Lista câștigătorilor concursului Programului „EU4Moldova: Regiuni
cheie” susținere pentru sectorul privat din regiunea Ungheni
#

Codul
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Numele,
prenumele
candidatului/co
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Denumirea proiectului

Localitatea

Descrierea succintă

Suma acordată
de programul
EU4Moldova:
Regiuni cheie
(Euro)

Componenta 1 – Companii existente

1

2

L2.C1.
65

Alcaz
Nicolae/SC ”BIO
GUMAT” S.R.L.

L2.C1.
72

Cojocaru
Elena/G.Ț.
„Cojocaru Elena
Constantin”

Pagini web:
www.eu4cahul.md www.eu4ungheni.md

Fertilizanți organici &
laborator de testare a
solurilor

Creșterea bovinelor,
comercializarea cărnii și a
laptelui

mun.
Ungheni

s. Unțești

Întreprinderea de producere a fertilizanților organici pe
bază de biohumus - ”BIOSTIM” a fost fondată în 2016.
Compania dorește să creeze un laborator de cercetare
și să ofere servicii de testare și analiză a solului,
precum și să extindă capacitatea de producere.
Solicitarea de achiziții se referă la echipamentul
necesar dotării laboratorului și anume de măsurare a
pH, a ionilor și a sistemului foto-metric; reactor de inox
pentru fermentare, dispozitive digitale. Investiția va
genera 6 locuri noi de muncă.
Gospodăria „Cojocaru Elena Constantin” este o
întreprindere care a fost creată în 2017 cu scopul de a
crește bovine și de a vinde lapte. Solicitarea de
achiziții se referă la majorarea cererii de lapte și
productivitatea colectării laptelui: 10 vaci GolșiținoFrizcaia, crearea unei săli de muls și adaptoare
Parteneri:

30,000 Euro

26,261 Euro

automate pentru vite care vor genera 10 locuri noi de
muncă.

3

4

5

L2.C1.
17

L2.C1.
22

L2.C1.
26

Cladicov
Marina/”COLMI
RAND” S.R.L.

Chitoraga
Dumitru/G.Ț.
„Dumitru
Chitoraga„

Miscu
Dumitru/G.Ț.
„Miscu Dumitru„

Pagini web:
www.eu4cahul.md www.eu4ungheni.md

Produse tradiționale de
patiserie și panificație

Producere de ceaiuri
aromate din plante
medicinale

Extinderea prisăcii

s. Costuleni

Compania creată în 2003 produce diverse produse
tradiționale de patiserie și gestionează o sală de
evenimente. Investiția proiectului se referă la
echipament de producere pentru aluat și patiserie:
cuptor cu convecție și abur, mixer pentru aluat,
dispozitiv de făcut tăieței și congelatoare care va
genera 4 locuri noi de muncă.

s. Napădeni

Gospodăria ”Dumitru Chitoraga” a fost creată în 2013;
aceasta deține o plantație de plante medicinale și
aromatice (mintă, gălbenele, romaniță etc.) și produce
amestecuri de plante sub numele său propriu de
„Aroma Pădurilor”. Solicitarea gospodăriei ”Chitoraga
Dumitru” se bazează pe trei direcții cheie: echipament
modern, atenție sporită la procesul de producere
ecologic și inovații ca sistem modern de irigare,
panouri solare și servicii de marketing. Aceasta pune
accentul pe productivitate în rezultatul utilizării
tehnicilor moderne, prin urmare, trecerea de la
recoltarea manuală la cea mecanică care va genera 3
locuri noi de muncă.

s. Valea
Mare

Gospodăria Țărănească „MISCU Dumitru”, creată în
2016, are propriul pământ lângă localitatea Valea
Mare și are o prisacă de 20 de familii de albine,
precum și echipament apicol. Investiția proiectului se
referă la echipament apicultor: dispozitiv de topire a
cerii și dispozitiv de decristalizare, cărucioare apicole,
case mobile pentru extragerea mierii, dispozitiv de
Parteneri:

14,547 Euro

26,300 Euro

23,887 Euro

sublimare, stocare la rece, etc. care vor genera 2
locuri noi de muncă.

6

7

8

L2.C1.
18

Scutaru
Cristina/„UNFLO
RIA„ S.R.L.

L2.C1.
51

Diaconu
Radmila/G.Ț.
„Diaconu Mihail„

L2.C1.
71

Bulgac
Edvard/”FAUNU
S PRIM” S.R.L.

Pagini web:
www.eu4cahul.md www.eu4ungheni.md

Creșterea competitivității
serviciilor de curățătorie a
covoarelor

Brutăria “Cuptorul Bunicii”

Cultivarea cerealelor și a
legumelor în câmp deschis

mun.
Ungheni

s. Manoilești

s. Bușila

Compania are experiență de 10 ani în domeniul
serviciilor de curățire, spălarea albiturilor, curățirea
covoarelor. Proiectul se referă la procurarea mașinii
automate pentru spălarea, pre-centrifugarea și
centrifugarea covoarelor. Proiectul presupune
extinderea companiei trecând de la curățirea
covoarelor cu pompe de presiune înaltă până la
mașini de spălat automate moderne, elaborarea
paginii web, investiție care va genera 4 locuri noi de
muncă.
Gospodăria Țărănească ”Diaconu Mihail” a fost creată
în 2003 și gestionează un spectru larg de activități
cum ar fi cultivarea și vânzarea cerealelor, legumelor,
servicii de morărit și extragerea uleiului din semințe de
floarea soarelui. Proiectul actual se referă la
extinderea afacerii prin producerea pâinii și a
produselor de patiserie. Procurarea se referă la
echipamentul necesar pentru brutărie: malaxor,
măsurător de aluat, fermentarea pâinii și camera de
dospit, cuptor. Investiția va genera 12 locuri noi de
muncă.
Compania se ocupă cu cultivarea cerealelor și a
legumelor din anul 2000. După seceta din 2020, se
planifică diversificarea prin irigarea a 32 ha ce vor fi
plantate cu pepene verde, varză, ceapă, morcov și
sfeclă. Proiectul se referă la procurarea unui sistem de
irigare prin stropire; presă de balotat; dispozitiv de
Parteneri:

30,000 Euro

28,929 Euro

30,000 Euro

morărit. Investiția va genera 25 locuri de muncă
sezonieră.

Componenta 2 – STRAT-UP

9

L2.C2.
23

10

L2.C2.
25

11

L2.C2.
40

Placinta
Veronica/”VERO
TERRA” S.R.L.

Uscătorie de fructe,
legume și ambalarea
produselor finite

s. Floreni

”VEROTERRA” S.R.L. este o afacere de procesare
prin deshidratare și ambalare a fructelor, legumelor și
zarzavaturilor ambalate în pungi ecologice. Proiectul
include dotarea unei încăperi de uscare prin
deshidratare, panouri fotovoltaice și un cazan pe bază
de biomasă. Pentru a ajunge la mai mulți clienți și a
vinde mai multe produse finite, compania va dezvolta
serviciul său de livrare prin magazinele online și va
genera 8 locuri noi de muncă.

Lupu Cristina/
”SUPER
LULUȚA” S.R.L.

Confecționarea de jucării
moi din textile naturale

mun.
Ungheni

”SUPER LULUȚA” S.R.L., fondată în 2019, are
experiență de producere a jucăriilor și accesoriilor,
cum ar fi rucsacuri și genți. Deține un magazin și un
atelier de lucru. Idea de start-up este producerea
jucăriilor moi din materiale naturale și care nu vor
conține obiecte din plastic sau obiecte detașabile.
Investiția constă în procurarea echipamentului de
umplere a jucăriilor, mașină de cusut în zig-zag,
mobilier specializat și alte echipamente necesare
pentru confecționarea jucăriilor, care va genera 7
locuri de muncă.

Tolocica Galina

Producerea si ambalarea
mierii

mun.
Ungheni

Tolocica Galina va fi atât fondatoare cât și
administratoare a companiei nou create, care se va
ocupa cu producerea și ambalarea mierii de tei,
salcâm în recipiente de sticlă. Dânsa este proprietară

Pagini web:
www.eu4cahul.md www.eu4ungheni.md

Parteneri:

25,000 Euro

18,367 Euro

19,591 Euro

de pământ și are o gospodărie de stupi cu 10 familii de
albine. Proiectul include procurarea echipamentului de
extragere automată a mierii, procurarea familiilor de
albini, pavilion și echipament de vânzare care va
genera 5 locuri de muncă.

12

13

L2.C2.
45

L2.C2.
3

Starciuc Liliana/
”LILIART” S.R.L

Darii RominaRomanița/
”HIPPO BIO ”
S.R.L.

Atelier de Croitorie și
Broderie Computerizată

Producerea uleiurilor
naturale biologic active

mun.
Ungheni

mun.
Ungheni

”LILIART” S.R.L. are ideea de a crea un atelier de
croitorie și broderie computerizată, care va oferi
servicii de producere a hainelor cu broderie
computerizată mai ales în stil tradițional. Proiectul va
include procurarea echipamentului necesar pentru
activități de producere în atelier de croitorie ca de ex.,
mașină de brodat, dispozitiv pentru coaserea
paietelor, etc. și va genera 4 locuri noi de muncă.
Compania de producere a uleiurilor naturale din
pomușoare a fost fondată în iunie 2020. Fondatoarea
a învățat peste hotare în domeniul dat și s-a reîntors
acasă pentru a crea o afacere de procesare a
pomușoarelor și producerea sucului natural,
producerea uleiului prin înmuierea pomușoarelor de
cătină, aronie și afine. Proiectul investițional constă în
procurarea echipamentului pentru procesarea
pomușoarelor și producerea uleiului care va genera
până la 6 locuri de muncă permanente și până la 30
sezoniere.

Componenta 3 – ANTREPRENORIAT SOCIAL
Pagini web:
www.eu4cahul.md www.eu4ungheni.md

Parteneri:

25,000 Euro

25,000 Euro

14

L2.C3.
57

Ciocîrlan
Angela/A.O.
”Făclia”

Pagini web:
www.eu4cahul.md www.eu4ungheni.md

Promovarea gastronomiei
locale

mun.
Ungheni

Organizația Non-Guvernamentală pentru copii și tineri
„FĂCLIA” a fost fondată în 2003 cu scopul de a
implementa programe și proiecte axate pe
îmbunătățirea situației sociale și economice a tinerilor
prin abilitarea lor economică și a societății civile.
Afacerea socială propusă include crearea unui studio
gastronomic pentru primirea oaspeților în căutarea
unei odihne active, master class pentru copii și
adolescenți, servicii de publicitate prin programe de
gătit și promovarea rețetelor tradiționale locale, cursuri
de formare profesională pe termen scurt. Proiectul
presupune procurarea mobilierului pentru
studio/bucătărie, echiparea căsuțelor de lemn, mese
de servit, vase de ceramică necesare pentru buna
funcționare a studioului gastronomic și care va genera
3 locuri noi de muncă.

Parteneri:

20,000 Euro

