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De la lansare, Programul de credite pentru investiții 

în infrastructura post-recoltare a ținut să 

menționeze expres că încurajează femeile din 

mediul de afaceri din țară să acceseze  credite 

destinate infrastructurii post-recoltare. În prezent, 

din cele 21 credite oferite de FPM Moldova, 2 au 

fost  acordate pentru întreprinderi conduse de 

femei.  

Una din beneficiarele Programului este și dna 

Tatiana Căpățînă, o femeie de afaceri din satul 

Cotiujeni, r-nul Briceni, care ne-a oferit cu 

amabilitate  mai multe detalii despre afacerea sa. 

Din sursele creditului accesat a fost construit un 

frigider cu o capacitate de 400 tone, în care a fost 

depozitată deja recolta de mere din anul curent. 

Deși are un profil profesional departe de cel agricol 

și a lucrat mai bine de 20 ani în domeniul medical, 

în 2005, Tatiana Căpățînă împreună cu soțul său 

decide totuși să își asume riscul de a iniția o 

afacere în domeniul agriculturii.  La prima vedere 

pare a fi o fire modestă, dar reușește să îmbine 

iscusit toate rolurile pe care le are în viață:  mamă,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soție, bunică, profesionistă, manager, negociatoare 

și o împătimită a afacerii pe care o conduce cu 

succes.  

În prezent dna Căpățînă are în proprietate peste 27 

ha de terenuri agricole, dintre care majoritate este 

livadă de tip intensiv, unde sînt cultivate  6 soiuri 

de mere foarte solicitate pe piață, care sînt 

exportate preponderent în Federația Rusă și 

Belarus.   

”Vom putea avea venituri în agricultură dacă vom 

ieși  pe piață doar cu producție calitativă, sortată și 

păstrată în condiții adecvate, care sînt impuse de 

cumpărător. Iar creditul acordat de FPM Moldova, 

îmi permite să am condițiile optime pentru 

păstrarea merelor și să sper la o creștere a 

veniturilor”, a menționat antreprenoarea. 

Ne-a împărtășit cîteva gînduri despre planurile de 

afaceri pe care le are, dar a ținut ca la discuția 

noastră să fie prezenți măcar doi dintre cei 4 copii 

ai săi, cel mai mic dinte care ne-a răspuns ferm că 

își dorește să devină agronom.  

Tatiana Căpățînă: Investițiile în păstrarea producției agricole sînt 
cerințele agriculturii profitabile  

 



 
 

 
4 
 

La întrebarea care au fost factorii ce au determinat-

o să inițieze o asemenea afacere dna Căpățînă ne-a 

mărturisit că cea mai mare motivație pentru ea a 

fost bunăstarea copiilor săi. Ulterior însă, aspirația 

personală a inclus și soarta colectivului de angajați 

care muncește pe cîmpurile SRL-ului pe care îl 

conduce și pe care îi percepe drept membri ai 

familiei. La lucrările sezoniere numărul de angajați 

ajunge la circa 20-30 persoane, care sînt antrenați 

în diverse activități. 

  

 

 

Programul de credite pentru investiții în 

infrastructura post-recoltare își reconfigurează aria 

de acțiune, fiind accesibil exclusiv în zonele 

sistemelor de irigare ce vor reabilitate în cadrul 

Programului Compact al Corporației Provocările 

Mileniului. Potrivit deciziei Corporației 

Provocările Mileniului, din luna noiembrie 2012 

creditele sînt disponibile pentru producătorii 

agricoli, cooperative agricole din raioanele 

Criuleni, Orhei, Anenii Noi, Dubăsari, Nisporeni, 

Ungheni, Leova și Cahul, precum și antreprenorii  

Construcția frigiderului, în opinia femeii de afaceri, 

a venit ca o soluție la problema comercializării 

merelor la un preț mai atractiv.”În viitorul apropiat 

este preconizată achiziția unei linii de sortare și 

eventual, procurarea tractoarelor necesare pentru 

lucrările din  livadă. Dacă va fi amenajată hala de 

sortare, vor fi create alte noi locuri de muncă, că 

doar nu poate pleca toată lumea peste hotare”, ne-a 

mărturisit femeia de afaceri.  

În timpul discuției, dna Căpățînă nu a pomenit de 

vreo dificultate care nu ar putea fi depășită cu tact 

și profesionalism. Remarcă totuși o problemă, că 

agricultura autohtonă este dependentă de condițiile 

climaterice,  dar  și  această  dependență  poate fi 

remediată prin instalarea irigării prin picurare, prin 

plantarea soiurilor mai rezistente.  

 

În rest, faptul că are o familie, un colectiv unde 

muncesc multe femei harnice și responsabile nu-i 

permite să cedeze greutăților și să le dezamăgească 

așteptările.  

 

 

 

agricoli din alte zone dar care intenționează să 

investească în aceste raioane. Sînt încurajate 

femeile antreprenoare dar și producători agricoli 

asociați să acceseze împrumuturile respective. 

Datorită acestor modificări, Programul Compact va 

concentra eforturile și asistența oferită 

producătorilor agricoli din aceste raioane pentru a-

și dezvolta afacerile și a-și crește veniturile. În 

acest fel, agricultorii vor valorifica toate 

oportunitățile Programului Compact acordate 

pentru întregul lanț valoric din agricultură, de la 

Creditele Compact vor fi acordate agricultorilor din zonele sistemelor 
de irigare incluse pentru reabilitare  
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cultivarea produselor de valoare înaltă datorită 

irigării, pînă la investiții în infrastructura post-

recoltare. Totodată, destinația împrumuturilor 

oferite de Compact a rămas neschimbată: 

procurarea sau construcția depozitelor frigorifice si 

procurarea terenului aferent, procurarea 

echipamentului pentru prelucrarea și sortarea 

fructelor, legumelor si strugurilor, procurarea 

echipamentului de laborator pentru controlul 

calităţii, procurarea camioanelor EURO 5/6 și  

remorcilor pentru transportarea produselor agro-

alimentare etc. Împrumuturile sînt acordate prin 

intermediul băncilor Moldova Agroindbank, 

Moldindconbank, Mobiasbanca-Groupe Societe 

Generale, Victoriabank, Energbank, Banca Socială 

și Comerțbank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondul Provocările Mileniului Moldova  

împreună cu Ministerul Mediului și Centrul de 

Guvernare Electronică a semnat recent un 

acord de colaborare privind elaborarea 

Platformei comune de autorizare a folosinței 

apei, care va permite instituirea unui ghișeu 

unic de eliberare a autorizațiilor și va  reduce  

considerabil    timpul   de   perfectare   a 

Programul de creditare pentru infrastructura post-

recoltare în valoare totala de 12 mil. USD este  una 

din cele patru activități complexe ale proiectului 

Tranziţia la agricultura performantă din cadrul 

Programului Compact, finanțat de către Guvernul 

SUA prin intermediului Corporației Provocările 

Mileniului.  

Pînă în prezent au fost debursate 21 credite în 

valoare totală de 4,3 mil. USD, inclusiv 16 credite 

în sumă totală de cca 3,2 mil. USD (75%) investite 

în construcția sau reutilarea depozitelor frigorifice 

pentru fructe și legume cu capacitate totală de cca 

16,1 mii tone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autorizațiilor de folosință a apei. Platforma 

comună de autorizare a folosinței apei 

reprezintă un sistem informatic destinat 

eficientizării proceselor de recepţionare, 

procesare a cererilor şi eliberare a autorizației 

de mediu pentru folosința specială a apei.  

Datorită  acestui  sistem,  persoanele fizice și 

juridice nu se vor mai confrunta cu proceduri 

Obținerea autorizațiilor de folosință a apei va fi simplificată  

 

 

 

 


