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Proiectul ”Agricultura competitiv  în Moldova” 
(MACP) i-a început activitatea în 2013.

Proiectul este  nan at de Banca Mondial , 
Guvernul Suediei i Fondul Global de Mediu 
în parteneriat cu Ministerul Agriculturii i 
Industriei Alimentare i Ministerul Mediului. 

Proiectul Agricultura Competitiv  are drept 
obiectiv sporirea competitivit ii sectorului 
agroalimentar al rii prin sus inerea 
moderniz rii sistemului de management al 
siguran ei alimentelor; facilitarea accesului 
produc torilor agricoli la pie e i integrarea 
practicilor agricole de mediu i a celor de 
management durabil al terenurilor. 

Programul de granturi investi ionale “Facilitarea 
accesului la pie ele de desfacere” prevede 
asocierea agricultorilor din domeniul horticol, 
în grupuri de produc tori i sus inerea 
acestora în efectuarea investi iilor în tehnologii 
destinate infrastructurii post-recolt .

În cadrul programului de granturi 
investi ionale au fost create pân  în prezent 
30 grupuri de produc tori, care au unit 
167 produc tori agricoli, inclusiv 49 femei. 
Produsele principale care au constituit 
obiectul asocierii sunt m rul (9 GdP), strugurii 
de mas  (14 GdP), prunul (4 GdP), migdalul i 
alunul (1 GdP) i legumele (2 GdP).

Produc torii agricoli au efectuat investi ii în 
29 de depozite frigori ce, capacitatea c rora 
dep e te 23700 tone. De asemenea, s-au 
f cut investi ii în usc torii cu linii de procesare 
a prunelor - 6, linii de sortare - 8, unit i de 
transport frigori c i echipament specializat 
pentru procesarea alunelor i migdalelor – 2. 

Valoarea total  a resurselor de grant 
debursate grupurilor de produc tori constituie 
7,5 mln. dolari SUA, iar co- nan area 
asigurat  de Grupurile de Produc tori 
reprezint  cca 8,6 mln dolari SUA. 

Acknowledging the outstanding results 
achieved by farmers with the support of 
Moldova Agricultural Competitiveness Project, 
the International Development Association 
decided in 2016 to extend the deadline for 
project implementation until June 30, 2019, so 
that other farmers also have the opportunity 
to make best use of their potential and access 
new markets. 

Moreover, once the additional nancing enters 
into force, business development opportunities 
will be open to producers in some segments 
of the livestock sector, namely collection and 
processing of honey and milk.

The total amount of Additional Financing is 
USD 10 million. The conditions for receiving 
an investment grant remain the same: a 
grant shall account for up to 50% of eligible 
investment, with a ceiling of 350 thousand 
USD per producer group. The producer groups 
will provide co-nancing for the remaining 
portion of at least 50% of the eligible 
investment.

In addition, in order to increase 
competitiveness and ensure a sustainable 
development, producer groups will be able 
to access consecutive grants, so that their 
cumulative amount does not to exceed the 
maximum ceiling of USD 350 thousand per 
group.

MACP will continue to provide specialized 
technical assistance in identication of 
potential producer groups, facilitation of the 
registration of producer groups, development 
of investment feasibility studies and business 
plans, as well as support to producer groups 
after the start of sub-investment projects.

MACP urges farmers to actively participate in 
the grant program so as to add value to the 
unique qualities of the products they offer. 
The best investment will be reected in the 
next edition of Success Stories!

The Moldova Agricultural Competitiveness 
Project (MACP) started its activity in 2013.

The Project is  nanced by the World Bank, 
the Government of Sweden and the Global 
Environmental Facility in partnership with 
the Ministry of Agriculture and Food Industry 
and the Ministry of Environment. 

MACP aims at enhancing the 
competitiveness of the country’s agro-food 
sector by supporting the modernization 
of the food safety management system; 
facilitating market access for farmers; and 
mainstreaming agro-environmental and 
sustainable land management practices.

The investments grant program “Facilitating 
access to markets” has been fostering the 
association of horticultural producers in 
producer groups and providing support for 
investments in post-harvest infrastructure.

So far 30 producer groups have been created 
under the investments grant program, in 
which a total of 167 farmers, including 49 
women have joined their forces. The main 
products targeted by the association are 
apples (9 PG), table grapes (14 PG), plums 
(4 PG), almonds and hazelnuts (1 PG), and 
vegetables (2 PG).

The farmers have made investments in 29 
cold storage facilities, the capacity of which 
exceeds 23,700 tons. Investments have 
also been made in drying lines for plums – 
6; sorting lines – 8; refrigeration vehicles 
and specialized equipment for processing 
hazelnuts and almonds – 2.

The total amount of grant resources 
disbursed to producer groups is 
USD 7.5 million, while the co- nancing 
provided by producer groups amounts to 
about USD 8.6 million.

Apreciind rezultatele remarcabile realizate de 
produc torii agricoli cu suportul Proiectului 
Agricultura Competitiv  în Moldova, Asocia ia 
Interna ional  pentru Dezvoltare a aprobat 
în anul 2016 extinderea termenului de 
implementare a proiectului pân  la 30 iunie 
2019, astfel încât s  ofere ansa i altor 
agricultori de a- i valorica poten ialul i 
accesa noi pie e de desfacere. 

Mai mult ca atât, odat  cu intrarea în vigoare 
a nan rii adi ionale noi oportunit i de 
dezvoltare a afacerii vor  deschise i pentru 
produc torii din unele segmente ale sectorului 
zootehnic, mai exact colectarea i procesarea 
mierii i laptelui.

Valoarea total  a Finan rii Adi ionale 
constituie 10 mil. dolari SUA. Condi iile de 
acordare a granturilor investi ionale r mân 
acelea i: un grant va constitui cel mult 50% 
din valoarea investi iei eligibile, cu un plafon 
de 350 mii dolari SUA per grup de produc tori. 
Grupurile de produc tori vor asigura co-
nan area celeilalte por iuni de minim 50% din 
valoarea investi iei eligibile. 

Totodat , în vederea cre terii competitivit ii 
i dezvolt rii, grupurile de produc tori vor putea 

accesa granturi consecutive, astfel încât valoarea 
cumulativ a acestora nu va dep i plafonul 
maxim permis de 350 mii dolari SUA per grup.

Proiectul MACP va continua s acorde asisten a 
tehnic specializat în vederea identic rii 
poten ialelor grupuri de produc tori, facilit rii 
înregistr rii grupurilor de produc tori, elabor rii 
studiilor de fezabilitate a investi iilor i planurilor 
de afaceri, sus inerii grupurilor de produc tori 
dup demararea sub-proiectelor investi ionale.

Proiectul MACP îndeamn  produc torii agricoli 
s  participe activ la programul de granturi 
pentru a pune în valoare calit ile unice ale 
produsului oferit. Cele mai bune investi ii 
efectuate se vor reg si în urm toarea edi ie a 
Istoriilor de Succes! 



s. Sireţi
Străşeni

SRL „Olmar Grup”
director – Valeriu Jaloba

SRL „Managro Grup” 
director – Sergiu Manolov

SRL „Ciumașu & Co”
director – Nicolai Ciumaşu

SRL „Slatava Grup”
director – Veaceslav Rebeja

ÎI „Falmar”
director – Iurie Cibotari

ÎI „Jaloba Ion”
director – Ion Jaloba

ÎI „Gaber Ion Mihail”
director – Ion Gaber

s. Sireți, r-nul Strășeni,
Republica Moldova

Telefon administrator: 
Jaloba Valeriu, 069148870

Telefon contabil:
Luca Ana, 069770830
Moisei Natalia, 069620916

E-mail: fruitmol-grup@rambler.ru
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GRoup



2

„Puterea rezidă în asociere!”, asta și-au zis un grup de 
producători de prune și mere care au reușit, în anul 
2014, să pună bazele unei cooperative puternice în sa-
tul Sireți, raionul Strășeni. Cooperativa reunește șapte 
agenți economici: ”Olmar Grup”, ”Managro Grup”, 
”Ciumașu & Co”, ”Slatava Grup”, ”Falmar”, ÎI ”Jaloba 
Ion”, ÎI ”Gaber Ion Mihail”, care, deși colaborau spora-
dic și în trecut, au înțeles că împreună vor putea face 
față mai ușor provocărilor. 

oLEG pARASCHiV, MEMBRu CoopERATiVĂ: 
„Fiecare companie în parte nu poate face față 
cerințelor!”

Asocierea a însemnat pentru ei un interes comun: să 
poată comercializa mai ușor produsele atât pe piaţa 
locală, cât și pe cea internaţională. Agricultorii par 
să aibă o șansă mai mare împreună decât separat. 
Avantajele unui grup de producători sunt multiple, 
spun membrii cooperativei. În primul rând, o cantitate 
mai mare de produse este mult mai atractivă pentru 
potențialii cumpărători. În al doilea rând, costurile 
pentru dezvoltarea unei infrastructuri de uscare, 

“Association means power!” decided a group of plum 
and apple producers, who in 2014 managed to establish 
a strong cooperative in the village Sireti, Straseni 
district. The cooperative brings together seven business 
entities: “Olmar Group”, “Managro Group”, “Ciumasu & 
Co,” “Slatava Group”, “Falmar” II, “Jaloba Ion”, II “Gaber 
Ion Mihail” – which, despite having some experience of 
collaboration in the past, realized they would be able to 
better cope with the existing challenges together.

oLEG pARASCHiV, MEMBER oF THE CoopERATiVE: 
”No company can cope with the existing challenges 
on its own!”

The association was established in pursuit of a com-
mon interest: to facilitate sale of products both on the 
domestic and on foreign markets. The farmers seem 
to have a better chance together than apart. There are 
many advantages of joining the efforts in a producer 
group, say the members of the cooperative. First of 
all, a larger amount of products is more attractive to 
potential buyers. Secondly, the costs of developing 
drying, pitting, sorting and packaging infrastructure for 

CÎ ”Fruitmol Group”, s. Sireți, r. Strășeni: 
valoarea totală a proiectului investițional de 
construcție a Casei de ambalare, sortare 
și prelucrare a fructelor uscate – 918.189 
dolari SuA, dintre care 350.000 dolari SuA 
reprezintă grantul MACp.

CÎ ”Fruitmol Group”, Sireti village, Straseni 
district: the total value of the investment 

project for construction of packing, sorting 
and processing facility for dried fruits 

– uSD 918.189, including uSD 350.000 
received as a grant under MACp project.

ASoCiEREA, CuVÂNTuL DE 
oRDiNE pENTRu AFACERi Cu 
BĂTAiE LuNGĂ ÎN AGRiCuLTuRĂ

ASSoCiATioN, A WATCHWoRD 
FoR LoNG-RANGE 
AGRiCuLTuRAL BuSiNESSES

CAPACITATEA DE PRODUCȚIE
Suprafața de producție – 150 ha.
Volumul anual al producției – 1000 tone.
Tehnici de uscare, desâmburire, sortare și ambalare a 
prunelor și merelor:

- Capacitatea totală a casei de prelucrare – 1500 t.
- Cuptor de uscare 
- Linie de sortare
- Linie de blanșare
- Sală de desâmburire
- Sală de ambalare 
- Sală de depozitare 300 m2

Utilaje tehnice:
- Tractoare
- Sistem de irigare
- Cultivatoare
- Pluguri 
- Stropitori
- Grape cu discuri

pRoDuSuL SoiuRi CANTiTATEA GRAFiCuL SEZoNiER
Mere idared

Florina
Simerenco

560 t
390 t
290 t

septembrie-martie
septembrie-martie
septembrie-martie

prune 
proaspete

Stanley
Anașpet

1830 t
480 t

august-noiembrie

prune 
uscate

500 t octombrie-mai
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desâmburire, sortare și ambalare a prunelor și merelor 
sunt mai ușor de suportat. În final, crește semnificativ 
puterea de negociere a preţului. ”Motivul asocierii a  fost, 
pe de o parte, nevoia de a răspunde unei cereri mai mari 
de prune uscate pentru export. Fiecare companie în parte 
nu poate face față cerințelor. Pe de altă parte, utilajul este 
destul de costisitor și atunci, împreună, putem livra o 
cantitate la parametrii și standardele solicitate”, explică 
simpla filosofie, dar și logica economică a asocierii Oleg 
Paraschiv, unul dintre membrii cooperativei.

Din toamna anului 2015, vânzările au crescut 
semnificativ, acum cooperativa având un rulaj de 9 
milioane de lei, 80 la sută din sumă fiind reprezentată 
de contractele de export. Până aici însă cei șapte 
membri ai cooperativei au trebuit să spargă mai multe 
bariere pentru a-și vedea visul împlinit – o casă de 
prelucrare și ambalare la standarde europene. ”Despre 
proiectul MACP noi am aflat din sursele mass media, 
ne-am adresat ...specialiștilor de la MACP ne-au lămurit 
care sunt condițiile lor de a participa la acest proiect. 
Valoarea proiectului este de 19 milioane de lei dintre care 
7 milioane de lei a fost valoarea grantului de la proiectul 
MACP, 4 milioane de lei au fost investitii personale de la 
toti mebrii  cooperativei şi  în jurul la  8 milioane de lei 
a fost creditate de la băncile comerciale de la noi.” își 
amintește președintele cooperativei.

plums and apples are easier to bear. Finally, the price 
bargaining power also increases. “The association was 
the result of the efforts to meet the higher demand for 
export of dry plums. The companies are not able to meet 
the requirements on their own. On the other hand, the 
equipment is quite expensive and together we can deliver 
the necessary amount at the required parameters and 
standards,” Oleg Paraschiv, one of the members of the 
cooperative explains the simple philosophy, but also 
the economic logic of association.

Since the autumn of 2015, the sales have increased 
significantly; now the cooperative has a turnover of 
9 million lei, of which 80 per cent are represented 
by export contracts. Hitherto, however, the seven 
members of the cooperative had to break a number of 
bottlenecks before seeing their dream come true – a 
processing and packing house in line with European 
standards. “We learned about MACP from the media. We 
found information in newspapers, asked for additional 
details from MACP consultants, who explained the 
conditions for participation in this project. The value of 
our project is 19 million lei, including 7 million the amount 
of MACP grant, 4 million lei – personal investment made 
by all cooperative members and about 8 million lei the 
loan we took from local commercial banks,” recalls the 
president of the cooperative.
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Casa de uscare, desâmburire, sortare și ambalare a 
prunelor și merelor este unică în Republica Moldova, 
iar tehnologiile și utilajul, care este confecționat din 
inox și este certificat pentru industria alimentară, 
au fost importate din Serbia. Muncitorilor le-au fost 
create condiții bune, care includ un vestiar, dușuri și 
o sală spațioasă unde se pot odihni și lua masa. ”De
la începutul lunii octombrie și până în luna aprilie, 60 de 
persoane din localitate muncesc în casa de ambalare”, 
spune președintele cooperativei, Valeriu Jaloba. După 
ce sunt uscate la cele șapte întreprinderi,  prunele 
ajung în depozitul  de 300 de metri pătrați. Dacă este 
nevoie, materia primă este prelucrată suplimentar în 
cuptorul  pentru controlul automat al umidității, cu 
care este dotată fabrica. Ulterior, prunele sunt spălate, 
dezinfectate, selectate după mărime, după care tratate 
cu aburi. Transportatorul este confecționat din inox 
și asigură un circuit complet. Urmează procedura 
de scoatere a sâmburilor, după care prunele uscate 
sunt ambalate. ”Produsul final corespunde tuturor 
standardelor europene. Acesta este ambalat după 
cerințele cumpărătorului: în cutii de 10 kg sau în pachete 
vacuum de 1 și 5 kg, care măresc cu aproape sută la 
sută durata de păstrare”, menționează directorul tehnic 
al cooperativei, Iurie Cibotari.

iuRiE CiBoTARi, DiRECToR TEHNiC: ”Asigurăm un 
produs final care corespunde tuturor standardelor 
europene!”

The facility for drying, pitting and packaging plums 
and apples is unique in Moldova. The technologies 
and equipment, made of stainless steel and certified 
for food industry, were imported from Serbia. The 
workers enjoy great conditions, which include a locker 
room, showers and a spacious room where they can 
rest and eat. “From early October until April, 60 local 
people work in the packing house,” says the president 
of the cooperative, Valeriu Jaloba. After being dried 
at the seven companies, the plums are transported to 
the 300 square meters storage facility. If needed, the 
products are undergoing additional processing in the 
oven for automatic control of humidity. Subsequently, 
the plums are washed, disinfected, selected by 
size and treated with steam. The carrier is made of 
stainless steel and provides a complete circuit. Then, 
the pits are removed and the dried plums are packed. 
“The final product meets all European standards. It is 
packed according to the buyer’s requirements: in boxes 
of 10 kg or vacuum packages of 1 and 5 kg, by which 
the shelf life is extended by almost hundred per cent,” 
explains the technical director of the cooperative, 
Iurie Cibotari.

iuRiE CiBoTARi, TECHNiCAL DiRECToR: 
”our final products meet all European standards!”
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Acum, beneficiind de o infrastructură completă comună, 
producătorii au o șansă clară de dezvoltare constantă a 
afacerii, deoarece pot livra fără probleme cantități mari 
de marfă, câștigând astfel încrederea cumpărătorilor. 
”Unde-s mulți, puterea crește. Dacă fiecare a donat sau 
a contribuit cu o parte din resursele financiare, am putut 
construi o structură mai mare, care are o capacitate 
tot mare și poate răspunde la niște nevoi pe măsură, 
asigurând cantitatea și calitatea pentru export”, rezumă 
Oleg Paraschiv, un membru al cooperativei.    

Imaginea cooperativei a avut mult de câștigat, pentru 
că membrii săi pun în capul mesei calitatea. ”Nu mai 
este piața cea de demult, unde mergea totul. Chiar dacă 
piața Federației  Ruse este mai permisivă, nu poți să te 
duci cu un produs necalitativ. Sunt controale, certificări 
și dacă sunt admise încălcări, tirul se întoarce”, adaugă 
președintele cooperativei, Valeriu Jaloba. 

Acum, membrii cooperativei gestionează cu eforturi 
colective 150 de ha de livadă, iar ”specialitatea casei” 
sunt fructele uscate, în special prunele. ”Cumpărătorii 
tot timpul caută loturi mai mari de marfă. După ce ne-
am asociat, putem negocia și cu o rețea de magazine, 
și cu un cumpărător solid. În situația în care agentul 
economic poate propune 30-40 de tone, cu el e cam 

Due to their shared infrastructure, the producers now 
have a very good chance of steady development of 
the business because they can deliver large amounts 
of products with ease, thus enjoying the confidence of 
buyers. “There is strength in numbers. After everyone 
had donated or contributed with some funds, we were 
able to build a larger structure which has a larger 
capacity and can meet some needs, ensuring quantity 
and quality for export,” summarizes Oleg Paraschiv, a 
member of the cooperative.

The cooperative has improved its image because 
quality is the highest priority for its members. “The 
old market, where everything was accepted, no longer 
exists. Even if the Russian market is more permissive, 
you cannot go there with a low-quality product. There 
are controls, certifications and if any violations are 
found, the truck is returned,” adds the president of the 
cooperative, Valeriu Jaloba.

Now, members of the cooperative run 150 ha of or-
chard by collective efforts. The dried fruits, particu-
larly plums, are the house “specials”. “The buyers 
always seek larger amounts of products. Once we have 
associated, we can negotiate with a network of shops, 
and a solid buyer. If the producer can only provide 30-
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greu să colaborezi. În plus, sunt cheltuieli de certificare, 
de vămuire, iar formalitățile ocupă timp și înseamnă 
resurse. Respectiv, e vorba de cheltuieli suplimentare, 
iar pentru un agent care lucrează de sine stătător nu 
e convenabil. Când se unesc mai mulți și acumulează 
300-400 de tone, atunci și negocierile decurg altfel, și 
cumpărători găsești mai serioși”, spune președintele 
cooperativei, Valeriu Jaloba.

VALERiu JALoBA, pREȘEDiNTELE CoopERATiVEi: 
”Când se unesc mai mulți și acumulează 300-400 
de tone, atunci și negocierile decurg altfel, și 
cumpărători găsești mai serioși!”

Profitând de avantajele asocierii, în doar doi ani de 
la fondarea cooperativei, producătorii au reușit să se 
impună și să-și exporte produsele în mai multe țări. 
Prunele crescute, ucate și ambalate la Sireți au ajuns 
în România, Polonia, Belarusi și Federația Rusă. ”La 
moment, vrem să certificăm întreprinderea noastră ca 
să putem exporta în diferite țări. Avem deja contracte 
serioase, în baza cărora livrăm în România și Federația 
Rusă câte 150 de tone de prune”, menționează directo-
rul tehnic al cooperativei, Iurie Cibotari.

În prezent, membrii cooperativei ”Fruitmol Group” re-
coltează și prelucrează anual aproximativ 140 de tone 
de prune în stare proaspătă. Capacitatea totală a casei 
de prelucrare și ambalare este însă de aproape zece ori 
mai mare, mai exact de 1500 de tone. Respectiv, mem-
brii grupului se gândesc la o eventuală extindere. Deo-
camdată, prestează servicii și cumpără materie primă 
de la producătorii mai mici, care nu au posibilitatea să 
o prelucreze și să o exporte.

40 tons, it is quite difficult to work. In addition, there 
are certification costs, customs clearance costs and 
the formalities take time and resources. Respectively, 
it means additional costs, and working individually is 
not convenient. When more producers join their efforts 
and can provide 300-400 tons, the negotiations are 
different, and you can find more serious buyers,” said 
the president of the cooperative, Valeriu Jaloba.

VALERiu JALoBA, pRESiDENT oF CoopERATiVE: 
”When several producers join their efforts and 
can provide 300-400 tons, the negotiations are 
different and you can find more serious buyers!”

Using the advantages of the association, in just two 
years since the founding of the cooperative the pro-
ducers managed to export their products into several 
countries. The plums grown, dried and packed in Sireţi 
reached the markets in Romania, Poland, Belarus and 
the Russian Federation. “Now we want to obtain the 
required certificates in order to be able to export our 
products to various countries. We already have serious 
contracts, under which we supply 150 tons of plums to 
Romania and the Russian Federation”, adds the techni-
cal director of the cooperative, Iurie Cibotari.

Currently, the members of the cooperative ”Fruitmol 
Group” harvest and process about 140 tons of fresh 
plums annually. The total capacity of the processing and 
packaging house is almost ten times higher, i.e. 1,500 
tons. Therefore, the group members are considering a 
possible extension. For now, they provide services and 
buy raw materials from smaller producers, who are 
unable to process and export them.



s. Taraclia, r-nul Căușeni,
Republica Moldova

Telefon administrator: 
Surchicean Vasile, 079654020

Telefon contabil:
Șveț Svetlana, 069606603
Dubița Valentina, 069608272

E-mail: bogatmos@mail.ru

s. Taraclia

Căuşeni

GŢ „Arnăut Ivan Gheorghi – 
Sălcuța”
administrator – Ivan Arnaut

GŢ „Bocancea Vasile Mefodie – 
Taraclia”
administrator – Vasile Bocancea

SRL „Bogatmos”
director – Dumitru Bocancea

GŢ „Bagrin Leon” 
administrator – Leon Bagrin

SRL „Peracos-prim”
director – Mihai Ţurcanu

GŢ „Bulat Grigore Vasile” 
administrator – Grigore Bulat

Struguri 
ChihliMbaRii
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Șase fermieri din Taraclia, raionul Căușeni, au 
descoperit rețeta succesului în agricultură, un 
domeniu de multe ori păgubos, atunci când nu ai 
suficiente resurse și mijloace ca să intervii prompt și 
să-ți planifici activitățile. Aceștia au creat cooperativa 
”Struguri chihlimbarii”, astfel unindu-și eforturile, banii 
și competențele pentru a beneficia de o infrastructură 
comună care le-ar aduce siguranța în ziua de mâine, 
dar și profiturile atât de mult visate. ”Este o formă 
foarte bună de activitate. După ce ne-am asociat, am 
simțit beneficiile cooperării și ne-am dat seama că, într-
adevăr unde-s mulți, puterea crește. Fiecare gospodărie 
țărănească în parte nu are șanse prea mari să devină 
profitabilă și să evite riscurile inerente domeniului în 
care activăm. La o capacitate de circa 10 tone de produs 
și în lipsa unor condiții adecvate de păstrare e greu să te 
menții pe curs. Asocierea rezolvă mai multe probleme, 
printre care cea mai prioritară este asigurarea unei 
infrastructuri conforme”, spune Mihai Țurcanu, unul 
dintre inițiatorii asocierii. 

Pentru a deveni mai competitivi, aveau nevoie de un 
frigider, indispensabil pentru păstrarea în condiții 
optime a produsului muncii lor - strugurii. În funcţie 
de sezon în frigider sunt păstrate mere, pere, piersice, 
caise și cireșe.

Six farmers in Taraclia village, Causeni district, 
found the recipe for success in agriculture - an 
area of activity that cannot bring profits unless you 
have enough resources and means to intervene 
promptly and to plan activities. They established the 
cooperative “Strugurii chihlimbarii” and united their 
efforts, money and skills to build an infrastructure 
that would bring them sense of security and the so 
long dreamed profits. “It is a very effective form of 
carrying out the activity. After we had teamed up, we 
felt the benefits of cooperation and realized we were 
stronger together. The chances for a farmer working 
on his or her own to become profitable and to avoid the 
risks inherent in agriculture are not too great. Keeping 
afloat is difficult if you can only provide a capacity 
of about 10 tons of product and lack proper storage 
conditions. The cooperation solves many issues, 
including the top priority one: ensuring a consistent 
infrastructure,” says Mihai Turcanu, one of the 
initiators of the association.  

To become more competitive, they needed a 
refrigerator, which was essential for preserving the 
result of their work – the grapes. Depending on the 
season, they store apples, pears, peaches, apricots 
and cherries.

CÎ ”Struguri chihlimbarii”, s. Taraclia, 
r. Căușeni: valoarea proiectului 
investițional de construcție a unui 
depozit frigorific - 694.090 dolari SUa, 
dintre care 284.645 dolari SUa reprezintă 
grantul MaCP.

Ci ”Struguri chihlimbarii”, Taraclia village, 
Causeni district: value of the investment 

project for construction of a cold 
storage facility – USD 694.100, 

including USD 284.600 MaCP grant.

PiEȚE NOi DE DESFaCERE 
PENTRU STRUGURii 
MOlDOVENEȘTi GRaȚiE 
PROiECTElOR iNVESTiȚiONalE

NEW MaRKETS FOR 
MOlDOVaN GRaPES DUE TO 
iNVESTMENT PROJECTS

CAPACITATEA DE PRODUCȚIE

Suprafața de producție – 270 ha.
Volumul anual al producției – 3672 tone.
Tehnici de conservare și ambalare:

- Depozit frigorific intern cu o capacitate de depozitare – 1200 tone.
- Stivuitoare 
- Sala de ambalare
- Linie de sortare

Perioada de depozitare – iunie-martie
Utilaje tehnice:

- Tractoare
- Sistem de irigare
- Cultivatoare
- Pluguri
- Stropitori
- Grape cu discuri
- Freze

PRODUSUL SOIURI CANTITATEA GRAFICUL SEzONIER
Mere Idared

Golden Delicios
Florina
Renet Simirenco 
Gala
Ionagold

200 t
400 t
200 t
120 t
100 t
100 t

septembrie-martie
septembrie-martie
septembrie-martie
septembrie-martie
septembrie-martie
septembrie-martie

Prune Stenley
Cabardinca
Cacanska naibolee
President

600 t
200 t
300 t

50 t

august-septembrie
iulie-ceptembrie
iulie-ceptembrie

septembrie-noembrie
Piersice Dragobete 

Redhaven 
Cardinal 
Moldova 

32 t
150 t

32 t
40 t

iulie-august
iulie-august
iulie-august

august-septembrie
Caise Crasnosechii 

Nadejda 
50 t
50 t

iulie 
iulie 

Cireşe Crupnoplodnaea 30 t iunie-iulie
Struguri Moldova

Alb de suruceni
Lora 
Cardinal 
Prezentabil 
Codreanca

675 t
80 t
10 t

135 t
65 t
53 t

septembrie-martie
septembrie-decembrie
septembrie-decembrie

august-septembrie
septembrie-decembrie

august-septembrie
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Inițial, proiectul investițional a presupus construcția 
unui frigider, având în complex o cameră de pre-răcire 
și o linie de sortare cu capacitatea de 1.5 tone pe oră. 
Însă agricultorii simțeau nevoia extinderii, așa că nu 
au ezitat prea mult. 

”Am pus mână de la mână, am solicitat și suport din 
partea proiectului MACP și am construit un frigider de 
care beneficiază toți membrii cooperativei. Acesta avea 
inițial o capacitate de 670 de tone, dar după extindere, 
adică în 2016, a fost completat cu încă 4 camere, unde 
pot fi păstrate alte 500 de tone de produs”, adaugă Mihai 
Țurcanu.

Mihai ȚURCaNU, MEMbRU COOPERaTiVĂ: ”Fiecare 
gospodărie țărănească în parte nu are șanse prea 
mari să devină profitabilă și să evite riscurile 
inerente domeniului în care activăm.”

Cooperativa ”Struguri Chihlimbarii” dispune de 
suprafețe cumulate de plantații horticole de 270 ha. 
Produsul de bază ce unește toți cei 6 membri sunt 

Initially, the investment project aimed at construction 
of a cold storage facility equipped with a pre-cooling 
chamber and a sorting line with a capacity of 1.5 tons 
per hour. But farmers felt the need to expand, and 
they did not hesitate too long.

“After everyone had provided his or her own 
contribution, we requested support from MACP and 
built a cold storage facility used by all members of the 
cooperative. It originally had a capacity of 670 tons, 
but after expansion, i.e. in 2016, it was completed with 
4 more chambers, where 500 tons of products can be 
stored,” adds Mihai Turcanu.

Mihai TURCaNU, MEMbER OF ThE COOPERaTiVE: 
”The chances for a farmer working on his or her 
own to become profitable and to avoid the risks 
inherent in agriculture are not too great.”

The total area of land processed by the cooperative 
”Struguri Chihlimbarii” amounts to 270 ha. Table 
grapes are the basic product of the 6 members, 
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strugurii de masă, cel mai reprezentativ soi fiind 
”Moldova”, plantațiile întinzându-se pe aproape 45 
de hectare. Astfel, în fiecare an, circa o mie de tone 
de fructe sunt prelucrate și păstrate în depozit. 
Existența unui asemenea frigider performant permite 
prelungirea perioadei de păstrare și menținerea 
calității inițiale, ceea ce contribuie în mod sigur la 
conformarea fructelor la standardele europene și 
comercializarea acestora în sezonul rece, atunci când 
prețurile oferite de comercianți sunt mai mari. ”Ne-am 
dorit să fim responsabili de tot ciclul producere-păstrare, 
iar depozitul care funcționează după tehnologia unei 
atmosfere controlate a fost o condiție esențială în 
acest sens. Planificăm construirea unei camere de 
pre-răcire pe bază de freon, dar și instalarea panourilor 
solare pentru a economisi energia electrică”, subliniază 
administratorul cooperativei, Vasile Surchicean.

VaSilE SURChiCEaN, aDMiNiSTRaTOR 
COOPERaTiVĂ: ”Ne-am dorit să fim responsabili 
de tot ciclul producere-păstrare, iar depozitul 
care funcționează după tehnologia unei atmosfere 
controlate a fost o condiție esențială în acest sens.” 

and ”Moldova” is the main variety, its plantations 
stretching over nearly 45 hectares. Every year, 
about one thousand tons of grapes are processed 
and stored in the warehouse. The facility allows 
extending the shelf life and preserving the original 
quality, which in turn helps ensure compliance 
of the fruits with the European standards and 
selling them in the cold season, when the prices 
offered by traders are higher. “We wanted to be 
responsible for the complete production-storage 
cycle and a facility operating based on the controlled 
atmosphere technology was a basic condition in 
this regard. We now plan to build a freon-based pre-
cooling chamber and install solar panels to save 
energy,” stresses the manager of the cooperative, 
Vasile Surchicean.

VaSilE SURChiCEaN, MaNaGER OF ThE 
COOPERaTiVE: ”We wanted to be responsible 
for the whole production-storage cycle, 
and a facility operating based on controlled 
atmosphere technology was a basic condition in 
this regard.” 
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Fermierii au procurat din Grecia și o linie de sortare și 
ambalare a strugurilor, astfel încât să diversifice oferta 
de prezentare a produsului. Dacă până în prezent stru-
gurii erau ambalați în lăzi de 20 kg, în timpul apropiat 
vor fi utilizate caserolele de 1-2 kg, solicitate de rețelele 
de magazine. Producătorii spun că astfel își doresc să 
identifice mai mulți cumpărători permanenți, interesați 
de contracte de lungă durată și care își doresc livrări sis-
tematice. ”E indiscutabil faptul că proprietățile gustative 
ale fructelor noastre sunt net superioare celor de import. 
Totuși, de cele mai dese ori, oamenii cumpără ”cu ochii”. 
Tocmai de aceea aspectul produsului și promovarea lui 
sunt importante. În ultimii 2-3 ani, producția noastră 
ajunge în special în România, dar ne dorim să cucerim și 
alte piețe europene de desfacere. Sigur, nu vom renunța 
nici la colaborarea cu importatorii din Ucraina, Belarus și 
Federația Rusă, însă vom insista să încheiem contracte 
de lungă durată cu rețelele de supermarket-uri, care ne 
vor asigura achitări stabile și siguranța la care visăm”, 
menționează Mihai Țurcanu.

Mihai ȚURCaNU, MEMbRU COOPERaTiVĂ: 
”În ultimii 2-3 ani, producția noastră a ajuns în 
special în România, dar ne dorim să cucerim și alte 
piețe europene de desfacere.

To diversify the product presentation, the farmers 
have imported a sorting and packing line for grapes. 
While until recently the grapes were packed in 20 
kg crates, in the future the cooperative will be 
using 1-2 kg casseroles, as requested by the store 
chains. The producers say they want to identify 
more permanent buyers interested in long term 
contracts and regular supplies. “There are no doubts 
that local fruits taste much better than the imported 
ones. However, most often, people choose with their 
eyes. Therefore, the appearance of the product and 
its promotion are important. In the last 2-3 years, our 
products have been sold in Romania, but we also want 
to conquer other European markets. Sure, we will not 
give up our collaboration with importers from Ukraine, 
Belarus and the Russian Federation, but we insist on 
concluding long-term agreements with market chains 
that can ensure stable payments and stability,” says 
Mihai Ţurcanu.

Mihai ȚURCaNU, MEMbER OF ThE COOPERaTiVE: 
”in the recent 2-3 years, our products have been 
sold in Romania, but we also want to conquer 
other European markets.”
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Cooperativa asigură un loc de muncă stabil și un venit 
lunar decent pentru aproximativ 120 de persoane. 
Aceștia sunt încadrați în activități la fiecare etapă. 
Astfel, 30 de mecanizatori și 10 șoferi sunt angajați 
permanent, iar 70 de localnici sunt implicați sezonier. 
”Depozitul frigorific asigură toate condițiile de muncă și 
odihnă pentru muncitori în conformitate cu standardele 
europene. În imediata apropiere a depozitului este situată 
o clădire cu două etaje, care este arendată la momentul 
de față de cooperativă și utilizată anume cu scopul ca 
angajații să poată beneficia de condiții adecvate. Aici, 
muncitorii iau masa și se odihnesc.”

VaSilE SURChiCEaN, aDMiNiSTRaTOR 
COOPERaTiVĂ: ”Depozitul frigorific asigură toate 
condițiile de muncă și odihnă pentru muncitori la 
standarde europene.”

Fermierii mizează pe calitatea produsului, prin 
respectarea strictă a standardelor naţionale şi 
internaționale. Totuși, aceștia conștientizează faptul 
că, după ce au rezolvat problema păstrării, prelucrării 
și sortării fructelor, trebuie să insiste asupra aspectului 
ambalajului, care, potrivit lor, are nevoie de îmbunătățiri. 
Totodată, agricultorii spun că, începând cu acest an, 
vor extinde podgoriile cu încă 20 de hectare, iar pe 
viitor vor construi și o uscătorie de fructe.

The cooperative provides a stable job and a decent 
monthly income to about 120 people. They are 
involved in all stages of work. Thus, 30 mechanics 
and 10 drivers are permanent employees and 70 
locals are involved as seasonal workers. “We 
provide the best conditions of work and rest for our 
workers in line with European standards. We rent 
a two-storey building in the vicinity of the facility, 
which is used as a place for our workers to have 
lunch and rest.”

VaSilE SURChiCEaN, MaNaGER OF ThE 
COOPERaTiVE: ”The storage facility provides 
the best conditions for work and rest in line with 
European standards.”

Product quality is the top priority for farmers, and it 
is ensured by strict compliance with the national and 
international standards. However, they realize that, 
having solved the problem of storage, processing 
and sorting of fruits, they must focus on the 
appearance of the package, which in their opinion 
needs improvement. The farmers also say that 
starting this year, they will expand the vineyards by 
20 hectares, and in the future they will build a fruit 
drying line.



s. Teţcani

Briceni

GŢ „Stînca Tamara Gheorghe”
administrator – Tamara Stînca

GŢ „Stînca Gheorghe Vasile”
administrator – Gheorghe Stînca

GŢ „Stînca Ion Gheroghe”
administrator – Ion Gh. Stînca

GŢ „Stînca Ion Vasile”
administrator – Ion Vasile Stînca

GŢ „Stînca Vasile Gheorghe”
administrator – Vasile Gh. Stînca

s. Teţcani, r-nul Briceni,
Republica Moldova

Telefon administrator: 
Stînca Vasile, 069663037

E-mail: vaseastinca@mail.ru

Stînca Grup
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Nordul Moldovei este renumit pentru livezile de meri, 
care se întind pe suprafețe impresionante. Fiind 
adevărate cărți de vizită ale regiunii, și antreprenorii 
pun mare preț pe continuitatea afacerilor în acest 
domeniu. Pentru a face față concurenței acerbe, dar și 
pentru a obține un preț rezonabil, mai mulți horticultori 
au constituit grupuri de producători. Același algoritm 
au decis să-l adopte și membrii cooperativei ”Stînca 
Grup”, care și-au unit eforturile pentru a crea condiții 
bune de păstrare a producției.

The Northern region of Moldova is famous for its 
apple orchards, stretching over impressive surfaces. 
Apples have always been in the focus of attention of 
many entrepreneurs, becoming a true symbol of the 
region. To cope with fierce competition, but also to 
get a reasonable price, some horticultural producers 
have formed producer groups. Members of „Stinca 
Group” decided to use the same algorithm and joined 
their forces, aiming to create better conditions for 
the storage of their production.

CÎ ”Stînca Grup”, r. Briceni: Valoarea 
totală a proiectului investițional pentru 
construcția unui frigider, procurarea 
unui stivuitor și a 458 de containere – 
899.539 dolari SUA, dintre care 350.000 
dolari SUA reprezintă grantul MACP.

CI ”Stînca Grup”, Briceni district: 
The total value of the investment project 

for construction of a cold storage facility, 
purchase of a forklift and 458 containers 

– USD 899.539, including USD 350.000 
received as a grant under MACP.

MERELE, CARTEA DE VIZITĂ 
A RAIOANELOR DE NORD 
ALE ȚĂRII

APPLES, A SYMBOL OF 
MOLDOVA’S NORTHERN 
DISTRICTS

Stînca 
Grup

CAPACITATEA DE PRODUCȚIE
Suprafața de producție – 52.25 ha.
Volumul anual al producției – 3000 tone.
Tehnici de conservare și ambalare:

- Depozit frigorific intern cu o capacitate de depozitare 
1850 tone.

- Stivuitoare 
- Sala de ambalare
- Linie de sortare

Perioada de depozitare: august-octombrie.
Utilaje tehnice:

- Tractoare
- Sistem de irigare
- Cultivatoare
- Pluguri
- Stropitori
- Grape cu discuri
- Freze

PRODUSUL SOIurI cantItatEa GRAFICUL 
SEZONIER

Mere Idared
Golden delicios 
Renet simerenko 
Florina 
Starkrimson+Gloster 
Banan de iarnă

1500 t
500 t 
400 t 
200 t
200 t 
200 t

septembrie-
noiembrie
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VASILE STÎNCA, ADMINISTRATOR COOPERATIVĂ: 
”Cu doi ani în urmă, din cauza iernii foarte calde, 
practic toată roada a fost compromisă, iar munca 
de un an întreg s-a dus pe apa sâmbetei. Având în 
vedere pierderile colosale pe care le-am înregistrat, 
ne-am gândit că unica soluție e să identificăm 
posibilități pentru a extinde spațiile de păstrare.”

Grupul este format din cinci membri, care au consolidat 
peste 52 de hectare de livadă de meri. Chiar dacă și îna-
inte de construcția frigiderului antreprenorii aveau anu-
mite condiții de păstrare, totuși capacitatea lăsa de dorit 
și erau nevoiți să depoziteze merele în spații improprii: 
”Înainte de a construi acest frigider de 1865 de tone aveam 
unul, dar foarte mic. Doar 20 la sută din producție putea fi 
păstrată corespunzător, ceea ce era foarte puțin. Asta, în 
timp ce noi, cei cinci antreprenori, recoltam până la 2000 
de tone de mere. Cu doi ani în urmă, din cauza iernii foarte 
calde, practic toată roada a fost compromisă, iar munca 
de un an întreg s-a dus pe apa sâmbetei. Având în vedere 
pierderile colosale pe care le-am înregistrat, ne-am gândit 
că unica soluție e să identificăm posibilități pentru a extin-
de spațiile de păstrare. Astfel, am purces la implementarea 
acestui proiect investițional.”, povestește administratorul 
cooperativei, Vasile Stînca.

VASILE STINCA, MANAGER OF THE COOPERATIVE: 
“Two years ago, most of the harvest was 
compromised by a very warm winter, and the 
work of a whole year went down the drain. After 
this huge loss, we realized the only solution was 
to identify opportunities to expand the storage 
space.”

The group consists of five members, which con-
solidated more than 52 hectares of apple orchards. 
Though some storage spaces were available even be-
fore construction of the new cold storage facility, their 
capacity was not sufficient and the producers had to 
store apples in inappropriate spaces: “Before we built 
this 1865-tons facility, we had a very small refrigera-
tor. Only 20 percent of production could be maintained 
properly, which is too little, considering that the five 
entrepreneurs are harvesting up to 2,000 tons of ap-
ples. Two years ago, most of fruits were compromised 
by a very warm winter, and the work of a whole year 
went down the drain. After this huge loss, we realized 
the only solution for us was to identify opportunities 
to expand the storage space. So we proceeded to the 
implementation of this investment project”, says the 
manager of the cooperative, Vasile Stinca.
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Producătorii au aflat despre proiectul MACP și 
au decis să aplice: ”Echipa MACP a finalizat rapid 
lucrul asupra dosarului, deoarece întruneam toate 
condițiile impuse de finanțatori. În plus, toți membrii 
grupului erau entuziasmați de ideea de creștere, 
de perfecționare, de adaptare la cerințele pieței de 
desfacere. Noi vrem să fim competitivi, să facem 
agricultură modernă, pentru că în aceste aspecte 
rezidă viitorul. Mai greu a fost la bancă, dar s-a decis 
și acolo favorabil”, spune unul dintre fondatorii 
cooperativei, Gheorghe Stînca. 

GHEORGHE STÎNCA, MEMBRU COOPERTIVĂ: “Anul 
trecut a fost unul de testare. A fost un eveniment în 
premieră, căci am reușit să punem la păstrare toate 
merele. Astfel, am putut negocia prețuri mai bune și 
am înregistrat venituri peste așteptări.”

Construcția frigiderului a durat aproximativ 52 de zile, 
iar tehnologiile utilizate sunt dintre cele mai moderne. 
Depozitul este constituit din șase camere frigorifice, 
iar temperatura de păstrare poate fi setată în funcție 
de soi: „Anul trecut a fost unul de testare. A fost un 
eveniment în premieră, căci am reușit să punem la 
păstrare toate merele. Astfel, am putut negocia prețuri 
mai bune și am înregistrat venituri peste așteptări. A 

The producers decided to apply to MACP grant 
program as soon as they had found about this 
opportunity “MACP team completed the file quickly 
because all conditions imposed by donors were met. 
In addition, all group members were enthusiastic 
about the idea of   growth, improvement, adaptation to 
market requirements. We want to be competitive, to do 
modern agriculture, because this is the future. Some 
difficulties were encountered with the bank loan, but 
the decision was ultimately positive”, says one of the 
cooperative’s founders, Gheorghe Stinca.

GHEORGHE STINCA, MEMBER OF THE 
COOPERATIVE: “Last year was a pilot year, and we 
managed to preserve all apples. Thus, we were 
able to negotiate better prices and our revenues 
were greater than expected.”

The construction of the cold storage facility 
lasted for about 52 days, and we used the most 
advanced technologies. The facility consists of 
six cold chambers, the temperature in which can 
be set depending on the variety: ”Last year was a 
pilot year, and we managed to preserve all apples. 
Thus, we were able to negotiate better prices and 
our revenues were greater than expected. We were 
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fost o bucurie comună să ne convingem că am luat cea 
mai bună decizie”, mai spune Gheorghe Stînca.

Dar în agricultură anii nu seamănă unul cu altul. Din 
cauza îngheţurilor de la finele lunii aprilie roada de 
mere din raioanele de nord ale ţării a fost practic 
compromisă. Cel mai afectat a fost raionul Briceni, 
unde-și au plantațiile producătorii și care, de altfel, 
este şi unul cu cea mai mare pondere de producere 
a merelor: ”Din păcate, anul precedent, gerul ne-a dat 
puțin planurile peste cap. Depindem de capriciile naturii. 
Estimam să recoltăm cam 3000 de tone, dar am colectat 
aproximativ 1000 de tone”, menționează administratorul 
cooperativei, Vasile Stînca.

VASILE STÎNCA, ADMINISTRATOR COOPERATIVĂ: 
„Sperăm, după ce vom achita creditul actual, să 
dezvoltăm și infrastructura de prelucrare, pentru că 
de aceasta sunt legate la direct viitoarele noastre 
contracte și câștiguri.”

Totuși, horticultorii nu disperă, pentru că mai 
mulți antreprenori din zonă vor să-și depoziteze 
marfa în frigiderul cooperativei. Astfel, activitatea 
depozitului va fi asigurată, iar din cei 50 de lucrători 
sezonieri, aproximativ 10 vor avea un loc de muncă 
permanent, în condiții decente și cu un salariu 
motivant. Între timp, membrii cooperativei își fac 
planuri pentru următorul pas pe care vor să-l facă 

all truly happy as we saw we had taken the right 
decision,” says Gheorghe Stinca.

But no year is like another in agriculture. The apples 
harvest in the north of the country was affected 
by the late April frosts. Briceni district, where the 
cooperative’s orchards are located and which 
accounts for most apple production, was the most 
affected district of Moldova: “Unfortunately, the plans 
we had made for the last year could not be achieved 
because of the frost. We depend on the vagaries of 
nature. According to our estimations, we picked about 
1000 tons of apples, while we originally expected 
to harvest about 3,000 tons” said the cooperative’s 
manager, Vasile Stinca.

VASILE STINCA, MANAGER OF THE COOPERATIVE: 
„After we pay-off the loan, we will hopefully 
develop the processing infrastructure, as our 
future contracts and gains are directly linked to it.”

However, the horticulturists do not despair, because 
some entrepreneurs in the area want to store their 
products in the cooperative’s facility. Thus, the work 
of the facility will be assured, and out of the 50 
seasonal workers, about 10 will have a permanent 
job, in decent conditions and with a good salary. 
Meanwhile, the cooperative members make plans 
for the next step to be made together, namely the 
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împreună, și anume achiziționarea și instalarea unei 
linii de sortare și ambalare a merelor: ”Tot ceea ce 
producem exportăm. Doar un procent mic din marfă 
este destinat pieței interne. Din păcate, vindem 
deocamdată prin intermediari, pentru că nu avem 
linii de sortare, ambalare, nu avem camioane pentru 
transportare. Sperăm, după ce vom achita creditul 
actual, vom dezvolta și infrastructura de procesare, 
pentru că de aceasta sunt legate la direct viitoarele 
noastre contracte și câștiguri. În condițiile actuale ne 
concentrăm pe producție și pe asigurarea capacității 
frigiderului” remarcă administratorul.

GHEORGHE STÎNCA, MEMBRU COOPERATIVĂ: 
„În momentul de față, piața de consum dictează 
schimbarea, iar dacă noi vrem să vindem, vrem să 
facem față concurenței și să nu muncim în van, 
trebuie să ținem cont și să ne adaptăm la cerințele 
pieței.”

Producătorii mai spun că, în pofida crizei, a 
embargourilor și a riscului prezentat de condițiile 
meteorologice, agricultura trebuie să devină una 
performantă: ”Este unica condiție pentru a obține profit. 
Dacă nu investești în tehnologii, nu ai viitor. În momentul 
de față piața de consum dictează schimbarea, iar dacă 
noi vrem să vindem, vrem să facem față concurenței 
și să nu muncim în van, trebuie să ținem cont și să ne 
adaptăm la cerințe. Acesta trebuie să devină un motto 
pentru toți agricultorii, ca domeniul să nu mai fie unul 
păgubos”, conchide Gheorghe Stînca. 

Începând cu anul viitor, membrii cooperativei planifică 
extinderea suprafeței plantațiilor, dar și diversificarea 
soiurilor. 

purchase and installation of a sorting and packing 
line for apples: “We export everything we produce. 
Only a small percentage of products is intended for 
the domestic market. Unfortunately, we now sell 
through intermediaries, because we have no sorting 
or packing lines; we have no trucks for transportation. 
Hopefully, after we pay off the current loan, we will 
develop the processing infrastructure, because our 
future contracts and gains are directly linked to it. 
Under the current conditions we focus on production 
and operation of the refrigerator at its full capacity”, 
adds the manager.

GHEORGHE STINCA, MEMBER OF THE 
COOPERATIVE: „The consumption market demands 
some changes. If we want to sell, to cope with the 
competition and not to work in vain, we must take 
into account the market requirements and adapt to 
them.”

The producers also say that despite the crisis, 
embargoes and the risk posed by weather, 
agriculture must become advanced: This is the 
only condition for profit. If you do not invest in 
technology, you have no future. The consumption 
market demands some changes. If we want to sell, 
to cope with the competition and not work in vain, 
we must take into account the market requirements 
and adapt to them. This must become a motto for 
all farmers, if we want agriculture to be profitable,” 
concludes Gheorghe Stinca.

Starting next year, the cooperative members plan 
to expand the area of plantations and diversify the 
varieties.



s. Căplani

Ştefan-Vodă

GŢ „Pîntea Stanislav” 
administrator – Stanislav Pîntea

GŢ „Colina Tabunşcic”
administrator – Ion Tabunşcic

GŢ „AgroFresh”
administrator – Ana Tabunşcic

GȚ „Valeriana”
administrator – Valeriu Tabunşcic

GȚ „Victoria Grigoriev”
administrator – Victoria Grigoriev

s. Căplani, r-nul Ștefan Vodă,
Republica Moldova

Telefon administrator: 
Tabunşcic Valeriu, 068028908

Telefon contabil:
Cotorobai Parascovia, 069521003

E-mail: pasacotorobai@yahoo.com

IVas ECo-PRIM
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Accederea mai ușoară pe piețele de desfacere a fost 
dintotdeauna o preocupare majoră a agricultorilor. 
Numai că, începând cu 1 septembrie 2014, atunci când 
a fost pusă în aplicare Zona de Liber Schimb cu Uniunea 
Europeană, perspectivele au devenit palpabile. Și asta, 
după ce fermierii au obținut acces facilitat la finanțări, 
cu condiția de a constitui grupuri de producători, 
pentru a spori competitivitatea lor și de a avea acces 
la noi piețe de desfacere.

”Identificarea și diversificarea oportunităților de 
comercializare a producției este piatra de încercare 
pentru orice agricultor. Fiecare agricultor în parte, cu 1 – 
2 tone de legume, nu e competitiv, pentru că, dacă vrei să 
fii credibil și sustenabil în fața eventualilor importatori, e 
nevoie de zeci și sute de tone”, spune fermierul Valeriu 
Tabunșcic.

Easier access to markets has always been a major 
concern for farmers. Signing of the Deep and Com-
prehensive Free Trade Agreement with the European 
Union in September 2014 opened new export oppor-
tunities for local farmers. In order to increase the 
potential to fully capitalize on these opportunities, 
Moldova’s development partners have provided new 
financing mechanisms. As shown by the experience 
of other countries, producer groups are one of the 
most effective forms of increasing competitiveness.

”Identification and diversification of marketing 
opportunities is the top priority for any farmer. Good 
results are not possible with just 1-2 tons of vegetables, 
because if you want to be credible and sustainable to 
the prospective importers, you need tens and hundreds 
of tons,” says the farmer Valeriu Tabunscic.

CÎ ”Ivas Eco-Prim”, s. Căplani, 
r. Ștefan Vodă: valoarea proiectului 
investițional de construcție a unui 
depozit frigorific - 330.209 dolari sUa, 
dintre care 109.100 dolari sUa reprezintă 
grantul MaCP.

CI ”Ivas Eco-Prim”, Caplani village, 
stefan Voda district: value of the investment  

project for construction of a cold storage 
facility – UsD 330.209, 

including UsD 109.100 received 
as a grant under MaCP

ECHIPaMENTELE FRIGoRIFICE 
MoDERNE, CoNDIȚIE sINE QUa NoN 
PENTRU o aGRICULTURĂ CoMPETITIVĂ

MoDERN REFRIGERaTIoN 
EQUIPMENT, a PREREQUIsITE 
FoR CoMPETITIVE aGRICULTURE

CAPACITATEA DE PRODUCȚIE
Suprafața de producție – 70 ha.
Volumul anual al producției – 700 tone.
Tehnici de conservare și ambalare:

- Depozit frigorific intern cu o capacitate de – 500 tone.
- Stvuitoare
- Sala de ambalare

Perioada de depozitare: iulie-februarie.
Utilaje tehnice:

- Tractoare
- Sistem de irigare
- Cultivatoare
- Pluguri
- Stropitori
- Grape cu discuri
- Freze

PRODUSUL SOIURI CANTITATEA GRAFICUL SEZONIER

Mere Simireancă,
Djonotan

80 tone septembrie-martie

Persice Rethaven colins 110 tone iulie-august

Cartofi Riviera, 
Romano

50 tone
 100 tone

octombrie-martie
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IoN TaBUNȘCIC, MEMBRU CooPERaTIVĂ: 
”Frigiderul e construit pe bază de freon, fiind vorba 
despre un model nou, foarte econom. astfel, și 
facturile pentru consumul de energie sunt mai mici, 
un lucru foarte important.”

Mizând pe aceste facilități, cinci producători din satul 
Căplani, raionul Ștefan Vodă, au creat cooperativa 
de întreprinzători ”Ivas Eco-Prim”, specializată în 
producerea unei game largi de produse – piersici, 
nectarine, struguri de masă, mere, zmeură, căpșuni, 
dovlecei, cartofi, semințe de cartofi, ardei dulce și 
castraveți. Fiecare dintre cei cinci fondatori dispun de 
plantații dotate cu sisteme de irigație.

”Ne-am asociat pentru a rezolva două probleme: livrarea 
unei cantități mai mari de fructe și legume pentru 
a interesa distribuitorii și evita intermediarii, dar și 
construcția și instalarea unui frigider cu o capacitate 
de 500 tone”, spune Valeriu Tabunșcic, administratorul 
cooperativei.

Fermierul mărturisește că, inițial, decizia lor a fost pri-
vită cu scepticism de alți fermieri, însă, ulterior, aceștia 
au fost interesați de ideea cooperării. Un alt membru al 
cooperativei, Ion Tabunșcic, este sigur că rapiditatea 
și consecvența cu care au acționat membrii cooperati-
vei i-a convins că asocierea este răspunsul perfect la 
cerințele pieței: ”Am construit depozitul frigorific într-un 
timp record, în mai puțin de un an de zile. Cooperativa s-a 
dezvoltat continuu, iar mulți fermieri s-au adresat la noi 
pentru un schimb de bune practici. Exemplul nostru este 
unul pozitiv, ceea ce i-a determinat să-și dorească o infra-
structură la fel ca a noastră.”

La fel consideră și Valeriu Tabunșic, care spune că 
grantul obținut a fost o adevărată trambulină pentru 

IoN TaBUNsCIC, MEMBER oF THE CooPERaTIVE: 
”We have built a modern, Freon-based fridge, 
which is very economical. This allows us to pay 
less for energy bills, which is very important. “

Relying on these facilities, five producers in 
Caplani village, Stefan Voda district, established 
the cooperative of entrepreneurs “Ivas Eco-Prim”, 
specialized in producing a wide range of products 
– peaches, nectarines, table grapes, apples, 
raspberries, strawberries, zucchini, potatoes, seed 
potatoes, sweet peppers and cucumbers. Each of 
the five founders has plantations equipped with 
irrigation systems.

“We teamed up to solve two problems: to be able to 
supply larger quantities of fruits and vegetables and to 
avoid intermediaries, but also install a 500-tons cold 
storage facility,” says Valeriu Tabunscic, manager of 
the cooperative.

The farmer confesses that initially their decision 
was viewed with skepticism by other farmers, but 
later they were interested in the idea of   cooperation. 
Another member of the cooperative, Ion Tabunscic 
is confident that the speed and firmness in the acts 
of the cooperative members convinced others that 
association was the perfect response to market 
demands: “We have built the cold storage facility 
in record time, less than a year. The cooperative had 
grown continuously, and many farmers came to us 
to learn the best practices. Our example is positive, 
making others want to have infrastructure like ours.”

This idea is shared by Valeriu Tabunsic, who says 
that the grant they received from MACP was a real 
springboard for business development: “MACP gave 
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dezvoltarea afacerii: ”Proiectul MACP ne-a dat un im-
bold, ne-a determinat să înțelegem că anume asocierea 
în grupuri de producători este soluția pentru a face 
față cerințelor pieței, pentru a deveni credibili în fața 
potențialilor cumpărători și a evita riscurile inerente 
domeniului în care activăm. Suportul oferit plusat la 
contribuția noastră ne-a permis să construim depozitul”, 
declară Valeriu Tabunșcic.

VaLERIU TaBUNȘCIC, aDMINIsTRaToR 
CooPERaTIVĂ: ”având în vedere faptul că producția 
este păstrată în condiții foarte bune și este de o 
calitate înaltă, suntem siguri că o vom comercializa 
la prețuri avantajoase.”

Frigiderul este constituit din 5 camere, ceea ce permi-
te manipularea producţiei şi aplicarea diferitor regi-
muri de păstrare pentru diferite produse. Construcţia 
frigiderului s-a efectuat de la zero şi s-a bazat pe uti-
lizarea tehnologiilor moderne. Totodată, tehnologia de 
păstrare a fructelor este una din cele mai performante, 
bazată pe menţinerea atmosferei controlate.”Frigiderul 
e construit pe bază de freon, fiind vorba despre un model 
nou, foarte econom. Astfel, și facturile pentru consumul 
de energie sunt mai mici, un lucru foarte important. Este 
primul și unicul echipament frigorific de acest gen din 
raion”, adaugă Ion Tabunșcic.

us a push, made us realize that association in producer 
groups was the best solution to meet market demands, 
to become credible to potential buyers and avoid the 
inherent risks. The support we received in addition to 
our contribution enabled us to build the warehouse,” 
says Valeriu Tabunscic.

VaLERIU TaBUNsCIC, MaNaGER oF THE 
CooPERaTIVE: ”Due to proper conditions of 
storage, we are sure we will be able to sell our 
products at good prices.”

The facility consists of 5 chambers, which allow 
handling the production and using different regimes 
for storage of different products. The facility 
was built from scratch and was based on use of 
modern technologies. At the same time, the storage 
technology is one of the best, operating with 
controlled atmosphere. “We have built a new model 
fridge, freon-based, which is very economical. This 
allows us paying less for energy bills, which is very 
important. This has been the first and only facility of 
this kind in the district,” adds Ion Tabunscic.
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Implementarea proiectului investiţional le permite 
membrilor cooperativei să-și planifice activitățile și să 
comercializeze producţia agricolă în condiții mai avan-
tajoase, negociind preţuri mai bune. ”La moment, în una 
dintre camere sunt depozitate 80 de tone de mere și 380 
de tone de struguri de soiul ”Moldova”, ambalați în lăzi de 
8 kg. După comercializarea strugurilor prelucrăm cartoful, 
care inițial este spălat și apoi depozitat. Este păstrat în fri-
gider până la sfârșitul lunii martie. Începând cu luna apri-
lie cartofii sunt vânduți. Având în vedere faptul că sunt 
păstrați în condiții foarte bune, cartofii sunt de o calita-
te înaltă, suntem siguri că îi vom comercializa la prețuri 
avantajoase”, ne povestește Ion Tabunșcic.

IoN TaBUNȘCIC, MEMBRU CooPERaTIVĂ: ”avem 
asigurate toate condițiile ca să exportăm și în alte 
țări. În primă etapă, tatonăm piața românească 
și deja avem semnale pozitive: cei cărora le-am 
prezentat produsele noastre au remarcat calitatea 
excepțională, dar și potențialul cooperativei de a 
asigura cantitățile necesare.”

Membrii cooperativei produc anual în jur de 200-250 
de tone de piersici, 300 de tone de mere, 200 de tone 
de cartofi și 100 de tone de ardei, varză, morcov. În 
principal, producția este comercializată în piețele 
din Chișinău. ”Prima etapa a fost să ne asociem, în 
faza a doua am construit depozitul și o bază solidă 
pentru prelucrarea producției. Etapa a treia presupune 
identificarea piețelor de desfacere. Privim cu încredere 
spre alte piețe, pentru că în țara noastră posibilitățile 
sunt limitate, iar prețul pe care-l putem obține este foarte 
mic. Nu cred că este o misiune imposibilă, deoarece 
propunem producție competitivă, la cele mai înalte 
standarde de calitate”, accentuează Valeriu Tabunșcic. 

Anul acesta, fermierii au reușit încheierea unor 
contracte avantajoase cu importatori din Ucraina, care 
au fost interesați să procure cantități destul de mari de 
piersici și cartofi.

Implementation of the investment project allows 
the cooperative to plan its activities and sell the 
agricultural production for better prices and on better 
terms. “There are 80 tons of apples and 380 tons of 
grapes stored in our facility now, packed in boxes of 8 
kg. After the grapes have been sold, we start processing 
the potatoes, which are first washed and then stored. 
The potatoes are stored until the end of March. In April 
we start selling potatoes. Due to storage in very good 
conditions, the potatoes are of high quality, and we are 
confident we will sell them at reasonable prices,” says 
Ion Tabunşcic.

IoN TaBUNsCIC, MEMBER oF THE CooPERaTIVE: 
”Now we have all necessary conditions to export 
our products to other countries. as a first step, we 
tackled the Romanian market and we have some 
positive signals: all those who saw our products 
noted the exceptional quality, but also the potential 
of the cooperative to ensure the necessary 
quantities.

The cooperative members annually produce around 
200-250 tons of peaches, 300 tons of apples, 200 
tons of potatoes and 100 tons of pepper, cabbage, 
and carrot. The products are mainly sold in Chisinau 
markets. “The first step has been to associate, in the 
second phase we built the storage facility and a solid 
base for production processing. The third stage involves 
identification of markets. We are looking forward to 
other markets, because in our country possibilities 
are limited, and the price we can get is very small. I 
do not think it is an impossible task because we offer 
competitive production, in line with the highest quality 
standards,” stresses Valeriu Tabunscic. 

This year, farmers managed to sign some profitable 
contracts with importers in Ukraine, who were 
interested in buying large amounts of peaches and 
potatoes.
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Totuși, fermierii țintesc și alte piețe de desfacere, în 
special cele ale Uniunii Europene: ”Avem asigurate 
toate condițiile ca să exportăm și în alte țări. În primă 
etapă, tatonăm piața românească și deja avem semnale 
pozitive: cei cărora le-am prezentat produsele noastre 
au remarcat calitatea excepțională, dar și potențialul 
cooperativei de a asigura cantitățile necesare. În plus, 
a crescut încrederea în forțele proprii, în perspectivele 
pe care ni le deschide asocierea, atunci când poți miza 
pe suportul reciproc. Împreună avem șanse mai clare de 
dezvoltare”, spune Ion Tabunșcic. 

VaLERIU TaBUNȘCIC, aDMINIsTRaToR CooPERa-
TIVĂ: ”Echipamentul frigorific ne-a deschis o cale 
pentru dezvoltarea afacerii, ne-a oferit un instru-
ment vital, dar pe viitor intenționăm să procurăm o 
linie de sortare, calibrare și de ambalare, care ne-ar 
ajuta să fim și mai competitivi.”

Membrii cooperativei conștientizează faptul că acum 
urmează să depună eforturi consolidate pentru a 
dezvolta infrastructura de prelucrare, sortare și 
ambalare, dar și să continue activitățile de promovare: 
”Dezvoltarea pentru cooperativă înseamnă să nu ne 
oprim la mijloc de drum. Echipamentul frigorific ne-a 
deschis o cale pentru dezvoltarea afacerii, ne-a oferit un 
instrument vital, dar pe viitor intenționăm să procurăm 
o linie de sortare, calibrare și de ambalare, care ne-ar 
ajuta să fim și mai competitivi. Urmează negocieri cu 
mai multe rețele de supermarket-uri care, de regulă, 
solicită ca marfa să fie ambalată corespunzător. De 
exemplu, cartofii îi vindem la piață în saci de 30-40 de 
kilograme, dar magazinele preferă ambalaje de la 2 la 
10 kilograme”, își împărtășește planurile de viitor Ion 
Tabunșcic. 

Pe lângă dezvoltarea unei infrastructuri solide, mem-
brii cooperativei se gândesc să mărească suprafața 
plantațiilor cu cartofi timpurii, soi importat din Olanda, 
care este solicitat de consumatori și de agenții econo-
mici. Totodată, însăși cooperativa s-ar putea extinde, 
deoarece mai mulți fermieri din zonă au anunțat că și-
ar dori să se alipească acestui grup de producători.

At the same time, the farmers are targeting other 
markets, particularly in the EU: “Now we have all 
necessary conditions to export our products to other 
countries. As a first step, we have already tackled the 
Romanian market and received some positive signals: 
all those who saw our products noted the exceptional 
quality, but also the potential of the cooperative to 
ensure necessary quantities. In addition, the self-
confidence and confidence in the prospects provided 
by association have increased once we saw we could 
count on each-other’s support. Together we have 
clearer chance of development,” says Ion Tabunscic.

VaLERIU TaBUNsCIC, MaNaGER oF THE 
CooPERaTIVE: ”The refrigerating equipment 
has opened a new perspective for business 
development, gave us a vital tool, but in the future 
we plan to purchase a sorting, grading and packing 
line, to help us be more competitive.”

Cooperative members now realize they need to make 
consolidated efforts to develop the processing, 
sorting and packing infrastructure, and continue 
promotional activities. ”Development means not 
stopping in the middle of the road. The refrigerating 
equipment has opened a way for business development, 
gave us a vital tool, but in the future we want to 
purchase a sorting, grading and packing line, to help 
us be more competitive. We will have negotiations with 
a number of supermarkets that usually demand goods 
to be packaged properly. For example, the potatoes are 
sold in 30-40 kg sacks on the markets, while the stores 
prefer 2-10 kilograms packaging,” says Ion Tabunscic 
sharing his future plans. 

In addition to developing a sound infrastructure, 
cooperative members are thinking about increasing 
the area of   plantations of early potatoes, a variety 
imported from the Netherlands, which is at great 
demand among consumers and economic operators. 
The cooperative itself might also expand because 
more farmers in the area have announced they would 
like to join this group of producers.



s. Lingura
Cantemir

SRL „Podgoria Vin”
director – Vasile Balan

SRL „Vitis Demetra”
director – Dumitrita Balan

SRL „Podgoreni”
director – Stanislav Balan

SRL „Podgoreni-Plus”
director – Tatiana Balan

GŢ „Bahrin David Nicolae”
administrator – David Bahrin

GŢ „Petreanu Andrei Dumitru”
administrator – Andrei Petreanu

GŢ „Vasile Petreanu”
administrator – Vasile Petreanu

s. Lingura, r-nul Cantemir, 
Republica Moldova

Telefon administrator: 
Balan Vasile, 079430677

Telefon contabil:
Balan Dumitrița, 079701672

E-mail: moldagrovitis@gmail.com

MoLdagRoViTis
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Fructele autohtone pot concura cu cele de pe piețele 
europene în situația în care vor fi dezvoltate tehnologii 
de păstrare și prelucrare. Este o condiție care, odată 
îndeplinită, înseamnă contracte bune și spații de 
desfacere noi.

Grupul de producători ”Moldagrovitis” a inițiat în acest 
sens unul dintre cele mai mari proiecte investiționale 
pentru construirea unui depozit frigorific. Deși e vorba 
de un efort financiar considerabil, cei șapte producători 
erau conștienți de faptul că, în lipsa facilităților 
pentru păstrare, fructele nu pot fi vândute la prețuri 
avantajoase. 

Ion Balan, unul dintre membri, spune că, din păcate, 
producătorii nu sunt pregătiți pentru asociere, iar acest 
lucru le îngreunează activitatea: ”Noi am constituit 

The local fruits can compete with those on the 
European markets if storage and processing 
technologies are developed. It is a condition which, 
if met, will imply profitable contracts and new retail 
spaces.

The producer group “Moldagrovitis” started one of 
the largest investment projects for the construction 
of a cold storage facility. Although this project means 
a considerable financial effort, the seven producers 
were aware they would not be able to sell the fruits at 
reasonable prices without having appropriate storage 
facilities. 

Ion Balan, one of the group members, says that 
unfortunately, the producers are not ready to join their 
efforts in cooperatives, and this hinders their work: “We 

CÎ ”Moldagrovitis”, satul Lingura, 
r. Cantemir:  Valoarea totală a proiectului 
investițional pentru construcția unui 
frigider – 1.1 mln. dolari SUA, dintre 
care 350.000 dolari SUA reprezintă 
grantul MaCP.

Ci ”Moldagrovitis”, Lingura village, 
Cantemir district:  Total value of the 

investment project for construction of a 
cold storage facility – USD 1.1 million, 

including USD 350.000 received as a 
grant under MaCP project. 

TEHNOLOGIILE DE PĂSTRARE 
ȘI PRELUCRARE A FRUCTELOR 
ȘI LEGUMELOR, VIITORUL 
PRODUCĂTORILOR MOLDOVENI 

PRoCEssiNg aNd sToRagE 
TECHNOLOGIES, THE FUTURE 
OF MOLDOVAN  FRUIT AND 
VEGETABLES PRODUCERS

CAPACITATEA DE PRODUCȚIE
Suprafața de producție – 120,0 ha.
Volumul anual al producției – 900,0 tone.
Tehnici de conservare și ambalare:

- Depozit frigorific cu o capacitate de depozitare –
 1500 tone.
- Stivuitoare 
- Sala de ambalare (ambalare: în funcție de solicitările 

cumpărătorului)
Perioada de depozitare: august-ianuarie.
Utilaje tehnice:

- Tractoare
- Sistem de irigare
- Cultivatoare
- Pluguri
- Stropitori
- Grape cu discuri
- Freze

PRODUSUL SOIURI CaNTiTaTEa GRAFICUL SEZONIER
Struguri de masă Moldova

Codreanca
italia
arcadia
Lora
Favorit
Prima

Jupiter

450 tone
50 tone
20 tone
10 tone
10 tone
10 tone

15 tone – in 
stoc din 2018
15 tone – in 

stoc din 2018

august-ianuarie
august-ianuarie
august-ianuarie
august-ianuarie
august-ianuarie
august-ianuarie

august-septembrie

august-septembrie

Prune President
stanley
Cacanska 
Rana

20 tone
120 tone

15 tone – in 
stoc din 2018

august-noiembrie
august-noiembrie
august-noiembrie
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cooperativa doi ani în urmă, deci am reușit să ajungem 
la un numitor comun, să convingem colegii că asocierea 
reprezintă viitorul agriculturii. Acum putem învăța unul 
de la altul, asigura o producere omogenă, avem acces 
la tehnologii avansate. Un alt avantaj al asocierii este 
posibilitatea accesării resurselor financiare pentru 
crearea infrastructurii, așa am făcut noi prin intermediul 
Proiectului MACP.” 

established our cooperative two years ago, so we managed 
to reach a consensus, to convince the colleagues that 
association is the future of agriculture. Now we can learn 
from each other, provide a smooth production process, 
we have access to advanced technologies. Another 
advantage of the association is the possibility to access 
financial resources for creating infrastructure, and this is 
what we did with the support of MACP project.“
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ION BALAN, MEMBRU COOPERATIVĂ: ”Un avantaj 
al asocierii este posibilitatea accesării resurselor 
financiare pentru crearea infrastructurii, așa am 
făcut noi prin intermediul Proiectului MACP.”

Depozitul frigorific construit are o capacitate de 1500 
de tone, 17 camere, dintre care trei sunt de pre-răcire. 
Camerele sunt dotate cu cele mai moderne utilaje 
existente pe piața de profil, ceea ce permite răcirea 
fructelor până la un grad timp de 4-6 ore. O cameră 
permite răcirea a circa 30 de tone, iar celelalte două 
până la 20 de tone. “Pentru a asigura buna activitate a 
frigiderului, am participat la toate seminarele care au fost 
organizate în cadrul proiectului MACP,  pentru a beneficia 
de expertiza necesară. În plus, am vizitat mai multe firme 
care au construit astfel de frigidere, pentru a identifica 
varianta optimă pentru noi. Astfel, după ce ne-am sfătuit, 
am optat pentru un frigider pe bază de glicol, care asigură 
condiții excelente de păstrare și purifică mediul ambiant”, 
descrie unele capacități ale depozitului un alt membru 
al cooperativei, Vasile Balan. 

ION BALAN, MEMBER OF THE COOPERATIVE: 
“an advantage of the association is the possibility to 
access funds for creating necessary infrastructure, and 
this is what we did with the support of MaCP project.”

The cold storage facility has a capacity of 1,500 tons, 
17 chambers, three of which are pre-cooling chambers. 
The chambers are equipped with the most modern 
equipment available on the market, which allows 
cooling fruits to one degree in just 4-6 hours. A chamber 
allows the cooling of about 30 tons, while the other 
two – up to 20 tons. “To ensure the smooth operation of 
the facility, we have attended all seminars organized by 
MACP, in order to benefit from the necessary expertise. 
In addition, we have visited a number of companies that 
had built such facilities to identify the best option for 
us. After some discussions, we chose a glycol-based 
refrigerator, which provides excellent storage conditions 
and purifies the environment”, adds Vasile Balan, 
another member of the cooperative, describing some 
features of the facility.
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VASILE BALAN, MEMBRU COOPERATIVĂ: 
”Am optat pentru un frigider pe bază de glicol, 
care asigură condiții excelente de păstrare și 
purifică mediul ambiant!

În timp ce unii agricultori nu-și pot vinde producția, 
membrii cooperativei pot dicta prețul, deoarece 
frigiderul le permite să păstreze o cantitate mare 
de marfă. Nici locul de amplasare a frigiderului nu a 
fost ales întâmplător. Acesta a fost construit chiar în 
mijlocul plantației, pentru ca, din momentul recoltării și 
până este depozitat, calitatea produsului să nu aibă de 
suferit. Producătorii se axează pe păstrarea strugurilor 
de masă și a prunelor. Încăperile sunt acoperite cu 

plăci din plastic, care 
asigură izolarea termică 
şi rezistența la umezeală. 
Sistemul permite sulfitarea și întreținerea strugurilor. 
”Prima activitate a constat în pre-răcirea strugurilor de 
masă timpurii, care, la moment, sunt gata să fie livrați. 
Deja prin frigider au trecut peste 100 de tone de struguri. 
În plus, am pus la păstrare peste 170 de tone de prune, 
după care vor urma alte 600 de tone”, mai menționează 
Vasile Balan.

Construirea depozitului frigorific a însemnat și o 
șansă de a-și găsi un serviciu permanent pentru zeci 
de localnici, care au condiții de muncă decente și un 
salariu motivant. ”Frigiderul este utilat cu tot de ce este 
nevoie pentru angajați, conform standardelor europene. 
Aceștia dispun de un loc special unde pot mânca, face un 
duș și se odihni. Activitatea la depozit este una intensă, 
fără pauze, sunt zile în care muncim 24 din 24 de ore, 
în 2-3 ture”, adaugă un alt membru al cooperativei, 
Dumitrița Balan.

Membrii cooperativei dețin în total 80 de hectare de 
teren, pe care cultivă, în principal, struguri, mere și 
prune. Cea mai mare parte a producţiei este exportată 

VASILE BALAN, MEMBER OF THE COOPERATIVE: 
”We chose a glycol-based refrigerator that 
provides excellent storage conditions and purifies 
the environment!

While some farmers cannot sell their production, the 
cooperative members can dictate the price, because 
the cold storage facility allows them to store a large 
amount of products. The location of the facility has not 
been chosen by chance. It was built in the middle of 
the plantation, so that the quality of the products is not 
damaged between harvesting and storage. The activity 
of the cooperative is focused on storage of table grapes 
and plums. The premises are covered with plastic 

plates that provide thermal 
insulation and moisture 
resistance. Among other 

features, the system allows treating the grapes with 
sulfur dioxide. “The first activity was the pre-cooling 
of early table grapes varieties which are now ready to 
be delivered. So far more than 100 tons of grapes have 
already been processed in the facility. In addition, we 
placed for storage more than 170 tons of plums, which 
will be followed by another 600 tons,”  adds Vasile Balan.

The construction of the cold storage facility has 
also meant an opportunity for dozens of locals  to 
find a permanent job. Now they have decent working 
conditions and a good salary. ”The refrigerator is 
equipped with everything needed for employees, in line 
with the European standards. They have a special place 
where they can eat, take a shower and rest. The facility 
implies hard work, without breaks; there are days when 
we work 24 hours a day in 2-3 shifts”, says another 
member of the cooperative, Dumitrita Balan.

The cooperative members have a total of 80 hectares 
of land on which they grow mainly grapes, apples 
and plums. Most production is exported to the 
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în Federația Rusă şi Belarus, dar și în unități comerciale 
și instituții de învățământ din țară. Producătorii îşi 
fac planuri mari în ceea ce privește accesul pe piața 
europeană, mai ales că acum dispun de condiții de 
păstrare optime, ceea ce asigură o calitate înaltă 
a produsului. ”Scopul principal al fiecărui membru 
al cooperativei este să asigurăm păstrarea cât mai 
calitativă, pentru că aceasta înseamnă dublarea și chiar 
triplarea prețului”, explică Vasile Balan. 

DUMITRIȚA BALAN, MEMBRU COOPERATIVĂ: 
“Frigiderul este utilat cu tot ce este nevoie pentru 
angajați, conform standardelor europene. Aceștia 
dispun de un loc special unde pot mânca, unde să 
facă duș, să se odihnească!”

Republica Moldova este printre puținele țări din 
Europa care produce struguri de soiuri de masă de 
culoare neagră, de aceea producătorii s-au axat în 
special pe soiul ”Moldova”, care are calități gustative 
bune, potențial de export, dar și se păstrează bine la 
frigider până la 6 luni. Astfel, membrii cooperativei 
își propun să extindă prezența lor atât pe piețele din 
Est, cât și din Vest. În plus, producătorii planifică 
să mărească plantațiile cu pruni și meri, iar pentru 
această decizie există, la fel, o motivare economică: 
”Prunele reprezintă o istorie și o tradiție a producătorului 
din Republica Moldova și, în special, din sudul țarii. Soiul 
”Stanley” este foarte solicitat atât pe piețele din Europa, 
cât și din spațiul CSI. Sunt foarte gustoase și rezistente 
la păstrare/transportare. Merele le-am plantat exact 
pentru același scop – sunt solicitate şi pe piața internă: 
instituțiile școlare, preșcolare, spitale, armată etc. În 
plus, suntem în proces de negociere a unui contract cu o 
firmă din Polonia, care dorește mere și prune uscate”, își 
împărtășește planurile Ion Balan.

Momentan, cooperativa poate aproviziona frigiderul 
cu 900 tone de fructe, de aceea până la extinderea 
suprafețelor cultivate patru camere din depozit sunt 
date în chirie altor producători.

Russian Federation and Belarus, but also sold in the 
shops and supplied to educational institutions in 
the country. Producers make big plans in terms of 
access to the European market, especially now that 
they have optimal storage conditions, which ensure 
high product quality. “The main goal of each member 
of the cooperative is to preserve the best quality of the 
product, because it means doubling and even tripling 
the price,” explains Vasile Balan.

DUMITRITA BALAN, COOPERATIVE MEMBER: 
“Our cold storage facility is equipped with 
everything employees need, in line with European 
standards. They have a special place where they can 
eat, take a shower, and rest!”

Moldova is among the few countries in Europe 
producing black table grapes, so the producers 
have focused mainly on “Moldova” variety, which is 
tasty, has a good export potential and is preserved 
well in the refrigerator for up to 6 months. Thus, 
cooperative members seek to expand their presence 
on markets both in the East and the West. In addition, 
the producers are planning to increase the plum and 
apple plantations, and this decision is also based on 
economic reasons: “Plums are part of the history and 
a tradition of Moldovan producers, in particular in the 
south. The “Stanley” variety is in great demand on both 
the European and the CIS markets. These grapes are 
very tasty and resistant to storage/transportation. The 
apples have been planted exactly for the same purpose 
– they are demanded on domestic market: schools, 
kindergartens, hospitals, army etc. In addition, we are 
in the process of negotiating a contract with a company 
in Poland, which wants dry apples and plums,” says Ion 
Balan.

Currently, the cooperative can supply the facility 
with 900 tons of fruits, so before expanding the 
cultivated areas, four chambers are rented to other 
producers.



s. Colibaşi

Cahul

GŢ „Voloceai Ion Ilie”
administrator – Ion Voloceai

GŢ „Cojan Constantin Ion”
administrator – Constantin Cojan

GŢ „Brăgaru Nicolae Ion”
administrator – Nicolae Brăgaru

GŢ „Comîsan Sergei”
administrator – Liudmila Comîşan

GŢ „Vin Nobil”
administrator – Gheorghe Olteanu

GŢ „Cojan Dmitri Dmitri”
administrator – Liudmila Cojan

GŢ „Vasile Chetroi”
administrator – Vasile Chetroi

GȚ  „Jantîc Mihail Nicolae” 
administrator – Mihail Jantîc

s. Colibași, r-nul Cahul, 
Republica Moldova

Telefon administrator: 
Olteanu Gheorghe, 069319500

Telefon contabil: 
Comîșan Liudmila, 076722373

E-mail: vinnobil@gmail.com

STRUGURI 
DE COLIBAȘI
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S-au asociat pentru a-şi putea vinde producţia la preţuri 
avantajoase. Este vorba despre opt viticultori din satul 
Colibași, raionul Cahul. Producătorii spun că au ales să 
cultive struguri, deoarece regiunea de sud a ţării este 
afectată de secetă, iar ceea ce reprezintă risc sporit 
pentru alte culturi e tocmai potrivit pentru vița-de-vie. 
Soarele generos face ca strugurii să acumuleze mai mult 
zahăr, astfel fiind foarte solicitați pe piața de consum. 

Cooperativa a fost constituită în anul 2014. 
Inițiatorul asocierii a fost Gheorghe Olteanu, care 
este administratorul cooperativei și omul care poate 
să adune alți entuziaști în jurul unei idei: ”Pentru 
strugurii de masă nu găsești prea ușor cumpărători, iar 
dacă sunt, aceştia dictează preţurile, înaintând deseori 
pretenţii: ba că strugurii sunt prea copţi, ba că nu au 
fost păstraţi în condiţii adecvate. De aceea, după ce a 
fost creată cooperativa, primul nostru deziderat a fost 
construcţia unui frigider pentru depozitarea şi păstrarea 
strugurilor.” 

Eight winegrowers in Colibaşi village, Cahul district, have 
teamed up to sell their production at profitable prices. 
They chose to grow grapes because the southern region 
of Moldova is often affected by drought, which while 
dangerous for other crops, is just the right thing for 
grapes. The generous sun raises the concentration of 
sugars in grapes, making them incredibly tasty and in 
great demand on the consumer market.

The cooperative was established in 2014. The idea 
to join efforts in an association belongs to Gheorghe 
Olteanu, the manager of the cooperative and the person 
who was able to convince other enthusiasts to join 
his project: “Finding buyers for the table grapes is not 
too easy. If you do find some buyers, the price for your 
product is dictated by them, and they often have various 
objections: either the grapes are overripe, or they have 
not been stored in proper conditions. Therefore, after the 
cooperative had been established, our first goal was to 
build a refrigerator to store the grapes. “

GdP „Struguri de Colibași”, satul Colibași, 
raionul Cahul: valoarea totală a investiției 
pentru construcția unui frigider și 
stivuitor – 434.104 dolari SUA, dintre 
care 140.400 dolari SUA reprezintă grantul 
MACP.

The Producer Group „Struguri de Colibași” 
from the village of Colibasi, Cahul district: 
the total investment for construction of a 

cold storage facility and a forklift – 
USD 434.104, including USD 140.400 

received as a grant under MACP project.

”STRUGURII DE COLIBAȘI”: 
MARCA SUDULUI, LA MARE 
CĂUTARE PE TOT PARCURSUL 
ANULUI

”STRUGURII DE COLIBAȘI”: 
A BRAND OF GRAPES FROM THE 
SOUTH OF MOLDOVA, IN GREAT 
DEMAND THROUGHOUT THE YEAR

CAPACITATEA DE PRODUCȚIE

Suprafața de producție – 28.8 ha.
Volumul anual al producției – 200 tone.
Tehnici de conservare și ambalare:

- Depozit frigorific intern cu o capacitate de depozitare    
371 tone.

- Stivuitoare
Utilaje tehnice:

- Tractoare
- Sistem de irigare
- Cultivatoare
- Pluguri
- Stropitori
- Grape cu discuri

PRODUSUL SOIURI CANTITATEA GRAFICUL SEZONIER

Struguri Moldova  150 t septembrie-decembrie

Leana 25 t septembrie-decembrie

Suruceni 25 t septembrie-decembrie
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GHEORGHE OLTEANU, ADMINISTRATOR GRUP: 
”Pentru strugurii de masă nu găsești prea ușor 
cumpărători, iar dacă sunt, aceştia dictează 
preţurile, înaintând deseori pretenţii: ba că strugurii 
sunt prea copţi, ba că nu au fost păstraţi în condiţii 
adecvate.”

Situaţia descrisă de Gheorghe Olteanu i-a mobilizat 
pe viticultori să identifice soluții care ar permite 
planificarea vânzărilor, astfel încât să obțină un 
preţ mai convenabil. Beneficiind de consultanţă şi 
suport financiar în cadrul proiectului „Agricultura 
competitivă”, finanţat de Banca Mondială, producătorii 
au reuşit să construiască un depozit frigorific, unde 
acum îşi păstrează strugurii. „Avem de primit subvenții 
la proiectul dat în valoare de 1 mln. 600 mii lei și ne mai 
rămâne să rambursăm băncii încă 1 mln. 500 mii, plus 
dobânda pentru o perioadă de cinci ani. Deci, practic, 

GHEORGHE OLTEANU, GROUP MANAGER: ”Finding 
buyers for the table grapes is not too easy. If you 
do find some buyers, the price for your product 
is dictated by them, and they often have various 
objections: either the grapes are overripe, or they 
have not been stored in proper conditions.”

The situation described by Gheorghe Olteanu 
mobilized the winegrowers to find solutions allowing 
them to plan their sales so as to obtain a better price. 
Using the advisory and the financial support provided 
under “Moldova Agricultural Competitiveness Project” 
funded by the World Bank, the producers managed 
to build a cold storage facility, where they are now 
storing their grapes. “The grant we received within this 
project amounts to 1 million 600 thousand lei, while 
the outstanding amount of the bank loan we took is 1 
million 500 thousand lei, plus the interest for five years. 
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ideea noastră este una realizabilă, după cum vedeți”, 
menționează Gheorghe Olteanu.

Activitatea frigiderului, care are o capacitate de 350 
de tone, este menținută de trei specialiști, care au 
pe umerii lor o sarcină extrem de responsabilă: să 
asigure o păstrare cât mai adecvată pentru strugurii 
colectați, practic munca de un an a tuturor membrilor 
grupului. Aceștia au grijă ca marfa proaspătă să 
fie pre-răcită la o temperatură de 3-4 grade, lucru 
ușor de executat, deoarece frigiderul este dotat cu 
tehnologii performante, astfel încât regimul optim 
este setat.

După o astfel de ”baie de frig”, lăzile cu struguri ajung 
în altă cameră, unde permanent este menținută o 
temperatură de 0 grade. ”În aceste condiții putem 
păstra marfa timp îndelungat. De obicei, până la 
anul nou, perioadă în care identificăm cumpărători, 
negociem un preț rezonabil, ceea ce este un plus 
enorm. Înainte veneau intermediarii și-ți luau strugurii 
din câmp, iar noi, agricultorii, din cauza că nu aveam 

As you can see, our idea is feasible,” says Gheorghe 
Olteanu.

The cold storage facility, which has a capacity of 
350 tons, is operated by three specialists who have 
a tremendous responsibility: to make sure the picked 
grapes are preserved in the best possible condition. 
In other words, they are responsible for the result 
of a year-long work of the entire group. Thus, they 
take care of pre-cooling the fresh products to a 
temperature of 3-4 degrees, which is a rather easy 
activity, as the facility is equipped with the most 
advanced technologies, which allow ensuring the 
best temperature and moisture regime.

After this “cold bath” the grape crates arrive into another 
room, where they are kept at a constant temperature of 
0 degrees. “This allows us storing our products for a long 
period of time. We usually identify the buyers before the 
new year, negotiate a reasonable price, which is a huge 
plus. Before we built this facility, our grapes were sold by 
intermediates directly from the field, and in the lack of 
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condiții de păstrare, îi vindeam la un preț derizoriu că 
uneori fiind chiar în pierdere. Acum e altă poveste – 
discutăm, negociem, așteptăm un preț mai cinstit”, 
adaugă Gheorghe Olteanu.

TUDOR BRAGARU, MEMBRU COOPERATIVĂ: 
„Cuvântul-cheie în agricultură este asocierea, 
un singur ostaș în câmp nu mai face față condițiilor 
acerbe ale pieței. Fără un depozit corespunzător 
nu poți fi competitiv.”

storage conditions we, the farmers, were forced to sell 
our products at very low prices, sometimes incurring sig-
nificant losses. Now it is different – we discuss, negotiate, 
wait for a fairer price”, adds Gheorghe Olteanu. 

TUDOR BRAGARU, MEMBER OF THE COOPERATIVE: 
„The key word in agriculture is association. One sol-
dier in the field can no longer cope with the fierce 
competition on the market. You cannot be competi-
tive unless you have a proper storage facility. “

Fermierii mai spun că agricultorii ar 
trebui să devină mai pragmatici și 
să analizeze atent, rațional cerințele 
pieței moderne, ca să se poată adapta: 
”Pentru a face față condițiilor acerbe 
ale pieței, agricultorii trebuie să se 
asocieze. Fără un depozit corespunzător 
nu poți fi competitiv. Și cerinţele pe piaţa 
internă și externă s-au schimbat. De 
exemplu, în Federația Rusă fructele nu se 
mai vând în pieţe, ci în special în rețele 
mari de magazine. Respectiv, degrabă nu 
vom mai trimite camioane cu lăzi, pentru 
că acești cumpărători solicită ca marfa 
să fie ambalată în cutii de carton de 
diferite dimensiuni. Este încă un motiv de 
meditare pentru membrii grupului nostru, 
pentru că pasul următor pe care urmează 
să-l facem este o linie de sortare și 
ambalare”, menționează un alt membru 
al cooperativei, Tudor Bragaru 

Cei opt producători agricoli de la 
Colibași dețin împreună 30 hectare de 
viță-de-vie soiuri pentru consum, astfel 
că, potrivit prognozelor, în depozitul 
frigorific vor ajunge peste 210 tone de 
struguri. Tudor Bragaru a pus la păstrare 
deja 40 de tone și este încrezător în 
faptul că va reuși să-și recupereze 
investițiile și efortul de peste an: ”În anii 
trecuți, în lipsa capacităților de păstrare, 
vindeam la prețuri de nimic, doar ca să 
nu se strice strugurii. Mai mult ca atât, 
lucram în pierdere sau aveam un venit 
foarte mic, care nu recupera tot efortul 
depus pe parcursul anului. Acum ne-am 
ridicat cu o treaptă mai sus, am eliminat 
intermediarii și contractele le negociem 
independent, fiind mai aproape de 
consumatori.”.

According to the producers, farmers 
should become more pragmatic 
and analyze the modern market 
requirements carefully and rationally, 
in order to be able to adapt to them:   “To 
cope with the fierce market conditions, 
farmers should join their forces. You 
cannot be competitive unless you have a 
proper storage facility. Both the domestic 
and foreign market requirements have 
changed. For instance, the fruits in the 
Russian Federation are now sold in 
large supermarkets instead of the open 
markets, as it used to be. Soon, we will 
not be able to send trucks with crates, 
because these buyers require that goods 
be packed in cartons of various sizes. 
This is another issue to be borne in mind 
by members of our group, and our next 
step is a sorting and packing line”, says 
another member of the cooperative, 
Tudor Bragaru. 

The eight farmers from Colibasi 
together own 30 hectares of vine, and 
according to their estimations, 10 
tons of grapes will reach the facility. 
Tudor Bragaru has already placed 
40 tons of grapes for storage and is 
confident he will soon achieve a return 
on his investment and efforts: “In the 
past years, in the absence of storage 
capacity, I was selling at bargain prices, 
just not to allow spoiling of grapes. 
Moreover, I was working at a loss or a 
very low income, without being able to 
recover all the effort made during the 
year. Meanwhile we have made a step 
forward, removed the intermediaries 
and we now negotiate the contracts on 
our own, closer to consumers.”



36

GHEORGHE OLTEANU, ADMINISTRATOR GRUP: ”Din 
momentul în care avem deja frigider, există oportuni-
tatea de a accesa și piețe de desfacere occidentale, 
care au cerințe speciale față de produsele alimentare.”

Chiar dacă anul acesta roada este una mai puțin gene-
roasă, membrii grupului sunt totuși siguri că vor avea un 
bilanț bun la capitolul câștiguri. Acest lucru se datorează 
faptului că, strugurii sunt foarte dulci și aromați, un 
fenomen specific anilor secetoși: ”Cred că o să spargem 
gura târgului, pentru că strugurii sunt nemaipomeniți la 
toți parametrii: culoare, gust, aromă”, accentuează cu o 
doză sesizabilă de mândrie în glas fermierul. 

Gheorghe Olteanu, administratorul grupului, poves-
tește că, deja de trei ani, cooperativa are contracte 
cu agenți economici din Ucraina și Belarus, dar este 
sigur că vor fi și alți potențiali cumpărători: ”Uneori 
nu putem acoperi cererea, de aceea intenționăm să 
extindem suprafața cu viță-de-vie, dar și să diversificăm 
soiurile plantate. Din momentul în care avem deja 
frigider, există oportunitatea de a accesa și piețe de 
desfacere occidentale, care au cerințe speciale față de 
produsele alimentare. Sigur că noi trebuie să generăm 
un produs de calitate, competitiv, astfel încât să 
convingem că merităm să vindem oriunde.” 

TUDOR BRAGARU, MEMBRU COOPERATIVĂ: 
”Pasul următor pe care urmează să-l facem este o 
linie de sortare și ambalare.”

Una dintre companiile cu care colaborează cooperativa 
este G.T. “Cazangiu Stefan Dumitru” din s. Slobozia, 
gestionată de un tânăr temerar, care a pus la punct 
o livadă de meri la standarde europene. Înainte de a 
încheia contractul, membrii cooperativei au vizitat 
terenurile și au evaluat calitatea produselor, care, în 
opinia lor, este una excepțională. Astfel de parteneriate 
asigură activitatea depozitului frigorific la capacitate 
maximă, iar faptul că viticultorii prestează servicii și 
altor agricultori le permite să obțină profituri stabile.

GHEORGHE OLTEANU, MANAGER OF THE GROUP: 
”Our cold storage facility gives us the opportunity 
to access Western markets, which has special 
requirements to food products. “

Although this year has been less generous, the 
group members are confident they will record good 
results, as the grapes are very sweet and aromatic, 
a phenomenon specific to the drought: “I think our 
product will be very popular, because the grapes are 
great in all parameters: color, taste, flavor”, says the 
farmer proudly.

Gheorghe Olteanu, the group manager, says that, 
for already three years, the cooperative has been 
implementing agreements with companies in Ukraine 
and Belarus, but he is confident there will be other 
potential buyers too: “There are times when we 
cannot meet the demand, so we plan to expand the 
areas planted with grape-vine, but also to diversify the 
planted varieties. Our cold storage facility gives us the 
opportunity to access the Western market, which has 
special requirements for food products. We must offer 
good quality, competitive products, so as to show that 
we deserve to sell anywhere. “

TUDOR BRAGARU, MEMBER OF THE COOPERATIVE: 
“Our next step is a sorting and a packing line.”

One of the companies the cooperative is collabora-
ting with is G.T. “Cazangiu Stefan Dumitru” in Slobozia 
village, managed by a young entrepreneur who has 
established an apple orchard in line with European 
standards. Before entering into this agreement, the 
cooperative members visited the land and assessed 
the quality of products, which, in their opinion, is 
exceptional. Due to such partnerships, the cold 
storage facility works at its full capacity and the fact 
that winegrowers provide services to other farmers 
enables them to achieve stable profits.



s. Sturzeni

Râşcani

GŢ „Garbuz Dan Iurie”
administrator – Dan Garbuz

GŢ „Bargan Ion Gheorghe”
administrator – Ion Bargan

SRL „Iunalis-Agro”
director – Lilia Nastas

SRL „Vardan-Agro”
director – Gheorghe Russu

GŢ „Munteanu Viorica Valerian”
administrator – Viorica Munteanu

GŢ „Russu Eduard” -
administrator – Eduard Russu

s. Sturzeni, r-nul Rîșcani, 
Republica Moldova

Telefon administrator: 
Russu Eduard,  069886666

Telefon contabil:
Mihăilă Valentina, 078894067

E-mail: russueduard@mail.ru

Magic FRucT
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Fondatori ai cooperativei ”Magic Fruct” din Rîșcani 
sunt șase antreprenori, specializați în producerea 
merelor. Aceștia au decis să-și unească eforturile 
pentru a deveni mai competitivi pe piața internă și cea 
externă. Întreprinzătorii spun că cea mai puternică 
motivație pentru a-și dezvolta o infrastructură 
comună de păstrare și post-recoltare a fost faptul 
că erau nevoiți să-și vândă marfa direct din câmp, 
la prețuri dictate de intermediari, iar câștigurile 
întârziau să apară. 

În context, Gheorghe Russu, unul dintre fondatorii 
cooperativei, își amintește că decizia de a constitui 
grupul s-a copt, la propriu, după ce a participat la o 
vizită de studiu în Polonia: ”Ceea ce am văzut acolo 
m-a determinat să cred că pentru producătorii mici 
unica soluție de a reuși este asocierea. Agricultorii 
polonezi ne-au convins prin exemplul lor că trebuie să ne 
asumăm riscuri, trebuie să muncim împreună dacă vrem 
să avem profit. Altfel, nu poți dezvolta o infrastructură 
corespunzătoare și nu poți fi competitiv”.

The founders of the cooperative “Magic Fruct” 
from the district of Raşcani are six entrepreneurs 
specialized in production of apples. They decided to 
join their efforts, so as to become more competitive 
on the domestic and foreign markets. According 
to the entrepreneurs, their strongest motivation in 
developing a common storage and post-harvest 
infrastructure was the fact that they had to sell their 
goods directly at the orchard, at prices dictated by 
intermediaries, without getting any profit.

Gheorghe Russu, one of the founders of the 
cooperative, recalls that the decision to establish 
the group matured, literally, after he participated in 
a study visit to Poland: “What I saw there made me 
believe that association was the only way for small 
producers to succeed. Polish farmers have convinced 
us by their example that we must take risks, we must 
work together if we want to get profit. Otherwise, you 
cannot develop an appropriate infrastructure and 
cannot be competitive.“

cÎ ”Magic Fruct”, s. Sturzeni, r. Rîșcani: 
valoarea totală a proiectului investițional 
pentru construcția unui frigider, 
procurarea liniei de sortare, stivuitor 
și containere – 577.839 dolari Sua, 
dintre care 231.900 dolari Sua reprezintă 
grantul MacP.

ci “Magic Fruct”, Sturzeni village, Riscani 
district: the total value of the investment 
project for construction of a cold storage 

facility, purchase of a sorting line, 
a forklift and containers – uSD 577.839, 

including the grant of uSD 231.900 
received under MacP.

FRucTELE MOLDOVENEȘTi, 
FONDuL DE auR aL agRicuLTuRii

MOLDOVaN FRuiTS, THE gOLDEN 
FuND OF agRicuLTuRE

CAPACITATEA DE PRODUCȚIE
Suprafața de teren – 1341,9 ha.
Volumul anual al producției – 1968 tone.
Tehnici de conservare și ambalare:

- Depozit frigorific intern cu o capacitate de depozitare   
1600 tone.

- Stivuitoare
- Sala de ambalare
- Linie de sortare

Perioada de depozitare: august-mai.
Utilaje tehnice:

- Tractoare 
- Sistem de irigare
- Cultivatoare
- Pluguri
- Stropitori
- Grape cu discuri
- Freze

PRODuSuL SOiuRi caNTiTaTEa gRaFicuL SEZONiER
Mere idared

Slava Pobediteliu 
Discovery
akane
golden Delicious
Renet Simirenko
Florina

380,8 t
249,9t
117,3t

87,5t
381,5t
220,2t
199,5t

octombrie-martie
august
august
august

septembrie-martie
septembrie-aprilie
septembrie-martie

Prune Stanley 183,8t august-noiembrie
cireşe 52,5t iunie
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gHEORgHE RuSSu, MEMBRu cOOPERaTiVĂ: 
”ceea ce am văzut în Polonia m-a determinat să 
cred că pentru producătorii mici unica soluție de a 
reuși este asocierea.”

Atunci când a revenit acasă, Gheorghe Russu 
și-a adunat colegii și astfel au luat decizia să 
muncească în echipă. Timp de doi ani fermierii au 
reușit să realizeze ceea ce în trecut le părea un lucru 
imposibil. Actualmente, grupul de producători deține 
și gestionează unul dintre cele mai mari frigidere, 
construit cu suportul proiectului Agricultura 
Competitivă în Moldova. Acesta a fost unul din cele 
mai rapide proiecte. În mod normal, construcția unui 
frigider durează circa un an jumătate, iar depozitul 
”Magic Fruct” a fost realizat în doar 5 luni.

Depozitul a fost inaugurat oficial în luna noiembrie a 
anului 2015 și are o capacitate de 1,6 mii de tone, fiind 
dotat cu opt camere frigorifice și o linie de sortare. 
”Anterior, unul din membrii cooperativei a avut un frigider 
care necesita reutilare. Acesta a fost punctul de pornire 
în elaborarea proiectului investițional cu un buget final de 
10,5 mln. lei aprobat de noi. Datorită investițiilor proprii 
de circa 6 mln. lei și a grantului acordat de 4,3 mln. lei, am 
reușit să reutilăm camerele frigorifice vechi și să construim 
încă patru. Pe lângă aceasta, fiind în vizită de studiu în 
Polonia, organizată de MACP la finele lunii iunie 2015, 
am identificat parteneri polonezi, iar ca urmare a acestei 
colaborări am reușit să instalăm și o linie de sortare cu o 
capacitate de 6 tone pe oră”, a declarat Gheorghe Russu, 
unul din fondatorii cooperativei.

EDuaRD RuSSu, aDMiNiSTRaTOR cOOPERaTiVĂ: 
Frigiderul este dotat cu vestiare, duș, sufragerie, 
oficiu etc., condiții care ne permit să depunem 
dosarul pentru obținerea certificatului internațional 
gLOBaLgaP”.

gHEORgHE RuSSu, MEMBER OF THE cOOPERaTiVE: 
“What i saw in Poland made me believe that 
association is the only way for small producers to 
succeed.”

After returning home, Gheorghe Russu had a meeting 
with his colleagues, where they decided to work as 
a team. In just two years, the farmers managed to 
achieve what they thought was impossible. They 
now jointly own and run one of the largest cold 
storage facilities, built with the support of Moldova 
Agricultural Competitiveness Project. This was one 
of the fastest projects. Normally, the construction 
of a refrigerator of this kind takes about one year 
and a half, while the facility of “Magic Fruct” was 
built in just 5 months.

The facility was officially inaugurated in November 
of 2015 and has a capacity of 1600 tons. It has 
eight cold chambers and a sorting line. “Previously, 
one of the cooperative members had a refrigerator 
that required re-equipping. This was the starting 
point in developing the investment project with a final 
budget of 10.5 million lei approved by us. With our 
own investment of about 6 million lei and 4.3 million 
lei awarded as a grant, we managed to retool the old 
chambers and build four new chambers. Also, while in 
a study visit to Poland, organized by MACP at the end of 
June 2015, we identified Polish partners and as a result 
of this collaboration we were able to install a sorting 
line with a capacity of 6 tons per hour”, said one of the 
founders of the cooperative, Gheorghe Russu.

EDuaRD RuSSu, MaNagER OF THE 
cOOPERaTiVE: The cold storage facility is 
equipped with lockers, a shower, a dining room, 
an office etc., conditions that allow us to apply for 
the international gLOBaLgaP certificate.”
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Totodată, construcția complexului frigorific și in-
stalarea liniei de sortare a permis crearea a 25 de 
locuri de lucru permanente. ”Frigiderul este dotat 
cu vestiare, duș, sufragerie, oficiu etc., condiții care 
ne permit să depunem dosarul pentru obținerea cer-
tificatului internațional GLOBALGAP. Acest certificat 
atestă corespunderea companiilor cu cerințele legis-
laţiei europene exigente privind siguranţa alimente-
lor, sănătatea şi bunăstarea lucrătorilor şi protecţia 
mediului ambiant”, menționează Eduard Russu, ad-
ministratorul cooperativei.

Membrii cooperativei ”Magic Fruct” au consolidat 
peste 60 de hectare de plantații, iar anul trecut toate 
cele 8 camere frigorifice au fost pline ochi cu mere.

EDuaRD RuSSu, aDMiNiSTRaTOR cOOPERaTiVĂ: 
”au fost înghețuri, practic 95 la sută din plantații au 
fost afectate, de aceea vom procura mere de la ceilalți 
producători din regiune, ca să le depozităm în frigider”. 

At the same time, construction of the cold storage 
facility and installation of the sorting line allowed 
creating 25 permanent jobs. “The cold storage facility 
is equipped with lockers, a shower, a dining room, an 
office etc., conditions that allow us to apply for the 
international GLOBALGAP certificate. This certificate 
attests that companies meet the requirements of 
demanding European legislation on food safety, health 
and welfare of workers and environmental protection,” 
says Eduard Russu, manager of the cooperative.

The members of “Magic Fruct” cooperative have 
consolidated over 60 hectares of plantations, and 
last year all 8 cold chambers were full with apples.

EDuaRD RuSSu, MaNagER OF THE cOOPERaTiVE: 
“Since almost 95 percent of plantations were 
affected by frosts, we will buy apples from other 
producers in the region, to store them in the 
refrigerator.”
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”De pe plantațiile pe care le deținem reușim să culegem în 
jur de 1900 de tone de mere, astfel asigurăm activitatea 
depozitului. Totuși, agricultura depinde, din păcate, de 
capriciile vremii, de aceea anul acesta avem o recoltă 
mai mică. Anul trecut au fost înghețuri, practic 95 la 
sută din plantații au fost afectate, de aceea am procurat 
mere de la alți producători din regiune şi le-am depozitat 
în frigider, pentru randament maxim. Am selectat 
întreprinderea “Goian”, cu care colaborăm permanent, 
deoarece aici merele sunt colectate mecanizat, ceea ce 
asigură o calitate foarte bună. Zilnic am depozitat până 
la 60 de tone, astfel că, până la sfârșitul sezonului, toate 
camerele au fost pline”, afirmă Eduard Russu.

“We pick about 1900 tons of apples from our plantations, 
and we keep the facility operational. However, 
agriculture depends on the weather conditions, so this 
year we have a smaller harvest. Since about 95 per 
cent of our plantations were affected by frosts, last 
year we purchased apples from other producers in the 
region and stored them in the refrigerator to ensure its 
maximum efficiency. We selected the Goian company 
to work with on a permanent basis because apples 
were collected by them in a mechanized regime, which 
ensured high quality. We stored up to 60 tons daily, and 
by the end of the season all chambers will be filled”, 
says Eduard Russu.
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gHEORgHE RuSSu, MEMBRu cOOPERaTiVĂ: 
”un măr arată într-un fel în container și cu totul 
altfel după ce este spălat, uscat, calibrat și pus în 
cutii. Faptul că avem unde păstra merele va permite 
comercializarea acestora după sărbătorile de iarnă 
la un preț dublu.”

gHEORgHE RuSSu, MEMBER OF THE cOOPERaTiVE: 
”an apple looks one way in the container and in a 
total different way after it has been washed, dried, 
calibrated and put into boxes. The fact that we have 
a place where we store our apples will allow selling 
them at a double price after the winter holidays.”

După ce merele sunt 
depozitate, activitatea 
continuă, frigiderul devine 
un adevărat furnicar. Asta, 
pentru că merele sunt 
sortate, spălate și ambalate. 
Linia instalată asigură un 
proces închis, astfel că, 
în final, membrii grupului 
pot propune potențialilor 
cumpărători un produs cu 
aspect perfect: ”Un măr 
arată într-un fel în container 
și cu totul altfel după ce 
este spălat, uscat, calibrat 
și pus în cutii. Prezentarea 
atractivă a merelor vor tenta 
cumpărătorul să aleagă 
produsul nostru. Aceasta 
este cerința pieței și ne 
bucurăm că putem ține piept. 
În plus, faptul că avem unde 
păstra merele, va permite 
comercializarea acestora 
după sărbătorile de iarnă la 
un preț dublu”, completează 
Gheorghe Russu.

Membrii grupului de 
antreprenori spun că au 
găsit soluția și pentru 
a se proteja împotriva 
factorilor meteorologici 
nefavorabili. Astfel, 
fermierii sunt convinși 
că livezile viitorului sunt 
cele intensive, spre care 
tind și ei. Horticultorii 
spun că astfel vor exclude 
riscurile și își vor rotunji 
veniturile, deoarece o 
astfel de livadă nu numai 
că este profitabilă, dar și 
munca de întreținere este 
considerabil mai mică.

Once the apples have 
been stored, the activity 
continues, the fridge 
becomes a real hive. This is 
because apples are sorted, 
washed and packaged. The 
installed line ensures a 
closed process, and in the 
end, group members can 
provide a perfect product: 
“An apple looks one way 
in the container and in a 
totally different way after 
it has been washed, dried, 
calibrated and put into 
boxes. An attractive form 
of product presentation will 
tempt the buyers to choose 
our product. This is the 
requirement of the market 
and we are glad that we can 
cope with it. In addition, the 
fact that we have a place for 
storing our apples will allow 
selling them at a double price 
after the winter holidays,” 
adds Gheorghe Russu.

The members of the group 
of entrepreneurs say they 
have found the solution to 
protect themselves against 
unfavorable weather 
conditions. Thus, farmers 
are sure that intensive 
orchards are the future of 
agriculture and this is what 
they want to do. According 
to the producers, it will 
help them exclude the risks 
and increase their profits, 
because such orchards are 
not only profitable, but also 
imply less maintenance 
work.



Căuşeni

GȚ „Guranda Veaceslav Valeriu – 
Căușeni”
administrator – Anatol Guranda

GŢ „Buga Alexei Andrei”
administrator – Alexei Buga

CP „Apicultorul”
administrator –
Constantin Munteanu

GȚ „Vizîi-Vatra” 
administrator – Vizîi Anatolie

GŢ „Druță Ion Dumitru – Căușeni”
administrator – Ion Druţa

r-nul Căușeni, 
Republica Moldova

Telefon administrator: 
Munteanu Constantin, 079252950

Telefon contabil:
Munteanu Elena, 078099364

E-mail: lecosmun@gmail.com

NoCCiolE
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În timp ce majoritatea agricultorilor moldoveni cresc 
viţă-de-vie sau alte culturi obişnuite pentru Republica 
Moldova, alţii se încumetă să investească banii în 
plantaţii mai puţin tradiţionale. Livezile de alun pot 
reprezenta o investiție pe termen lung, ce merită făcută, 
și-a zis un grup de cinci producători de alune și migdale 
din raionul Căușeni, care au reușit să consolideze o 
plantație de peste 17 ha, una dintre cele mai mari de la 
noi din țară. ”Alunul m-a însoțit de mic copil, pentru că 
creștea unul în curtea casei. Este o cultură extraordinară, 
nu necesită condiții de irigare speciale, are un fruct 
gustos și se păstrează mult timp, fără să fie nevoie de 
frigider”, spune Constantin Munteanu, agricultorul care 
a promovat ideea asocierii în rândul colegilor.

While most Moldovan farmers grow vines or other 
crops characteristic for Moldova, others dare to 
invest their money in less traditional plantations. 
Hazelnut orchards can be a long term investment that 
is worth making, decided a group of five producers of 
hazelnuts and almonds in Causeni, who managed to 
consolidate a plantation of over 17 ha, i.e. one of the 
largest in our country. “When I was a child, we had a 
hazelnut tree growing in the yard. It is an extraordinary 
plant, which does not need any special watering, and 
gives a tasty fruit that can be stored for a long period of 
time, without needing a refrigerator,” says Constantin 
Munteanu, the farmer who promoted the idea among 
his peers.

CÎ ”Nocciole”, raionul Căușeni: valoarea 
proiectului investițional de procurare a 
echipamentului post-recoltare pentru 
colectarea alunelor și migdalelor și a liniei 
pentru prelucrarea, glazurarea și ambalarea 
acestora - 139.925 dolari SUA, dintre care 
66.347 dolari SUA reprezintă grantul MACP.

Ci ”Nocciole”, Causeni district: the value of 
the investment project for the purchase 

of post-harvest equipment for hazelnuts 
and almonds picking and a line for 

processing, glazing and packing thereof 
– USD 139.925, including USD 66.347 

received as MACP grant.

liVEZilE DE AlUN Și MiGDAl, 
o AFACERE BĂNoASĂ 

HAZElNUT AND AlMoND 
oRCHARDS, A PRoFiTABlE 
BUSiNESS 

CAPACITATEA DE PRODUCŢIE
Suprafata de producţie – 54,6 ha, (dintre care 27,4 ha parţial 
întrate în rod, 27,2 ha nu sunt în rod)
Volumul anual al producției (predată în Cooperativă) – 
7000 kg
Tehnici de conservare şi ambalare:

- Maşini de recoltare a alunelor
- Utilaj de curăţare cu aspiraţie dublă 
- Utilaj de uscare a alunelor şi migdalelor
- Utilaj de calibare a alunelor
- Utilaj de decojire a alunelor
- Instalaţie de ambalare

Utilaje tehnice:
- Tractoare
- Sistem de irigare
- Cultivatoare
- Tocător de iarbă
- Stropitoare

PRoDUSUl SoiURi CANTiTATEA GRAFiCUl SEZoNiER

Alune  7000 kg septembrie-august

Migdale 1200 kg septembrie-august
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Această concluzie a făcut-o în urma mai multor vizite 
de studiu pe care le-a efectuat în Polonia și România, 
unde a văzut cum funcționează principiul cooperării în 
agricultură: ”În Polonia am vizitat o cooperativă care are 
300 de membri, care dispun de o infrastructură foarte 
puternică, inclusiv frigidere enorme. Acolo, fermierii 
au conștientizat că asocierea e o prioritate pentru ziua 
de azi. De unul singur fermierul nu poate exporta, nu 
poate prelucra, nu poate asigura cantitățile solicitate și 
nu poate face față concurenței de pe piața europeană. 
Astfel că noi, cei cinci membri ai cooperativei, am 
investit împreună ca să procurăm utilajele necesare”, 
explică Constantin Munteanu.

Un alt fondator al cooperativei, Alexei Buga, speciali-
zat în creșterea migdalelor, menționează că asocierea 
a fost un punct important de pornire, care le-a deschis 
fermierilor și oportunitatea de a accesa un grant con-
sistent din partea proiectului MACP: ”Decizia de a con-
stitui cooperativa a fost una asumată. Am discutat mult, 
am făcut calculele de rigoare, am studiat experiența al-
tor state și ne-am convins că împreună o să ne fie mai 
ușor să rezistăm pe piață. Totodată, în ceea ce privește 
comercializarea producției, asocierea oferă șansa să 
devenim competitivi prin asigurarea unei infrastructuri 
de colectare și post-recoltare comună. Prin intermediul 
grantului din partea proiectului MACP am procurat utila-
jul necesar pentru prelucrarea migdalelor și alunelor.”

During several visits he made to Poland and 
Romania, he saw with his own eyes how the principle 
of cooperation in agriculture worked: “In Poland I 
visited a cooperative of 300 members, with a very 
sound infrastructure, including huge refrigerators. The 
farmers there realized that association is a today’s 
priority. One single farmer cannot export, cannot 
process, cannot supply the requested quantities and 
cannot compete on the European market. So we, the 
five members of the cooperative, invested together to 
procure the necessary equipment,” explains Constantin 
Munteanu.

Another founder of the cooperative, Alexei Buga, 
specializing in growth of almonds, says that 
association was an important starting point, 
which provided the farmers with the opportunity to 
access a valuable grant from MACP: “The decision 
to establish the cooperative did not come at once. 
We talked a lot, made the necessary calculations, 
studied the experience of other countries and we 
realized that it would be easier to cope with the fierce 
competition on the market together. As for the sale 
of products, the cooperative gives us the chance to 
become competitive by using a shared infrastructure. 
With the money from MACP grant we purchased the 
equipment required for the processing of almonds 
and hazelnuts.“ 
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AlEXEi BUGA, MEMBRU CooPERATiVĂ: 
”Am studiat experiența altor state și ne-am convins 
că împreună o să ne fie mai ușor să rezistăm pe 
piață. Totodată, în ceea ce privește comercializarea 
producției, asocierea oferă șansa să devenim 
competitivi prin asigurarea unei infrastructuri de 
colectare și post-recoltare comună.”

Pentru a procura cel mai performant utilaj, fermierii 
s-au documentat temeinic, vizitând plantații similare 
din diferite țări: ”În Serbia, de exemplu, am cunoscut un 
fermier care gestionează o afacere de familie, iar tatăl 
său are chiar grad științific. Am fost și în Polonia, și în 
România. În Italia am discutat cu un fermier, cum s-ar 
spune din tată în fiu, care ne-a povestit că la început, 
strângeau recolta în genunchi. Acum au însă mașini 
și într-o săptămână-două roada este în depozit”, își 
amintește Constantin Munteanu.

Experiența pozitivă i-a inspirat pe agricultori, astfel 
că aceștia au decis împreună să investească în utilaje 
de ultimă oră. Cooperativa a testat deja echipamentul 
italian de colectare a alunelor, procurat cu suportul 
proiectului MACP. I-a costat destul de mult, dar nu le 
pare rău. De exemplu, în acest sezon, la colectarea 
alunelor de pe 17 hectare au muncit doi oameni, pe 
când anterior în activități similare erau antrenați 70-
75 de muncitori. În afară de utilajul de recoltare, cu 
suportul proiectului a fost procurat și echipamentul 
pentru calibrarea, sortarea, curățarea, decojirea și 
ambalarea alunelor și chiar și un aparat de glazurare 
cu ciocolată a alunelor.

”Din banii obținuți am izbutit să procurăm această 
mașină performantă de recoltat. Tot echipamentul 
funcționează automat, pe baza motorinei. Avem utilaj de 
curățat, sobă pentru uscarea producției. ”Facma” este o 

AlEXEi BUGA, MEMBER oF THE CooPERATiVE: 
”We studied the experience of other countries and 
realized that it would be easier to cope with the 
fierce competition on the market together. As for 
the sale of products, the cooperative gives us the 
chance to become competitive by using shared 
infrastructure.”

Before purchasing the advanced equipment, the 
farmers visited similar plantations in different 
countries: “In Serbia, for instance, I met a farmer who 
ran a family business; his father had a degree in science. 
We’ve also made visits to Poland and Romania. In Italy 
I talked to a successful farmer, who told us that in the 
beginning, he and his family were harvesting their 
products manually. Now they have modern technology 
and the whole harvesting process takes just a week or 
two”, recalls Constantin Munteanu.

The farmers were inspired by the positive experience, 
so they decided to invest in state-of-the-art machinery 
together. The cooperative has already tested the 
Italian machinery for collecting nuts, purchased with 
MACP support. Although it was a rather expensive 
acquisition, they do not regret it. One of the benefits 
they talked about as an example is that during this 
season two people were involved in harvesting 
nuts on a total area of 17 hectares, whereas before 
purchasing the equipment they had to employ 70-75 
workers in similar activities. In addition to harvesting 
equipment, they also purchased equipment for 
grading, sorting, cleaning, peeling and packing 
hazelnuts and even a device for chocolate glazing. 

“With the money we received from the project we 
purchased this modern harvesting machine. All 
this equipment is operated automatically, based on 
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mașină de calibrare excelentă. Procesul este unul bine 
pus la punct: calibrăm și după aceasta scoatem miezul. 
Noi am rugat producătorul să ne asigure suplimentar 
și un calibru mai mic, ca să nu înregistrăm pierderi. 
Următoarea mașină pentru decojirea alunelor este, 
la fel, una excelentă”, demonstrează echipamentul 
Constantin Munteanu.

CoNSTANTiN MUNTEANU, ADMiNiSTRAToR 
CooPERATiVĂ: ”Din banii obținuți am izbutit să 
procurăm această mașină performantă de recoltat. 
Avem utilaj de curățat, sobă pentru uscarea 
producției. Toate funcționează automat, pe baza 
motorinei.”

De această infrastructură modernă beneficiază toți 
membrii cooperativei. Alexei Buga povestește că 
migdalul, ca şi alunul, nu este o cultură pretențioasă 
și s-a adaptat foarte bine la condițiile climaterice din 
țara noastră: ”Cu eforturi comune, în anul 2008 am 
plantat șapte hectare cu pomi de migdal. Face parte din 
clasa nuciferilor și e un produs cu mare perspectivă pe 
piața locală și cea internațională. În plus, îi putem păstra 
și ani de zile până în momentul în care identificăm un 
cumpărător care oferă cel mai corect preț.”

Momentan, fermierii sunt ocupați de promovarea pro-
dusului, dar și de diversificarea piețelor de desfacere. 
Totuși, deja se pot lăuda cu contracte stabile încheiate 
cu mai multe rețele de magazine din țară, care le solicită 
permanent cantități destul de mari de marfă: ”Datorită 
faptului că dispunem de acest utilaj, avem un cuvânt greu 
de spus pe piața locală. Anul trecut am distribuit marfa 
pe tot teritoriul Republicii Moldova. Nu a rămas nimic în 
depozit, am comercializat-o în proporție de 100% în ma-
gazinele din rețelele ”Metro”, Nr. 1, ”Fidesco”, ”Fourchette” 

diesel. We have cleaning equipment, ovens for drying 
production. “Facma” is an excellent grading machine. 
The process is well established: first the products are 
calibrated and then the kernel removed, We asked 
the manufacturer to provide additional, smaller size 
elements, so as to avoid any losses. The shelling 
machine is also excellent“ says Constantin Munteanu 
showing the equipment.

CoNSTANTiN MUNTEANU, MANAGER oF THE 
CooPERATiVE: ”With the money received from 
the project we purchased this modern harvesting 
machine. We also have cleaning equipment, an 
oven for drying production. All this equipment is 
operated automatically, based on diesel.” 

The modern infrastructure is operated by all members 
of the cooperative. According to Alexei Buga, almond, 
just like the hazelnut, is not pretentious and it has 
adapted very well to the climate conditions in our 
country: “With joint efforts, in 2008 we planted seven 
hectares of almond trees. Almonds belong to the class 
of nuts and are a product with a great perspective on 
the domestic and the international market. They can be 
stored for years, as long as it takes for us to identify a 
buyer offering the right price.“ 

Now the farmers are focused on promoting their 
product, but also on diversification of markets. 
However, they have already managed to sign some 
sound contracts with market chains in the country, 
which require permanent supplies: “Due to this 
machine, we have a strong say on the local market. 
Last year we distributed our products throughout the 
Republic of Moldova, without placing anything in the 
warehouse. We sold 100% of our products in “Metro”, 
Nr. 1 “Fidesco”, “Fourchette” and in other stores in 
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și în așa localități ca Chișinău, Comrat, Bălți, Călărași și 
Orhei”, se declară mulțumit Constantin Munteanu. 

AlEXEi BUGA, MEMBRU CooPERATiVĂ: ”Sperăm 
că, bazându-ne pe statutul cooperativei, vom putea 
încheia contracte avantajoase de livrare. Poate 
chiar să vindem toată marfa peste hotarele țării.”

Agricultorul menționează că pentru a satisface cerința 
pieței din Republica Moldova e suficientă o cantitate de 
5 tone. Astfel, exportul peste hotarele țării ar putea re-
prezenta peste 30 de tone de produs finit. Acesta mai 
spune că membrii cooperativei depun eforturi pentru a 
pătrunde pe piața europeană. În acest sens, mai multe 
mostre au fost expediate în Italia. Experții au apreciat 
calitatea foarte bună, iar acum urmează negocierile 
pentru un contract avantajos. ”Ne străduim să creștem 
producția frumos, să asigurăm cantitatea și calitatea 
necesare. Sperăm că, bazându-ne pe statutul cooperati-
vei, vom putea încheia contracte avantajoase de livrare. 
Poate chiar să vindem toată marfa peste hotarele țării. 
Sunt sigur de aceste perspective, de aceea vom extinde 
plantațiile. Am plantat în an două hectare de alun și voi 
continua în același ritm”, completează Alexei Buga.

CoNSTANTiN MUNTEANU, ADMiNiSTRAToR 
CooPERATiVĂ: ”Datorită faptului că dispunem 
de acest utilaj, avem un cuvânt greu de spus pe 
piața locală. Anul trecut am distribuit marfa pe tot 
teritoriul Republicii Moldova.”

Livada cooperativei e încă tânără, dar pentru anul viitor 
fermierii planifică să instaleze irigarea prin picurare a 
copacilor și în 2-3 ani să ajungă la o recoltă de 1,2-
1,5 tone de alune și migdale per hectar. Dar fermierii 
nu vor să se oprească aici. Aceștia visează să ofere 
consumatorilor noi produse originale, de la covrigi la 
ciocolată, în rețeta cărora să se regăsească migdalele 
și alunele în calitate de ingrediente de bază. 

Chisinau, Comrat, Balti, Calarasi and Orhei,” says 
Constantin Munteanu proudly.

AlEXEi BUGA, MEMBER oF THE CooPERATiVE: 
”Hopefully, we will be able to sign profitable supply 
contracts. We might even sell all our products 
abroad.”

At the same time, he says that 5 tons are a sufficient 
amount to meet the demand on domestic market. 
Thus, more than 30 tons would be exported. According 
to the farmer, the members of the cooperative are 
striving to enter the European market. In this regard, 
several samples have been shipped to Italy. The 
experts appreciated the very good quality of the 
product. “We strive to ensure the optimal growing 
process for our products, to be able to provide the 
required quantity and quality. Hopefully, we will be 
able to sign profitable supply contracts. We might even 
sell all products abroad. We are very confident about 
these perspectives, and therefore we will expand the 
plantations. In two years we planted two hectares of 
hazelnuts and we will continue working in the same 
way,” adds Alexei Buga.

CoNSTANTiN MUNTEANU, MANAGER oF THE 
CooPERATiVE: ”Due to this machinery, we have a 
strong say on the domestic market. last year we 
distributed all products throughout the country.”

The orchard is still young, but next year farmers 
plan to install drip irrigation and in 2-3 years reach 
a harvest of 1,2-1,5 tons of hazelnuts and almonds 
per hectare. However, they do not want to stop there. 
They dream of supplying new, original products, from 
pretzels to chocolate, with almonds and hazelnuts as 
the basic ingredients.



s. Hârtop

Cimişlia

GŢ „Barcaru Mihail Petru”
administrator – Mihail Barcaru

GŢ „Barcaru Zinaida”
administrator – Zinaida Barcaru

GŢ „Ciobanu Vitalie Nicolae”
administrator – Vitalie Ciobanu

GŢ „Rotaru Andrei”
administrator – Andrei Rotaru

GŢ „Macari Mihail Vasile”
administrator – Mihail Macari

s. Hîrtop, r-nul Cimișlia, 
Republica Moldova

Telefon administrator: 
Barcaru Mihail, 079027515

Telefon contabil:
Casîm Nina, 079633666
Anghel Larisa, 060641000

E-mail: ninacasim@mail.ru

LEgBiofRuCT
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Grupul de producători a fost fondat cu scopul de a 
facilita comercializarea fructelor şi legumelor, dar 
și a obţine un profit constant. Acesta reunește 5 
producători – gospodăriile țărănești ”Rotaru Andrei”, 
”Ciobanu Vitalie Nicolae”, ”Macari Mihail Vasile”, 
”Barcaru Zinaida” şi ”Barcari Mihail Petru”, care pe 
cele peste 100 de hectare de teren pe care le dețin 
împreună cultivă struguri de masă, prune, căpșuni, dar 
și alte fructe și legume de sezon. 

The idea behind joining the efforts in a producer 
group was to facilitate the marketing of fruits and 
vegetables, and get a steady profit. The group brings 
together five producers – the farmer households 
“Rotaru Andrei”, “Ciobanu Vitalie Nicolae”, “Macari 
Mihail Vasile”, “Barcaru Zinaida” and “Barcari Mihail 
Petru”, which grow table grapes, plums, strawberries, 
and other seasonal fruits and vegetables on a total 
area of over 100 hectares of land.

CÎ ”Legbiofruct”, s. Hîrtop, r. Cimișlia: 
valoarea proiectului investițional de 
construcție a unui depozit frigorific și a 
unei linii de uscare a fructelor – 803.400 
dolari SuA, dintre care 350.000 dolari SuA 
reprezintă grantul MACP.

Ci ”Legbiofruct”, Hirtop village, Cimislia 
district: the value of the investment project 

for construction of a cold storage facility 
and a fruit drying line – uSD 803.400, 

including uSD 350.000 received 
as a grant under MACP.

LEguMELE Și fRuCTELE 
uSCATE, o TRAMBuLiNĂ PE 
PiAȚA EuRoPEANĂ PENTRu 
PRoDuCĂToRii MoLDoVENi

DRiED fRuiTS AND 
VEgETABLES, A SPRiNgBoARD 
To THE EuRoPEAN MARKET 
foR MoLDoVAN PRoDuCERS

CAPACITATEA DE PRODUCȚIE
Suprafața de producție – 66,7886 ha.
Volumul anual al producției – 510 tone.
Tehnici de conservare și ambalare:

- Depozit frigorific intern cu o capacitate de depozitare    
1000 tone.

- Stivuitoare 
- Sala de ambalare
- Linie de sortare
- Linie de procesare – uscarea fructelor (prune)

Perioada de depozitare: septembrie-martie
Utilaje tehnice:

- Tractoare
- Sistem de irigare
- Cultivatoare
- Pluguri
- Stropitori
- Grape cu discuri
- Freze

PRoDuSuL SoiuRi CANTiTATEA gRAfiCuL 
SEZoNiER

Struguri 
de masă

Moldova
Codreanca
Prezentabil

240 t septembrie-
martie

Prune Ciacianska raniaia
Kabardinskaia raniaia
Stanley

200 t iulie-noiembrie

Cireșe Taina
Stella

60 t iunie-iulie

Căpșune Elsana 10 t iunie-iulie
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ANDREi RoTARu, ADMiNiSTRAToR gRuP: 
”Munca în grup are multe beneficii. Cu eforturi 
comune putem asigura mai ușor tot de ce avem 
nevoie pentru un ciclu complet de producere, 
păstrare, prelucrare și comercializare a producției 
noastre.”

Înainte de a se asocia în grup, producătorii au procurat cu 
eforturi financiare comune două tractoare performante şi 
două stropitori. Totodată, aceștia au construit un frigider 
cu patru camere, care ofereau o capacitate de păstrare 
de 400 de tone. În anul 2014, aceștia au decis să extindă 
suprafața camerei frigorifice și să procure o linie de 
uscare a prunelor. Motivația cea mai mare a fost faptul 
că producătorii își doreau să fie competitivi, să ofere 
produse calitative și păstrate în condiții adecvate. Pentru 
a-și realiza proiectul, au apelat la proiectul MACP, în 

calitate de grup de producători. ”Munca în grup are multe 
beneficii. Cu eforturi comune putem asigura mai ușor tot 
de ce avem nevoie pentru un ciclu complet de producere, 
păstrare, prelucrare și comercializare a producției noastre”, 
spune managerul grupului, Andrei Rotaru.

Grupul de producători a reușit construcția unui depozit 
frigorific cu o capacitate de 400 de tone și a unei linii 
moderne de uscare a fructelor. Echipamentul frigorific este 
produs în Germania și Olanda. Frigiderul este constituit 
din 4 camere frigorifice, ceea ce permite manipularea 

ANDREi RoTARu, MANAgER of THE gRouP: 
“The group work has many advantages. By joining 
our efforts we can provide for everything we need 
for a full cycle of production, storage, processing 
and marketing of our products much easier than if 
we do it on our own.”

Before forming the group, the producers purchased 
two tractors and two sprinklers, sharing the costs 
thereof. They also built a 5-chambers cold storage 
facility, with a capacity of 400 tons. In 2014, they 
decided to expand the area of the cold storage 
facility and purchase a drying line for plums. In all 
their efforts they were driven by the aspiration to 
be competitive producers, to provide good quality 
products, stored under appropriate conditions. To 
achieve their goals, the producers applied to MACP 

as a producer group. “By joining our efforts we can 
provide for everything we need for a full cycle of 
production, storage, processing and marketing of 
our products much easier than if we do it on our 
own”, says the group manager, Andrei Rotaru.

The producer group has managed to build a cold 
storage facility with a capacity of 400 tons and a 
modern fruit drying line. The refrigerating equipment 
was manufactured in Germany and the Netherlands. 
The refrigerator has 4 cold chambers, which allow 
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producţiei şi aplicarea regimurilor speciale de păstrare 
pentru diferite produse. Lucrările s-au efectuat de la 
zero, dar au fost finalizate în timp record. “La 1 aprilie 
2015 am pus prima piatră de temelie, iar la 5 august uscam 
deja prune. În total am prelucrat 1300 de tone de prune, 
după care a venit și sezonul strugurilor, pentru care am 
avut condiții bune de păstrare, depozitându-i în frigiderul 
construit”, menționează Andrei Rotaru. 

Tehnologia de păstrare aplicată este una dintre 
cele mai performante și se bazează pe menţinerea 
atmosferei controlate. Acest tip de depozit reprezintă 
viitorul în domeniul pomiculturii, deoarece o păstrare 
îndelungată a fructelor garantează obținerea unui preț 
bun în afara sezonului de recoltare.

Tunelul pentru uscarea fructelor a ajuns la Hîrtop 
tocmai din Serbia. Acesta funcționează pe gaz. ”Am 
construit această hală în care am instalat 4 cuptoare 
universale. Pe lângă prune, aici putem usca mere, roșii, 
zarzavaturi. Timp de 24 de ore prelucrăm peste 20 
de tone de prune în stare proaspătă. În acest an, am 
uscat aproximativ 1500 de tone de prune”, mai spune 
managerul grupului de producători.

handling the production and applying special 
storage regimes for different products. The works 
were made from scratch, but were completed in 
record time. “On the 1st of April 2015 we laid the first 
foundation stone and on the 5th of August we were 
already drying plums. In total, we have processed 
1,300 tons of plums, and when the grapes season 
came, we already had proper storage conditions,” 
says Andrei Rotaru.

The group uses one of the best storage technolo-
gies, based on controlled atmosphere. This type of 
storage facility is the future of horticulture, as a 
long-term storage of fruits guarantees a good off-
season price.

The fruit drying tunnel was imported from Serbia 
and works on gas. “We built this hall and installed 4 
universal ovens. Besides plums, here we can dry apples, 
tomatoes, and vegetables. In 24 hours we process more 
than 20 tons of fresh plums. This year, we have dried 
about 1,500 tons of plums,” says the manager of the 
producer group.
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MiHAiL BARCARu, ADMiNiSTRAToRuL gRuPuLui: 
”Negociem un contract de livrare cu o firmă din 
Polonia, care ne-a solicitat 100 de tone de roșii 
deshidratate. Am avansat mult în negocieri cu 
potenţiali parteneri permanenți din franța, care, la fel, 
și-au exprimat disponibilitatea să colaboreze cu noi.”

Iarna este dat startul procesului de scoatere a 
sâmburilor la prune, o oportunitate pentru locuitorii 
satului de a-și găsi o ocupație care să le asigure un 
câștig stabil. Alţi câţiva zeci de localnici muncesc pe 
parcursul întregului an la diferite etape de prelucrare 
a fructelor și legumelor: ”Suntem în plin proces de 
uscare a roșiilor. Este o cerere nouă pe piața europeană, 
iar noi, grație echipamentului pe care-l deținem, putem 
asigura calitatea și cantitatea necesare. Deja negociem 
un contract de livrare cu o firmă din Polonia, care ne-a 
solicitat 100 de tone de roșii deshidratate”, menționează 
administratorul cooperativei, Mihail Barcaru.

ANDREi RoTARu, DiRECToR gRuP: 
”Cu câteva tone de produs nu poți intra pe piața 
uniunii Europene, pentru că e vorba de hipermarket-
uri, rețele de magazine care necesită să fie 
aprovizionate cu mii de tone de marfă!”

MiHAiL BARCARu, MANAgER of THE gRouP: 
“We are negotiating a supply contract with a 
Polish company, which requested 100 tons of 
dried tomatoes. We have also advanced a lot in the 
negotiations with potential partners in france, who 
also expressed their willingness to work with us.”

In winter we start the process of plum pitting, and 
the villagers have an opportunity to find employment 
and get a stable income. Other several dozens of 
locals work throughout the year at various stages 
of processing of fruits and vegetables: “We are now 
in the process of drying tomatoes. There is a new 
demand on the European market, and thanks to the 
equipment we now have, we can provide the required 
quality and quantity. We are negotiating a supply 
contract with a Polish company, which requested 100 
tons of dehydrated tomatoes,” says the manager of 
the cooperative, Mihail Barcaru.

ANDREi RoTARu, DiRECToR of THE gRouP: 
“You cannot enter the Eu market with just a few 
tons of the product. The products there are sold 
in hypermarkets, retail networks that need to be 
supplied with thousands of tons!”
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Producătorii recunosc că doar împreună pot deveni 
competitivi și pot privi cu încredere spre noi piețe 
de desfacere. ”Ca să poți vinde marfa crescută la un 
preț mai rezonabil și să ai contracte stabile, trebuie să 
oferi cantitate și calitate. De unii singuri nu e posibil, 
iar asocierea în grup e cheia succesului. Cumpărătorul 
pierde timp și bani mergând de la un producător la 
altul, de aceea el preferă să discute cu cei care pot 
să-i asigure lotul necesar. Cu câteva tone de produs 
nu poți intra pe piața Uniunii Europene, fiindcă e vorba 
de hipermarket-uri, rețele de magazine care necesită 
să fie aprovizionate cu mii de tone de marfă”, adaugă 
managerul grupului.

Pentru viitor, membrii grupului de producători își doresc 
să diversifice posibilitățile de ambalare, dar și să 
promoveze marca lor comercială pe piața internă și cea 
externă. ”Sperăm, în timpul apropiat, vom putea realiza 
ambalarea produselor în cutii cu gramaj mai mic – 500 de 
grame, un kilogram. Avem deja solicitări în acest sens și 
din partea cumpărătorilor din România, cărora, momentan, 
le livrăm marfa în cutii de zece kilograme. 

Am avansat mult în negocieri cu posibili parteneri 
permanenți din Franța, care, la fel, și-au exprimat 
disponibilitatea să colaboreze cu noi”, a specificat Mihail 
Barcaru.

Cea mai mare parte a fructelor și legumelor în stare 
proaspătă ajung pe tejghelele supermarket-urilor din 
țară. În ceea ce privește legumele și fructele uscate, 
grupul de producători a încheiat contracte de livrare cu 
firme din România, Ucraina și Federația Rusă. Mai mult, 
grupul a înființat o filială a cooperativei la București. 
Totodată, cooperativa dispune de un stand propriu 
într-o piață en-gross, ceea ce facilitează contactul 
direct cu potențialii cumpărători, dar și negocierea 
unui preț mai bun. 

The producers acknowledge that the only possibility 
for them to become competitive is to join their forces. 
Now they look at new markets with confidence. “To be 
able to sell the product at a reasonable price and have 
stable contracts, we must provide quantity and quality. 
It is impossible to do it one by one, and association in the 
group is the key to success. The buyers waste time and 
money going from one producer to another, which is why 
they would rather discuss with those who can provide 
everything. You cannot enter the EU market with just a 
few tons of the products. The products there are sold in 
hypermarkets, retail networks that need to be supplied 
with thousands of tons”, added the group manager.

In the future, the members of the producer group 
want to diversify the packing possibilities and 
promote their trademark on domestic and foreign 
markets. “Hopefully, in the near future, we will be able 
to provide packaging in smaller boxes – 500 grams, 
1 kg. We already have such requests from buyers in 
Romania, to which we currently deliver the products 
in boxes of ten kilograms. 

We have advanced a lot in the negotiations with 
potential permanent partners in France, who also 
expressed their willingness to work with us”, said 
Mihail Barcaru.

Most of the fresh fruit and vegetables are sold in 
Moldovan supermarkets. As for the dried vegetables 
and fruits, the producer group has signed supply 
contracts with firms in Romania, Ukraine and the 
Russian Federation. Moreover, the group has set 
up a subsidiary in Bucharest. At the same time, the 
cooperative has its own stand in a wholesale market, 
which facilitates the direct contact with potential 
buyers and negotiation of a better price.



s. Costeşti
Ialoveni

GŢ „Borta Mihail Filip”
administrator – Mihail Borta

GŢ „Vidraşco”
administrator – Maria Vedraşco

GŢ „Meriacre Vera Andrei”
administrator – Vera Meriacre

GŢ „Ionaș Nicolai Dominte”
administrator – Nicolai Ionaş

GŢ „Vidraşco Vladimir”
administrator – Vladimir Vedraşco

s. Mileştii Mici, r-nul Ialoveni, 
Republica Moldova

Telefon administrator: 
Vedrașco Maria, 069826538

E-mail: gtvedmar@gmail.com

VEd-MaR agRo
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În anul 2015, cinci producători de struguri și piersici 
din raionul Ialoveni și-au unit eforturile și au decis 
să meargă împreună, umăr la umăr, ca să-și asigure 
condiții optime pentru dezvoltarea afacerilor. Până în 
acel moment, fiecare din ei gestiona de sine stătător 
plantațiile, încercând să-și asigure măcar un mic 
câștig pe parcursul anului agricol. Însă nu întotdeauna 
le reușea. În lipsa unor condiții adecvate de păstrare 
și prelucrare, aceștia erau nevoiți să-și comercializeze 
producția la prețuri derizorii. Perspectivele sumbre 
au dispărut odată cu asocierea, care le-a deschis 
oportunități reale de a-și dezvolta o infrastructură 
comună solidă, prin cumularea resurselor proprii și 
accesarea unui grant din partea MACP.

In 2015, five producers of grapes and peaches 
in Ialoveni district joined their forces in order 
to provide optimal conditions for business 
development. Until then, each of them ran the 
plantations on their own, trying to obtain at least 
some profit during the agricultural year. However, 
it was not always possible. In the absence of 
proper storage and processing conditions, they 
had to sell their production at ridiculous prices. 
The prospects improved after they had built the 
association, which opened real opportunities to 
develop a strong common infrastructure, by pooling 
their resources and accessing grant sources under 
MACP project.

CÎ ”Ved-Mar agro”, s. Mileştii Mici, r. Ialoveni: 
valoarea proiectului investițional de 
construcție a unui depozit frigorific și a 
unei linii de sortare și ambalare – 526.400 
dolari SUa, dintre care 208.700 dolari SUa 
reprezintă grantul MaCP.

CI ”Ved-Mar agro”, Milestii Mici village, 
Ialoveni district: The total value of the 
investment project for construction of 

a cold storage facility and a sorting and 
packing line – USd 526.400, including 

USd 208.700 received as a grant under MaCP.

”VEd-MaR agRo”: dE La 
agRICULTURa dE SUBZISTENȚĂ 
La o aFaCERE CoMPETITIVĂ

”VEd-MaR agRo”: FRoM 
SUBSISTaNCE FaRMINg To a 
CoMPETITIVE BUSINESS

CAPACITATEA DE PRODUCȚIE
Suprafața de producție – 17.22 ha.
Volumul anual al producției – 193 tone.
Tehnici de conservare și ambalare:

- Depozit frigorific intern 
 cu o capacitate de depozitare 350 tone
- Stivuitoare
- Sala de ambalare
- Linie de sortare

PRodUSUL SoIURI CaNTITaTEa gRaFICUL SEZoNIER
Struguri Moldova  123 t septembrie-martie

Victoria 5 t septembrie-decembrie
alb de suruceni 15 t septembrie-decembrie
Codreanca 25 t august-octombrie
arcadia 15 t august-octombrie

Piersice Rethaven
Moldova

5t
5t

august-octombrie
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MaRIa VEdRaȘCo, adMINISTRaToR CooPERaTIVĂ: 
”a avea o infrastructura bine pusă la punct, cu 
toate utilajele necesare, este o condiție esențială 
dacă vrei să ieși din cercul vicios al agriculturii de 
subzistență și să ai un cuvânt greu de spus în cadrul 
negocierilor cu potențialii cumpărători.”

Administratorul cooperativei, 
Maria Vedrașco, povestește că, 
acum un an, visul de a avea un 
spațiu frigorific și utilaj performant 
pentru păstrarea și ambalarea 
strugurilor părea o ficțiune: ”Acum 
mă uit la toate procesele prin 
care am trecut ca la o aventură. 
Sunt foarte bucuroasă că ne-am 
încumetat să visăm și că am izbutit 
să devenim funcționali. A avea o 
infrastructura bine pusă la punct, 
cu toate utilajele necesare, este o 
condiție esențială dacă vrei să ieși 
din cercul vicios al agriculturii de 
subzistență și să ai un cuvânt greu 
de spus în cadrul negocierilor cu 
potențialii cumpărători.

“Costești este țara strugurilor „Moldova”, și am simțit 
că putem obține succes cu acest soi, dar și cu altele 
la fel de gustoase crescute cu dragoste de fondatorii 
cooperativei.”

Maria Vedrașco mai mărturisește că experiența pe care 
a acumulat-o în ultimii doi ani i-a întărit convingerea 
că doar dacă îți asumi schimbarea, te poți aștepta la 
mari succese.

Așa s-a întâmplat în cazul membrilor cooperativei 
”Ved-Mar Agro”, care se pot mândri acum cu un 
adevărat orășel al strugurilor, construit pe un teren 

MaRIa VEdRaȘCo, MaNagER oF THE 
CooPERaTIVE: ”Having a well developed 
infrastructure with all the necessary equipment 
is a prerequisite for breaking the cycle of 
subsistence agriculture and improving the position 
in negotiations with potential buyers.“

The manager of the Cooperative, 
Maria Vedraşco, recalls that a 
year ago, the dream of having 
a refrigeration space and 
modern equipment for storing 
and packing grapes seemed 
impossible, “Now I look at all 
the processes we went through 
as an adventure. I am really glad 
we dared to dream and managed 
to become functional. Having 
a well developed infrastructure 
with all the necessary equipment 
is a prerequisite for breaking the 
cycle of subsistence agriculture 
and improving the position in 
negotiations with potential 
buyers.

“Costeşti is the country of ”Moldova” grapes, and we 
felt that we could achieve success with this variety, but 
also with other equally tasty varieties grown with love 
by the founders of the cooperative.”

Maria Vedraşco also confesses that the experience 
she gained in the past two years reinforced their 
belief that success is only possible if you are open 
to changes.

This is exactly what happened with the members of the 
cooperative ”Ved-Mar Agro”, who now have a true town 
of grapes, built on a plot of over one hectare, including 
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de peste un hectar, care cuprinde un 
depozit frigorific încăpător și o linie 
modernă de sortare și ambalare.

Un alt membru al cooperativei, 
Nicolae Ionaș, producător de 
struguri din tată-n fiu, spune că toate 
camerele frigiderului sunt pline ochi 
cu producție: ”Este un frigider modern, 
cu capacitatea de 350 de tone. Putem 
păstra strugurii oricât e nevoie pentru 
a putea negocia un preț mai bun. 
Sperăm peste 2-3 luni să putem vinde 
cu 50 la sută mai scump.”

NICoLaE IoNaȘ, MEMBRU CooPERaTIVĂ: 
”Putem păstra strugurii oricât e nevoie pentru a 
putea negocia un preț mai bun.”

Frigiderul are 5 camere de păstrare, a fost dat în 
folosință în data de 30 octombrie 2015, iar în toamna 
acestui an este deja utilizat la capacitate maximă. 
Funcționează după tehnologia de păstrare – atmosferă 
controlată. Frigiderul mai este dotat și cu o cameră de 
pre-răcire. Membrii cooperativei au mai achiziționat o 
linie de sortare și ambalare, stivuitor, cântar-platformă 
– utilaje care le permit să lucreze în condiții moderne 
și eficiente și să asigure o calitate la standarde 
europene a producției. Maria Vedrașco demonstrează 
cu mândrie echipamentul performant al cooperativei: 
”Sunt 5 camere, cu o capacitate de 70 de tone fiecare. 
Umidificatoarele sunt de ultima generație, iar tehnologia 
utilizată ne ajută să evităm formarea picăturilor de 
apă pe struguri. Este umidificat doar aerul, ciorchinele 
rămâne verde, iar aspectul și calitățile gustative ale 
strugurilor nu au de suferit.”

a large cold storage facility and a 
modern sorting and packing line.

Another member of the cooperative, 
Nicolae Ionaş, a grape producer 
from father to son, says that all 
chambers are full with production: 
„It is a modern refrigerator with a 
capacity of 350 tons. We can keep 
the grapes as long as it takes to 
negotiate a better price. Hopefully, in 
2-3 months we will be able to sell our 
production at prices by 50 percent 
more expensive.”

NICoLaE IoNaS, MEMBER oF THE CooPERaTIVE: 
”We can keep the grapes as long as it takes to be 
able to negotiate a better price.”

The cold storage facility has 5 storage rooms, and 
was put into operation on October 30, 2015. In fall 
2016 it was already being used at its full capacity. 
The facility works based on controlled atmosphere 
technology. It is fitted with a pre-cooling chamber. 
The cooperative members also purchased a sorting 
and packing line, a forklift, and platform scales 
– equipment that now allows them to work in 
modern and efficient conditions and ensure a high 
quality production in line with EU standards. Maria 
Vedraşco shows the modern equipment: “There are 
5 chambers, with a capacity of 70 tons each. The 
latest humidifiers, and other technology helps us 
avoid droplet formation on grapes. It humidifies the 
air only, while the clusters are preserved green and 
the appearance and palatability of the grapes are not 
affected.”
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Administratoarea cooperativei mai spune că linia 
de sortare și ambalare a fost procurată de la o firmă 
grecească și chiar dacă a fost una mai scumpă, nu-i 
pare rău pentru investiția pe care a făcut-o împreună 
cu ceilalți patru fondatori: ”Echipamentul este produs 
de firma „Novoteca”. Înainte de a-l achiziționa am studiat 
foarte atent ofertele și am decis să alegem ce este mai 
bun, mai modern, mai performant. În comparație cu 
liniile propuse de alte firme, aceasta se manevrează 
ușor, dispune de role speciale care transportă automat 
lăzile cu struguri.”

MaRIa VEdRaȘCo, adMINISTRaToR CooPERaTIVĂ: 
”Umidificatoarele sunt de ultima generație, iar 
tehnologia utilizată ne ajută să evităm formarea 
picăturilor de apă pe struguri. Este umidificat doar 
aerul, ciorchinele rămâne verde, iar aspectul și 
calitățile gustative ale strugurilor nu au de suferit.”

La nivelul doi al depozitului frigorific și al casei de 
ambalare sunt situate camerele de recreare pentru 
muncitori, dar și blocurile sanitare. Astfel, lucrătorii 
dispun de condiții europene de muncă și odihnă. Dar cel 
mai important lucru e că acești oameni sunt asiguraţi 
pe tot parcursul anului cu un loc stabil de muncă și un 
salariu decent. Statut de angajați permanenți au șase 
persoane, iar la diferite etape sunt cooptați peste 15 
locuitori ai satului Costești.

În acest an, membrii cooperativei intenționează să 
inițieze negocieri cu importatorii din România, pentru că 
își doresc extinderea pieței de desfacere. Nicolae Ionaș 
spune că, în cadrul cooperativei, în capul mesei este pusă 
calitatea, iar strugurii din podgoriile pe care le gestionează 
sunt o adevărată carte de vizită în dialogul cu potențialii 
cumpărători: “Ceea ce vedeți este o plantație cu soiul 

The manager of the cooperative also says that the 
sorting and packing line was purchased from a Greek 
company and even if it was rather expensive, she 
does not regret the investment made with the other 
four founders: “The equipment is manufactured by 
“Novoteca”. Before deciding to purchase it, we studied 
all offers very carefully and chose the best, most 
modern, most powerful equipment. Compared to the 
lines proposed by other companies, it is easy to handle 
and it has special rollers allowing the crates with 
grapes to be carried automatically.”

MaRIa VEdRaȘCo, MaNagER oF THE 
CooPERaTIVE: ”The latest humidifiers, and 
other technology help us avoid droplet formation 
on grapes. It humidifies the air only, while the 
clusters are preserved green and the appearance 
and palatability of the grapes are not affected”

The second floor hosts recreation rooms for workers, 
but also bathrooms. Thus, the workers have European 
conditions of work and rest. But the most important 
thing is that these people have a stable job and a 
decent salary all year long. The cooperative has six 
permanent employees, and other 15 inhabitants 
of Costesti are employed at different stages of 
production.

This year, the members of the cooperative plan to 
enter negotiations with importers in Romania, within 
their plans to diversify the markets. According 
to Nicolae Ionas, quality is the highest priority 
of the cooperative, and the grapes grown in their 
plantations are a true landmark in the dialogue with 
potential buyers: “What you see here is a plantation 
of Muscat variety. I personally brought 100 cuttings 
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„Muscat”. Am adus personal din Italia 100 de butași care au 
reprezentat baza podgoriei. Deoarece sunt foarte scumpi, 
peste 2 ani am altoit alți 400 din vița-de-vie deja dezvoltată, 
cu ajutorul specialiștilor de la Institutul de Viticultură. În 
total, de pe toate plantațiile pe care le gestionez, am recoltat 
40 de tone de struguri.” Maria Vedrașco adaugă că, deși 
producția este solicitată și în țară, diversificarea piețelor 
de desfacere le-ar aduce fondatorilor un câștig mai 
consistent. Acum că dispun de infrastructura necesară, 
fermierii simt că pot face cu brio față concurenței, pentru 
că împreună pot asigura calitatea și cantitatea necesare: 
”Am inițiat discuții cu mai multe rețele de magazine din 
România. Totodată, s-au adresat cooperativei mai mulți 
reprezentanți ai unor firme din Belarus și Federația Rusă, 
care ar vrea să cumpere struguri de la noi. Asigurând 
condițiile de depozitare, sortare și ambalare, ne așteptăm la 
venituri mai mari. Cele mai bănoase contracte le așteptăm 
începând cu luna februarie.”

NICoLaE IoNaȘ, MEMBRU CooPERaTIVĂ: 
”Ne bucurăm că avem un depozit frigorific cu tot ce 
este necesar pentru un produs final perfect.”

Pentru a fi și mai competitivi, fondatorii intenționează 
să modifice aspectul ambalajelor: ”Atunci când vindem 
producția, este momentul în care simțim rostul muncii 
noastre pe parcursul unui an. Ne bucurăm că avem un 
depozit frigorific cu tot ce este necesar pentru un produs 
final perfect. Sigur, ne gândim să modernizăm ambalajul, 
astfel că nu este exclus că vom schimba lăzile de lemn 
pe pachete moderne”, completează Nicolae Ionaș.

Membrii cooperativei, chiar dacă au pus pe picioare 
un proiect investițional mare, spun că sunt la mijloc 
de drum. Aceștia vor să extindă suprafața depozitului 
frigorific, și asta deoarece, în fiecare an, plantează noi 
și noi podgorii. În plus, în acest an nu au putut satisface 
toate solicitările fermierilor din zonă care și-au dorit 
să-și pună la păstrare producția. Totodată, va fi mărit și 
numărul de fondatori cu încă două gospodării țărănești, 
care vreau să se asocieze grupului ”Ved-Mar Agro”. 

from Italy, which were the basis of the vineyard. As 
they are very expensive, 2 years later we grafted other 
400 cuttings from already developed vine, helped by 
specialists from the Institute of Viticulture. In total, we 
harvested 40 tons of grapes from all our plantations.” 
Maria Vedraşco adds that, although production 
is also requested in the country, diversification of 
the markets would bring a more consistent gain to 
the founders. Now that they have the necessary 
infrastructure, farmers feel they can successfully 
compete, because together they can supply the 
required quality and quantity: “We have initiated 
discussions with several market chains in Romania. 
Also, some companies in Belarus and the Russian 
Federation would like to buy grapes from us. Due to 
our storage, sorting and packing facilities, we expect 
higher revenues. The best contracts should come in 
February.”

NICoLaE IoNaS, MEMBER oF THE CooPERaTIVE: 
”We are glad to have a cold storage facility with 
everything needed for a perfect final product.”

To be even more competitive, the founders intend to 
change the appearance of the package: “When we sell 
our products, we feel the meaning of our work during 
the year. We are happy to have a cold storage facility 
with everything needed for a perfect final product. Sure, 
we plan to modernize the packaging, so in the future 
we might change our wooden crates with modern 
packages,” adds Nicolae Ionaş.

Even if the members of the cooperative set up a large 
investment project, they say a lot remains to be done. 
They now want to expand the cold storage area and 
that is because every year they plant more and more 
vineyards. In addition, they were not able to meet all 
requests from local farmers, who wanted to place 
their production for storage. The number of founders 
will also be increased by two farms that want to join 
the “Ved-Mar Agro” group.
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Proiectul ”Agricultura competitiv  în Moldova” 
(MACP) i-a început activitatea în 2013.

Proiectul este nan at de Banca Mondial , 
Guvernul Suediei i Fondul Global de Mediu 
în parteneriat cu Ministerul Agriculturii i 
Industriei Alimentare i Ministerul Mediului. 

Proiectul Agricultura Competitiv  are drept 
obiectiv sporirea competitivit ii sectorului 
agroalimentar al rii prin sus inerea 
moderniz rii sistemului de management al 
siguran ei alimentelor; facilitarea accesului 
produc torilor agricoli la pie e i integrarea 
practicilor agricole de mediu i a celor de 
management durabil al terenurilor. 

Programul de granturi investi ionale “Facilitarea 
accesului la pie ele de desfacere” prevede 
asocierea agricultorilor din domeniul horticol, 
în grupuri de produc tori i sus inerea 
acestora în efectuarea investi iilor în tehnologii 
destinate infrastructurii post-recolt .

În cadrul programului de granturi 
investi ionale au fost create pân  în prezent 
30 grupuri de produc tori, care au unit 
167 produc tori agricoli, inclusiv 49 femei. 
Produsele principale care au constituit 
obiectul asocierii sunt m rul (9 GdP), strugurii 
de mas  (14 GdP), prunul (4 GdP), migdalul i 
alunul (1 GdP) i legumele (2 GdP).

Produc torii agricoli au efectuat investi ii în 
29 de depozite frigorice, capacitatea c rora 
dep e te 23700 tone. De asemenea, s-au 
f cut investi ii în usc torii cu linii de procesare 
a prunelor - 6, linii de sortare - 8, unit i de 
transport frigoric i echipament specializat 
pentru procesarea alunelor i migdalelor – 2. 

Valoarea total  a resurselor de grant 
debursate grupurilor de produc tori constituie 
7,5 mln. dolari SUA, iar co-nan area 
asigurat  de Grupurile de Produc tori 
reprezint  cca 8,6 mln dolari SUA. 

Acknowledging the outstanding results 
achieved by farmers with the support of 
Moldova Agricultural Competitiveness Project, 
the International Development Association 
decided in 2016 to extend the deadline for 
project implementation until June 30, 2019, so 
that other farmers also have the opportunity 
to make best use of their potential and access 
new markets. 

Moreover, once the additional  nancing enters 
into force, business development opportunities 
will be open to producers in some segments 
of the livestock sector, namely collection and 
processing of honey and milk.

The total amount of Additional Financing is 
USD 10 million. The conditions for receiving 
an investment grant remain the same: a 
grant shall account for up to 50% of eligible 
investment, with a ceiling of 350 thousand 
USD per producer group. The producer groups 
will provide co- nancing for the remaining 
portion of at least 50% of the eligible 
investment.

In addition, in order to increase 
competitiveness and ensure a sustainable 
development, producer groups will be able 
to access consecutive grants, so that their 
cumulative amount does not to exceed the 
maximum ceiling of USD 350 thousand per 
group.

MACP will continue to provide specialized 
technical assistance in identi cation of 
potential producer groups, facilitation of the 
registration of producer groups, development 
of investment feasibility studies and business 
plans, as well as support to producer groups 
after the start of sub-investment projects.

MACP urges farmers to actively participate in 
the grant program so as to add value to the 
unique qualities of the products they offer. 
The best investment will be re ected in the 
next edition of Success Stories!

The Moldova Agricultural Competitiveness 
Project (MACP) started its activity in 2013.

The Project is nanced by the World Bank, 
the Government of Sweden and the Global 
Environmental Facility in partnership with 
the Ministry of Agriculture and Food Industry 
and the Ministry of Environment. 

MACP aims at enhancing the 
competitiveness of the country’s agro-food 
sector by supporting the modernization 
of the food safety management system; 
facilitating market access for farmers; and 
mainstreaming agro-environmental and 
sustainable land management practices.

The investments grant program “Facilitating 
access to markets” has been fostering the 
association of horticultural producers in 
producer groups and providing support for 
investments in post-harvest infrastructure.

So far 30 producer groups have been created 
under the investments grant program, in 
which a total of 167 farmers, including 49 
women have joined their forces. The main 
products targeted by the association are 
apples (9 PG), table grapes (14 PG), plums 
(4 PG), almonds and hazelnuts (1 PG), and 
vegetables (2 PG).

The farmers have made investments in 29 
cold storage facilities, the capacity of which 
exceeds 23,700 tons. Investments have 
also been made in drying lines for plums – 
6; sorting lines – 8; refrigeration vehicles 
and specialized equipment for processing 
hazelnuts and almonds – 2.

The total amount of grant resources 
disbursed to producer groups is 
USD 7.5 million, while the co-nancing 
provided by producer groups amounts to 
about USD 8.6 million.

Apreciind rezultatele remarcabile realizate de 
produc torii agricoli cu suportul Proiectului 
Agricultura Competitiv  în Moldova, Asocia ia 
Interna ional  pentru Dezvoltare a aprobat 
în anul 2016 extinderea termenului de 
implementare a proiectului pân  la 30 iunie 
2019, astfel încât s  ofere ansa i altor 
agricultori de a- i valori ca poten ialul i 
accesa noi pie e de desfacere. 

Mai mult ca atât, odat  cu intrarea în vigoare 
a  nan rii adi ionale noi oportunit i de 
dezvoltare a afacerii vor   deschise i pentru 
produc torii din unele segmente ale sectorului 
zootehnic, mai exact colectarea i procesarea 
mierii i laptelui.

Valoarea total  a Finan rii Adi ionale 
constituie 10 mil. dolari SUA. Condi iile de 
acordare a granturilor investi ionale r mân 
acelea i: un grant va constitui cel mult 50% 
din valoarea investi iei eligibile, cu un plafon 
de 350 mii dolari SUA per grup de produc tori. 
Grupurile de produc tori vor asigura co-
 nan area celeilalte por iuni de minim 50% din 
valoarea investi iei eligibile. 

Totodat , în vederea cre terii competitivit ii 
i dezvolt rii, grupurile de produc tori vor putea 

accesa granturi consecutive, astfel încât valoarea 
cumulativ  a acestora nu va dep i plafonul 
maxim permis de 350 mii dolari SUA per grup.

Proiectul MACP va continua s  acorde asisten a 
tehnic  specializat  în vederea identi c rii 
poten ialelor grupuri de produc tori, facilit rii 
înregistr rii grupurilor de produc tori, elabor rii 
studiilor de fezabilitate a investi iilor i planurilor 
de afaceri, sus inerii grupurilor de produc tori 
dup  demararea sub-proiectelor investi ionale.

Proiectul MACP îndeamn  produc torii agricoli 
s  participe activ la programul de granturi 
pentru a pune în valoare calit ile unice ale 
produsului oferit. Cele mai bune investi ii 
efectuate se vor reg si în urm toarea edi ie a 
Istoriilor de Succes! 






