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

Codul
fișierului

Numele, prenumele
candidatului/ compani Denumirea proiectului
a

1

U.C1.06

Foșnea Inga/
Dezvoltarea turismului
S.R.L. Crama Mircești vitivinicol rural

2

U.C1.43

Dezvoltarea afacerii de
Tanașciuc Denis
patiserie marca
/S.R.L. PROTANDEC,
comercială COOKIES
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Localitatea

Suma acordată de
programul
EU4Moldova: regiuni
cheie (Euro)

Descrierea succintă

Componenta 1 – Companii existente
Compania deține un conac renovat în Mircești, care a fost transformat
în pensiune agroturistică. Aceeași clădire găzduiește o pivniță pentru
100 de butoaie și o sală de evenimente pentru 50 de
participanți. Suprafața complexului turistic este de 250 mp,
iar turiștii au acces la cinci camere de hotel pentru două persoane
Ungheni, fiecare.
Mircești
Proiectul investițional prevede utilarea parțială a camerelor de hotel
cu mobilier și climatizoare. La fel
se preconizează procurarea echipamentelor pentru stația de epurarea a
apelor reziduale și utilajului agricol pentru podgorii.
Ca urmare a implementării proiectului vor fi create cinci locuri de
muncă.
Patiserie este situată în zona centrală a orașului Ungheni și a
fost înființată cu banii colectați de la nunta proprietarilor. În 2018 a fost
Mun. Ungheni înregistrată marca comercială COOKIES. Un al doilea punct
de vânzare din incinta Magazinul Kaufland Ungheni a fost inaugurat.
Proiectul investițional prevede procurare de utilaj și echipamente
Parteneri:

29,864

29,691

3

U.C1.34

4

U.C1.24

5

U.C1.09

6

U.C1.40

pentru cofetărie.
Vor fi angajate cinci persoane. Se va încuraja angajarea femeilor.
Compania, înființată în 2014, este specializată în servicii de croitorie și
cusut ce sunt prestate la comanda partenerilor, inclusiv din Italia și
Prestarea serviciilor de tip
Dumitru Marjină/
Rusia.
Călcat și Împachetat/Călcă Mun. Ungheni
S.R.L. Prospera Textil
Vor fi achiziționate echipamente pentru prestarea serviciilor
torie Profesională
profesionale de călcat.
Vor fi create șase locuri de muncă.
Gospodăria deține 10 sere (1,5 ha) și o livadă de mere (5 ha). De
asemenea, 142 ha de terenuri concesionate arabile cu 12 ha alocate
Procurarea și instalarea
culturilor anuale, cum ar fi porumbul, floarea- soarelui, legumele în
Glodeanu
unui modul de seră tip
Ungheni,
câmp deschis și 130 ha-cereale și culturi industriale.
Vladislav /G.Ț. Glodeanu
bloc și a sistemului de
Vulpești
În urma implementării proiectului va fi procurată o seră bloc și sistem
Vladislav Anatolie
încălzire pe biomasă
de încălzire pe biomasă pentru utilarea acesteia.
Investiția va permite crearea a patru locuri de muncă cu caracter
permanent și a altor zece cu caracter sezonier.
Compania administrează 755 ha de terenuri agricole concesionate
Achiziționarea
plantate cu grâu de toamnă, porumb, floarea-soarelui, rapiță, muștar,
unei semănători pentru
Bulgac Ion/
Ungheni,
morcov, ceapă, sfeclă roșie și mere.
legume de precizie MS
S.R.L. Faunus-Vladnic
Grăseni
Proiectul investițional prevede achiziționarea unei semănători de
versiunea D2 și a unui
precizie pentru cultivarea legumelor și a unui cultivator și va
cultivator Hoer MIRA
crea zece locuri de muncă în mediul rural.
Achiziționarea utilajului ce
Fermă este specializată în producția de carne de vită și lapte. Deține și
va permite extinderea și
un abator certificat în conformitate cu toate standardele de calitate,
dezvoltarea activităților
inclusiv cu standardele pentru exportul de carne. Ferma produce zilnic
întreprinderii prin
500 l de lapte care este vândut Fabricii de Brânzeturi Alba. Compania
Andrușca Mihail/
Ungheni,
producerea silozului și
deține, de asemenea, terenuri pentru cultivarea cerealelor pentru
S.R.L. Domădicar
Vulpești
colectarea automatizată a
ferma de bovine.
porumbului care va
Achiziționarea de echipamente utilizate pentru însilozarea și recoltarea
asigura cu furaje calitative
porumbului pentru pregătirea furajelor destinate fermei de bovine a
propria fermă de vaci
proprietarului va permite angajarea a nouă persoane.
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Parteneri:

29,000

30,000

30,000

30,000

7

U.C1.28

Cozari Ana /S.R.L.
Aedificator

8

U.C1.18

Vizitiu Petru /
G.Ț. Vizitiu Petru
Mihai

9

U.C1.25

Ion Dulgheru/
S.R.L. Apiprodex
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Principalul gen de activitate este producția de mobilier urban, școlar și
echipamente pentru locuri de joaca/antrenamente în aer liber.
Producerea mobilierului
Compania este cunoscută la nivel regional atât pe piața construcțiilor
urban, școlar și a
(construcții civile și de drumuri), cât și pe piața metalurgică (locuri de
echipamentului pentru Mun. Ungheni
joacă, balustrade, scări).
terenurile de
Proiectul investițional prevede achiziționarea unei linii de vopsire a
joacă/fitness
metalului și a unei mașini de imprimat pentru metal. Pentru a
asigura implicarea utilajului nou în activitatea de producere vor fi
angajate șase persoane.
Afacere de familie ce a fost fondată în anul 2000. Suprafața
terenului cultivat cu căpșuni, zmeură, mure și legume în seră este de 5,32
Proiect demonstrativ de
ha. Gospodăria deține un hectar de livada de pruni.
pre-răcire a căpșunelor
Ungheni,
Investiția prevede implementarea unui proiect pilot pentru pre-răcirea
proaspete cu utilizarea
Hristoforovca căpșunilor proaspete, folosind sistemul fotovoltaic.
energiei solare
Vor fi create șase locuri de muncă.

Fabricarea batoanelor
nutritive cu miere,
fulgi de nuci, semințe și
fructe.

Ungheni,
Todirești

Genul principal de activitate al întreprinderii este fabricarea batoanelor
nutritive cu miere, fulgi de nucă, semințe și fructe. Compania a fost
fondată pe 24 mai 2004. În 2019, compania a început producția de
batoane cu cereale. Astăzi, compania colaborează cu peste 50 de clienți
business printre care magazine, stații PECO, magazine naturiste. Din
2020, vânzările au crescut, iar la moment compania nu mai poate
satisface cererea fără a-și extindă capacitatea de producție.
Participarea în cadrul proiectului va permite procurarea utilajului
necesar producerii batoanelor nutritive din fulgi de cereale, nuci și
miere. Vor fi create două locuri de muncă.

Parteneri:

29,960

29,700

30,000

10

11

12

13

U.C1.22

Servicii pentru crearea și
Țaranu Corina /
implementarea colecțiilor
S.R.L. Karina-Texstyle de îmbrăcăminte pentru
copii

U.C2.03

Dotarea întreprinderii cu
utilaj de ambalare de
tip Flowpack pentru a
oferi consumatorilor
produse agricole sigure și
de înaltă calitate

U.C2.35

U.C2.26

Țîgulea Eduard/
C.Î. SELIO-LH

Producere de puzzle-uri
Cojocaru Iaroslav/
creative și educaționale,
Companie nou
jocuri și seturi pentru
copii.

Rusnac Maxim/
Companie nouă
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Înființarea unui atelier
meșteșugăresc și crearea
de locuri de muncă în
meseria de meșter
popular

Compania a fost creată în 2008. La moment prestează servicii de cusut
pe baza de contracte. Practic, toată producția a fost exportată în țările
principalilor contractori, în special România, Marea Britanie,
Germania și Italia. Compania intenționează să dezvolte noi linii de
Mun. Ungheni
îmbrăcăminte pentru copii sub marca proprie Girofany și să își lanseze
producerea de scutece reutilizabile lavabile.
Investiția prevede achiziționarea de mașini și utilaje
destinate producerii colecțiilor de îmbrăcăminte pentru copii. Vor fi
create locuri de muncă pentru cinci persoane.
Componenta 2 – STRAT-UP
Cooperativa Antreprenorilor SELIO – LH a fost înființată în 26.02.2021
de 5 membri – producători de fructe și struguri de masă. În anul de
producție 2020, membrii Cooperativei au vândut 254,6 t de struguri de
Ungheni,
masă și 118,3 t de prune. Proiectul ce se va implementa va permite
Măcărești
dotarea cooperativei cu o linie de ambalare în flux orizontal de
tip flowpack. Vor fi create 17 locuri de muncă.

Ungheni,
Zagarancea

Ungheni,
Sculeni

Compania intenționează să lanseze o linie de producere de puzzle-uri și
seturi de creație din materiale ecologice (carton presat și lemn). Autorul
ideii, deține în prezent o afacere specializată în distribuția
și vânzarea de jucării educative – SRL Toys Market (magazin Carousel).
Utilajul ce va fi procurat va permite proiectarea, imprimarea și
decuparea jucăriilor și seturilor de creație.
Se vor angaja șase persoane.
Proiectul prevede înființarea unui atelier meșteșugăresc pentru crearea
de obiecte din lemn, lut, metal (inclusiv prin renovarea/ restaurarea
obiectelor vechi/ rupte) și lansarea unui magazin online, care să vândă
obiecte de artizanat. În incinta atelierului respectiv, se intenționează
oferirea de cursuri interactive tuturor celor interesați.
Se vor procura scule și mașini pentru prelucrarea lemnului precum
și tehnică necesară creării designului. Se vor angaja două persoane.
Parteneri:

29,994

25,000

23,950

24,916

Sacară Vitalie/
14

U.C2.33
S.R.L. DRON
ASSISTANCE

15

U.C2.19

Crăciun Olesea/
S.R.L. Sunskinlux
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Procurare drone pentru
agricultură și
accesorii pentru
Ungheni,
acestea; deschiderea unei zonă rurală
reprezentanțe în regiunea
Ungheni

DRON ASSISTANCE S.R.L. a fost înființată în martie 2020, principala
activitate - furnizarea de servicii complexe
de drone pentru activitatea agricolă: colectarea datelor de teren,
supravegherea și stropirea terenurilor agricole.
Proiectul investițional prevede procurarea de drone accesorii pentru
ele ce vor fi utilizate în prestarea serviciilor către sectorul agricol și . Vor fi
create trei locuri de muncă.
Ideea de afacere constă în dezvoltarea unei clinici specializate în
Achiziționarea tehnologiei
remodelarea corporală și tratamente de întreinere corporală, cum ar
de remodelare corporală
fi lifting facial, precum și masaj anticelulitic. În 2019, a înființat magazinul
Mun. Ungheni
pentru clinica
de produse cosmetice Lux Cosmetic, care se află în imediata apropiere a
estetică Sunskinlux
clinicii. Pentru dezvoltarea clinicii va fi procurat un utilaj de remodelare
corporală. Vor fi create patru locuri de muncă.

Parteneri:

25,000

15,000

