plan individual de activitate, a lucrat în calitate de agronomconsultant la fabrica de conserve din Soroca. Era o funcţie care îi oferea posibilitatea
să aplice cunoştinţele obţinute la Universitatea Agricolă. Ideea de a lansa un business
de familie îl încerca încă de atunci. Îşi dorea fie independent în luarea deciziilor, să-şi
verifice capacităţile de gestionare a unei afaceri de la A la Z. Aşa a început cultivarea
legumelor în sere, în s. Parcani, r-nul Soroca, costul afacerii fiind de 112 mii lei.
Toată familia Mînăscurtă are o experienţă considerabilă în domeniul cultivării
legumelor, de aceea altă activitate ar fi fost pentru Octavian greu de realizat. Este
agronom de profesie, cunoaşte domeniul dat şi a încercat să aplice în practică
cunoştinţele acumulate.
Ca şi alţi beneficiari care au apelat la proiectul RSIP II, a avut parte de un suport
complex de servicii: asistență tehnică la elaborarea studiului de fezabilitate, plan de
afacere, consultanță specializată post finanțare. Spune că a fost o experienţă utilă,
care, în plus, i-a adus o mare satisfacţie profesională. A studiat mai multe aspecte ale
businessului, multe lucruri interesante – oportunităţile, planificarea unei afaceri. „Numai
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atunci când te implici într-o afacere, te confrunţi cu aceste problemele, începi să le
cunoşti şi ştii să le prevezi – e în beneficiul business-ului”, afirmă antreprenorul.
Graţie grantului obţinut, a putut procura materiale de construcţie pentru serele cu
suprafaţa totală de 600 m2, un dispozitiv cu motor dotat cu utilajele necesare pentru
prelucrarea solului în sere, o pompă de apă, un sistem de irigare prin picurare. Din banii
pe care îi avea puşi deoparte a cumpărat seminţe de calitate.
Octavian Mînăscurtă se gândeşte la afacerea sa ca la o oportunitate de a o transmite
copiilor săi: „Observ că mulţi tineri, în căutarea unui serviciu mai bine plătit, îşi părăsesc
familia şi copiii. Eu nu cred că aceasta e o soluţie bună. Părinţii trebuie să fie alături de
copii, să-i vadă cum cresc, să-i educe, să le transmită anumite deprinderi. Copiii mei
sunt permanent cu mine, se joacă printre tufele de roşii şi castraveţi, participă împreună
cu maturii la lucrări mai simple. Eu încerc să le cultiv dragostea pentru pământ şi sper
că într-o bună zi, când vor fi mai măricei, ei vor prelua afacerea. Ceea ce facem aduce
rezultate, perspective pentru viitor. Trebuie să ne dezvoltăm, să obţinem venituri şi
astfel vom reuşi să ne asigurăm surse durabile de venit”.
Sătenii sunt miraţi de ceea ce văd. Atunci când observă pelicula de pe sere care
rezistă 3 ani, roada bogată şi ordinea pe care o menţin membrii familiei Mînăscurtă, spun
că le pare că au nimerit în altă ţară. Nu e atât de simplu să atingi astfel de performanţe,
dar munca asiduă stă la baza succesului. Pe tot parcursul anului, sătenii au posibilitatea
să câştige şi un ban în plus: „Angajăm lucrători temporari la anumite etape. În toată ziua
trebuie să fie făcute câteva operaţii – legatul, ciupitul, culesul. Am tot sprijinul şi ajutorul
familiei, sunt oamenii care pot să mă şi înlocuiască când eu sunt plecat”.
Antreprenorul Octavian Mînăscurtă spune că viitorul lui e strâns legat de afacerea sa:
„Orice afacere prezintă interes şi aduce un venit bun datorită capacităţilor manageriale
ale conducătorului. În primul an de activitate rezultatele nu au fost atât de bune, pentru
că noi, cei care începem un lucru, suntem mai mult teoreticieni. Dar, până nu combinăm
teoria cu practica, rezultate nu se pot căpăta. În primul an am putut obţine de pe 1000 de
metri pătraţi profit de 60 de mii lei, iar începând cu anul 2-80 de mii. Anul acesta am avut
venituri de peste 100 de mii lei”.

Producerea articolelor din
pvc, idee pentru viitor
Elisei Buracioc: „Proiectul a fost
pentru mine o şansă...”
s. Singereii Noi, r-nul Singerei
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Tinerii, chiar dacă sunt maximalişti şi vor să creeze impresia că ştiu totul, mai au multe de învăţat. Asta a înţeles Elisei Buracioc. Antreprenorul spune că nu e suficientă doar
iniţiativa, trebuie să ştii cum să-ţi planifici activităţile şi să anticipezi posibilele probleme,
trebuie să dispui de anumite cunoştinţe în scrierea şi argumentarea unui plan de afaceri
şi e nevoie să analizezi foarte detaliat piaţa produselor pe care intenţionezi să le comercializezi. De aceea, pentru el a fost important să vadă, cu ajutorul experţilor, cât de reale
sunt ideile sale, cum le poate îmbunătăţi. A fost o selecţie serioasă şi este foarte satisfăcut
de faptul că a putut obţine un ajutor pentru a-şi deschide propriul atelier de producere a
articolelor din PVC în s. Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei, costul afacerii fiind de 110 mii lei.
Suportul tehnic oferit de RISP II a impulsionat implementarea ideii de afaceri pe care
a lansat-o, spune antreprenorul: „Mi s-a părut că este o activitate profitabilă, necesară şi
de perspectivă. La noi în raion mai sunt producători de articole din PVC, au avut bani, au

investit...Pentru mine proiectul a fost o şansă. Altă posibilitate pentru a-mi dezvolta propriul
business nu aveam”. Acum are rezultate foarte bune... În anul 2012 a avut peste 2 milioane de lei profit. Extinde sortimentul de produse şi mereu are grijă de calitatea lor. Anume
acestea sunt motivele pentru care clienţii îl recomandă altor cumpărători, pentru că cea
mai bună publicitate este produsul bine făcut.
Afacerea constituie un plus enorm pentru dezvoltarea comunităţii, consideră antreprenorul: „La moment avem 12 lucrători. I-am angajat, pentru că aveau experienţă în domeniu. Am observat că sunt lucrători foarte buni, de aceea le-am propus un salariu motivant
şi condiţii de muncă bune, ca să-i putem menţine la întreprindere. Alţii – aveau capacităţi
şi de aceea am avut răbdare să-i învăţăm meserie. Nu a durat prea mult, pentru că omul,
dacă simte că e tratat corect îţi plăteşte cu aceeaşi monedă şi lucrează mult mai eficient”.
Crede că totul trebuie să pornească de la o mare dorinţă de a-ţi demonstra ţie însuţi
că valorezi ceva, că eşti în stare să-ţi planifici chibzuit şi înţelept propriul viitor. În al doilea
rând, încearcă să nu uite că orice lucru se realizează cu ajutorul oamenilor, de aceea face
tot ce-i stă în puteri, ca angajaţii să îl respecte pentru deciziile luate, iar clienţii să aibă întotdeauna siguranţa că vor fi trataţi la nivel şi că vor primi un produs de calitate. E o reţetă
a succesului cu un câştig pe măsură. Antreprenorul Elisei Buracioc aplică această regulă
şi observă că, pe an ce trece, obţine beneficii tot mai mari.
Se gândeşte să extindă afacerea: „ La moment, avem 2 oficii – la Glodeni şi Sîngerei.
Lucrurile merg bine şi planificăm deschiderea unor noi oficii şi în alte localităţi, cum ar
fi – Drochia, Teleneşti, Rîşcani, Bălţi. Vreau ca acest vis al meu să se împlinească. Am
simţit că pot gestiona o afacere, poate mai bine ca alţii, şi am făcut-o. Principalul e că
am avut şansa să fiu susţinut la momentul potrivit. În rest, cu insistenţă şi muncă, poţi
obţine orice.
Consideră că orice om trebuie să simtă momentul când are o şansa şi să profite de el:
„Sunt posibilităţi destul de mari şi bune de a crea un business în Moldova. Dacă ai puţină
iniţiativă şi încredere în sine, atunci vor apărea şi posibilităţi de finanţare, de dezvoltare”.
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Un business tare ca… piatra
Rodica Ţonov: „Este o afacere
bună. Cresc constant profiturile şi
numărul clienţilor...”
s. Marineşti, r-nul Sîngerei
Soţul Rodicăi Ţonov are o experienţă considerabilă în domeniul prelucrării pietrei de
Cosăuţi. În cadrul unor discuţii de familie au conturat ideea, analizând toate detaliile, ca
să înceapă afacerea cu dreptul. În al doilea rând, existau şanse să obţină investiţia necesară în condiţii avantajoase şi asta le dădea mai mult curaj. Aveau nevoie de bani suplimentari pentru procurarea utilajului pentru prelucrarea pietrei. „Dacă nu apărea această
oportunitate, nici acum nu cred că reuşeam să începem activitatea”, spune antreprenoarea. Acum producerea pietrei decorative, afacere lansată în s. Marineşti, r-nul Sîngerei
este preocuparea şi bucuria lor de zi cu zi, costul iniţial al afacerii fiind de 118 mii lei.
Atunci când au lansat propria afacere, au avut şansa să fie ajutaţi de către consultanţii agențiilor de dezvoltare din RISP II să facă un plan de afaceri, să-l argumenteze
bine. Soţul Rodicăi se reîntorsese recent de peste hotare şi banii pe care i-a câştigat, au
fost investiţi în afacere. Aproape toţi banii pe care îi aveau i-au folosit pentru dezvoltarea
afacerii. Consideră că au avut o intuiţie bună şi s-au bazat pe nişte calcule serioase:
„Aveam posibilitate să arendăm pe termen lung o hală de producţie, cu o suprafaţă totală
de 300 m2, unde urma să fie amplasat utilajul de prelucrarea a pietrei. Dispuneam de lu-
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crători calificaţi, ştiam care sunt condiţiile de livrare a materiei prime, existau căi de acces
de la hala de producţie la traseul Sîngereii Noi – Bălţi. În zona noastră, prelucrarea pietrei
e un domeniu în care s-a lucrat mai puţin şi respectiv concurenţa nu este atât de acerbă”.
S-a dovedit a fi o afacere bună şi durabilă – de la an la an cresc profiturile şi numărul
clienţilor. Iniţial credeau că va fi un produs cumpărat numai de oamenii bogaţi, dar acum
se conving în fiecare zi că şi cei cu venituri mai mici comandă cantităţi impresionante. Toţi
îşi doresc o casă frumoasă sau un gard original, de aceea şi cumpără piatră naturală, cu
relief interesant, care va bucura ochii o perioadă îndelungată.
Consideră că orice lucru bun se face cu oameni responsabili: „Dacă iniţial erau 7 lucrători, acum avem antrenaţi în procesul de producere 18 muncitori. Avem şi câteva brigăzi, care montează piatra și specialiși care propun design pentru fațadă”.
Reţeaua de oficii este una vastă – la Bălţi, Drochia, Soroca, Sîngerei şi, recent, am
înfiinţat un oficiu la Chişinău, iar antreprenorii spun că nu se vor opri aici: ”Investim mult
în utilaj... Vrem să extindem atelierul, să lărgim sortimentul produselor oferite, să creştem capacitatea de producţie a întreprinderii prin angajarea mai multor muncitori, pentru
a face faţă cererii care creşte zilnic... Avem planuri ambiţioase. Sperăm să le putem
realiza”.
Rodica Ţonov crede că decizia unor tineri de a pleca peste hotare în căutarea unui loc
de muncă nu este tocmai potrivită: „Observ cum multe familii tinere se destramă, din motivul că unul dintre soţi e plecat peste hotare. Cred că aceste lucruri se întâmplă pentru că
ei nu ştiu să se oprească din această goană. Da, plecarea peste hotare poate fi o soluţie
de rezolvare a unor probleme financiare, dar numai una de moment. Ar fi minunat, dacă
aceste familii ar investi banii acumulaţi într-o mică afacere de familie, ce le-ar asigura un
viitor alături de cei dragi. Istoria familiei mele poate fi un exemplu bun, în acest sens”.
S-a convins pe experienţa proprie că în Moldova există teren propice pentru a dezvolta o afacere şi crede că sunt multe domenii nevalorificate în care ai putea investi bani şi
obţine profituri. Trebuie doar să depui eforturi – să te interesezi, să analizezi, să consulţi
şi să asculţi recomandările celora care au deja experienţă.

De pe câmp la tejghea
Diana Ciorbă: „Ceea ce fac eu te
poate hrăni toată viaţa...”
s. Hrușova, r-nul Criuleni
Nu crede că se deosebeşte foarte mult de semenii ei. Are aceleaşi preocupări,
aceleaşi interese şi probleme existenţiale... Cu o mică excepţie. În comparaţie cu ei,
are deja propria afacere. Micuţă cum e, dar îi conferă siguranţa pentru ziua de mâine. În
fond, principalele noţiuni de gestionare a unei afaceri a trebuit să le înveţe rapid. A fost
nevoie, pur şi simplu, de seriozitate şi de o dorinţă mare de a realiza ceva, ce ar putea
asigura surse durabile de venit. Astfel, a deschis un magazin agricol în s. Hruşova,
investiţia iniţială în afacere fiind de 125 mii de lei.
Spune că faptul că este absolventă a unei instituţii de învăţământ care pregăteşte
specialişti în economie, nu i-a dat mai multe şanse pentru a reuşi în afaceri în comparaţie
cu semenii dvs. Principalul e dorinţa, restul se învaţă, obişnuieşte să spună: „Mulţi se tem
să facă primul pas, nu au încredere în forţele proprii sau, poate, nu are cine să-i orienteze
la timpul potrivit spre destinaţia potrivită. M-a ajutat, poate, faptul că sunt insistentă şi
dacă planific ceva, atunci metodic şi raţional, fac tot posibilul, ca să-mi ating scopul”.
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Consideră că orice idee de afaceri trebuie testată, cel puţin la nivel teoretic: „ Eu
ştiam ca în satul meu de baştină nu există un asemenea magazin, iar lipsa lui creează
incomodităţi consătenilor. Pentru a procura anumite produse, ei erau nevoiţi să plece
tocmai la Chişinău. Vă daţi seama, că asta implică cheltuieli suplimentare, ceea ce nu
convine nimănui”.
A aplicat proiectul la o vârstă foarte fragedă, fiind încă studentă la economie. A decis
că deja trebuie să se descurce pe cont propriu: „ Şi împrejurările au fost prielnice. Am
auzit despre proiectul RISP II, am dat un telefon, mi-am expus în linii generale ideea
şi am și am fost direcționată către o agenție de dezvoltare de profil. Am fost ajutată să
elaborez şi să structurez un plan de afaceri, să-mi argumentez ideile și să depășesc cu
brio primii pași în afacere”.
S-a pregătit intens pentru concurs, şi-a formulat argumentări solide şi a câştigat. În
primul rând, s-a bazat pe solicitările oamenilor din sat care şi-au exprimat de nenumărate
ori dorinţa de a procura anumite produse de pe loc... Avea şi posibilitatea să închirieze
un spaţiu în zona centrală a satului, ceea ce ar fi mărit numărul clienţilor potenţiali.
La început planificai deschiderea unui magazin agricol, acum comercializează şi
alte produse: „Lucrurile evoluează în fiecare zi, trebuie să te regrupezi din mers. În timp,
am decis să extindem sortimentul produselor comercializate. A fost o decizie inspirată
pentru că seceta din 2009 putea să ne ruineze. Extinderea sortimentului de produse
comercializate a fost apreciată şi de săteni și astfel am putut trece cu ușurință și toate
provocările”.
Chiar dacă este economist de formaţie şi aceasta o ajută să-şi planifice riguros
activităţile, spune că ideea, curajul, capacitatea de a simţi pulsul afacerii – acestea sunt
lucrurile cele mai importante. Dacă eşti convingător, ai susţinere, atunci se poate face
orice: „Din păcate, mulţi tineri din satul nostru pleacă peste hotare, unde lucrează “la
negru”, departe de familie şi de prieteni. Eu cred că e doar o soluţie de moment, dar
ceea ce fac eu – o investiţie pentru toată viaţa”.
Crede că a pus bazele unei afaceri cu un foarte bun potenţial de dezvoltare, şi asta
deoarece este un business profitabil, iar clienţii sunt mulţumiţi. Le doreşte altor tineri să
aibă curajul de a crea propria afacere, dar mai ales este mulţumită de profiturile care
cresc, ceea ce îi conferă siguranţa zilei de mâine.
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Viticultura, afacere
din moşi-strămoşi
Sergiu Teleman:
„Viticultura este foarte rentabilă
în Moldova...”
s. Speia, r-nul Anenii Noi
Consideră că cultivarea viţei de vie este foarte rentabilă în Moldova, de aceea a
şi decis să lucreze anume în acest domeniu. Nu e uşor, dar merită tot efortul. Din
copilărie, alături de părinţii, a lucrat la culesul strugurilor. Visa să planteze via proprie.
Acum, cu sprijinul acordat în cadrul proiectului RISP II, a putut să-şi vadă visul împlinit
în satul natal Speia, r-nul Anenii Noi. Valoarea iniţială a investiţiei a fost de 116 mii lei.
Banii au fost cheltuiţi pe procurarea butaşilor de viţă de vie, o stropitoare și stâlpi.
În situaţia în care puţini sunt acei care se încumetă să investească în sectorul agrar,
acest domeniu fiind considerat dificil şi riscant, Sergiu Teleman a riscat şi a… câştigat!
„Anul acesta, este al treilea an al plantației de viță de vie, vom avea prima roadă. Nu va
fi mare mare, pentru că butucii sunt tineri, dar este un început. Anul viitor voi strânge o
roadă mai bună. Atunci vom putea avea şi un anumit profit. Sperăm ca munca noastră
să fie răsplătită pe potriva eforturilor”.
Această afacere înseamnă pentru familia sa mai mult mai mult decât îşi închipuia
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la început. „E o binecuvântare să poţi lucra pentru tine şi, în plus, să ajuţi şi pe alţii
oferindu-le un loc de muncă. Afacerea aceasta mi-a insuflat mai mult curaj. Faptul că
văd rezultatul muncii mele, mă face să vreau să realizez şi mai multe. Am plantat butaşi
şi pe alt lot. Ard de nerăbdare să văd cum se vor adapta şi vor creşte. E multă muncă,
dar şi satisfacţia e mare. Nu înţeleg tinerii care cară piatră în alte ţări şi nu vin să lucreze
acasă. Şi aici se poate munci, iniţia o afacere dar trebuie să fii harnic, să ai curajul să
accepţi provocările destinului”.
Aşa cum el însuşi a moştenit terenul de la părinţi, ţine să respecte tradiţia şi spune
că tot ce face va reveni copiilor săi, pe care-i învaţă de mici să respecte şi să iubească
munca la pământ: „Ne dorim foarte mult un viitor mai bun, iar tot ceea ce facem e şi
pentru copiii noştri. Viţa de vie nu se plantează pentru un an, ci pentru mulţi înainte... Eu
merg pe urmele tatălui meu, am în continuare tot sprijinul lui, el mă ajută în toate. Fetiţa
mea e cam micuţă şi, deocamdată, e interesată de plantaţia cu viţă de vie ca de un
teren de joacă. Acum pot să-i construiesc un viitor sigur, extinzând afacerea. Important
este că sunt alături de familie şi am o activitate care îmi aduce satisfacţie”.
Crede că tinerii din Republica Moldova au nevoie de un imbold, de un suport iniţial,
de cât mai multe proiecte și exemple de urmat, similare RISP-ului, care le-ar dezvolta
spiritul întreprinzător, i-ar motiva să-şi ia destinul în propriile mâini şi, nu în ultimul rând,
i-ar ajuta să-şi creeze un viitor acasă.
Recunoaşte că puţini sunt tinerii, care ar vrea să îmbrăţişeze o activitate legată de
agricultură. În comparaţie cu ei, se simte strâns legat de Moldova, poate datorită faptului
că are acest lot, pe care îl lucrează împreună cu familia. Pentru moment, nu a obţinut
beneficiile ce le-a planificat, dar este siguri că, în viitor, pământul îl va răsplăti cu roadele
sale. „Deoarece suntem o ţară agrară, ar fi bine ca tineretul de la sate să se concentreze
şi pe activităţi, ce ar contribui la dezvoltarea agriculturii. Eu am făcut asta şi nu regret”.

Afacere la graniţa cu arta
şi tradiţia
Ina Balan: „Părinţii mi-au cultivat
dragostea pentru obiectele
autentice ...”
s.Trebujeni, r-nul Orhei
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Ideea de a crea o întreprindere de producere a articolelor de artizanat a apărut de la
sine. De mică a fost înconjurată de aceste obiecte, iar tatăl ei, cunoscutul meşter popular,
cu o experienţă de 30 de ani, membru al Uniunii Meşterilor Populari – Gavril Turuta, i-a insuflat dragostea şi respectul pentru manopere executate în cele mai bune tradiţii populare. Are şi o experienţă considerabilă în domeniu pentru că a lucrat timp de 3 ani în calitate
de cioplitor în lemn la o fabrică de suvenire din Tiraspol. Costul afacerii este 550 mii lei şi
e localizată în s.Trebujeni, r-nul Orhei.
Republica Moldova rămâne o ţară atrăgătoare prin specificul său naţional inconfundabil, fie că e vorba de muzică sau de valoroasele obiecte de artizanat. Se încearcă
renaşterea unor meşteşuguri tradiţionale aproape pierdute, spre asta s-a orientat şi Ina
Balan: „Familia noastră este o dinastie de meşteri, pentru că, şi soţul meu, a îmbrăţişat
din anul 2000 acest meşteşug. E ceea ce facem cu plăcere, punem o parte din sufletul
nostru în obiectele confecţionate din lemn şi sperăm ca acestea să lumineze casa mai

multor oameni, din diferite colţuri ale lumii. Din anul 2001 particip la expoziţii republicane
şi raionale (Micul Business, Sărbătoarea Vinului, Tezaur, Expoziţia cioplitorilor în lemn).
La începutul anului 2004 am devenit membru al Uniunii Meşterilor populari din RM. Azi
executăm și comenzi comerciale de fabricare a mobilei din lemn masiv cu design individual. Anual participăm la toate expozițiile organizate la Moldexpo și ne bucură faptul că
lucrările noastre deja sunt cunoscute pe piața locală”.
Spune că cel mai important este ca lucrările executate să respecte rigorile şi specificul
naţional: „Ceea ce punem noi la dispoziţia cumpărătorilor sunt lucruri exclusive, realizate
după modele din vechime. Ne străduim să nu ne îndepărtăm prea tare de origini, pentru
că formele şi ornamentele cele mai perfecte au fost inventate înaintea noastră. Asta nu
înseamnă că nu experimentăm. Executăm lucrări în diverse stiluri. Dar consider că ar fi
incorect să propunem un obiect pseudo-naţional, mai ales oaspeţilor de peste hotare,
care caută şi aşteaptă o lucrare reprezentativă pentru acest spaţiu geografic, o lucrare
care ne-ar prezenta cultura şi felul nostru de a simţi şi a transmite emoţia artistică”.
Din anul 2004, a observat o creştere considerabilă a cererii pentru obiectele confecţionate de meşterii populari. Astfel că, în anul 2005 a aplicat la proiectul de abilitare SocioEconomică a Tinerilor, cu suportul căruia am făcut primele investiții în utilaje. Acest proiect
a fost un prim pas de a trece la o nouă etapă de dezvoltare. Datorită fluxului mare de
clienți, nu putea satisface toate comenzile primite, de aceea s-a gândit că nu ar fi rău să
procure utilaj special, care i-ar uşura munca şi ar eficientiza-o. Din sursele împrumutate
din RISP II a procurat utilajul necesar pentru dezvoltarea afacerii și orientarea spre sfera
comercială de fabricare a mobilei din lemn masiv.
Deşi este tânără, şi-a asumat principalele sarcini în afacerea de familie: planificarea,
organizarea şi dirijarea activităţii, stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu furnizorii şi clienţii
întreprinderii.
Are doar calificative bune pentru realizările de până acum: „Foarte bune, afacerea asigură o existenţă decentă familiei. Datorită investiţiilor, avem o capacitate mai mare de producţie. Acum vindem mai multe articole, confecționăm mobilă şi ne putem permite angajarea
unui număr mai mare de personal, pentru că a crescut cererea pentru produsele noastre”.
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Afacere cu… gust
Vitalie Afteni: „Sunt fericit că acord
un serviciu util consătenilor mei”
s. Slobozia, r-nul Orhei
Crede că afacerea sa este una deosebită, prin faptul că e utilă comunităţii din
care parte.
Anume la lucrul acesta s-a gândit, din start, când încerca să găsească o idee
de afaceri care ar prinde rădăcini într-o localitate rurală. Ştia că, sătenii nu au unde
comercializa laptele şi, fără a sta mult pe gânduri, a decis să meargă pe această cale.
Acum, întreprinderea individuală pe care a fondat-o asigură o piaţă de desfacere
bună pentru producătorii mici de lapte din zonă, dar mai ales din s. Slobozia, r-nul
Orhei. Costul iniţial al afacerii a fost 120 mii lei.
Gestionează două puncte de colectare a laptelui – unul, dotat cu utilaj frigorific şi
de măsurare a parametrilor de calitate a laptelui, procurat graţie grant-ului de care
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a beneficiat, iar altul – deschis special pentru consătenii săi, care au gospodării la
celălalt capăt de sat şi le este complicat să ajungă cu laptele la întreprindere. După
ce deserveşte sătenii din această zonă, transportă laptele colectat cu automobilul,
la oficiul de bază: „Avem contract de lungă durată cu fabrica din Călăraşi. În fiecare
zi, vine o maşină, care transportă laptele la destinaţie. Până atunci, noi avem grijă
să-l păstrăm în condiţii optime, ca să livrăm un produs cât mai calitativ şi competitiv”.
Atunci când a aplicat proiectul, afacerea era la început, dar avea planuri de
extindere. Voia să deservească cât mai mulţi consăteni, dar nu avea utilajul necesar
pentru a păstra o cantitate mai mare de lapte. De aceea, atunci când ideea sa de
afaceri a fost acceptată, nu a ezitat – a investit în utilajul de răcire a laptelui. Acum
colectează circa 1200 de litri de lapte pe zi.
Valoarea câştigului lunar, pe care îl încasează acei care aduc laptele este de
la 500 până la 2500 de lei. Cele mai mari sume le achită consătenilor care, fiind
conştienţi de faptul că predarea laptelui e o modalitate eficientă de a-şi asigura un
câştig stabil, au mărit numărul de vaci, pe care le îngrijesc.
Antreprenorul spune că toată familia e implicată în afacerea de familie: „Tatăl
meu, zootehnician cu o experienţă de zeci de ani în domeniu, nu se limitează doar
la colectarea laptelui, dar încearcă să le sugereze consătenilor şi modalităţi, prin
care aceştia ar obţine o cantitate şi a calitate mai bună a laptelui. Apelez şi eu la
sfatul lui, ori de câte ori simt că sunt depăşit de situaţie. El este mâna mea dreaptă
şi un profesionist cu o mare credibilitate în sat”.
Toţi acei care aduc laptele la această întreprindere sunt foarte mulţumiţi. Pentru
mulţi dintre ei, aceasta este unica sursă de venit. Au planificat în aşa fel colectarea,
încât toată lumea să fie împăcată. Ei ştiu locul unde trebuie să aducă laptele. Omul
vine, aduce laptele şi se întoarce acasă cu banii în buzunar. „Dacă nu am fi lansat
o asemenea afacere, consătenii mei şi oamenii din localităţile vecine, nu ar fi putut
vinde laptele” – declară Vitalie Afteni.

Stăpânii gliei din
ţărăncuţa
Dumitru şi Elena Curcenco: „De 30
de ani activăm în agricultură şi ştim
nu din auzite ce înseamnă munca
pe câmp şi care sunt particularităţile
climaterice ale zonei noastre.
Secetele aduc pagube din cele mai
mari pentru producătorii din sudul
Moldovei”.
s. Țărăncuța, r-nul Cantemir
Gospodăria Ţărănească „Elena Curcenco” a fost fondată în anul 1992 şi dispunea, la
început, de un teren agricol cu suprafaţa de 6,5 ha, amplasat la o distanţă de 1 km de la locul de trai al familiei. Terenul agricol reprezintă cotele funciare ale membrilor familiei. În anul
2008, gospodăria s-a lărgit, astfel suprafaţa totală a terenului agricol la moment fiind de
7,0 ha, pe care se cultivă grâu de toamnă, floarea-soarelui, porumb, viţa-de-vie (soiuri de
masă) şi lucernă. Însă principala direcţie de producere este cultivarea legumelor de diferite
specii în teren deschis (ardei, varză, castraveţi şi tomate). Până la colaborarea cu Proiectul
RISP II, componenta Serviciilor de Extensiune Rurală rezultatele în sectorul legumicol au
fost modeste. În anul 2010, graţie contribuţiei proiectului, a fost implementat sistemul de
irigare prin picurare la cultivarea legumelor, iar rezultatele nu s-au lăsat aşteptate.
Decizia de a se specializa în domeniul cultivării legumelor aparţine tuturor membrilor
familiei. Şi asta, pentru simplul motiv că, din moşi-strămoşi, dinastia Curcenco are che-
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mare pentru glie şi o responsabilitate înnăscută pentru meleagul natal. Împreună cu soţul,
Elena Curcenco a activat mulţi ani în agricultură, drept urmare cunoaşte bine specificul
cultivării multor culturi agricole. După numeroase discuţii, au ajuns la concluzia că cele
mai solicitate, dar şi mai profitabile, sunt legumele. Deoarece locuiesc într-o zonă unde
cad foarte puţine precipitaţii, combaterea secetei a reprezentat cea mai mare provocare.
Aşa cum volumul de lucru şi consumurile de producţie la cultivarea legumelor sunt mari,
trebuia aplicată o tehnologie intensivă, care le-ar fi garantat succesul. Au optat pentru
irigare. Toate eforturile, pentru ca aceste culturi să le aducă dividendele planificate.
Zis şi făcut. Au găsit sursa de apă. I-a ajutat o întâmplare fericită. Capul familiei e vânător, iar într-o zi, când se întorcea spre casă, a observat că pe dealul alăturat câmpului
care le aparţine izvorăşte apa. De la această istorie a pornit totul. Acum, printr-un furtun
unit la acest izvor, de la o distanţă de cca 800 metri, aduc apa spre teren. Au construit şi
2 bazine, în care zilnic se acumulează prin scurgere liberă circa 60-80 tone de apă. Conform testării de laborator, apa corespunde calităţii şi exigenţelor pentru irigare.
Dar apa din bazine era destinată irigării câmpului, iar accesul la teren nu-l aveau
asigurat. Tocmai de aceea, atunci când au auzit de Proiect, au formulat o propunere la
Centrul regional ACSA, cu susţinerea căruia au elaborat proiectul, l-au înaintat la concurs
şi au câştigat un set de dispozitive de irigare pentru 3 ha. La procurarea echipamentului
de irigare, 60 la sută a fost contribuţia personală, iar 40% au fost alocate de proiect. În
bază de concurs a fost selectată o companie care a livrat şi a instalat sistemul de irigare,
care în plus le-a şi asigurat asistenţă de post-instalare şi garanţie pentru 2 ani.
Odată rezolvată problema irigării, familia Curcenco se poate concentra asupra activităţii agricole, care înseamnă şi muncă, şi pasiune. În prezent cresc varză pe 4 ha, iar pe
3,5 ha – tomate, ardei dulci şi ridiche de toamnă, care nu se prea cultivă, dar este solicitată de către cumpărători. Cealaltă suprafaţă a fost cultivată cu lucernă şi culturi de câmp.
Respectă un asolament integrat de plante de câmp şi legumicole. Cultivarea lucernei este
destul de importantă, deoarece le permite refacerea calităţii solului şi a-l îmbogăţi cu azot,
necesar creşterii şi dezvoltării culturilor premergătoare.
Avantajele irigării le-au simţit imediat. S-a micşorat preţul de producere a legumelor,
pentru că au avut nevoie de mai puţină forţă de muncă şi un consum mai mic de apă.
Faptul că se putea realiza udarea directă a solului în zona radiculară a dus la aceea că
plantele erau mai sănătoase, aşa că au făcut economie şi în privinţa tratamentelor chimice. Seceta s-a redus ca factor de risc pentru cultivarea legumelor, roada cărora a crescut
de 4-5 ori. Recolta a fost de 60-80 de tone de varză de pe fiecare hectar. Ţinând cont
că varza este un produs care se păstrează mai mult timp, o pot realiza pe tot parcursul
anului. Sunt aproape de momentul când îşi vor recupera investiţiile.
La moment, intenţionează să planteze o fâşie forestieră în jurul câmpului, care, într-un
fel, l-ar apăra de vânturile uscate, fiind şi aceasta o măsură importantă de diminuare a
consecinţelor secetelor. La fel, familia Curcenco visează să construiască şi un iaz. În plus,
aceştia doresc să diversifice sortimentul de legume cu sfeclă roşie, morcov şi conopidă,
pentru care există o cerere constantă din partea cumpărătorilor.
A fost depus un efort enorm: de dimineaţă până seara toată familia era în câmp, dar
rezultatul obţinut le dă forţe să meargă mai departe. Succesul rezidă şi în faptul că au
beneficiat de un ajutor considerabil din partea consultanţilor Agenţiei ACSA. Cu sprijinul
lor, au aflat despre cele mai noi tehnologii de cultivare a culturilor legumicole şi au putut
discuta cu alţi fermieri despre experienţa lor în acest domeniu.
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Puterea vântului şi a soarelui,
în serviciul omului
Alexandru Malancea: „Natura ne pune
la dispoziţie soluţii utile pentru ca noi să
ne putem opune situaţiilor complicate...”
s. Antoneşti, r-nul Ştefan-Vodă
Gospodăria Ţărănească „Alexandru Malancea”, asociată din două familii, are în
gestiune un teren agricol cu suprafaţa de 14 ha, amplasat în câmp la distanţa de 5,5
km de la sat. Exploataţia agricolă creşte culturi de câmp pe o suprafaţă de 12 ha şi 2
ha cu legume şi cartof. Recoltele de cerealiere şi de legume diferă de la an la an, fiind
foarte dependente de condiţiile climaterice. Surse de apă disponibile pentru irigare în
apropiere sunt, dar din lipsa energiei electrice pomparea apei pentru irigare nu este
convenabilă, cheltuielile fiind mari, respectiv şi costul producţiei este ridicat. Din aceste
considerente, gospodarul a înaintat o idee inovatoare de a folosi puterea soarelui şi
a vântului, pentru a obţine energie renovabilă ieftină, pentru a se asigura cu apă la
irigarea legumelor şi cartofului.
Cariera de agricultor a lui Alexandru Malancea a început în anul 1996. Activitatea ca
proprietar de teren şi producător agricol – ceva mai târziu, după ce au fost repartizate
cotele funciare. De atunci şi până acum a lărgit suprafaţa prin achiziţia unui teren destul
de extins, unde era plasată înainte o fermă. După închiderea fermei, au fost scoşi pilonii
şi reţelele electrice care asigurau cu energie acest obiect. Construcţia unei noi reţele
era costisitoare, pentru că de energie este nevoie în perioada de cultivare a legumelor
şi cartofului.
Nu se bizuie doar pe intuiţie. Deoarece nu este agronom de profesie, a trebuit să
înveţe din mers mai multe lucruri. În acest scop, a apelat la consultanţii Agenţiei ACSA
în cadrul RISP II, care l-au ajutat să cunoască diverse aspecte legate de tehnologiile
agricole. Tot cu susţinerea consultanţilor ACSA, a elaborat o propunere de proiect, care
conţinea ideea realizării visului mare – să aibă energie ieftină necesară pentru irigarea
legumelor.
Seceta este o problemă serioasă pentru zona în care locuieşte eroul,nostru. Dacă
nu irigi la timp plantele, nu poţi conta pe o roadă bogată. Irigarea cu ajutorul unei pompe
care funcţionează pe bază de motorină este foarte scumpă, aşa că Alexandru Malancea
era în căutarea unei surse de energie alternativă. S-a interesat de energia solară şi cea
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eoliană. A făcut chiar nişte utilaje de probă şi şi-a dat seama că o să meargă. Atunci
când a scris proiectul, era sigur că este o soluţie perfectă, de aceea s-a bucurat mult că
argumentarea sa a fost susţinută.
În total s-au investit 120 000 lei, dintre care cca 40% au fost sursele oferite de
Proiect, iar restul a fost contribuţia proprie. Sursele financiare proprii au servit pentru
procurarea utilajului pentru irigarea prin picurare a 2,5 ha de plantaţii legumicole, care
cuprinde pompa, magistrala, filtrele, ustensilele pentru fertilizare, benzile cu picurători
etc. Contribuţia Proiectului RISP II a fost generatorul cu capacitatea de 1 kWt, bateriile
solare cu capacitatea de 600 W şi transformatorul de energie a vântului şi a soarelui în
energie electrică.
Energia electrică produsă de instalaţia eoliană-fotovoltaică va fi utilizată pentru
pompa de apă. În perioada de primăvară-vară efectuează irigarea: cu ajutorul unei
pompe direcţionează apa în bazinul de acumulare situat pe un dâmb, din care apa, prin
sistemul de irigare prin picurare, este distribuită la plantele cultivate. Irigarea la rândul
său îi permite antreprenorului să fie mai sigur că culturile crescute nu vor suferi de
secetele frecvente, iar cheltuielile energetice mai mici îi vor reduce costul de producere.
Pe câmpul irigat a crescut deja diferite soiuri de cartofi şi ardei dulci. Înainte
iriga terenul cu ajutorul unor ţevi cu administrarea apei prin vaduri şi avea cheltuieli
importante de forţă de muncă, necesară pentru a muta ţevile de la un rând la altul. În
plus, cheltuia şi foarte multă apă. Totodată, distribuirea apei nu era uniformă, unele
plante aveau surplus de apă şi deseori erau afectate de boli, iar altele se dezvoltau mai
slab din cauza insuficienţei de apă. Acum, este depus un efort fizic mai mic, în acelaşi
timp economisindu-se simţitor energia şi apa.
Antreprenorul visează să obţină de la instalaţia de producere a energiei electrice
10 kWt pe oră. Instalaţia îi permite obţinerea acestei energii, ceea ce înseamnă că va
avea o capacitate de irigare mai mare, deci şi venituri mai bune. Tot ceea ce câştigă
reinvesteşte, ca să reuşească să organizeze o afacere de familie în adevăratul sens al
cuvântului, una bazată pe agricultura performantă şi rentabilă.

Grădinăritul, o afacere
durabilă
Igor Reveţchi: „Suntem mândri că
am putut pune pe picioare o afacere profitabilă pentru zona rurală,
pe care putem s-o transmitem feciorului nostru...”
s. Sofia, r-nul Drochia
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Gospodăria Ţărănească „Reveţchi Igor” a fost fondată în anul 2003 şi are în gestiune 5
ha teren agricol. Membrii familiei Reveţchi au preferat să crească legume pe o suprafaţă de
3 ha, restul suprafeţei fiind cultivat cu culturi de câmp. A încercat diferite metode şi diverse
soiuri de legume la cultivare, dar din cauza lipsei irigării recoltei era cu mult sub aşteptările
producătorului. Secetele frecvente puneau la îndoială posibilitatea de a obţine careva rezultate. De aceea s-a optat pentru implementarea unor metode de atenuare a riscului secetei,
şi anume prin aplicarea irigării prin picurare. Cultivarea legumelor prin aplicarea irigării prin
picurare a contribuit la creşterea recoltei şi la aprecierea unei perspective mai bune pentru
întreaga familie. Acum, munca familiei Reveţchi este recompensată, iar experienţa personală este preluată şi de alţi doritori din satele vecine.
Chiar dacă agricultura a fost un domeniu necunoscut pentru antreprenor, a decis într-o
bună zi că e timpul să se reprofileze şi să-şi schimbe genul de activitate. Dorinţa şi perseverenţa l-a ajutat să cunoască mai bine tehnologiile aplicate şi să obţină rezultate substanţiale

din activitatea agricolă. Crede din toată inima că potenţialul pământului Moldovei e destul
de mare. A hotărât, împreună cu familia, că agricultura este o perspectivă bună pentru orice locuitor al ţării noastre cu specific agrar. De aceea, când a avut ocazia să ia în arendă
iazul de lângă sat şi câteva terenuri din imediata apropiere, nu a stat mult pe gânduri. Între
timp, cu ajutorul proiectului RISP II a învăţat cum să cultive mai bine aceste câmpuri şi ce
tehnologii să aplice.
A început de la 2000 de fire de ardei, apoi a plantat un hectar, după asta – 3 ha. A încercat să cultive şi alte culturi legumicole. Cum se spune, pofta vine mâncând. Dar rezultatele
şi recoltele de legume erau dependente în mare măsură de factorii meteorologici: dacă era
umiditate şi ploua suficient, erau şi legume; dacă nu – rămâneau cu coşurile goale. A utilizat
câţiva ani irigarea prin aspersiune, care a fost asamblată de sine stătător, din echipamente de
mâna a doua, dar din cauza uzurii şi multor alte impedimente, recoltele nu sporeau. Plantele
erau udate neuniform, se bătea foarte tare pământul, cădeau florile, aveau mari cheltuieli de
apă şi benzină, şi, în sfârşit, iar costul de producţie era nepermis de înalt. Între timp, a participat la un seminar organizat de consultanţii serviciului de extensiune rurală şi a fost informat
că a apărut posibilitatea de a aplica propuneri de proiecte care vizează combaterea consecinţelor secetei. De mult timp luptă cu seceta, dar rezolvarea acestei probleme nu o vedea
şi din aceste considerente a decis să se alăture beneficiarilor proiectului. Ideea sa prevedea
instalarea unui sistem de irigare prin picurare. Performanţele acestei tehnologii sunt evidente
prin cheltuielile reduse de energie şi apă şi aplicarea este mai uşoară.
După examinarea proiectului de către comisie, a fost informat că a câştigat concursul şi
a obţinut un suport de finanţare. Astfel, prin contribuţia Proiectului şi a antreprenorului a putut procura şi instala echipamentul de irigare prin picurare, mult mai performant şi econom.
Sistemul de irigare a inclus pompa, filtrele, centrale de fertilizare, magistralele, robinetele
şi benzile cu picurători. Totul a fost montat şi instalat la timp, astfel fiind asigurată irigarea
pe toată suprafaţa ocupată cu legume. După seceta din vara anului 2009 până în prezent
cultivarea legumelor nu a mai fost un impediment pentru gospodăria lui Igor Reveţchi.
Rezultatele nu au întârziat să apară. Deoarece avea sursa de apă, un iaz situat în imediata apropiere de plantaţii, nu a avut probleme de a iriga şi administra la timp cantitatea
necesară de apă la cultivarea ardeilor. Noua metodă de irigare a ajutat familia Reveţchi să
obţină circa 25 de tone de ardei de pe o suprafaţă de 60 de ari, un rezultat la care înainte
puteau doar să viseze. Plantele de ardei s-au dezvoltat şi au fructificat destul de bine. Legumele au crescut mai mari şi mai atractive şi au putut fi comercializate la un preţ mai bun
pe piaţă. Pe lângă faptul că a fost depus mai puţin efort fizic şi s-a cheltuit mai puţină apă,
şi consumatorii au putut beneficia de un preţ mai mic. Experienţa familiei a fost preluată şi
de alţi producători care au vizitat lotul demonstrativ „Reveţchi Igor”. Chiar dacă succesele
sunt evidente, antreprenorii nu vor să se oprească aici, căci intenţionează să mărească
suprafeţele cultivate cu ardei, dar să cultive şi alte culturi, cum ar fi tomatele, vinetele, varza.
Prin aceste noi iniţiative, familia Reveţchi îşi va asigura mărirea randamentului şi a veniturilor. Banii obţinuţi din vânzări vor fi direcţionaţi spre achiziţionarea echipamentului pentru
irigarea prin picurare a suprafeţelor suplimentare.
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O livadă de pomi,
un vis de om
Arcadii Camerzan: „Experienţa pe
care am acumulat-o în Italia, am
vrut s-o implementez în ţara mea...”
s. Camenca, r-nul Glodeni
Gospodăria Ţărănească „Arcadii Camerzan” a fost fondată în anul 2005 şi dispune
de un teren agricol cu o suprafaţă totală de 20 ha, pe care-l gestionează din anul
întemeierii gospodăriei. În anul 2008 a înfiinţat o livadă tip semi-intensiv de cultivare
a fructelor pe o suprafaţă de 6,50 ha. Din acest an a început de fapt să se profileze
visul pe care îl are demult, experienţa obţinută peste hotare să o implementeze în
scopul creării unei afaceri familiale durabile. Arcadii Camerzan consideră că pământul
este sursa cea mai importantă de asigurare a bunăstării omului, numai că el trebuie
exploatat cu dragoste, dăruire şi pricepere. Însă condiţiile nefaste de arşiţă şi secetă
au pus la încercare durabilitatea visului şi afacerii. O parte din pomii fructiferi plantaţi
au început a suferi şi a se usca din cauza curenţilor de aer fierbinte şi a insolaţiilor
puternice. Din aceste considerente a iniţiat o propunere de proiect, care prevedea
protejarea plantaţiei multianuale de curenţii de aer fierbinte, prin plantarea unei fâşii
forestiere de protecţie formată din pomi de nuc, arbuşti fructiferi, cătină albă şi alun.
Face parte dintr-o dinastie de profesori, el însuşi absolvind o universitate
pedagogică. Atunci când era plecat în străinătate, departe de casă, şi urmărind cum
fac agricultură italienii, şi-a zis că este un păcat mare să nu prelucrezi după toate
regulile pământurile noastre, bogate şi mănoase. Unii se pierd când revin acasă, nuşi găsesc rostul, nu sunt încrezuţi în puterile proprii şi că pot face lucruri nu mai rău
decât străinii. Arcadii Camerzan nu este aşa gen de om, de aceea a decis să studieze
şi să implementeze tehnologiile avansate pe care le-a cunoscut peste hotare, ca să-şi
asigure la baştină succesul şi bunăstarea familiei pe viitor.
A început să cultive primele roade de pe livada plantată de 6,5 ha, p 4,5 ha de
prun şi 2,5 ha de păr. Vrea să îngrijească cât mai bine această livadă, ca să se bucure
de roade pe potrivă. Anul viitor va culege primele fructe, dar recolta cea mai mare o
aşteptăm peste 3-4 ani.
Primele roade sunt mici, dar se orientează şi se aşteaptă la 18-20 tone de prun de
pe fiecare hectar, în total ar fi aproximativ 80 de tone de prune şi 30-35 tone de pere.
Este cert că aceste recolte le poţi obţine numai şi numai prin respectarea tehnologiei
şi protejarea plantaţiei de factorii de risc: secetă, grindină, îngheţuri etc.
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Colaborarea cu serviciul de extensiune rurală din carul RISP II este una de lungă
durată, de aceea când nu este sigur de unele elemente tehnologice aplicabile în
plantaţiile pomicole, solicită sfaturi de la consultanţi. Fiind informat de oportunitatea
oferită de Proiect şi cunoscând că seceta este un factor de risc de neneglijat, a
elaborat şi înaintat o propunere de proiect. Propunerea a cuprins implementarea în
complex a trei componente principale: aplicarea măsurilor agrotehnice de păstrare
a umidităţii în sol; plantarea unei fâşii forestiere intercalate, care ar reţine vânturile
puternice şi curenţii de aer fierbinte, şi irigarea plantaţiilor pomicole.
Valoarea totală a investiţiilor în cadrul acestui proiect a fost de 100 000 lei, dintre
care jumătate a reprezentat contribuţia familiei. Sursele financiare investite au permis
procurarea unui echipament de lucrare combinată a solului, material săditor pentru
plantarea fâşiei forestiere cu suprafaţa totală de 1 ha şi echipamentul pentru irigarea
prin picurare. În plus, din partea experţilor serviciului ACSA, a beneficiat de o asistenţă
consultativă continuă care a prevăzut şi testarea solului, şi implementarea metodelor
agrotehnice de combatere a secetei, şi expertizarea fiecărei lucrări în parte. A fost o
colaborare deosebit de avantajoasă, consideră antreprenorul, care i-a oferit şansa să
înceapă această afacere de familie cu paşi siguri.
Deoarece mai sunt la mijloc 3-4 ani până când livada va intra în rod, măsurile
agrotehnice în livezile tinere trebuie să fie orientate spre asigurarea unei bune
prinderi a pomilor plantaţi, creşterea şi dezvoltarea lor eficientă în primii 2-3 ani după
plantare. Graţie irigării prin picurare, Arcadii Camerzan poate asigura intrarea mai
rapidă a plantaţiei pe rod, iar între spaţiile dintre rânduri poate cultiva intercalat culturi
de legume admise de recomandările savanţilor.
Ca sursă de apă utilizează iazul care se află la 800 metri de livadă şi la 1 km de
terenul pe care va cultiva legume. Apa este pompată cu ajutorul unei pompe puternice
în montele câmpului într-o cisternă, iar din cisternă, prin forţa de gravitaţie, apa este
distribuită în sistemul de irigare prin picurare. Fâşia forestieră plantată şi aplicarea
măsurilor agrotehnice reprezintă măsuri suplimentare de reţinere a umidităţii în sol,
aşa că, fiind reunite toate aceste condiţii, speră să nu fie dezamăgit când va ajunge
să culeagă roadele muncii.

Creşterea iepurilor,
de la A la Z
Grigore Petic:
„Din realizarea iepurilor, am obţinut
un beneficiu curat de 29 mii lei”.
s. Mileşti, r-nul Nisporeni
Fermierul Gheorghe Petic spune că succesele pe care le-a înregistrat în domeniul
creşterii iepurilor de casă se datorează faptului că s-a străduit să respecte toate
regulile de întreţinere şi a ţinut cont de recomandările specialiştilor.
„Dacă nu faci totul „ca la carte”, rişti extrem de mult. Chiar dacă iepurii nu sunt
nişte animale pretenţioase, ei devin extrem de sensibili atunci cînd sunt crescuţi
în condiţii neadecvate”. Deoarece crescătoria de iepuri, prin intermediul investiţiei
ACSA, a căpătat şi statutul de crescătorie-model, nu numai Gheorghe Petic, dar şi
alţi crescători şi potenţiali crescători de iepuri au beneficiat de consultanţă din partea
experţilor în domeniu. Cunoştinţele acumulate au fost aplicate cu succes de către
circa 80 de persoane din raionul Nisporeni.
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În primul an de implementare a proiectului (2007), fermierul a obţinut 114 capete
de iepuri, iar beneficiul de pe urma realizării lor a constituit suma de 18 mii de lei. Pe
parcursul anului 2012 a fost mărit numărul de femele pînă la 12, ca rezultat majorînduse şi numărul de iepuri pentru vînzare – 190. Aceştia au fost realizaţi la începutul
lunii noiembrie, iar suma încasată a fost de 29 mii de lei. Fermierul consideră că
în activitatea sa beneficiază de un cadru legislativ favorabil micilor întreprinzători.
În plus, faptul că materialele necesare lansării afacerii sunt ieftine şi accesibile, iar
rambursarea cheltuielilor se efectuează repede, ar trebui să-i convingă pe mai mulţi
fermieri, din diferite localităţi ale Moldovei, să înceapă o afacere în domeniu. Un alt
aspect atractiv, în opinia lui Gheorghe Petic, este reprezentat de posibilitatea unui
ciclu anual multiplu de producere. Avînd în vedere că cererea depăşeşte oferta, iar
carnea de iepure este apreciată mult de consumatori, fermierul nu are probleme cu
realizarea producţiei.
Pentru anul 2013, Gheorghe Petic preconizează mărirea numărului de femele de
la 12 la 15 şi extinderea spaţiului pentru încăperile destinate întreţinerii iepurilor. Ca
rezultat al strategiilor de dezvoltare, fermierul crede că va putea oferi şi două locuri de
muncă consătenilor săi.
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