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Lista câștigătorilor concursului Programului EU4Moldova: 
Regiuni cheie susținere pentru sectorul privat din Cahul 

# 
Codul 

fișierului 

Numele, prenumele 
candidatului/ 

compania 
Denumirea proiectului Localitatea Descrierea succintă 

Suma acordată   de 
programul 

EU4Moldova: regiuni 
cheie (Euro) 

Componenta 1 – Companii existente  

1 C.C1.58 
Dunas Natalia / 
S.R.L. Nico Art   

Fabrică de mobila Cahul, Roșu 

Modernizarea fabricii de mobilă prin achiziționarea de echipamente 
performante, care asigură o tăiere mai precisă, crește productivitatea și 
sporește confortul muncitorilor. Firma produce mobilier. Compania 
oferă servicii de tăiere, lipire și găurire pentru pregătirea articolelor de 
mobilier pentru a fi asamblate ulterior. În plus, compania oferă servicii 
de asistență start-up-urilor locale.  

Vor fi create două locuri de muncă. 

            29,500  

2 C.C1.34 
Susanu Dumitru/ 
S.R.L. GEBHARDT-

CONSTRUCT  

Fabricarea articolelor 
din beton, pre 
construcții metalice, 
transport etc 

Mun. Cahul 

Utilajul este necesar pentru a produce elemente din beton armat - inele 
de beton, plăci de acoperire și plăci de bază. Compania oferă o gamă 
largă de servicii în construcții și produce articole din beton pentru 
construcții industriale, lucrări  civile și rutiere.  

Se vor crea minim 15 locuri de muncă pentru tineri. Anual se vor semna 
cinci contracte cu ucenici. 

            30,000  

3 C.C1.32 
Mihov Piotr/ 

S.R.L. Terra-Vitis  

Întreprinderea crește 6 
soiuri de struguri de 
masa, roadă de 460 
t/sezon 

Cahul, 
Burlacu 

Achiziție de sistem de irigare prin picurare pentru suprafața de 30,0 ha 
de vița de vie. Gospodăria administrează 1855 ha de teren agricol, din 
care 112,8 ha sunt plantații perene. Doar 3,8 ha sunt irigate prin 
picurare. Întreprinderea are 141 de angajați permanenți și 56 de  

            29,500  
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lucrători sezonieri.  

Vor fi create 50 de locuri de muncă. 
 

4 C.C1.33 

Nichiforeac Antip/ 
 G.Ț. Nichiforeac 

Antip Petru  
s. Ursoaia 

Întreprindere 
specializată în 
producerea şi 
comercializarea 
producției agricole 
(cereale, struguri de 
masă soi Moldova) 

Cahul, 
Ursoaia 

Sistem de irigare prin picurare pentru plantațiile de viță-de-vie și 
dotarea depozitului frigorific. Întreprindere este specializată în 
cultivarea și comercializarea cerealelor, strugurilor de masă soi 
Moldova.  

Vor fi create șase locuri de muncă noi: un contabil, cinci lucrători 
sezonieri. În cadrul ocupării posturilor noi de muncă vor fi favorizate 
femeile. 

            29,170  

5 C.C1.30 
Malai Oleg/ S.R.L. 

MG-TERA 

Culturi cerealiere, 
plante tehnice, furaje, 
suprafața de 68 ha (26 
ha proprii și 42 ha 
arendate), depozit 
propriu 

 

Mun.  Cahul 

Achiziționarea de utilaje pentru lucrări post-recoltare (sortare, curățare, 
uscare, ambalare). Întreprinderea prelucrează 26 ha proprii și alte 42 ha 
de teren agricol arendat. Acestea sunt semănate anual cu culturi 
cerealiere, industriale și furajere. Întreprinderea deține un depozit de 
cereale cu suprafața de 810 mp, care poate stoca cel puțin o mie de 
tone metrice de cereale.  

Vor fi create șase locuri de muncă noi.   

            30,000  

6 C.C1.10 
Nicu Denis/  

G.Ț. Nicu Denis 
Tudor 

Activitate de creștere a 
ovinelor pentru 
întreținerea familiei și 
a familiilor angajaților 

Cahul, 
Cotihana 

Achiziționarea unei stații multifuncționale de procesare a laptelui care 
ar facilita procesul de fabricare de iaurt, brânză și lapte de oaie 
pasteurizat. Deține o turmă de 600 de capete de oi de lapte. 
Principalele produse comercializate regional sunt carnea de oaie, 
brânza de oaie și kavurma (cârnaț tradițional). 

Vor fi create două locuri de munca. 

            30,000  

7 C.C1.49 
Gurova Valeria-

Elena/  
S.R.L. UNICORN ELI 

Atelier de croitorie Mun. Cahul 

Utilaj necesar aplicării metodelor inovatoare în arta textilelor: broderie și 

imprimare. Vor fi prestate servicii de broderie personalizată și mini 

colecții  pentru nunți, botezuri etc. La fel pot fi personalizate uniforme 

pentru diferite domenii (farmacii, saloane de înfrumusețare, cluburi 

fitness sau localuri din HoReCa. Compania își are atelierul în cadrul 

Incubatorului de Afaceri Cahul. www.facebook.com/unicorneli/  

Vor fi create trei locuri de muncă, inclusiv o persoană cu dizabilități. 

            30,000  

http://www.facebook.com/unicorneli/
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Componenta 2 – STRAT-UP 

8 C.C2.57 
Duduș Veaceslav/ 
Companie nouă 

 Întreprinderea va fi 
creată, pizzerie-
patiserie 

Cahul, 
Crihana 
Veche  

Prin implementarea acestui proiect, întreprinderea intenționează să 
deschidă în satul Crihana Veche, o secție de producere a produselor de 
patiserie semiprelucrate (rulouri, pizza, gogoși, fursecuri, sandvișuri etc.) 
și un local în Cahul. Inițiatorul acestui proiect are o experiență de peste 
15 ani în managementul întreprinderilor din zona HoReCa în Comrat. 
Deține, de asemenea, mărcile înregistrate Augusto, Unotoro și înghețată 
EVA. 

Investiția va crea opt noi locuri de muncă. 

            24,943  

9 C.C2.17 
Todos Ionuț/ 
S.R.L. TRANS-

INSPECT 

Stație de deservire și 
testare auto 

Mun. Cahul 

Compania SRL ”TRANS- INSPECT”, a fost fondată de către Todos Ionuț, cu 
scopul creării unei stații de testare auto echipate cu utilaj modern, 
încurajat de dorința de revenire în țară a tatălui și fratelui acestuia, care 
la moment sunt lucrători migrați în Belgia. 

Vor fi create trei locuri de muncă. 

            25,000  

10 C.C2.07 
Secaș Valentina/ 
S.R.L. Valgasec 

Restaurant/ servicii 
alimentație pentru 
evenimente 

Cahul, 
Slobozia 

Mare 

Achiziționarea de echipamente pentru dezvoltarea complexului de 
agrement La Donna. Afacerea este specializată în oferirea de servicii de 
alimentație publică în restaurantul La Donna, axate pe organizarea de 
festivități și evenimente de afaceri (banchete, cine, nunți, ceremonii de 
botez etc.). Restaurantul poate găzdui până la 180 de persoane. 

Se vor crea 8 locuri de muncă în mediul rural. 

            16,832  

11 C.C2.39 
Capraru Nicolae/ 

 Î.I. Capraru Nicolae 

Foișoare pentru 
festivități/odihna în 
sânul naturii 

Cahul, 
Cotihana 

Zonă de recreere La Cotihana se află în imediata apropiere a orașului 
Cahul. Are 7 foișoare echipate pe apă, care sunt la mare căutare pe tot 
timpul sezonului cald și un foișor ce a fost adaptat pentru perioada rece 
a anului. De curând, întreprinderea a achiziționat și instalat o casă 
modulară. Foișoarele pot găzdui evenimente de la 10 până la 60 de 
persoane. 

Vor fi create trei locuri de muncă în satul Cotihana. 

            25,000  

12 C.C2.23 
Bejenaru Alina/ 

SRL "Beta-Clean" 
Întreprinderea va 
produce vesela si 

Mun. Cahul 
Întreprinderea are ca principale genuri de activitate producerea 
caserolelor de hârtie ecologică de unică folosință și colectarea 

            22,000  
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caserole din hârtie deșeurilor pentru recuperarea și reciclarea materialelor. Compania a 
semnat un contract pentru furnizarea deșeurilor de ambalaje cu Uzina 
de Celuloză și Carton din Ismail, Ucraina. 

Vor fi create patru locuri de muncă. 

13 C.C2.29 

Movilă Sergiu/ 
 G.Ț. Movila Sergiu 
Tudor, s.  Badicul 

Moldovenesc 

 Stână, cca 477 capete 
Cahul, Badicul 
Moldovenesc 

Întreprinderea deține o stână cu 477 capete de animale (oi și capre). 
Principalele produse includ brânză de oaie, brânză de capră, carne de 
capră și oaie, carne de miel, kavurma, lână și piei. 

Se vor crea patru locuri de muncă. 

            25,000  

14 C.C2.44 
Marcișin 
Rostislav/ 

 S.R.L. FORDENT 

Cabinet imagistică 
stomatologică, 
confecționarea fațadelor 
dentare 

Mun. Cahul 

Fordent este un centru de imagistică dentară și un laborator digital de 
producție de dispozitive ortopedice înființat în 2020 de Marcișin 
Rostislav, medic-stomatolog, specializat în chirurgie parodontală. 

Investiția va permite crearea a două locuri de muncă. 

            25,000  

 


