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transmitere a echipamentului din partea FPM 

Moldova către asociație.  

Potrivit proiectului tehnic elaborat, sistemele de 

irigare reabilitate vor dispune de elemente de 

automatizare și funcționare a pompelor în 

dependență de cererea de apă, transmitere a datelor 

de la distanță prin rețeaua GSM și alte aspecte 

pentru operarea eficientă a sistemului centralizat de 

irigare după reabilitare. 

Sistemul de irigare Criuleni acoperă o suprafață de 

peste 570 de ha, în proprietatea a circa 500 de 

persoane din orașul Criuleni și satul Slobozia-

Dușca. Peste 300 de producători agricoli din aria 

sistemului de irigare Criuleni sînt membri ai AUAI. 

Actualmente, sistemul de irigare Criuleni este 

învechit, ineficient operațional și energetic, cu 

rețelele de irigație deteriorate și costuri exagerate 

pentru resursele energetice. 

 

 

 

Infrastructura post-recoltare este asociată în mod 

evident cu procesele care au loc după recoltarea 

fructelor și legumelor: sortare, ambalare, răcire, 

păstrare etc. În mod practic acest proces tehnologic 

poate fi realizat calitativ atunci cînd este prezent un 

ambalaj corespunzător destinat transportării sau 

păstrării produselor agricole. 

În prezent, în Moldova activează circa 20 de 

producători de ambalaj de lemn. În majoritatea 

cazurilor, lanțurile produselor horticole în 

Republica Moldova funcționează după următorul 

model: gospodăriile agricole produc materia primă 

și o comercializează fie direct din cîmp către 

comercianți, sau către frigiderele și casele de 

ambalare. Atît în cazul comercializării din cîmp, cît 

și pentru păstrarea ulterioară a fructelor și 

 

legumelor, ambalajul cel mai frecvent utilizat sînt 

lăzile din lemn datorită durabilității lor și 

stabilității la condiții de umezeală și temperaturi 

înalte. 

Grație oportunităților oferite de Programul de 

credite pentru investiții în infrastructura post-

recoltare al Programului Compact, lansat de FPM 

Moldova, SRL “P.P.D. și C.M.C.” din s. Antonești, 

r-nul Ștefan-Vodă a  inițiat o afacere de producere 

a trei tipuri de lăzi de lemn pentru mere, struguri și 

persice.  

Astfel, din creditul obținut societatea comercială a 

achiziționat echipamente performante pentru 

producerea a circa 1000 de lădițe pe oră  (în funcție 

de modelul lăzii), devenind unicul producător de 

acest tip de ambalaj în zonă. Afacerea dată prezintă 

Creditele Compact au favorizat investițiile în producerea ambalajului 
pentru păstrarea fructelor și strugurilor 
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mai multe avantaje pentru producătorii locali  de 

fructe și struguri, avînd în vedere faptul că 

localitățile din raioanele Ștefan-Vodă și Căușeni au 

fost din totdeauna recunoscute pentru tradițiile 

horticole existente. Prin urmare, producătorii 

agricoli vor putea procura lăzi confecționate 

conform standardelor internaționale, la prețuri mai 

mici, grație faptului că vor economisi timp și 

carburanți, nefiind nevoiți să le procure de la 

distanțe mai mari. Mai mult, compania “P.P.D. și 

C.M.C.” are o politică flexibilă în raport cu clienții 

care vor solicita volume mari de lăzi. 

”Înainte de a se lansa într-o asemenea afacere, 

compania a făcut o analiză a cererii pentru un 

asemenea tip de ambalaj în această zonă”, ne-a 

mărturisit directorul companiei “P.P.D. și C.M.C.” 

dl. Anatol Sîrbu.  

Din discuțiile cu principalii producători agricoli din 

raionul Ștefan-Vodă s-a determinat că ei întîlnesc 

dificultăți în asigurarea la timp și la preț rezonabil 

a necesarului de lăzi de lemn, deoarece distanța 

pînă la cel mai apropiat producător (localizat în 

satul Bulboaca, raionul Anenii Noi) este de peste  

 

 

 

 

 

Ratele dobînzilor la creditele acordate în cadrul 

Programului Compact pentru investiții în 

infrastructura post-recoltare sînt în continuă 

descreștere și s-au redus cu 2-3 la sută de la 

lansarea programului de creditare în noiembrie 

2011.  

Astfel, pentru perioada septembrie 2012 – 

februarie 2013, ratele dobînzilor se situează în 

limitele 8,4 – 12,0% la creditele în MDL, 5,3 – 

6,5% la creditele în USD și EUR.  

Pînă în prezent au fost debursate 21 credite în 

valoare totală de 4,4 mil. USD, inclusiv 15 credite 

în sumă totală de cca 3,2 mil. USD (72,3%) au fost 

investite în construcția sau reutilarea depozitelor 

frigorifice pentru fructe și legume cu capacitate 

totală de cca 16,1 mii tone. De asemenea, 

mijloacele din credite au fost investite în utilaj de 

60 km. Costul adițional pentru transport se ridică la 

1 leu/ladă, adică 15% din costul lăzii.   

Este important a menționa că primele lăzi care au 

fost produse la Antonești au fost achiziționate deja 

de către un alt beneficiar al Programului de credite 

Compact din or. Ștefan-Vodă, care din mijloacele 

împrumutuui a construit un depozit frigorific 

pentru păstrarea strugurilor și merelor - fiind 

stabilite astfel relații de afaceri între acești 

antreprenori. 

În mod evident, o afacere inițiată într-o zonă rurală 

aduce beneficii comunității prin contribuțiile 

fiscale și locurile de muncă create. Odată cu 

lansarea producerii de lăzi la Antonești au fost 

create și 15 locuri de muncă noi pentru locuitorii 

din sat, dintre care 12 sînt ocupate de către femei.  

La întrebarea dacă aceste munci nu depășesc 

capacitățile femeilor, directorul companiei ne-a 

prezentat întregul proces tehnologic, în care munca 

fizică este substituită la maxim de echipamentele 

moderne de producere. Totodată, dl. Sîrbu a ținut 

să ne asigure că se mîndrește cu angajatele sale 

deoarece sînt competente și responsabile. 

 

 

 

 

 

procesare a fructelor și legumelor, producerea 

ambalajului etc. 
 

Creditele au fost contractate în mare parte de 

producători agricoli din nordul și centrul Republicii 

Moldova. 

Programul de credite pentru investiții în 

infrastructura post-recoltare în valoare de 12 mil. 

USD este destinat producătorilor agricoli și 

agenţilor economici din domeniul agro-alimentar, 

pentru a susține investițiile în dezvoltarea 

infrastructurii post-recoltare. 

Împrumuturile sînt acordate prin intermediul a 7 

bănci selectate: Moldova Agroindbank, 

Moldindconbank, Mobiasbanca-Groupe Societe 

Generale, Victoriabank, Energbank, Banca Socială 

și Comerțbank.  

Ratele dobînzilor la creditele Compact pentru investiții în 
infrastructura post-recoltare sînt în continuă descreștere 

 


