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Denumirea Întreprinderii: ÎI „Cuzuioc Nicolae" 
Localizarea Afacerii:  r. Orhei, s. Vatici 
Provenienţa Remitenţelor: România 
Investiţia Totală: 991 425 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea produce 
obiecte de artizanat, încalţăminte manuală, mobilă 
și tapiţerie. Ideea creării afacerii are la bază 
experienţa obţinută de către fondator în timpul 
activităţii sale din România, la companii care 
activează în acelaşi domeniu. După implementarea 
proiectului investiţional au fost procurate utilajele 
necesare desfăşurării activităţii întreprinderii.  
 
Trebuie menţionat că antreprenorul va antrena 
tinerii din regiune în calitate de ucenici pentru a 
transmite meseria şi tehnica prelucrării lemnului. 
 
 

 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL ”NATUR-NUT” 
Localizarea Afacerii: r. Ialoveni, s. Văratic 
Provenienţa Remitenţelor: China 
Investiţia Totală: 1 000 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea dispune de 
teren agricol pe care a fost plantată o livadă de 
nuci. Până la obţinerea unor venituri din roada de 
nuci, într-o perioadă de aproximativ 5-6 ani, 
antreprenorul a planificat plantarea fasolei printre 
rândurile de copaci, care va produce un venit 
constant şi va contribui la îmbogăţirea solului cu 
fosfor. Finanţarea nerambursabilă „PARE 1+1” a 
contribuit la procurarea tehnicii agricole necesare 
prelucrării terenurilor. 
 

Denumirea Întreprinderii: SRL “PERVOPRIM-
K” 
Localizarea Afacerii: r. Drochia, s.Pervomaiscoe 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  895 011 MDL  
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
creată cu scopul înfiinţării unei ferme de bovine, 
caprine şi ovine. Investiţia realizată a fost necesară 
pentru efectuarea lucrărilor de construcţie a 
fermei, procurarea utilajului automatizat, precum 
şi procurarea ovinelor. 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "ALENS EXIM" 
Localizarea Afacerii: or. Chişinău 
Provenienţa Remitenţelor: Cipru 
Investiţia Totală:  461 369 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea creată în 
2011 este specializată în prestarea serviciilor de 
reparare şi întreţinere a autovehiculelor. 
Fondatorul a decis să diversifice activitatea 
întreprinderii, şi anume să producă beton celular 
uşor. Utilajul necesar a fost finanţat atât din 
remitenţe, cât şi din resursele nerambursabile 
„PARE 1+1”, fiind achiziţionate: mașină de 
producere a spumei celulare, betonieră, roabă 
metalică, compresor aer comprimat. Utilajul 
procurat va contribui la creşterea producţiei şi 
calităţii produsului finit.  
 
Denumirea Întreprinderii:  GŢ "Balan Petru 
Gheorghie s. Suric" 
Localizarea Afacerii: r. Cimişlia, s. Suric 
Provenienţa Remitenţelor: Polonia 
Investiţia Totală: 340 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 140 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost fondată 
ca urmare a participării antreprenorului la 
Programul „PARE 1+1”. Cu ajutorul resurselor 
nerambursabile a fost procurat utilaj pentru 
prelucrarea mecanizată a terenurilor, în vederea 
eficientizării activităţii gospodăriei. 
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Denumirea Întreprinderii: GŢ "Svetlana" 
Localizarea Afacerii: r. Călăraşi, s. Sadova 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  450 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria dispune de 
teren agricol pe care cultivă caise şi căpşune. 
Finanţarea nerambursabilă „PARE 1+1” a 
contribuit la procurarea unui tractor care 
facilitează activitatea întreprinderii și contribuie la 
consolidarea capacităţilor tehnice deţinute de 
antreprenor. 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "BENADO 
PRIM" 
Localizarea Afacerii: or. Chișinău 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  446 177 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 186 698 MDL 
Proiectul Investiţional: Activitatea principală a 
întreprinderii este fabricarea produselor de 
covrigărie oferite consumatorului în stare 
proaspată. Covrigăriile sunt amplasate în locuri 
publice, unde fluxul de persoane este mare. Pentru 
obţinerea unui produs gustos şi calitativ, 
fondatorul a invitat un tehnolog alimentar din 
România care a oferit suportul său în pregătirea 
produselor de panificaţie. Au fost achiziţionate: 
cuptoare, malaxoare, opăritoare, frigidere, hotă, 
mese de inox. De asemenea a fost efectuată 
proiectarea încăperilor şi amenajarea spaţiilor de 
producere. 
 

 
 

Denumirea Întreprinderii: GŢ "Drăguţan Ion" 
Localizarea Afacerii: r. Străşeni, s. Tătărăşti 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  571 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Experienţa acumulată de 
către fondator peste hotare a servit drept imbold 
pentru deschiderea unei afaceri în domeniul 
agriculturii. Pentru prelucrarea terenurilor agricole 
deţinute a fost procurat un tractor de tip Belarus-
820, freză, cositoare și două semănători (de grâu și 
porumb). Resursele financiare necesare pentru 
procurarea tehnicii agricole provin din remitenţe, 
dar și din cadrul Programului “PARE 1+1”. 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ „Malai Inga” 
Localizarea Afacerii: r. Teleneşti, s. Căzăneşti 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  462 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria are ca 
domeniu principal de activitate horticultura. Până 
în prezent, a fost sădită o plantaţie de coacază şi 
înfiinţată o plantaţie de producere a materialului 
săditor bacifer. Pentru reducerea riscurilor legate 
de fenomenele naturale a fost instalat un sistem de 
irigare. Programul “PARE 1+1” a contribuit la 
procurarea unui tractor utilizat pentru nivelarea 
terenului şi pregătirea acestuia, dar şi pentru 
întreţinerea ulterioară a plantaţiei. 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ ”Nistor Igor 
Gheorghe” 
Localizarea Afacerii: r. Leova,  s. Orac 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  505 246 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate al gospodăriei este apicultura. În 2014 
fondatorul a urmat cursurile de instruire, 
organizate de ODIMM, planificând să formeze o 
prisacă din 140 familii. Totodată, gospodăria a 
apelat la Asociaţia Apicultorilor din Moldova 
pentru suport în domeniul apicol. 
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Denumirea Întreprinderii: GŢ Zmeu Ştefan 
Vladimir" 
Localizarea Afacerii: r. Anenii Noi, s. Roşcani 
Provenienţa Remitenţelor: Germania 
Investiţia Totală: 467 750 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Familia Zmeu deţine o vastă experienţă în 
domeniul agriculturii, activând din anul 2003 pe 
piaţa locală. Domeniul principal de activitate al 
întreprinderii îl constituie plantarea culturilor 
cerealiere și oferirea serviciilor de prelucrare a 
terenurilor agricole. Resursele necesare pentru 
extinderea afacerii provin atât din remitenţe, cât şi 
din Programul „PARE 1+1”. De asemenea, 
gospodăria a beneficiat de Subvenţii pentru 
Agricultură de la Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, iar în 2012, antreprenorul a 
participat la Programul Naţional de Abilitare a 
Tinerilor. 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Erhan Valeriu 
Iacob" 
Localizarea Afacerii: r. Orhei, s. Brăviceni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  366 106 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 182 928 MDL 
Proiectul Investiţional: Activitatea de bază a 
gospodăriei este creşterea legumelor pe terenuri 
protejate. Fondatorul dispune în proprietate 
privată teren agricol pe care este amplasată oră 
dotată cu sistem de irigare. Pentru dezvoltarea 
activităţii şi creşterea profitului, fondatorul a 
procurat un sistem de încălzire în seră, care va 
permite creşterea legumelor timpurii şi tardive. 
Finanţarea “PARE 1+1” a contribuit inclusiv la 
procurarea unui generator şi a unui mini tractor 
pentru prelucrarea terenurilor agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denumirea Întreprinderii: SRL "GLACIAR" 
Localizarea Afacerii: r. Basarabeasca, s. Başcalia 
Provenienţa Remitenţelor: Grecia 
Investiţia Totală:  451 625 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Fondatoarea întreprinderii 
practică activitatea apicolă din 2010, iar în acest 
an a decis să dezvolte dezvolte afacerea prin 
procurarea suplimentară a 225 de stupi în complet 
cu rame. Această investiţie va face posibilă 
utilizarea metodei roirii artificiale şi divizarea 
familiilor de albine, ceea ce va contribui la 
mărirea stupinei. Produsele apicole vor fi 
comercializate atât pe piaţa internă, cât şi pe piaţa 
externă prin intermediul asociaţiei de apicultori. 
 

 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Eşanu Ion" 
Localizarea Afacerii: r. Teleneşti, s.  Mîndreşti 
Provenienţa Remitenţelor: Irlanda 
Investiţia Totală:  400 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional:  Gospodăria a fost creată 
în anul 2001 și se ocupă de cultivarea culturilor 
agricole. În anul 2004, fondatorul a procurat o 
moară de prelucrarea a grâului și porumbului 
pentru a produce făină, dar şi pentru a oferi 
servicii de morărit pentru populaţia din localitate. 
Pentru facilitarea activităţii gospodăriei, 
antreprenorul a decis să procure o combină de tip 
TORNADO-80,  utilizată atât pentru recoltarea 
culturilor gospodăriei, cât şi pentru oferirea 
serviciilor de recoltare la cerere. 
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Denumirea Întreprinderii: SRL ”DAMAVIT” 
Localizarea Afacerii: r. Anenii Noi, s. Giamăna 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  1 066 172,4 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: După 11 ani de activitate 
în domeniul vânzărilor produselor alimentare, 
antreprenorul a decis să-şi deschidă propria 
afacere, ce va oferi servicii de prelucrare, 
procesare, păstrare şi comercializare a produselor 
cerealiere. Societatea are clienţi cărora le vinde 
făină, eremic, tărâţă şi rebut de grâu, dar vânzarile 
produselor şi prestarea serviciilor de morărit sunt 
făcute şi persoanelor fizice din regiune. Cu 
ajutorul grantului acordat prin Programul „PARE 
1+1” şi resurselor din remitenţe, antreprenorul a 
achiziţionat echipamente şi utilaje performante 
pentru prelucrarea cerealelor, materiale de 
construcţie pentru reparaţia încăperilor, precum şi 
utilaj pentru păstrarea şi depozitarea producţiei 
cerealiere.  
 
Denumirea Întreprinderii: ÎI "Kirov I V." 
Localizarea Afacerii: or. Taraclia 
Provenienţa Remitenţelor: Bulgaria 
Investiţia Totală: 766 467 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea oferă 
servicii de întreţinere, reparare şi spălătorie a 
autovehiculelor. În 2009 fondatorul revine în ţară 
şi iniţiază o afacere în domeniul deservirii tehnice 
a autovehiculelor, beneficiind de o vastă 
experienţă de muncă. Succesul afacerii l-a 
determinat să extindă activitatea prin prestarea 
serviciilor de spălătorie auto, iar pentru 
achiziţionarea utilajului modern a fost accesată 
finanţarea nerambursabilă „PARE 1+1”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denumirea Întreprinderii: SRL 
"BAMCOMPLEXSERVICE" 
Localizarea Afacerii: or. Bălţi 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală: 487 306 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea prestează 
servicii de întreţinere şi reparare a 
autovehiculelor, precum şi servicii de spălătorie 
auto. În anul 2012, fondatorul a construit 
încăperea unde este amplasată spălătoria auto, însă 
pentru iniţierea activităţii a fost necesară o 
investiţie destinată procurării echipamentelor, 
utilajelor, uneltelor și materialelor de construcţie 
necesare pentru amenajarea spaţiului.  
 

 

 
Denumirea Întreprinderii:  SRL "POARTA DE 
AUR" 
 Localizarea Afacerii: r. Rezina,  s. Solonceni 
Provenienţa Remitenţelor: SUA 
Investiţia Totală:  727 282 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea activează 
în domeniul prelucrării lemnului şi producerii 
articolelor din lemn. Pentru început sunt fabricate: 
lăzi, palete, foișoare, uşi şi ferestre. Proiectul 
investiţional vizează efectuarea lucrărilor de 
reparare a spaţiului de producere şi procurarea 
utilajului necesar iniţierii activităţii de prelucrare 
şi fabricare a articolelor din lemn. 
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Denumirea Întreprinderii: GŢ „Bubuiog Natalia” 
Localizarea Afacerii: r. Hînceşti, s. Lăpuşna 
Provenienţa Remitenţelor: Grecia 
Investiţia Totală:  537 220 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Activitatea principală a 
întreprinderii este agricultura, şi anume cultivarea 
culturilor cerealiere şi a fructelor. Gospodăria 
deţine teren agricol, pe care sunt plantaţi puieţi de 
măr şi culturi cerealiere. Cu sprijinul Programului 
“PARE 1+1” a fost efectuată o invesţie pentru 
dotarea întreprinderii cu tehnică şi utilaje agricole. 
Această tehnică permite efectuarea lucrărilor 
agricole atât pe terenurile arabile, cât şi în livadă.  

 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ ”Bivol Natalia” 
Localizarea Afacerii: r. Teleneşti, s. Ciulucani 
Provenienţa Remitenţelor: Irlanda 
Investiţia Totală:  657 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost creată 
în 2013 şi are ca domeniu de activitate agricultura. 
Fondatorul a plantat o livadă de nuci, o plantaţie 
de zmeură, coacază şi capşună. După 
implementarea proiectului investiţional a fost 
procurat un cultivator, o stropitoare, o coasă 
mecanică, un minitractor, sistemul de irigare 
necesar plantaţiilor bacifere, precum şi un 
excavator necesar pregătirii terenului.  
 
 
 
 

 
Denumirea Întreprinderii: GŢ ”Agro Dominant” 
Localizarea Afacerii: r. Străşeni, s. Găleşti 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  412 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria este 
specializată în prelucrarea terenurilor agricole, 
producerea şi comercializarea produselor agricole. 
Pentru consolidarea capacităţilor tehnice ale 
întreprinderii şi creșterea volumului de producţie, 
antreprenorul a decis să procure un tractor, o 
combină și o freză. Utilajul tehnic performant va 
fi utilizat atât la prelucrarea terenului propriu, cât 
şi la prestarea serviciilor agricole în zonă. 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL „ANRI 
PERFECT” 
Localizarea Afacerii: or. Floreşti 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  480 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate al întreprinderii este producerea 
elementelor din beton (pavaj). Antreprenorul a 
decis să eficientizeze activitatea întreprinderii prin 
procurarea unui mijloc de transport - cap de 
tractor cu semiremorcă. Prin investiţia efectuată 
activitatea întreprinderii a fost extinsă, fiind 
oferite servicii de transport al mărfurilor 
persoanelor fizice şi juridice.  
 
Denumirea Întreprinderii: GȚ ”Dănilă Igor” 
Localizarea Afacerii: r. Rîşcani, s. Gălănești 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  481 500 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional:  Gospodăria a fost creată 
în 2011 şi activează în domeniul creşterii 
culturilor agricole. Antreprenorul a decis să 
eficientizeze activitatea întreprinderii prin 
procurarea tehnicii agricole cu utilizarea finanţării 
“PARE 1+1”. Utilajul este utilizat atât la 
prelucrarea terenurilor proprii, cât şi la oferirea 
serviciilor mecanizate în agricultură. 
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Denumirea Întreprinderii: SRL "TERRA 
MARIA" 
Localizarea Afacerii: or. Căuşeni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  511 191 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Activitatea de bază a 
întreprinderii constă în producerea şi 
comercializarea combustibilului solid din 
biomasă. Pentru iniţierea afacerii, antreprenorul a 
beneficiat de resurse financiare nerambursabile 
din cadrul Programului „PARE 1+1” destinate 
procurării utilajului de brichetat şi a unui 
autocamion pentru transportarea produsului finit 
către consumator. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denumirea Întreprinderii:  
SRL ”EUROPRODUS-NVI” 
Localizarea Afacerii: or. Ialoveni 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  594 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea activează 
în domeniul construcţiilor şi amenajării teritoriului 
(montarea pavajelor, havuzurilor şi a gardurilor 
decorative). Ideea deschiderii unei afaceri a apărut 
în urma experienţei obţinute de către antreprenor 
în perioada în care a activat în domeniul 
construcţiilor în Rusia şi SUA. Pentru iniţierea 
activităţii antreprenorul a realizat un proiect 
investiţional pentru procurarea unei autospeciale, 
a unui autocamion de tip van, a plăcilor 
compactoare, a unui generator și a unui aparat de 
tăiat asfalt.  
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "LUNICRIS & 
CO" 
Localizarea Afacerii: r. Basarabeasca, s. Abaclia 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  480 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul de activitate al 
întreprinderii este alimentaţia publică. 
Antreprenorul deţine două săli de ceremonii, pe  
care a decis să le modernizeze, respectiv să 
instaleze sistemul de încălzire. De asemenea, 
antreprenorul a decis să diversifice activitatea 
întreprinderii prin producerea pizzei şi a 
plăcintelor. Pentru iniţierea activităţii de 
producere au fost procurate utilajele necesare prin 
accesarea Programului “PARE 1+1”. Produsele 
finite sunt comercializate în cadrul localului 
întreprinderii, dar şi în cadrul școlilor și 
grădiniţelor.  
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Denumirea Întreprinderii: SRL "EXCELENT 
CAPITAL" 
Localizarea Afacerii: or. Chișinău 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  622 152 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea oferă 
servicii de diagnosticare şi reparare a 
autovehiculelor, inclusiv a tehnicii şi utilajului 
agricol. Antreprenorul deţine o vastă experienţă, 
activând din anul 2002 în sfera respectivă. Pentru 
facilitarea accesului la serviciile întreprinderii, au 
fost create grupuri mobile de lucru ce se 
deplasează în teritoriu la solicitarea clientului, 
pentru a înlătura defecţiunile tehnicii agricole. Pe 
viitor întreprinderea planifică să formeze grupe 
mobile în toate raioanele republicii, prin crearea 
unui call-center care va înregistra solicitările 
clienţilor.  
 

 
 
 
Denumirea Întreprinderii: GȚ ”Mitrea 
Veaceslav” 
Localizarea Afacerii: r. Strășeni, s. Micleușeni 
Provenienţa Remitenţelor: Spania 
Investiţia Totală:  474 500 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 91 250 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea activează 
în domeniul agriculturii, deţinând o livadă de nuci. 
Până la intrarea în rod a nucilor, antreprenorul a 
plantat usturoi între rândurile de pomi. Pentru 
dotarea tehnică a întreprinderii și efectuarea 
lucrărilor de plantare a puieţilor a fost realizată o 
investiţie prin care a fost procurat utilaj agricol 
necesar. 
 

 
Denumirea Întreprinderii: SRL "Exporos-Grup" 
Localizarea Afacerii:  r. Nisporeni, s. Șișcani 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  395 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 197 500 MDL 
Proiectul Investiţional: Societatea a fost creată în 
anul 2001 pentru prestarea serviciilor în 
agricultură, dar şi a serviciilor de transport ale 
mărfurilor. Pentru consolidarea capacităţilor 
tehnice ale întreprinderii, administratorul a 
achiziţionat un tractor, care va permite mărirea 
suprafeţelor prelucrate anual. 
 
Denumirea Întreprinderii: GȚ ”Olărescu Vasile” 
Localizarea Afacerii: r. Rîșcani, s. Horodiște 
Provenienţa Remitenţelor: Israel 
Investiţia Totală:  535 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost 
înfiinţată în 2013 şi activează în domeniul 
agriculturii. Fondatorul a înfiinţat o pepinieră 
pomicolă pentru obţinerea portaltoiului de măr. 
Prin intermediul Programului „PARE 1+1” 
antreprenorul a obţinut resurse pentru iniţierea 
afacerii, iar produsele obţinute vor fi 
comercializate producatorilor agricoli din 
localitate şi din regiune. 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Mardari Vasile 
Iacob" 
Localizarea Afacerii: r. Telenești, s. Ciulucani 
Provenienţa Remitenţelor: Irlanda 
Investiţia Totală:  495 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul de activitate al 
gospodăriei este cultura vegetală. Antreprenorul a 
plantat o livadă de pruni de soiul Stanley, iar 
pentru plantarea viţei-de-vie cu soiuri de masă a 
utilizat resurse provenite de peste hotare, dar şi 
resurse din cadrul Programului “PARE 1+1”. 
Scopul investiţiei a fost achiziţionarea tehnicii 
agricole necesare pentru desfăşurarea activităţii.   
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Denumirea Întreprinderii: SRL ”EuroCris Trans” 
Localizarea Afacerii: r. Soroca, s. Holoșniţa 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  581 340 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea prestează 
servicii de transport internaţional al produselor 
agricole. Pentru iniţierea activităţii, întreprinderea 
a procurat o unitate de transport - un cap de tractor 
cu refrigerator. Refrigeratorul este prevăzut cu 
Reducţie Catalitică Selectivă pentru a face faţă 
normelor Euro 4 privind emisiile. Trebuie de 
menţionat că întreprinderea va exporta atât 
produsele agricole proprii, cât şi produsele 
procurate de la micile întreprinderi din ţară. 

 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Rusu Ruslan" 
Localizarea Afacerii: r. Basarabeasca, s. 
Iordanovca 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  1 130 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost 
înfiinţată în 2008 și activează în domeniul 
agriculturii. Pe lângă prelucrarea terenurilor 
agricole proprii, antreprenorul prestează servicii în 
agricultura altor persoane fizice şi juridice în baza 
contractelor încheiate. Cu scopul extinderii şi 
modernizării parcului tehnico-agricol a fost 
efectuată o investiţie pentru procurarea unei 
combine de tip CLASS-MEGA 208. 
 

 
Denumirea Întreprinderii: SRL ”FRAȚII 
CHIRICĂ” 
Localizarea Afacerii: r. Leova, s. Covurlui 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  1 391 940 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional:  Activitatea de bază a 
întreprinderii este producerea energiei alternative 
şi anume a brichetelor din deşeuri vegetale. 
Antreprenorul a activat în domeniul brichetării, 
timp de 6 ani, acumulând o vastă experienţă care 
l-a determinat să-şi deschidă propria afacere. 
Fondatorii au realizat o investiţie de 1,3mln lei, 
resurse financiare provenite din remitenţe, dar şi 
din cadrul Programului National de Abilitare a 
Tinerilor. Programul „PARE 1+1” a contribuit la 
procurarea unui uscător aerodinamic, a unei prese 
şi a unui cântar. 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Vorosciuc Iurie 
Ion" 
Localizarea Afacerii: r. Rîşcani, s. Nihoreni 
Provenienţa Remitenţelor: Grecia 
Investiţia Totală:  653 804MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost 
înfiinţată cu scopul creării unei ferme de porcine. 
Antreprenorul deţine teren propriu care asigură 
ferma cu furaje, astfel costurile de întreţinere sunt 
micşorate, eficientizându-se activitatea 
gospodăriei. Finanţarea investiţiei totale provine 
din remitenţe, dar şi din Programul “PARE 1+1” 
şi a fost utilizată pentru procurarea animalelor, a 
utilajului de producere a hranei, a sistemelor de 
alimentare cu apă, de încălzire, de ventilare, a 
panourilor Sandwich şi a materialelor de 
construcţie pentru fermă. 
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Denumirea Întreprinderii: SRL "GEO 
DULEFTERAS" 
Localizarea Afacerii: r. Ialoveni s. Gangura 
Provenienţa Remitenţelor: Grecia 
Investiţia Totală:  540 220 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
creată în anul 2010 şi activează în domeniul 
prestării de serviciilor în agricultură. 
Antreprenorul a constatat lipsa unei tehnici 
agricole performante ce ar permite prelucrarea 
rapidă şi calitativă a solului din regiune. În acest 
sens a fost procurat un tractor de tip MTZ cu 
agregate, destinat transportării, îndeplinirii 
lucrărilor agricole de pregătire a solului, semănat 
şi îngrijire a plantelor.  
 

 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "Service-Bravo" 
Localizarea Afacerii: or. Ungheni 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  530 195 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Societatea a fost creată în 
anul 2012, având ca activitate de bază oferirea 
serviciilor de curăţenie şi menaj, iar în 2014 
antreprenorul a înfiinţat o mini-fermă de 
chinchilla. După implementarea proiectului 
investiţional au fost create condiţii prielnice 
pentru creşterea animalelor. 
 

 
Denumirea Întreprinderii: Îi "Băjireanu Iulia"  
Localizarea Afacerii: r. Leova, s. Tomai  
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  1 182 391 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea are ca 
activitate de bază comecializarea produselor 
alimentare şi a mărfurilor de uz casnic. 
Antreprenorul a decis să extindă afacerea 
construind o sală de ceremonii. Concomitent, şi-a 
propus diversificarea veniturilor întreprinderii prin 
producerea plăcintelor, pizzei, colacilor şi altor 
produse de patiserie. Resursele financiare 
provenite din remintenţe şi din Programul “PARE 
1+1” au fost utilizate pentru procurarea 
mobilierului şi echipamentului necesar. 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL 
"AUTOESCORTA" 
Localizarea Afacerii: r. Orhei, s. Piatra 
Provenienţa Remitenţelor: Franţa 
Investiţia Totală:  950 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea este 
specializată în producerea şi comercializarea 
produselor agricole: floarea-soarelui, grâu, 
porumb, orz. În 2014 antreprenorul a decis să 
dezvolte afacerea prin iniţierea activităţii de 
producere a crupelor şi uleiului din floarea-
soarelui din materia primă proprie. Ca urmarea a 
implementării proiectului investiţional au fost 
achiziţionate utilajele de producere, dar 
întreprinderea prestează servicii de producere a 
uleiului, făinii şi crupelor inclusiv persoanelor din 
localitate. 
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Denumirea Întreprinderii: SRL ”NC 
AMMODYTES” 
Localizarea Afacerii: or. Criuleni 
Provenienţa Remitenţelor: Cehia 
Investiţia Totală:  466 280 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea are ca 
domeniu de activitate creşterea viperelor cu corn 
pentru comercializarea veninului acestora. Ideea 
implementării acestei afaceri vine din experienţa 
acumulată de către fondator în România, unde a 
activat în procesul tehnologic. Segmenul de piaţă 
căruia se adresează este reprezentat, în mare parte, 
de fabricile de produse cosmetice şi farmaceutice 
din Occident, dar se planifică o ulterioară 
colaborare şi cu întreprinderile autohtone. 
 

 
 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL “GORCEAC 
OLNA” 
Localizarea Afacerii: r. Anenii-Noi s. Beriozchi 
Provenienţa Remitenţelor: Norvegia 
Investiţia Totală:  439 500 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional:  Întreprinderea deţine o  
livadă de nuci. Resursele financiare necesare 
pentru achiziţionarea tehnicii agricole au provenit 
atât din remitenţe, cât şi din Programul “PARE 
1+1”.  Articolele de investiţie sunt: tractor, bur, 
plug, remorcă, cisternă, cultivator şi coasă.  
 
 

Denumirea Întreprinderii: SRL "ALENS EXIM" 
Localizarea Afacerii: or. Chişinău 
Provenienţa Remitenţelor: Cipru 
Investiţia Totală:  461 369 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea creată în 
2011 este specializată în prestarea serviciilor de 
reparare şi întreţinere a autovehiculelor. 
Fondatorul a decis să diversifice activitatea 
întreprinderii, şi anume să producă beton celular 
uşor. Utilajul necesar a fost finanţat atât din 
remitenţe, cât şi din resursele nerambursabile 
„PARE 1+1”, fiind achiziţionate: mașină de 
producere a spumei celulare, betonieră, roabă 
metalică, compresor aer comprimat. Utilajul 
procurat va contribui la creşterea producţiei şi 
calităţii produsului finit.  
 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "Happy Bunny" 
Localizarea Afacerii: r. Soroca, s. Rubleniţa 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  203 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 92 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea este 
specializată în domeniul zootehniei, fiind 
înfiinţată o fermă de iepuri. Materialele necesare 
pentru construcţia cuştilor destinate iepurilor, 
precum şi animalele de prăsilă au fost procurate 
din resurse financiare provenite atât din remitenţe, 
cât și din cadrul Programului “PARE 1+1”. 
Produsul final, şi anume carnea de iepuri, va fi 
comercializat preponderent pe piaţa din r. Soroca. 
În viitor, antreprenorul planifică extinderea pieţei 
de desfacere prin intermediul marilor lanţuri de 
magazine. De asemenea, fondatorul intenţionează 
să amenajeze şi un abator destinat sacrificării 
animalelor. 
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Denumirea Întreprinderii: SRL "Damaris-Grup" 
Localizarea Afacerii:  r. Cahul, s. Zîrnești 
Provenienţa Remitenţelor: Germania 
Investiţia Totală:  688 302 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate al întreprinderii este creşterea bovinelor 
de rasă şi producerea laptelui. În 2014 fondatorul 
a accesat finaţarea “PARE 1+1” pentru 
dezvoltarea afacerii prin construcţia unui nou 
grajd după standarde europene. Trebuie de 
menţionat că întreprinderea a mai participat şi la 
alte proiecte de dezvoltare antreprenorială, cum ar 
fi Concursul Naţional de Business Planuri, 
organizat de ANTIM, unde a beneficiat de un 
premiu, în valoare de 50 000 lei (30% fiind 
rambursabili), din care a procurat o parte din 
utilaje. Un alt proiect la care a participat 
întreprinderea a fost FEMIDA, organizat de 
WINROK, unde a beneficiat de un grant. 
Resursele au fost investite în procurarea unui 
aparat de muls și a covoraşelor de cauciuc, 
destinate bovinelor. 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ ”Dragnev Vadim 
Ion” 
Localizarea Afacerii: r. Basarabeasca, s. Başcalia 
Provenienţa Remitenţelor: Portugalia 
Investiţia Totală:  559 955 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate al gospodăriei este apicultura. La 
început, gospodăria deţinea 22 de familii de 
albine, antreprenorul a decis să extindă afacerea 
prin procurarea a 225 de stupi cu rame. Mierea 
produsă este destinată comercializării pe piaţa 
internă, însă pe viitor antreprenorul planifică să 
exporte produsele sale pe piaţa Uniunii Europene. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denumirea Întreprinderii: ÎI ”Taban Nicolae” 
Localizarea Afacerii: r. Șoldănești, s. Olișcani 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  825 360 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
creată ca urmare a participării fondatorului la 
cursurile de instruire “PARE 1+1. Activitatea sa 
constă în prestarea serviciilor şi anume 
amenajarea unei zone de odihnă cu bazin public 
pentru locuitorii raionului Şoldăneşti. Investiţia 
realizată de antreprenor constă în construcţia 
bazinului, procurării echipamentului pentru 
sistemul de filtrare a apei și a șezlongurilor.  
 

 
 
Denumirea Întreprinderii: ÎI "Mereniuc Sergiu" 
Localizarea Afacerii:  r. Calarasi, s. Căbăiești 
Provenienţa Remitenţelor: Franţa 
Investiţia Totală:  628 564 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea activează 
în domeniul zootehniei, fiind creată o fermă de 
chinchilla. Pentru început au fost achiziţionate 75 
familii de chinchilla şi cuştile pentru animale, 
precum şi sistemele de ventilare şi încălzire. Pe 
viitor, antreprenorul intenţionează să mărească 
numărul de animale până la 216 familii. Trebuie 
menţionat că fondatorul întreprinderii a facut un 
stagiu de 2 săptămâni la o fermă de chinchilla din 
România, unde a acumulat cunoştinte şi 
experienţă în îngrijirea animalelor.  
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Denumirea Întreprinderii: GŢ „Butnaru 
Ghenadie” 
Localizarea Afacerii: r. Şoldăneşti, s. Şipca 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia, Marea Britanie 
Investiţia Totală: 529 859 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea activează 
în domeniul producerii şi comercializării 
produselor apicole. Produsele finite ale 
întreprinderii sunt comercializate atât pe piaţa 
internă, cât și pe cea externă prin intermediul 
Asociaţiei Naţionale a Apicultorilor din Moldova. 
În 2014, antreprenorul a decis să-şi diversifice 
activitatea prin producerea stupilor şi ramelor din 
lemn pentru familiile de albine, proiect care a fost 
finanţat din Programul „PARE 1+1” şi din 
remitenţe. În plus, din resurse proprii, 
antreprenorul va amenaja un oficiu destinat 
întâlnirilor şi seminarelor care va contribui la 
facilitarea activităţii antreprenorilor, dar şi la 
dezvoltarea comunităţii. De serviciile acestui 
birou vor putea beneficia gratuit antreprenorii din 
localitate, aproximativ 10 întreprinderi.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Denumirea Întreprinderii: GŢ "Popa Oleg Efim 
s. Ciulucani" 
Localizarea Afacerii: r. Teleneşti, s. Ciulucani 
Provenienţa Remitenţelor: Luxemburg 
Investiţia Totală:  1 060 540MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria are ca 
activitate de bază agricultura. În primul an de 
activitate au fost plantate culturi vegetale, dar 
pentru dezvoltarea afacerii, antreprenorul a plantat 
şi o livadă de cireşe. Resursele provenite din 
remitenţe şi din finanţarea nerambursabilă “PARE 
1+1” au fost utilizate pentru procurarea utilajului 
agricol. 

 
 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Gandrabur Ilie 
Nicolai s.  Capaclia" 
Localizarea Afacerii: r. Cantemir, s. Capaclia 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  480 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospădăria a fost 
înfiinţată în 2013 şi se ocupă cu apicultura, 
fondatorul având o experienţă de 30 de ani în 
acest domeniu. Pentru dezvoltarea activităţii  
gospodăria a efectuat o investiţie, cu resurse 
provenite atât din remitenţe, cât și din Programul 
“PARE 1+1”, pentru a achiziţiona 75 stupi cu 
albine, o rulotă şi inventarul apicol necesar. 
 
 
 



 Beneficiarii Programului „PARE 1+1” în anul 2014 

   

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1” 13 

                      Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

 
Denumirea Întreprinderii: SRL "CRIFORT-
OPTIM" 
Localizarea Afacerii: or. Chișinău  
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  944 363 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Societatea a fost creată la 
începutul anului 2014. În urma experienţei de 13 
ani obţinută în Italia în domeniul fabricării 
produselor de patiserie, solicitantul a decis crearea 
unei fabrici de biscuiţi. După implementarea 
proiectului investiţional au fost procurate utilajele 
de producţie şi mijlocul de transport necesar 
pentru activitatea întreprinderii. 
 
 

 

 
Denumirea Întreprinderii: GŢ „Topor Veronica 
Mihail s. Copanca” 
Localizarea Afacerii: r. Căuşeni, s. Copanca 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  633 794 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost 
înfiinţată în 2014 cu scopul de a activa în 
domeniul creșterii legumelor în spaţii protejate. 
Pentru iniţierea activităţii, se planifică realizarea 
unui proiect investiţional cu scopul de a 
achiziţiona module de sere, echipamentul necesar, 
generatoarele, un autocamion.  
 
 
 
 
 
 

 
Denumirea Întreprinderii: SRL "Grădina de vis" 
Localizarea Afacerii:  r. Sîngerei, s. Prepeliţa 
Provenienţa Remitenţelor: Franţa 
Investiţia Totală:  580 150 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea are ca 
domeniu principal de activitate agricultura. 
Terenurile antreprenorului sunt plantate cu livezi 
și culturi cerealiere. Pentru îmbunatăţirea 
activităţii întreprinderii, a fost achiziţionat un 
tractor Farmer 1044, care permite prelucrarea 
terenurilor agricole proprii, dar şi acordarea 
serviciilor pentru agricultură. Producţia agricolă 
va fi comercializată pe piaţa locală.  
 
Denumirea Întreprinderii: SRL “Sîrghi Petru” 
Localizarea Afacerii: r. Ştefan-Vodă s. Talmaz 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  474 400 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea oferă 
servicii de întreţinere şi reparare a 
autovehiculelor: repararea caroseriei, a motoarelor 
montarea/demontarea anvelopelor, schimbarea 
uleiurilor şi spălarea automobilelor. Ideea de 
afacere a apărut în urma analizei pieţei, 
antreprenorul constatând ca în zonă nu există alte 
întreprinderi care ar oferi asemenea servicii. 
Activitatea este realizată cu ajutorul utilajului şi 
echipamentului achiziţionat cu resurse provenite 
atât din remitenţe, cât şi “PARE 1+1”. 
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Denumirea Întreprinderii: SRL “Agro-Trv” 
Localizarea Afacerii: r. Drochia s. Pervomaiscoe 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  953 100 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Activitatea de bază a 
întreprinderii este cultivarea şi comercializarea 
fructelor şi prestarea serviciilor agricole. Pentru 
păstrarea fructelor proprii şi pentru prestarea 
serviciilor de păstrarea a producţiei agricole altor 
persoane fizice și juridice, antreprenorul 
arendează un depozit pe o perioadă de 3 ani, cu 
posibilitatea de cumpărare. Resursele financiare 
au fost necesare pentru efectuarea lucrărilor de 
renovare a depozitului şi amenajarii unui frigider 
pentru plasarea produselor, dar şi pentru a procura 
tehnică agricolă. În plus, întreprinderea a 
participat şi la programul PNAET, prin 
intermediul căruia a procurat un tractor de model 
MTZ-82. 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "Călătorul-Prod" 
Localizarea Afacerii:  r. Călăraşi, s. Căbăiești 
Provenienţa Remitenţelor: Franţa 
Investiţia Totală:  512 978 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea are ca 
domeniu de activitate zootehnia. Fondatorul a 
revenit în ţară și a înfiinţat o fermă de iepuri. În 
incinta fermei, va fi amenajat şi un abator, care va 
permite sacrificarea animalelor la solicitarea 
clienţilor. Finanţarea “PARE 1+1” a contribuit la 
achiziţionarea animalelor, a utilajelor necesare, 
dar şi a materialelor pentru reconstrucţia fermei. 
De menţionat că antreprenorul dispune de un 
autocamion în proprietate privată şi de o mini-
moară de producere a uleiului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denumirea Întreprinderii: GŢ "Bozianu Mihail 
Gheorghe" 
Localizarea Afacerii:  r. Hînceşti, s. Mingir 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  502 100 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria, fondată în 
1999, are ca domeniul de activitate apicultura. În 
prezent, întreprinderea dispune de 70 de stupi cu 
familii de albine, care sunt amplasaţi pe terenul 
deţinut de antreprenor. Pentru dezvoltarea afacerii, 
fondatorul a procurat: utilaj de extras miere, 
maşină de descăpacit, precum şi stupi paletizaţi, 
multietajaţi. Utilajul procurat permite extragerea 
automatizată şi scurtarea timpului de extras a 
mierii. Produsele întreprinderii (mierea de salcâm, 
floare de tei, floarea soarelui, polifloră) vor fi 
comercializate, atât pe piaţa autohtonă, cât şi 
Uniunii Europene.  

 

Denumirea Întreprinderii: SRL "ELITALUX 
BP"  
Localizarea Afacerii: m. Chişinău 
Provenienţa Remitenţelor: Grecia 
Investiţia Totală:  413 460 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 166 650 MDL 
Proiectul Investiţional:  Întreprinderea are ca 
activitate de bază fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte. Pentru iniţierea activităţii, 
antreprenorul a realizat un proiect investiţional 
pentru procurarea utilajelor de producere dar şi a 
mobilei de birou. 
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Denumirea Întreprinderii: GŢ "Ambrosi Vitalie 
Alexei" Localizarea Afacerii: r. Teleneşti, s. 
Ţînţăreni 
Provenienţa Remitenţelor: Irlanda 
Investiţia Totală:  416 520 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost 
înfiinţată în anul 2011 având ca activitate 
producerea, păstrarea şi comercializarea 
producţiei cerealiere. Întreprinderea deţine 
terenuri agricole cultivate cu porumb şi floarea 
soarelui, pe viitor preconizându-se diversificarea 
culturilor, prin cultivarea grâului şi orzului. 
Gospodăria dispune de o parte din tehnica 
agricolă, însă pentru consolidarea capacităţilor 
tehnice ale gospodăriei, dar şi pentru efectuarea 
lucrărilor de producere la un nivel înalt, a fost 
achiziţionat utilaj agricol modern. Resursele 
financiare provin atât din remitenţe, cât şi din 
“Programul PARE 1+1”.  
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "BASAR 
SAVA" 
Localizarea Afacerii: r. Ialoveni, s. Bardar 
Provenienţa Remitenţelor: Israel 
Investiţia Totală:  1 295 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea activează 
în domeniul zootehniei, şi anume se ocupă cu 
creşterea bovinelor şi iepurilor. Hrana pentru 
animale este cultivată pe terenul agricol al 
întreprinderii. Produsele finite: carnea şi blana atât 
de vită, cât şi de iepure, precum şi laptele sunt 
comercializate pe piaţa autohtonă, cu posibilitatea 
ulterioară de orientare spre export. Pentru 
modernizarea afacerii şi reducerea cheltuielilor, 
antreprenorul a procurat tehnică agricolă, acesând 
Programul „PARE 1+1”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denumirea Întreprinderii:  SRL 
"ELTEHSISTEM" 
Localizarea Afacerii: r. Anenii Noi, s. Bulboaca 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  1 182 391 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Antreprenorul îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul procesării 
laptelui şi fabricării produselor lactate. Pe viitor, 
dupa recuperarea parţială a investiţiei, 
antreprenorul planifică iniţierea unei linii de 
producere a caşcavalului. Pentru iniţierea 
activităţii de producere au fost achiziţionate 
utilajele necesare, sistemul de ventilare și 
încălzire, şi un autoturism adaptat transportării 
laptelui.  
 
Denumirea Întreprinderii: SRL „ESCOMOBIL” 
Localizarea Afacerii: or. Ungheni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  407 202 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea are ca 
activitate producerea articolelor din PVC. 
Antreprenorul activeaza din anul 2011 în 
domeniul construcţiilor, ceea ce l-a determinat să-
şi iniţieze propria afacere. Actualmente, 
întreprinderea dispune de un imobil care a 
necesitat lucrări de reparaţie şi de amenajare a 
secţiei de producere. Din cadrul Programului 
“PARE 1+1” au fost procurate o parte din utilajele 
şi echipamentele necesare pentru desfăşurarea 
activităţii. 

 
Denumirea Întreprinderii: SRL „UR & CA” 
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Localizarea Afacerii: r. Anenii Noi, s. Mereni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  825 511 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate al întreprinderii îl constituie prestarea 
serviciilor auto de călători în folos public (servicii 
de taxi). Pentru a reduce cheltuielile legate de 
întreţinerea şi repararea automobilelor, dar şi 
pentru extinderea activităţii întreprinderii, 
fondatorul a construit un service auto cu 
spălătorie. Prin intermediul Programului “PARE 
1+1” au fost achiziţionate utilajele şi 
echipamentele necesare pentru prestarea 
serviciilor de întreţinere, repararea, dar şi spălăre a 
automobilelor.  
 

 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Mătăsari Grigore 
Ștefan"  
 Localizarea Afacerii: r. Nisporeni, s. Vărzărești 
Provenienţa Remitenţelor: Spania 
Investiţia Totală:  412 330 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate al întreprinderii este prestarea serviciilor 
de terasament: lucrări de excavare, demolare, 
nivelare, etc. Întreprinderea a procurat, un buldo-
excavator şi 4 căuşe pentru acesta care permite 
efectuarea calitativă a lucrărilor. Actualmente, 
gospodăria are încheiate contracte privind 
executarea lucrărilor cu primăriile din regiune. 
 
 
 

Denumirea Întreprinderii: ÎI „Cristina-Pitel” 
Localizarea Afacerii: r. Basarabeasca, s.Başcalia 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  410 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
înfiinţată în anul 1997 având activitatea sistată 
până în 2014. Actualmente, antreprenorul 
activează în domeniul producerii făinei. Materia 
primă este achiziţionată de la persoanele fizice din 
localitate, fiind prelucrată şi comercializată 
ulterior, dar întreprinderea oferă și servicii de 
prelucrare a grâului. Pentru creşterea valorii 
adăugate şi diversificarea activităţii întreprinderii, 
fondatorul a arendat un teren agricol destinat 
cultivării grâului. Dotarea întreprinderii cu utilaje 
agricole performante realizată cu sprijinul “PARE 
1+1” a permis eficientizarea activităţii acesteia, 
reducerea cheltuielilor legate de aprovizionarea cu 
materie primă, precum şi diminuarea riscurilor 
legate de insuficienţa materiei prime.  
 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL „DINALEA” 
Localizarea Afacerii: or. Nisporeni, s. Vărzăreşti 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  420 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
creată cu scopul producerii fructelor şi legumelor 
deshidratate. A fost arendată o plantaţie de pruni 
pentru obţinerea materiei prime proprii, însă 
frunctele sunt achiziţionate şi de la alţi 
producători. Astfel, pentru iniţierea procesului de 
prelucrare, au fost achiziţionate camera pentru 
deshidratare-uscare, navete multietajate, dar şi 
articolele din metal destinate depozitării 
produselor finite. Produsele întreprinderii, în 
proporţie de 90% sunt destinate exportului în 
Rusia şi Republica Belarus,  iar celelalte 10% vor 
fi comercializate pe piaţa autohtonă. 
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Denumirea Întreprinderii: SRL "Green Star" 
Localizarea Afacerii: r. Cahul, s. Baurci-
Moldoveni 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  845 494 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
înfiinţată cu scopul creşterii gazonului natural şi 
prestarea serviciilor de amenajare şi întreţinere a 
spaţiilor verzi. Tehnica necesară iniţierii activităţii 
întreprinderii a fost procurată prin intermediul 
Programului “PARE 1+1”. Astfel a fost procurat: 
tractor Foton, lama care se anexează la tractor 
pentru îndreptarea terenurilor, remorcă destinată 
transportării deşeurilor şi combina INO-MP. Pe 
viitor, antreprenorul preconizează să procure 
combină de recoltat gazon în rulou.  
 

 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL 
“BIOALIMENTE-COM” 
Localizarea Afacerii: or. Hîncești  
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  400 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate al întreprinderii este alimentaţia publică. 
Fondatorul a amenajează o cantină care va oferi 
un spectru larg de servicii, inclusiv servicii de 
catering pentru persoane fizice şi clienţi 
corporativi. Resursele financiare nerambursabile 
au fost destinate pentru modernizarea cantinei. 
 
 

Denumirea Întreprinderii: SRL "GROSMIH"  
Localizarea Afacerii: or. Ungheni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  706 427 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea, creată în 
anul 2009, oferă servicii stomatologice. Pentru 
efectuarea unor tratamente complexe, calitative şi 
moderne a fost implementat un proiect 
investiţional destinat procurării echipamentului de 
implantologie, parontologie, radiologie şi estetică 
dentară. Resursele financiare provenite din 
remitenţe şi din “Programul PARE 1+1” au fost 
utilizate pentru procurarea utilajului şi 
echipamentului stomatologic, precum şi a 
materialelor de construcţie necesare renovării 
edificiului.  
 
Denumirea Întreprinderii: SRL „VITAFLOR-
GRUP” 
Localizarea Afacerii: r. Floreşti, s. Băhrineşti 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  769 900 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional:  Întreprinderea a fost 
creată în 2014, când a fost iniţiată activitatea de 
producere a uleiului din seminţe de floarea 
soarelui. În prezent este produs uleiul presat la 
rece, considerat de o calitate înaltă, dar şi ulei 
rafinat. Materia primă necesară procesului de 
producere este achiziţionată de la persoanele fizice 
şi juridice din localitate. Programul “PARE 1+1” a 
contribuit la procurarea utilajul necesar pentru 
desfăşurarea activităţii întreprinderii.  
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Denumirea Întreprinderii: GŢ „Turtureanu Maria 
Nicolai” 
Localizarea Afacerii: r. Sîngerei, s. Chişcăreni 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  516 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
creată cu scopul desfăşurarii activităţii în 
domeniul agriculturii, şi anume creşterea fructelor 
şi legumelor în spaţii protejate. Pentru iniţierea 
activităţii au fost procurate materialele de 
construcţie necesare amenajării şi utilării serelor. 
La etapa iniţială sunt cultivate şi comercializate 
roşii, castraveţi şi căpşune, iar ulterior vor fi 
plantate varză, mărar, patrunjel, dar şi diferite 
tipuri de salată. Fructele şi legumele vor fi 
comercializate preponderent pe piaţa internă, cu 
posibilitatea livrării la domiciliu, în cazul 
efectuării unei comenzi prealabile. 
 

 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ „Colibri I.A.N.” 
Localizarea Afacerii: r. Sîngerei, s. Bobletici 
Provenienţa Remitenţelor: Spania 
Investiţia Totală:  410 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 143 920 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria activează din 
2011 în domeniul agriculturii. În anul 2014, 
fondatorul a decis să diversifice veniturilor 
întreprinderii prin producerea și ambalarea mierii. 
În acest sens au fost procuraţi 100 de stupi cu 
familii de albine, precum şi o linie de ambalare a 
mierii. Mierea este comercializată pe piaţa locală, 
prin intermediul magazinelor alimentare, dar 
întrepriderea planifică să se orienteze spre 
exportul în UE. 

Denumirea Întreprinderii: SRL 
„NOVACOMIMPEX” 
Localizarea Afacerii: r. Leova, s. Sărata Nouă 
Provenienţa Remitenţelor: Israel 
Investiţia Totală:  608 248 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate al întreprinderii este creşterea 
ciupercilor Champignon (albe) şi Agaricus 
Bisporus (brune). Imobilul a fost amenajat 
conform tuturor standardelor pentru creşterea 
culturii de ciuperci. De asemenea, au fost 
achiziţionate materiale de construcţie pentru 
repararea încăperii şi materiale pentru 
confecţionarea rafturilor unde se va amplasa 
compostul.  
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Victoria - 
Grigoriev" 
Localizarea Afacerii: r. Ştefan Vodă, s. Căplani 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  975 392 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional:  Întreprinderea a fost 
fondată în anul 2010. Fondatorul şi conducătorul 
gospodăriei are studii superioare în domeniul 
horticulturii şi pomiculturii, dar şi o vastă 
experienţă în domeniu acumulată în timpul aflării 
sale peste hotare. La moment, gospodăria 
prelucrează 35 ha de plantaţii multianuale, de 
meri, persici, nectarine şi culturi bacifere: căpşuni 
şi zmeură. Pentru reducerea riscurilor legate de 
factorul natural s-a procurat şi instalat un sistem 
de irigare din resurse provenite atât din remitenţe, 
cât şi din Prgramul “PARE 1+1”. 
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Denumirea Întreprinderii: GŢ "Duca Vitalie 
Mihail"  
Localizarea Afacerii: r. Teleneşti, s. Brînzenii-
Noi 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  597 118 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost fondată 
în anul 1994, însă activitatea sa a fost suspendată 
până în 2014. Fondatorul a creat o plantaţie de 
coacază după o tehnologie modernă. Pe lângă 
această activitate, întreprinderea se specializează 
în producerea de energie verde. A fost procurat 
utilaj şi echipament pentru montarea unei instalaţii 
de panouri fotovoltaice cu o capacitate de 20 
kw/h, având avizul de racordare la reţea a 
companiei Union Fenosa, căreia îi va livra 
energia. Investiţia efectuată vizează achiziţionarea 
panourilor fotovoltaice şi a inventarului necesar.  
 

 
 
  
Denumirea Întreprinderii: SRL "MINDAL" 
Localizarea Afacerii: r. Orhei, s. Vatici 
Provenienţa Remitenţelor: Germania 
Investiţia Totală:  354 234 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 166 117 MDL 
Proiectul Investiţional: Fondatorul a iniţiat 
activitatea de colectare, păstrare şi răcire a 
laptelui. Investiţia totală constă în repararea  
punctului de colectare a laptelui.  
 

 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Toma Mihail 
Ion" 
 Localizarea Afacerii: r. Anenii Noi, Merenii Noi 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  1 100 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost 
înfiinţată în anul 2011 cu scopul desfăşurării 
activităţii în domeniul agriculturii. Anual, 
gospodăria produce culturi cerealiere şi furajere, 
care sunt comercializate pe piaţa locală. Pentru 
creşterea valorii adăugate a întreprinderii, 
antreprenorul a înfiinţat o fermă de bovine pentru 
producerea laptelui. Tehnica modernă care va fi 
procurată va permite efectuarea automatizată a 
lucrărilor, pe viitor fondatorul intenţionând şi 
instalarea unei linii de procesare şi ambalare a 
laptelui.  
 
 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ „Motricala 
Nicolae Tudor” 
Localizarea Afacerii: r. Călărași, s. Țibirica 
Provenienţa Remitenţelor: Israel 
Investiţia Totală:  447 500 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate al gospodăriei este viticultura. Plantaţia 
de viţă-de-vie este din anul 2006 şi se întinde pe o 
suprafata de 3 ha. Producţia anuală de struguri 
este comercializată fabricilor de producere a 
vinului. De asemenea, întreprinderea dispune de 
teren agricol destinat creşterii culturilor cerealiere 
(porumb, orz, grâu) şi a celor furajere. Pentru a 
facilita activitatea gospodăriei, fondatorul a 
procurat un tractor nou de model LS U60, care va 
fi utilizat inclusiv pentru prestarea serviciilor 
agricole altor persoane fizice și juridice. 
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Denumirea Întreprinderii: Îi "Viţu Fiodor" 
Localizarea Afacerii: r. Glodeni, s. Viişoara 
Provenienţa Remitenţelor: SUA 
Investiţia Totală:  1 065 196 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
fondată în anul 2008 şi are ca domeniu principal 
de activitate zootehnia, şi anume creşterea: 
bovinelor, ovinelor şi porcinelor. Obiectivul 
întreprinderii este producerea laptelui, a 
brânzeturilor, a cărnii de bovine, dar şi 
comercializarea animalelor vii şi a pieilor 
neprelucrate.  Întreprinderea a investit pentru 
procurarea animalelor, pentru achiziţionarea 
utilajului şi echipamentului necesar activităţii, dar 
și a materialelor de construcţie. 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ ”Zlatov Mihail 
Gheorghe” 
Localizarea Afacerii: r. Basarabeasca, s. Başcalia 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală: 505 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria activează în 
domeniul apicol, primii stupi fiind moșteniţi de 
fondator chiar de la bunicul său. În 2013, 
antreprenorul a achiziţionat, cu suportul finanţării 
„PARE 1+1”,  încă 200 de stupi, 100 familii de 
albine, inventarul apicol şi un camion cu remorcă 
pentru activitatea gospodăriei. Produsele 
gospodăriei sunt destinate comercializării pe piaţa 
internă. 
 

 

 
Denumirea Întreprinderii: SRL 
"CONTSERVGRUP" 
 Localizarea Afacerii: or. Călăraşi 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  620 600 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea oferă 
servicii  de  consultanţă  şi  instruire, prin 
organizarea cursurilor de  contabilitate, operare şi 
utilizare PC, limbi străine, dar şi cursuri de 
modelier-croitor. Totodată, administratorul 
intenţionează să colaboreze cu Agenţiile pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă din regiune în vederea 
prestării serviciilor de calificare pentru şomeri. 
Proiectul investiţional a vizat procurarea 
materialelor de construcţie destinate reparării 
sălilor de instruire, achiziţionarea mobilierului, 
echipamentului de birou şi a climatizoarelor. 
 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "PLACINTA 
VASILE GHEORGHE"  
Localizarea Afacerii: or. Hînceşti 
Provenienţa Remitenţelor: SUA 
Investiţia Totală:  551 320 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Fondatorul întreprinderii 
are studii în domeniul agricol şi a lucrat în calitate 
de agronom în perioada 1976-1993. Ideea de 
creare a unei plantaţii de viţă-de-vie a avut ca 
factor determinant vasta experienţă a 
antreprenorului. Gospodăria deţine teren agricol în 
proprietate privată care a fost cultivat cu viţă-de-
vie, soiul "Odeskii Suvenir". Acest tip de struguri 
posedă calităţi gustative deosebite, iar prima roadă 
de struguri va fi în anul 2017.  Pentru plantarea şi 
întreţinerea viţei-de-vie gospodăria a procurat 
tehnică agricolă specializată: tractor şi plug. 
Tehnica este utilizată atât pentru prelucrarea 
terenurilor proprii, cât şi pentru prestarea 
serviciilor agricole mecanizate altor întreprinderi. 
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Denumirea Întreprinderii: SRL 
"SAVPLANTMED" 
Localizarea Afacerii: r. Cahul s. Borceag 
Provenienţa Remitenţelor: Coreea de Sud 
Investiţia Totală:  481 533 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea  activează 
în domeniul zootehniei, fiind înfiinţată o fermă de 
prepeliţe. După implementarea proiectului 
investiţional a fost închiriat şi reparat imobilul în 
care este amplasată ferma. De asemenea, au fost 
procurate utilajele şi echipamentele necesare 
activităţii, precum şi un automobil utilat 
corespunzător pentru transportarea produsului finit 
la punctele de comercializare. Întreprinderea oferă 
un spectru larg de produse, printre care: ouă de 
prepeliţă proaspete, ouă ambalate în vid, ouă 
marinate, carne proaspătă, carne congelată şi carne 
afumată.  

 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "EVRICA-B" 
Localizarea Afacerii: r. Străşeni, s. Cojușna 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  488 195 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate al întreprinderii îl reprezintă prestarea 
serviciilor de frizerie. Crearea unei afaceri a fost 
determinată de experienţa pe care o deţin 
fondatorii în acest domeniu. Salonul de frumuseţe 
activează de doi ani, iar investiţia efectuată a fost 
necesară pentru utilarea completă a salonului, 
sporind atractivitatea serviciilor prestate în rândul 
consumatorilor. 

 
Denumirea Întreprinderii: GŢ “Erhan Silvia S” 
Localizarea Afacerii: r.Hânceşti, s. Fundul-
Galbenei 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  602 100 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria deţine 40 
stupi cu familii de albine şi utilaj de extragere şi 
prelucrare a mierii. După participarea la 
Programul “PARE 1+1” întreprinderea a decis 
extinderea activitatăţii de producere a mierii de 
albine prin achiziţionarea suplimentară a 317 
stupi. Trebuie de meţionat că stupii sunt amplasaţi 
pe teritoriul Rezervaţiei Naturale Fundul 
Galbenei, iar mierea va fi comercializată atât pe 
piaţa autohtonă, cât şi pe piaţa din UE.  
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "PRO CLAS 
SERVICE" 
 Localizarea Afacerii: or. Călăraşi 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  1 258 046 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea 
intenţionează să presteaze servicii de întreţinere şi 
reparare auto. Proiectul investiţional constă în 
construirea imobilului şi pentru procurarea 
utilajului şi echipamentului destinat prestării 
serviciilor de deservire auto. Întreprinderea 
preconizează comercializarea unei game variate de 
anvelope, piese şi accesorii auto. 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Lungu Nicolae 
Constantin" 
 Localizarea Afacerii: r. Cantemir, s. Capaclia 
Provenienţa Remitenţelor: Grecia 
Investiţia Totală:  665 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria activează în 
domeniul agriculturii din anul 2000, producând în 
special culturi cerealiere. Întreprinderea deţine 
terenuri agricole care sunt prelucrate cu tehnică 
modernă achiziţionată prin intermediul 
Programului „PARE 1+1”. Tehnica agricola va fi 
utilizată și pentru oferirea serviciilor agricole la 
cerere. 
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Denumirea Întreprinderii:  GȚ "Onica Valeriu" 
Localizarea Afacerii: r. Sîngerei, s. Coșcodeni 
Provenienţa Remitenţelor: SUA 
Investiţia Totală:  528 480 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria deţine o 
fermă de struţi. Hrana animalelor va fi asigurată 
prin  cultivarea lucernei pe terenurile proprii 
deţinute de fondator. Pentru iniţierea activităţii, a 
fost procurat incubatorul și abatorul, o mini 
moară, dar și un frigider pentru  păstrarea cărnii și 
a ouălor. Produsele sunt destinate atât pentru piaţa 
internă, cât și  pentru export. În viitor este 
preconizat ca ferma cu păsări exotice să devină 
punct de atracţie a turiştilor. 
 

 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL 
"PROVIDCONS&CO"  
Localizarea Afacerii: r. Străşeni, s. Cojușna 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  808 100 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea activează 
în domeniul agriculturii, cultivând căpșuni în sere 
și în câmp deschis. În acest sens, au fost procurate 
serele, materialul săditor, îngrășăminte, dar și 
sistemul de irigare necesar pentru asigurarea 
condiţiilor optime de creștere a culturii vegetale. 
 

 
Denumirea Întreprinderii: SRL "MCN-
CURCHI" 
Localizarea Afacerii:  r. Orhei, s. Mitoc 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  500 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea deţine din 
anul 2012 licenţa pentru oferirea serviciilor de 
transport naţional şi internaţional, valabilă până în 
anul 2018. În prezent, întreprinderea arendează 4 
autocare, destinate transportului auto de călători. 
Un alt domeniu de activitate al întreprinderii este 
prestarea serviciilor de întreţinere şi reparare a 
autovehiculelor. În acest sens, a fost procurată şi 
montată o încăpere din construcţii metalice uşor 
demontabilă, unde se vor presta serviciile de 
reparaţie a utilajului agricol. Trebuie menţionat că 
SRL "MNC-Curchi" a încheiat un contract de 
parteneriat cu Şcoala Profesională din Orhei, în 
baza căruia întreprinderea oferă locuri de practică 
elevilor cu posibilitatea ulterioară de angajare. 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "CORSACLIM" 
Localizarea Afacerii:  r. Telenești, s. Căzănești 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  400 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
constituită în anul 2005 având ca domeniu de 
activitate extragerea pietrei pentru construcţii. 
Întreprinderea are autorizaţie şi licenţă pentru 
funcţionare, având dreptul să extragă anual un 
volum maxim de 5000 m3 de piatră. O problemă 
majoră a fost lipsa tehnicii specializate pentru 
extragerea pietrei, astfel o mare parte a lucrului 
era efectuat manual. Pentru facilitarea activităţii şi 
mecanizarea acesteia a fost procurat un excavator 
şi un autocamion. În rezultatul dotării 
întreprinderii cu tehnica modernă de extragere, 
costul produsului finit se micşorează cu 30%, ceea 
ce permite, extinderea şi consolidarea pieţei de 
desfacere, precum şi majorarea profitului. 
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Denumirea Întreprinderii: SRL 
"BITPROGRAM"  
Localizarea Afacerii: or. Chișinău 
Provenienţa Remitenţelor: Italia, Cehia 
Investiţia Totală:  891 777 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
înfiinţată în anul 2005 cu scopul activării în 
domeniul IT. Ulterior domeniul de activitate a fost 
modificat, antreprenorul iniţiind activitarea de 
producere a articolelor de voiaj şi marochinărie. În 
prezent, întreprinderea este de succes, iar marca 
Vitalie Burlacu este cunoscută şi apreciată pentru 
calitate şi accesibilitate atât pe piaţa autohtonă, cât 
şi pe piaţa UE. Până la moment, întreprinderea a 
exportat produsele sale în Italia, Franţa şi 
Germania. Succesul afacerii este determinat de 
aplicarea utilajului performant şi tehnologiilor 
avansate preluate, în special, din experienţa 
meşterilor italieni. Întreprinderea a investit în 
procurarea utilajelor moderne pentru asigurarea 
competitivităţii sale pe piaţă, dar şi pentru 
adaptarea la necesităţile în continuuă schimbare 
ale consumatorilor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denumirea Întreprinderii: SRL “PERVOPRIM-
K” 
Localizarea Afacerii: r. Drochia, s.Pervomaiscoe 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  895 011 MDL  
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
creată cu scopul înfiinţării unei ferme de bovine, 
caprine şi ovine. Investiţia realizată a fost necesară 
pentru efectuarea lucrărilor de construcţie a 
fermei, procurarea utilajului automatizat, precum 
şi procurarea ovinelor. 

Denumirea Întreprinderii: SRL "CASA 
MIOARELOR" 
Localizarea Afacerii: r. Şoldăneşti, s. Şipca 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală: 811 300 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional:  Domeniul de activitate al 
societăţii cuprinde producerea şi comercializarea 
brânzei de oi, a cărnii (de miel, de porci şi de 
pasăre) a mierii, dar şi a fructelor şi legumelor. 
Pentru dezvoltarea şi extinderea fermei de 
animale, antreprenorul a beneficiat de finanţarea 
programului „PARE 1+1” care a contribuit la 
procurarea unei autoutilitare frigorifice pentru 
transportarea cărnii. 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL “INVENT-IN” 
Localizarea Afacerii: or. Chişinău 
Provenienţa Remitenţelor: România 
Investiţia Totală:  585 162 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional:  Întreprinderea activează 
în domeniul prestării serviciilor de verificare 
metrologică a contoarelor şi corectoarelor de gaze 
şi deservirea tehnică a cazanelor. Antreprenorul a 
realizat investiţia pentru achiziţionarea utilajului 
de verificare metrologică a 
contoarelor/corectoarelor de gaze şi un aparat de 
analiză a gazelor de ardere utilizând resursele 
nerambursabile din cadrul Programului “PARE 
1+1”. 
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Denumirea Întreprinderii: SRL "SUIDORP 
CARGO" 
 Localizarea Afacerii: or. Chișinău 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  829 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate al întreprinderii îl constituie prestarea 
serviciilor de transport internaţional. Ideea 
deschiderii unei afaceri a apărut în rezultatul 
experienţei obţinute de antreprenor activând în 
calitate de manager - logistică peste hotare, timp 
de 7 ani. În acest sens, fondatorul a achiziţionat un 
cap de tractor, două semiremorci şi 4 anvelope. 
Caracteristicile tehnice a mijlocului de transport 
este conform standardelor ecologice şi normelor 
de poluare europene şi internaţionale. Serviciile 
vor fi prestate în baza contractelor încheiate 
prealabil.  

 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ “Ivanov Valeriu 
Ştefan s. Baimaclia” 
Localizarea Afacerii: r. Cantemir s. Baimaclia 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  1 162 143 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria are ca 
domeniu agricultura, principala activitate fiind 
creşterea culturii vegetale. Investiţia din cadrul 
“PARE 1+1” include procurarea tehnicii agricole 
necesare pentru prelucrarea terenurilor aflate în 
gestiune şi anume combină, semănători, 
stropitoare, cositoare şi grapă cu discuri. 

Denumirea Întreprinderii: GŢ “Erhan Sergiu 
Ilie” 
Localizarea Afacerii: r. Ialoveni s. Ţipala 
Provenienţa Remitenţelor: SUA 
Investiţia Totală:  617 703 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional:  Gospodăria dispune de 
tehnică agricolă  necesară prelucrării terenurilor 
agricole, inclusiv plantaţiei de viţă-de-vie. Pentru 
dezvoltarea activităţii, antreprenorul a procurat 
agregate agricole şi preconizează construcţia unui 
frigider.  
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ “Erhan Sergiu 
Ilie” 
Localizarea Afacerii: r. Ialoveni s. Ţipala 
Provenienţa Remitenţelor: SUA 
Investiţia Totală:  617 703 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional:  Gospodăria dispune de 
tehnică agricolă  necesară prelucrării terenurilor 
agricole, inclusiv plantaţiei de viţă-de-vie. Pentru 
dezvoltarea activităţii, antreprenorul a procurat 
agregate agricole şi preconizează construcţia unui 
frigider.  
 
 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ “Ursu Vera Iacov 
or. Căuşeni” 
Localizarea Afacerii: or. Căuşeni 
Provenienţa Remitenţelor: Franţa 
Investiţia Totală:  671 660 MDL  
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria cultivă 
porumb, floarea-soarelui şi grâu. Pentru 
prelucrarea terenurilor, antreprenorul a procurat o 
parte din tehnica agricolă necesarăe. Urmează să 
fie achiziţionată o combină şi grapă cu discuri. 
Tehnica va fi utilizată pentru prelucrarea 
terenurilor proprii, dar şi pentru oferirea 
serviciilor. 
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Denumirea Întreprinderii: SRL „Verdeș-Invest 
PMI” 
Localizarea Afacerii:  
Provenienţa Remitenţelor:  
Investiţia Totală:  2 041 736 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea 
intenţionează să lanseze activitatea în domeniul 
prestării serviciilor electronice. Proiectul 
investiţional presupune instalarea şi mentenanţa 
sistemelor de rând electronic  în instituţiile publice 
şi private cu flux mare de persoane. 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ „Cojuşnean 
Andrei Vasile” 
Localizarea Afacerii: r. Ialoveni, s. Malcoci 
Provenienţa Remitenţelor: Elveţia 
Investiţia Totală: 428 800 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Ideea deschiderii unei 
afaceri în domeniul ce vizează plantarea 
legumelor (salată, brocoli, spanac, fenkel etc.) a 
apărut din experienţa acumulată de către fondator 
în timpul activităţii sale în Elveţia. Pentru iniţierea 
afacerii, antreprenorul a accesat finanţarea „PARE 
1+1” care a contribuit la achiziţionarea utilajelor 
necesare şi la consolidarea bazei tehnice. 
Produsele finite vor fi comercializate pe piaţa 
internă şi vor avea preţul relativ mai mic decât 
produsele de import.  
 

 
 
 

 
Denumirea Întreprinderii: GȚ ”Lozovanu 
Constantin” 
Localizarea Afacerii: r. Strășeni, s. Micleușeni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  730 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost fondată 
în anul 2000, iar activitatea sa de bază este 
producerea și comercializarea strugurilor de masă. 
Pentru dezvoltarea afacerii, conducătorul a 
construit o cameră frigorifică care este folosită 
pentru păstrarea produselor gospodăriei, dar şi a 
altor întreprinderi. Trebuie de menţionat că 
întreprinderea planifică procurarea unui camion de 
generaţie EURO-5 şi a unei semiremorce pentru 
exportarea strugurilor în spaţiul european.  
 
Denumirea Întreprinderii: ÎI ”Botnari Andrei” 
Localizarea Afacerii: or. Hîncești 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  405 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Antreprenorul a iniţiat 
activitatea de producere şi comercializare a 
îngheţatei. Îngheţata va fi produsă după tehnologia 
italiană (cu diferite adaosuri: gemuri, ciocolată, 
fructe, biscuiţi, nuci etc.) şi va fi comercializată 
prin intermediul gheretelor mobile. Scopul 
investiţiei a fost procurarea utilajelor de producere 
și păstrare a îngheţatei, precum și 2 vitrini 
frigorifice. 
 
Denumirea Întreprinderii: ÎI "Frunze Alexei" 
Localizarea Afacerii: r. Nisporeni, r. Străşeni 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  450 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Activitatea de bază a 
întreprinderii este apicultura, pe care antreprenorul 
o desfășoară în preajma pădurilor din raioanele 
Străşeni şi Nisporeni. Pentru iniţierea activităţii, a 
fost realizată o investiţie pentru procurarea a 50 
stupi cu familii de albine, precum şi inventarul 
apicol necesar pentru această activitate. 
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Denumirea Întreprinderii: SRL 
"TIFBAUCONSTRUCT" 
Localizarea Afacerii: or. Chișinău 
Provenienţa Remitenţelor: Germania 
Investiţia Totală:  423 200 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea prestează 
servicii de montare a pavajului decorativ şi a 
bordurilor stradale pe pat de pietriş şi nisip. 
Decizia de a activa în sectorul respectiv se 
datorează experienţei pe care antreprenorul o  
posedă în sfera construcţiei: a muncit în 
Germania, timp de 3 ani, prestând servicii în 
domeniu, iar în R. Moldova a activat la 
producerea articolelor din piatră naturală. Pentru 
iniţierea activităţii a fost achiziţionată tehnica 
necesară pentru lucrări de construcţii. 
 

 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Nour Rodica" 
Localizarea Afacerii: r. Ialoveni, s. Suruceni 
Provenienţa Remitenţelor: Slovenia 
Investiţia Totală:  500 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria Ţăranească a 
fost creată în anul 2013. Antreprenorul a iniţiat 
activitatea de producere a legumelor pe terenuri 
protejate, deoarece obţinuse experienţă de muncă 
în acest domeniu în Slovenia. Gospodăria deţine 
teren agricol, pe care a fost construită o seră în 
care sunt cultivate legume timpurii şi tardive. 
 

Denumirea Întreprinderii: GŢ "Zmeu Ştefan 
Vladimir" 
Localizarea Afacerii: r. Anenii Noi, s. Roşcani 
Provenienţa Remitenţelor: Germania 
Investiţia Totală: 467 750 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Familia Zmeu deţine o 
vastă experienţă în domeniul agriculturii, activând 
din anul 2003 pe piaţa locală. Domeniul principal 
de activitate al întreprinderii îl constituie plantarea 
culturilor cerealiere și oferirea serviciilor de 
prelucrare a terenurilor agricole. Resursele 
necesare pentru extinderea afacerii provin atât din 
remitenţe, cât şi din programul „PARE 1+1”. De 
asemenea, gospodăria a beneficiat de Subvenţii 
pentru Agricultură de la Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, iar în 2012, antreprenorul a 
participat la Programul Naţional de Abilitare a 
Tinerilor. 
 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Guriţanu Sergiu" 
 Localizarea Afacerii: m. Chişinău, com. Grătieşti 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  561 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea activează 
în domeniul agriculturii, prestând servicii agricole 
mecanizate persoanelor fizice şi juridice din 
localitate. Pentru diversificarea serviciilor oferite 
şi creşterea productivităţii, antreprenorul a decis 
să procure o combină şi o semănătoare. O altă 
activitate desfăşurată de întreprindere este 
creşterea seminţei de armurariu. Armurariul este o 
plantă asemănătoare scaietelui, fructele sale 
(achene) au un conţinut bogat în silimarină, 
substanţă folosită la prepararea medicamentelor 
destinate tratamentului bolilor hepatice. Seminţele 
vor fi comercializate întreprinderilor producătoare 
de medicamente. 
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Denumirea Întreprinderii: SRL ”OFOS-GRUP" 
Localizarea Afacerii: m. Chişinău, or. Durlești 
Provenienţa Remitenţelor: Irlanda, Belgia 
Investiţia Totală: 540 300 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Ideea lansării 
întreprinderii a apărut ca urmare a experienţei 
acumulate de către fondator în străinătate unde a 
lucrat timp de 15 ani în domeniul producerii, 
livrării şi montării mobilierului în spaţii 
comerciale şi în aziluri de bătrâni. În 2013, 
migrantul a hotărât să revină acasă şi să iniţieze o 
afacere în acest domeniu cu sprijinul Programului 
„PARE 1+1”. Mobila este executată la comandă. 
De asemenea, întreprinderea va produce mobilier 
destinat persoanelor cu dezabilităţi (scaune cu 
rotile, scaune adaptate la ridicarea scărilor, etc.) 

 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "SPA 
STÎNGĂCENI" 
Localizarea Afacerii: r.Călăraşi, s. Sipoteni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  601 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Activitatea societăţii 
constă în fabricarea materialelor de construcţie. 
Ideea creării unei afaceri în construcţii vine din 
experienţa proprie a antreprenorului care activează 
în acest domeniu din anul 1985.  După 
implementarea proiectului investiţional, au fost 
procurate utilaje performante de producere a 
pavajului şi fortanului, precum şi un autocamion 
pentru transportarea materialelor la clienţi. 
 

 
Denumirea Întreprinderii: ÎI "Cibotaru Mihail" 
Localizarea Afacerii: r. Sîngerei, s. Rădoaia 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală: 391 564 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 195 782 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea deţine un 
sport-bar unde sunt oferite servicii de divertisment 
şi relaxare. Clienţii au posibilitatea de a practica 
diverse jocuri sportive şi interactive, precum 
biliard american şi rusesc sau aer-hochei. Pentru 
extinderea afacerii şi anume amenajarea unui 
spaţiu pentru servirea mesei şi a unei terase de 
vară, antreprenorul a beneficiat de finanţarea 
nerambursabilă „PARE 1+1”, din care au fost 
procurate materiale de construcţie, echipamente și 
utilaje pentru dotarea bucătăriei, precum și 
sistemul de supraveghere video. 
 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL „M. Talchig” 
Localizarea Afacerii: or. Ștefan Vodă 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  368 765 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 184 382 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate al întreprinderii este prestarea serviciilor 
foto-video. Transformarea pasiunii pentru 
fotografie într-o afacere profitabilă, l-a determinat 
pe antreprenor să urmeze cursurile de instruire în 
cadrul şcolii Master Class. Cu scopul obţinerii 
experienţei, fondatorul a activat, timp de 3 ani, în 
calitate de angajat, prestând servicii foto și video. 
Ulterior şi-a deschis propriul web-site, pentru a-și 
promova activitatea şi a câştiga clienţi. În 
noiembrie 2013, fondatorul a închiriat un spaţiu cu 
suprafaţa de 16 m.p, în Incubatorul de Afaceri din 
Ştefan Vodă. Finanţarea nerambursabilă a 
Programului “PARE 1+1” a contribuit la 
procurarea echipamentelor foto și video, a unui 
calculator și a tehnicii pentru imprimare.  
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Denumirea Întreprinderii: SRL "PRODMIMAC" 
Localizarea Afacerii: r. Orhei, s. Bolohan 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  1 018 160 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea se ocupă 
cu fabricarea și comercializarea produselor de 
panificaţie. Ideea deschiderii unei afaceri a apărut 
în urma experienţei obţinute de către migrant în 
Italia. Pentru iniţierea activităţii de producere a 
fost procurat utilajul de producţie, iar spaţiul 
aferent a fost renovat. 
 

 
 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "BISCOPANE" 
Localizarea Afacerii: r. Orhei, s. Bolohan 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  1 285 160 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional:  Societatea a fost creată 
ca urmare a participării fondatorului la cursurile 
de instruire „PARE 1+1” şi are ca domeniu de 
activitate fabricarea produselor de patiserie: 
biscuiţi, croissante, torte, etc.  
 
 
 
 

 
Denumirea Întreprinderii: SRL "TORENT 
TRANS" 
Localizarea Afacerii: r. Basarabeasca, s. Sadaclia  
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  500 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Societatea a fost creată în 
anul 2011 cu scopul de a presta servicii agricole. 
Pentru diversificarea serviciilor oferite, fondatorul 
a decis să procure un tractor de tip John Deer, de 
putere medie.  
 
Denumirea Întreprinderii: SRL “MARJANTOL” 
Localizarea Afacerii: r. Orhei, s. Pelivan 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  510 203 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul de activitate al 
întreprinderii este producerea şi comercializarea 
produselor alimentare. Antreprenorul a amenajat 
un centru agroalimentar dotat cu camere pentru 
odihnă şi parcare care este amplasat pe traseul 
Chişinău-Soroca. Pentru iniţierea activităţii au fost 
procurate materiale de construcţie şi echipamente 
pentru utilarea bucătăriei. 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "RUMCOM 
COLECT" 
Localizarea Afacerii: r. Teleneşti, s.  Nucăreni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  526 680 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate al întreprinderii îl constituie prestarea 
serviciilor agricole. Întreprinderea dispune de un 
depozit care este folosit pentru păstrarea 
producţiei agricole, care ulterior este 
comercializată pe piaţa internă. Ca urmare a 
participării la cursurile PARE 1+1, fondatorul a 
realizat o investiţie care include procurarea 
combinei de tip CLAAS Mega 204, precum şi 
achiziţia utilajului agricol pentru porumb și 
floarea-soarelui. 
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Denumirea Întreprinderii: SRL ”Cibos Prim” 
Localizarea Afacerii: r. Strășeni, s. Micleușeni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  730 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea activează 
în domeniul creşterii legumelor şi florilor pe 
terenuri protejate. În imediata apropiere a serelor, 
antreprenorul are un magazin destinat 
comercializării florilor. De asemenea, dispune de 
un depozit pentru păstrarea şi comercializarea 
legumelor. Prin intermediul Programului “PARE 
1+1” antreprenorul a reuşit să îşi dezvolte afacerea 
procurând utilajul necesar pentru contrucţia 
serelor din oţel zincat, care sunt mai avantajoase, 
păstrează căldura mai bine, sunt total echipate, iar 
termenul de uzură este mai mare faţă de cele 
obişnuite. 

 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Catană Ion Ion" 
Localizarea Afacerii: r. Hînceşti, s. Ciuciuleni 
Provenienţa Remitenţelor: SUA 
Investiţia Totală:  636 400 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Activitatea întreprinderii 
este viticultura. Gospodăria deţine o plantaţie de 
viţă-de-vie cu soiurile Codreanca şi Moldova, dar 
şi o livadă de pomi fructiferi. Antreprenorul a 
decis să extindă afacerea prin plantarea 
suplimentară a 4000 butași de viţă-de-vie. 
Finanţarea „PARE 1+1” a fost destinată procurării 
utilajului agricol, precum şi a unui frigider pentru 
depozitarea producţiei. 
 
 

 
Denumirea Întreprinderii: GŢ “Sîrbu Ivan” 
Localizarea Afacerii: r. Ialoveni s. Ţipala 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  400 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 188 245 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost creată 
în anul 2011, având ca activitate producerea 
culturilor agricole, precum şi prestarea serviciilor 
mecanizate în agricultură. Întreprinderea dispune 
de terenuri agricole în proprietate privată şi 
arendate, precum şi o parte din tehnica agricolă 
pentru prelucrarea acestora. Programul “PARE 
1+1” a contribuit la procurarea unui tractor, a unui 
cultivator şi a unei semănătoare. 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "CRINFRUCT" 
Localizarea Afacerii: r. Cahul, s. Pelinei 
Provenienţa Remitenţelor: Spania 
Investiţia Totală:  1 385 200 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
înfiinţată în 2010 cu scopul de activa în domeniul 
prelucrării şi conservării fructelor şi legumelor. În 
prezent, antreprenorul a decis să construiască o 
fabrică de prelucrare, uscare şi păstrare a fructelor. 
O parte din materia primă este recoltată din livada 
proprie, restul fiind procurată. Pentru procesul 
tehnologic a fost achiziţionată o linie de uscare a 
fructelor şi echipamentul electric.  
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ “Condur 
Gheorghe Grigore” 
Localizarea Afacerii: r. Leova s. Tigheci 
Provenienţa Remitenţelor: SUA 
Investiţia Totală:  480 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria activează în 
domeniul agriculturii din anul 2003. După 
participarea la Programului “PARE 1+1”, 
antreprenorul a decis iniţierea unui nou tip de 
activitate, şi anume înfiinţarea unei ferme de 
chinchilla. Gospodăria dispune de încăpere, care a 
fost amenajată corespunzător.  
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Denumirea Întreprinderii: GȚ ”Ichim Gheorghe 
Nicolai” 
Localizarea Afacerii: r. Sîngerei, s. Bobletici 
Provenienţa Remitenţelor: Portugalia 
Investiţia Totală:  424 363 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Activitatea de bază a 
întreprinderii este apicultura. Gospodăria a apelat 
la Asociaţia Apicultorilor din Moldova pentru 
suport în domeniu, cu care a încheiat şi contracte 
de cumpăre-vînzare a echipamentelor şi utilajelor 
apicole. În urma implementării proiectului 
investiţional au fost procuraţi 100 de stupi în 
complet cu rame, centrifugă automată, maşină de 
descăpăcit, instalaţie de descăpăcit cu generatori 
de aburi şi tractor cu remorcă. 
 
 

 
 
 
Denumirea Întreprinderii: GȚ ”Mîndru Diana” 
Localizarea Afacerii: r. Drochia, s. Miciurin 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  745 635 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional:  Întreprinderea are 
domeniu principal de activitate cultivarea 
culturilor agricole, în special a culturilor 
cerealiere. Pentru dezvoltarea afacerii, şi anume 
prelucrarea, transportarea și comercializarea 
produselor agricole fondatorul a procurat un cap 
de tractor cu autobasculantă, investiţie realizată cu 
susţinerea Programului “PARE 1+1”.  
 

Denumirea Întreprinderii: SRL „IARILO-LUX” 
Localizarea Afacerii: or. Hînceşti 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  506 376 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Societatea a fost 
constituită în 2004 cu scopul de a activa în 
domeniul pisciculturii, însă  activitatea sa a fost 
sistată până anul acesta. Întreprinderea arendează 
de la primăria or. Hîncești un lac, care a necesitat 
lucrări de curăţare şi adâncire. Atfel, antreprenorul 
a procurat un tractor de model T-130, pentru 
efectuarea lucrărilor de terasament şi pentru 
oferirea acestui tip de servicii la cerere. Datorită 
cererii sporite, antreprenorul a decis să-şi dezvolte 
afacerea în domeniul serviciilor de construcţie, 
prin efectuarea lucrărilor de terasament, 
consolidări şi compactări ale terenului, drenaj, 
nivelare, precum şi lucrări de amenajare a 
terenurilor. În acest sens, s-a decis consolidarea 
capacităţilor tehnice ale întreprinderii prin 
procurarea a două excavatoare şi agregatelor 
pentru acestea.  
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Denumirea Întreprinderii: SRL "BESTBLOC" 
Localizarea Afacerii: r. Cantemir, s. Chioselia 
Provenienţa Remitenţelor: Cehia 
Investiţia Totală:  561 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
creată ca urmare a participării fondatorului la 
cursurile de instruire “PARE 1+1”. Fondatorul a 
înfiinţat o fabrică de producere a elementelor din 
beton ipsos şi ciment: pavaj, borduri, blocuri de 
fortan de diferite măsuri, bolţari pentru garduri şi 
fundaţii pentru case.  Ideea lansării afacerii în 
domeniul construcţiilor a pornit de la experienţa 
acumulată de antreprenor în Cehia. 
 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL ”NATUR-NUT” 
Localizarea Afacerii: r. Ialoveni, s. Văratic 
Provenienţa Remitenţelor: China 
Investiţia Totală: 1 000 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea dispune de 
teren agricol pe care a fost plantată o livadă de 
nuci. Până la obţinerea unor venituri din roada de 
nuci, într-o perioadă de aproximativ 5-6 ani, 
antreprenorul a planificat plantarea fasolei printre 
rândurile de copaci, care va produce un venit 
constant şi va contribui la îmbogăţirea solului cu 
fosfor. Finanţarea nerambursabilă „PARE 1+1” a 
contribuit la procurarea tehnicii agricole necesare 
prelucrării terenurilor. 
 
Denumirea Întreprinderii: GȚ ”Ciobanu Tatiana 
Vasile” 
Localizarea Afacerii: r. Cantemir, s. Țărăncuţa 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  145 280 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 76 640 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost fondată 
în 2007, iar domeniul principal de activitate este 
viticultura şi anume producerea strugurilor de 
masă. Pentru dezvoltarea gospodăriei şi 
consolidarea capacităţilor a fost procurat tehnica 
agricolă necesară prelucrării terenurilor proprii şi 
prestării altor agricultori.   
 

Denumirea Întreprinderii: ÎI „Guţu Iulia” 
Localizarea Afacerii: r. Drochia s. Drochia 
Provenienţa Remitenţelor: România 
Investiţia Totală:  400 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
înfiinţată în anul 2007 cu scopul desfăşurării 
activităţii comerciale. Fondatorul a decis să 
diversifice veniturile întreprinderii prin apicultură 
şi prin oferirea unor servicii inovative - 
tratamentul traditional "Somn pe Albine". 
Beneficiile acestui tratament sunt demonstrate 
ştiinţific, în tratarea bolilor reumatice, ameliorarea 
bolilor sistemului nervos, respirator, imun, etc. 
Căsuţele „Doctor Albina” sunt amenajate cu stupi 
instalaţi la bază, ca fundament, în aşa mod ca 
mirosul şi căldura din stupi să umple interiorul 
căsuţei. Persoana aflată în interior doarme pe 
stupi, fiind securizată de albine printr-o plasă şi un 
strat gros de ţesătură naturală. Investiţia a fost 
utilizată pentru procurarea a 23 de stupi cu albine, 
construcţia a 10 căsuţe - ”Doctor Albina”, dotate 
şi amenajate pentru procedurile de ”somn pe 
albine”, precum şi construcţia şi amenajarea 
obiectivului turistic ”Casa mierii”.  
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Denumirea Întreprinderii: GŢ "I.I. Teut" 
Localizarea Afacerii: r. Orhei, s. Zahoreni 
Provenienţa Remitenţelor: Franţa 
Investiţia Totală:  406 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria are ca 
activitate creșterea animalelor, cultivarea 
cerealelor și apicultura. Solicitantul a decis 
extinderea afacerii şi diversificarea veniturilor din 
pomicultură. Au fost plantaţi puieţi de cireș, cais, 
alun, nuc/migdal şi zmeură. Concomitent, 
antreprenorul a constatat oportunitatea de 
dezvoltare a apiculturii, iar prin investiţia realizată 
au fost procurate utilaje şi echipamente pentru 
iniţierea acestor activităţi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denumirea Întreprinderii: GŢ “Bajora Gheorghe 
Ion” 
Localizarea Afacerii: r. Hînceşti, s. Ciuciuleni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  481 300 MDL  
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost creată 
în 2014 cu scopul de a înfiinţa o plantaţie de viţă-
de-vie cu soiul Moldova. Proiectul investiţional 
este implementat pe parcursul a câţiva ani. Pentru 
început a fost procurat materialul săditor, tehnica 
agricolă necesară pentru efectuarea lucrărilor 
mecanizate, a fost instalat sistemul de susţinere 
pentru conducere şi palisaj, precum şi sistemului 
de irigare prin picurare. Ulterior, se preconizează 
construcţia unei încăperi de producere, dotarea 
unei camere frigorifice pentru păstrarea 
strugurilor, precum şi procurarea utilajului necesar 
pentru sortarea și ambalarea strugurilor. Piaţa ţintă 
pentru producţia gospodăriei sunt ţările UE şi CSI. 
 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL ”Ecoprepeliţă” 
Localizarea Afacerii: r. Drochia, s. Chetrosu 
Provenienţa Remitenţelor: Marea Britanie 
Investiţia Totală:  470 175 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
creată în 2014 şi activează în domeniul creșterii şi 
comercializării prepeliţelor de rasă Texas, 
cunoscute pentru rezistenţa la boli şi pentru gustul 
deosebit. Pentru atragerea clienţilor, fondatorul 
intenţionează să livreze gratuit produsele la 
domiciliu solicitanţilor, iar începând cu anul 2016, 
antreprenorul preconizează producerea unui nou 
produs - carnea procesată termic. Pentru iniţierea 
afacerii, beneficiarul a accesat fondurile 
nerambursabile „PARE 1+1” care au contribuit la 
montarea sistemelor de ventilare și încălzire, 
procurarea utilajului și echipamentului necesar 
creșterii păsărilor. 
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Denumirea Întreprinderii: GŢ “Furmuzachi 
Maia” 
Localizarea Afacerii: r. Ialoveni, s. Suruceni, 
Provenienţa Remitenţelor: Turcia 
Investiţia Totală:  2 330 000 MDL  
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate al gospodăriei este producerea roşiilor în 
spaţii protejate. Odată cu implementarea 
proiectului investiţional, gospodăria a procurat şi 
instalat module de sere dotate cu sistem de irigare 
pentru a cultiva roşii timpurii şi tardive. Producţia 
de roşii este comercializată pe piaţa autohtonă. 
 
Denumirea Întreprinderii: GT „Badan” 
Localizarea Afacerii: r. Orhei, s. Chiperceni 
Provenienţa Remitenţelor: România 
Investiţia Totală:  404 098 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 193 512 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
constituită în anul 2005, având ca domeniu de 
activitate agricultura. Gospodăria dispune în 
proprietate privată terenuri agricole plantate cu 
livadă de pruni şi de nuci. Plantaţiile multianuale 
deţin din anul 2013 Certificatul de Conformitate 
Nr. 45, fiind înregistrate şi la Tehnologia 
Agriculturii Ecologice. Pentru creşterea 
productivităţii şi pentru efectuarea lucrărilor într-
un timp mai scurt, antreprenorul a procurat 
echipamentele şi tehnica agricolă necesară 
gospodăriei. 
 

 
 
 

 
Denumirea Întreprinderii: SRL "Sava 
Autoservice" 
Localizarea Afacerii: r. Ialoveni, s. Bardar 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  628 517 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate al întreprinderii este prestarea serviciilor 
de întreţinere şi reparare a autovehiculelor. 
Decizia fondatorului de a activa în acest sector se 
datorează experienţei sale de muncă. 
Antreprenorul a muncit timp de 7 ani în Italia, 
unde a prestat servicii de reparaţie într-un centru 
de deservire auto. Pentru iniţierea activităţii, 
întreprinderea a realizat o investiţie din care a fost 
achiziţionate materiale de construcţii, camera de 
vopsire-uscare a caroseriei, stativ pentru 
îndreptarea caroseriei, aparat de sudat 
profesionist, compresor multifuncţional şi un set 
de instrumente. 
 
Denumirea Întreprinderii: ÎI ”Ursu Sergiu” 
Localizarea Afacerii: mun. Chișinău, s. Trușeni 
Provenienţa Remitenţelor: Spania 
Investiţia Totală:  488 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional:  Întreprinderea a fost 
creată în 2006 şi a activat în domeniul comerţului 
cu materiale de construcţie. Fondatorul a decis să-
şi reorganizeze activitatea şi să producă beton 
spongios, care are proprietăţi fizice de 
termoizolare şi rezistenţă la îngheţ. Reorientarea 
în domeniul producerii a fost determinată de 
experienţa deţinută de antreprenor. Prin 
intermediul resurselor financiare nerambursabile 
şi a remitenţelor au fost procurate un încărcător, 
utilajul şi echipamentul necesar pentru efectuarea 
serviciilor de construcţie și restaurări. 
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Denumirea Întreprinderii: SRL "Favorit Rapid" 
Localizarea Afacerii: or. Chișinău 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  400 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea prestează 
servicii de transport auto al călătorilor. Fondatorul 
activează în calitate de şofer din anul 1985 atât în 
ţară cât şi peste hotare, acumulând o vastă 
experienţă în domeniu. În 2014, ca urmare a 
participării la cursurile de instruire “PARE 1+1”, 
antreprenorul a iniţiat propria afacere în domeniu, 
efectuând rute regulate pe traseul Chişinău-Praga-
Chişinău. Pentru a obţine propria licenţă de 
activitate şi a dezvolta afacerea, antreprenorul a 
procurat al doilea mijloc de transport destinat 
transportului de persoane.  
 
 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "Bivol Ion 
Pimen" 
Localizarea Afacerii: r. Ialoveni, s. Costeşti 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  480 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost creată 
în 1996, domeniul principal de activitate fiind 
cultura şi comercializarea cerealelor. Pentru 
extinderea afacerii şi utilizarea deşeurile vegetale 
rămase după strângerea recoltei, antreprenorul a 
decis să iniţieze activitatea de producere a 
brichetelor. Programul “PARE 1+1” a contribuit 
la procurarea utilajelor necesare pentru procesul 
de producţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denumirea Întreprinderii: GŢ "Mereacre 
Gheorghe Vasilii" 
Localizarea Afacerii: r. Ialoveni, s. Costeşti 
Provenienţa Remitenţelor: Marea Britanie 
Investiţia Totală:  583 100 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate este producerea, păstrarea şi 
comercializarea strugurilor de masă. 
Antreprenorul deţine teren agricol plantat cu viţă 
de vie, soiuri de masă. Din cadrul PNAET a fost 
construit un depozit cu suprafata de 300 m2 și un 
frigider cu capacitatea de 160 tone. Programul 
“PARE 1+1” a contribuit la dezvoltarea 
gospodăriei prin acordarea grantului 
nerambursabil destinat procurării tehnicii agricole. 
Tehnica este utilizată pentru prelucrarea 
terenurilor proprii, dar sunt oferite servicii 
agricole şi solicitanţilor din localitate. 
 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "SOLUME" 
Localizarea Afacerii: or. Ungheni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  583 100 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea prestează 
servicii de alimentaţie publică, precum şi servicii 
de catering. Pentru iniţierea activităţii de 
producere a fost realizat un proiect investiţional 
pentru utilarea completă a imobilului şi conectarea 
la reţeaua de energie electrică. Serviciile şi 
produsele întreprinderii sunt prestate 
întreprinderilor din localitate, cu care compania 
are încheiate contracte pentru alimentarea 
angajaţilor, deservirea comercianţilor pieţii 
comerciale şi a studenţilor colegiilor amplasate în 
apropiere. Întreprinderea oferă meniuri fixe, fast-
food, servicii de catering şi livrarea bucatelor la 
pachet. 
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Denumirea Întreprinderii: GŢ "Mocan Adrian 
Tudor" 
Localizarea Afacerii: r. Drochia, s. Drochia 
Provenienţa Remitenţelor:  
Investiţia Totală:  523 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria are ca 
activitate cultivarea legumelor în spaţii protejate. 
La moment, antreprenorul dispune de 300 m.p. de 
sere, sistem de irigare şi motobloc. Pentru 
extinderea afacerii, se planifică realizarea unui 
proiect investiţional pentru construcţia altor 7 
module de sere a cate 300 m.p. prin accesarea 
resurselor nerambursabile „PARE 1+1”. 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL “Alliance 
Market” 
Localizarea Afacerii: or. Călărași 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  442 354 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
constituită cu scopul înfiinţării unei crescătorii de 
chinchilla. Antreprenorul a investit pentru 
închirierea şi reutilarea unui imobil și pentru 
creşterea animalelor, iar finanţarea nerambursabilă 
“PARE 1+1” a fost destinată majorării numărului 
familiilor de chinchilla.  
 

 
 

 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Dănilă Afanasie" 
Localizarea Afacerii:  r. Leova, s. Tomai 
Provenienţa Remitenţelor: România 
Investiţia Totală:  213 268 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 106 634 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost 
înfiinţată în anul 2000, având ca activitate 
creşterea producţiei agricole (grâu, porumb, orz, 
floarea soarelui, etc.). Antreprenorul deţine 
tehnică agricolă pentru prelucrarea terenurilor 
proprii, dar şi pentru oferirea serviciilor de 
prelucrare altor persoane fizice şi juridice. Pentru 
dezvoltarea întreprinderii, a fost accesată 
finanţarea nerambursabilă “PARE 1+1” din care a 
fost procurat un tractor JohnDeer-2140. 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "Delfi-Azur" 
Localizarea Afacerii:  or. Ungheni 
Provenienţa Remitenţelor: Spania 
Investiţia Totală:  1 300 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Societatea cu Răspundere 
Limitată a fost creată în anul 2011. Iniţial, 
întreprinderea a fost deschisă pentru prestarea 
serviciilor în domeniul construcţiilor. Însă pentru 
extinderea activităţii, fondatorul a decis să 
amenajeze un centru de agrement: aquaparc, 
fitness centru şi un mini hotel.  
 
Denumirea Întreprinderii: ÎI "Popescu 
Gheorghe" 
Localizarea Afacerii:  r. Teleneşti, s. Verejeni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  400 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
înfiinţată cu scopul de a obţine profit din 
activitatea comercială. Actualmente, fondatorul a 
decis să diversifice veniturile întreprinderii, prin 
iniţierea activităţii în domeniul agricol. 
Întreprinderea dispune de teren agricol şi de o 
mini fermă. Pentru eficientizarea activităţii 
întreprinderii şi micşorarea costurilor, fondatorul a 
decis să investească în procurarea tehnicii agricole 
moderne.  
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Denumirea Întreprinderii: SRL "SICOM" 
Localizarea Afacerii: r. Ialoveni, s. Bardar 
Provenienţa Remitenţelor: Franţa 
Investiţia Totală:  828 600 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Fondatorul întreprinderii a 
activat în domeniul panificaţiei, timp de 10 ani 
acumulând o vastă experienţă. Astfel, în anul 2001 
a decis iniţierea producerii produselor de 
panificaţie precum şi a produselor de patiserie. 
Întreprinderea dispune de utilajul necesar 
producerii şi de un automobil destinat transportării 
producţiei finite. Pentru a face faţă cererii sporite 
şi a creşte eficienţa activităţii, antreprenorul a 
achiziţionat utilaje noi, acesând Programul „PARE 
1+1”. 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Bostan Stanislav 
Teodor s. Şerpeni" 
Localizarea Afacerii: r. Anenii Noi, s. Șerpeni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  500 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost creată 
în anul 2013, fiind specializată în domeniul 
creşterii legumelor în spaţii protejate. Pentru 
iniţierea activităţii de creştere a legumelor în seră, 
gospodăria a realizat o investiţie ce constă în 
achiziţionarea modulelor de seră, cu suprafaţa 
totală de 1500 m.p. Podusele întreprinderii  - 
castraveţii şi roşiile, sunt comercializate pe piaţa 
locală.  

 
 
 
 

Denumirea Întreprinderii: SRL 
"LUXALIMPEX" 
Localizarea Afacerii: r. Anenii Noi, s. Bulboaca 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  490 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Antreprenorul deţine o 
fermă de bovine. Pentru eficientizarea activităţii 
întreprinderii au fost procurate utilaje şi 
echipamente performante, dar şi materiale de 
construcţie pentru reparaţia încăperii destinate 
bovinelor. Pe viitor, antreprenorul planifică 
mărirea numărului bovinelor de rasă. Furajele 
pentru alimentaţia animalelor vor fi procurate, dar 
și obţinute de pe terenurile proprii. 
 
Denumirea Întreprinderii:  ÎI "Daria Matraguna" 
 Localizarea Afacerii: r. Orhei, s. Jeloboc 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  520 605 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea activează 
în domeniul comerţului, însă fondatorul a decis să 
extindă afacerea prin crearea unei pensiuni 
turistice. Fiind amplasată în imediata apropiere a 
locurilor pitorești ce pot fi vizitate de turiști, 
pensiunea servește bucate tradiţionale. Edificiul 
nou-construit a fost amenajat cu echipamentele și 
mobilierul necesar, având 4 camere cu baie, mini-
restaurant și loc pentru parcare.  
 
Denumirea Întreprinderii: SA „Migdal SGP” 
Localizarea Afacerii: or. Strășeni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  2 357 984 MDL  
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a iniţiat un 
nou domeniu de activitate - producerea caramelei 
și a marmeladei. Prin investiţia efectuată a fost 
achiziţionată linia de producere a caramelei şi  a 
marmeladei, utilajul frigorific, dar și utilajul 
pentru cazangerie. Piaţa de desfacere pentru 
produsele finite ale întreprinderii este atât piaţa 
internă, cât și cea externă. 
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Denumirea Întreprinderii: SRL „Deea House” 
Localizarea Afacerii: or. Chişinău 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  492 030 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
înfiinţată în anul 2014 cu scopul de a crea o reţea 
de covrigării. Întreprinderea are un amplasament 
avantajos, care asigură un flux mare de clienţi şi o 
vizibilitate sporită. Antreprenorul a realizat o 
investiţie pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie 
a încăperii, dar şi pentru procurarea liniei de 
producţie necesară activităţii. Resursele financiare 
provin atât din remitenţe, cât şi din grantul “PARE 
1+1”.  
 

 
 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ “Josanu Timofei 
Ion s. Ciulucani” 
Localizarea Afacerii: r. Teleneşti s. Ciulucani 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  495 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate al gospodăriei este pomicultura. 
Antreprenorul deţine teren agricol plantat cu nuci, 
cireși şi pruni. Pentru facilitarea activităţilor de 
plantare şi întreţinere a livezii, fondatorul a 
procurat tehnică agricolă performantă, iar 
resursele necesare provin atât de peste hotare, cât 
şi din cadrul Programului „PARE 1+1”. Piaţa ţintă 
pentru comercializarea fructelor este piaţa locală, 
dar şi cea externă. 

 
Denumirea Întreprinderii: GŢ „Darii Natalia 
Eugeniu” 
Localizarea Afacerii: r. Strășeni, s. Siret 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  978 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost 
înfiinţată cu scopul de a activa în domeniul 
pomiculturii. Antreprenorul dispune în proprietate 
privată teren agricol pe care au fost plantaţi cireşi. 
Antreprenorul planifică să exporte cireşele şi chiar 
să întregistreze o marcă proprie pentru a diferenţia 
produsele întreprinderii de cele ale concurenţilor. 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Erhan Valeriu 
Iacob" 
Localizarea Afacerii: r. Orhei, s. Brăviceni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  366 106 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 182 928 MDL 
Proiectul Investiţional: Activitatea de bază a 
gospodăriei este creşterea legumelor pe terenuri 
protejate. Fondatorul dispune în proprietate 
privată teren agricol pe care este amplasată o seră 
dotată cu sistem de irigare. Pentru dezvoltarea 
activităţii şi creşterea profitului, fondatorul a 
procurat un sistem de încălzire în seră, care va 
permite creşterea legumelor timpurii şi tardive. 
Finanţarea “PARE 1+1” a contribuit inclusiv la 
procurarea unui generator şi a unui mini tractor. 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "COVRIG 
CRISTINA ION"  
 Localizarea Afacerii: r. Ialoveni, s. Malcoci 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  429 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Activitatea de bază a 
gospodăriei este cultivarea legumelor în spaţii 
protejate. Pentru iniţierea activităţii, au fost 
achiziţionate materialele şi echipamentele 
necesare la construcţia serei, precum şi sistemul 
de irigare şi încălzire, care permite obţinerea 
legumelor timpurii şi tardive.  
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Denumirea Întreprinderii: ÎI „Covalciuc 
Veaceslav” 
Localizarea Afacerii: or. Soroca, s. Cosăuţi 
Provenienţa Remitenţelor: Spania 
Investiţia Totală:  223 238 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 102 156 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
creată cu scopul prestării serviciilor de întreţinere 
şi reparare a autovehiculelor. Motivul care a stat la 
baza deschiderii afacerii este experienţa 
fondatorului care a lucrat din anul 2000 în acest 
domeniu în timpul aflării sale peste hotare. Pe 
viitor, fondatorul planifică să construiască o 
încăpere suplimentară destinată vopsirii 
autoturismelor şi o spălătorie de maşini. Pentru 
iniţierea activităţii a fost necesară procurarea 
tuturor utilajelor şi echipamentelor necesare 
pentru întreţinerea şi repararea autovehiculelor. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denumirea Întreprinderii: GŢ “Gîlcă Ştefan ” 
Localizarea Afacerii: r. Strășeni s. Pănășești 
Provenienţa Remitenţelor: SUA 
Investiţia Totală:  567 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Ideea deschiderii unei 
întreprinderi a apărut în urma experienţei căpătate 
de către unul din fondatori care a activat în 
domeniul agriculturii în SUA, pe parcursul anului 
2013. Întreprinderea a înfiinţat o fermă de bovine, 
de rasa Simmental şi Hollstain, pentru 
comercializarea laptelui şi a cărnii. Gospodăria 
dispune de teren agricol propriu şi arendat care 
este exploatat pentru obţinerea furajelor necesare 
bovinelor. 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL „Grosu-Agro” 
Localizarea Afacerii: r. Ialoveni, s. Moleşti 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  3 096 200 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
fondată de în anul 2006, dar nu a avut activitate 
până la momentul întoarcerii fondatorului de peste 
hotare în 2013. Antreprenorul a înfiinţat o fermă 
de bovine de prăsilă. După implementarea 
proiectului investiţional au fost procurate bovine 
de prăsilă, materiale de construcţie şi utilaje 
moderne pentru desfăşurarea activităţii. Totodată, 
întreprinderea mai are drept activitate şi fabricarea 
baloturilor de fân. Materia primă pentru aceasta 
creşte pe un teren agricol arendat.   
 
 Denumirea Întreprinderii: SRL "ŞOIMUL DE 
AUR" 
Localizarea Afacerii: r. Ocniţa, s. Lipnic 
Provenienţa Remitenţelor: SUA 
Investiţia Totală:  419 400 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Societatea activează din 
anul 2012 în domeniul apiculturii. Participarea la 
Program  a oferit posibilitatea de a extinde 
afacerea prin procurarea a 150 de stupi şi familii 
de albine, utilaj de extragere, prelucrare şi 
ambalare a mierii, precum şi o remorcă pentru 
transportarea stupilor în teren.  
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Denumirea Întreprinderii: Î.I "Cebotari Larisa" 
Localizarea Afacerii:  or. Florești 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  580 150 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea prestează 
servicii sportive, iar ideea deschiderii unui centru 
a apărut în urma experienţei dobândite de către 
antreprenor lucrând ca antrenoare de fitness  în or. 
Moskova. Centrul de sport activează de doi ani şi 
oferă servicii precum: antrenamente în grup şi 
individuale în sala de forţă, de fitness, aqua 
aerobică şi înot, iar pentru modernizarea 
serviciilor oferite, au fost achiziţionate aparate 
sportive noi. Concomitent, întreprinderea a 
înfiinţat o mini-fermă de chinchilla. Pentru 
iniţierea activităţii, a fost efectuată o investiţie 
pentru procurarea animalelor şi cuştilor.  
 
Denumirea Întreprinderii: ÎI "Puşcaşu Victor"  
Localizarea Afacerii: r. Nisporeni, s. Călimănești 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  534 600 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
fondată în anul 2002 cu scopul desfăşurării 
activităţii comerciale. În acest an, antreprenorul a 
decis să diversifice veniturile întreprinderii, prin 
iniţierea activităţii în domeniul agriculturii. 
Fondatorul deţine în proprietate privată terenuri 
agricole care au fost cultivate cu viţă-de-vie, soiuri 
tehnice utilizate la producerea vinurilor. Pentru 
eficientizarea activităţii, antreprenorul a 
achiziţionat un tractor, semănători, cultivator şi 
plug. Tehnica agricolă este utilizată atât pentru 
efectuarea lucrărilor în cadrul întreprinderii, cât şi 
pentru oferirea serviciilor agricole şi altor 
persoane fizice și juridice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denumirea Întreprinderii: GŢ „Veleşco Vitalie 
Vladimir” 
Localizarea Afacerii: r. Nisporeni, s. Marinici 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  480 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria este 
specializată în producerea strugurilor de masă – 
soiul Moldova. Întreprinderea dispune teren 
agricol plantat cu viţă-de-vie. Întreţinerea 
plantaţiei este asigurată cu ajutorul tehnicii 
agricole de care dispune întreprinderea. Pentru 
dezvoltarea acesteia, fondatorul a iniţiat 
construcţia unei camere frigorifice destinată 
păstrării strugurilor. După implementarea 
proiectului investiţional au fost achiziţionate 
materialele de construcţie, un mini-tractor şi două 
transpalete. 

 

Denumirea Întreprinderii: ÎI „Girbu Natalia” 
Localizarea Afacerii: or. Călăraşi 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  478 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
creată în anul 2013, având ca domeniu principal 
de activitate prestarea serviciilor de frizerie. 
Salonul este amplasat avantajos, existând un flux 
continuu de persoane în preajma acestuia. 
Resursele financiare au fost utilizate pentru 
amenajarea spaţiului unde sunt prestate serviciile 
de frizerie.  
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Denumirea Întreprinderii: GŢ “Nedelciuc Dorin 
Mihail” 
Localizarea Afacerii: r. Drochia, s. Zguriţa 
Provenienţa Remitenţelor: România 
Investiţia Totală:  587 082 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional:  Gospădăria a fost fondată 
în 2013 şi  deţine o livadă de pruni. Antreprenorul 
a decis să dezvolte afacerea prin cultivarea unei 
livezi de cireşi. În acest sens, au fost accesata 
resursele financiare nerambursabile din cadrul 
Programului “PARE 1+1”, pentru procurarea 
tehnicii agricole.  
 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "IMPERATRIX 
FORTUNA" 
 Localizarea Afacerii: r. Ialoveni s. Sociteni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  658 100 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
creată în 2014 ca urmare a participării 
fondatorului la cursurile „PARE 1+1”. Domeniul 
principal de activitate al întreprinderii îl constituie 
fabricarea produselor finite din metal şi anume 
producerea şi comercializarea plaselor metalice. 
Pentru iniţierea activităţii a fost achiziţionat 
utilajul necesar care constă în două maşini de 
producere a plasei metalice din tablă zincată şi 
simplă, dar şi din sârmă. 
 

 

 
Denumirea Întreprinderii: GŢ „Budeanu Filip 
Filip” 
Localizarea Afacerii: r. Cantemir, s. Țărancuţa 
 Provenienţa Remitenţelor: Marea Britanie 
Investiţia Totală:  410 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Fondatorul deţine în 
proprietate privată teren agricol plantat cu viţă-de-
vie cu soiuri de masă: Moldova şi Sauvignon, 
precum şi teren destinat culturilor cerealiere. 
Producţia de struguri este vândută, în 
preponderenţă, întreprinderilor producătoare de 
vinuri autohtone. Cu ajutorul resurselor financiare 
câştigate peste hotare, dar şi a celor obţinute prin 
intermediul Programulului “PARE 1+1”, 
fondatorul a achiziţionat tehnică agricolă 
specializată, care permite micşorarea costurilor şi 
asigură efectuarea calitativă a lucrărilor într-un 
timp scurt. 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL „ELIDAR-
AGRO” 
Localizarea Afacerii: r. Anenii Noi, s. Chetrosu 
Provenienţa Remitenţelor: Spania 
Investiţia Totală:  553 250 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
înfiinţată în anul 2014, având drept scop 
desfăşurarea activităţii de producere pe terenuri 
protejate şi comercializare a legumelor în stare 
proaspată. În acest sens, au fost procurate 
echipamente şi utilaje destinate construcţiei 
serelor, precum şi agril. De asemenea, pentru 
prelucrarea terenurilor şi întreţinerea acestora, a 
fost achiziţionată tehnica agricolă specializată. 
Producţia obţinută va fi comercializată pe piaţa 
locală şi în punctele de comercializare pe care 
deţine administratorul. 
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Denumirea Întreprinderii: GŢ "Belivaca Mihail 
Alexei" 
Localizarea Afacerii: r. Soroca, s. Ocolina 
Provenienţa Remitenţelor: România 
Investiţia Totală:  940 936 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul de activitate al 
întreprinderii este creşterea şi comercializarea 
cărnii, ouălor şi puilor de struţ. Proiectul 
investiţional a vizat procurarea materialelor pentru 
construcţia incubatorului, a noilor încăperi, dar şi 
a ţarcurilor. Totodată au fost procurate utilaje 
tehnologice, camera frigorifică şi animalele pentru 
extinderea fermei existente. Pe viitor, 
antreprenorul preconizează amenajarea unei zone 
de agrement pentru turişti.  
 

 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL „ProOptimus” 
Localizarea Afacerii: r. Orhei, s. Mitoc 
Provenienţa Remitenţelor: România 
Investiţia Totală:  378 800 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 143 920 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea prestează 
servicii de reparare a tehnicii de calcul şi a altor 
servicii complementare.  
Pentru iniţierea activităţii a fost necesară 
efectuarea unei investiţii pentru procurarea 
utilajului de ventilare, a mobilierului şi 
echipamentelor pentru amenajarea spaţiului de 
lucru al angajaţilor, calculatoare şi tehnică de 
birou. Pentru a facilita accesul la serviciile oferite 
de către întreprindere, administratorul va oferi 
posibilitatea ca tehnica să fie transportată de la 
client la atelier şi invers. 

Denumirea Întreprinderii: SRL „GHEORG NIC” 
Localizarea Afacerii: or. Ialoveni 
Provenienţa Remitenţelor: Qatar 
Investiţia Totală:  400 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea prestează 
servicii de întreţinere şi reparare a 
autovehiculelor, dar şi a tehnicii agricole. Pentru 
iniţierea activităţii, antreprenorul a realizat un 
proiect investiţional pentru a achiziţiona 
materialele de construcţie a încăperii şi utilajele 
necesare pentru lucrările de reparaţie. Pe parcurs, 
vor fi create echipe mobile, care la necesitate vor 
putea efectua lucrările de reparaţie nemijlocit la 
locul unde s-a defectat mijlocul de transport. 
Acest tip de servicii este destul de util, mai ales 
pentru deţinătorii de tehnică agricolă. 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "MAXIBOL"  
Localizarea Afacerii: r. Nisporeni, s. Vărzăreşti 
Provenienţa Remitenţelor: Marea Britanie 
Investiţia Totală:  500 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea creată în 
anul 2005 are ca domeniu de activitate comerţul 
cu fructe şi legume pe teritoriul Republicii 
Moldova, dar şi exportul de legume în statele 
membre CSI. Pentru dezvoltarea afacerii şi 
diversificarea veniturilor întreprinderii, fondatorul 
a decis iniţierea unei noi activităţi - creşterea 
legumelor în spaţii protejate. În acest sens,   
întreprinderea a achiziţionat 4 sere de tip tunel, 
dotate cu sistem de irigare. Iniţial sunt cultivate 
roşii, însă din anul 2015 este planificată 
construcţia a încă două sere în care vor fi cultivaţi 
ardei dulci şi castraveţi. Serele vor fi dotate cu 
sistem de iluminare şi încălzire pentru asigurarea 
condiţiilor de producere a legumelor în perioada 
rece a anului. Totodată, se planifică deschiderea 
unui magazin specializat pentru comercializarea 
producţiei proprii şi construcţia unui frigider 
pentru păstrarea fructelor şi legumelor. 
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Denumirea Întreprinderii: GŢ "BOTNARI 
VASILE ION"  
Localizarea Afacerii: r. Orhei, s. Voroneţ  
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  280 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 140 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost fondată 
în anul 2002 având ca activitate cultivarea 
culturilor cerealiere: legume, floarea-soarelui, orz 
de toamnă, mazăre, porumb, triticum. Pentru 
eficientizarea activităţii întreprinderii şi 
micşorarea cheltuielilor a fost procurat un tractor. 
Tehnica agricolă specializată va permite 
efectuarea lucrărilor de cultivare şi recoltare la 
timp, având inclusiv posibilitatea de a oferi 
servicii agricole altor persoane fizice și juridice. 
 
 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Melnic Igor 
Afanasie - Tocuz"  
Localizarea Afacerii: r. Căuşeni, s. Tocuz 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  472 037 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost creată 
în anul 2014, având ca domeniu principal de 
activitate agricultura. Întreprinderea deţine în 
gestiune terenuri agricole plantate cu viţă-de-vie şi 
nuci. Factorul determinant în alegerea domeniului 
de activitate a fost experienţa fondatorului, care a 
lucrat timp de 7 ani în Italia în cadrul unor 
întreprinderi producătoare de struguri. De 
asemenea, gospodăria îşi propune prestarea 
serviciilor mecanizate pentru agricultură, deoarece 
în localitate există o cerere sporită pentru 
asemenea servicii. În acest sens a fost achiziţionat 
materialul săditor şi tehnică agricolă specializată.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denumirea Întreprinderii: SRL “ALL PRINT” 
Localizarea Afacerii: or. Chişinău 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  255 850 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 127 925 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea oferă 
servicii de reîncărcare şi regenerare a cartuşelor. 
Alegerea acestui domeniu de activitate a fost 
determinat de experienţa deţinută de fondator în 
timpul aflării sale peste hotare. Pentru iniţierea 
activităţii, a fost efectuată o investiţie pentru 
achiziţionarea utilajului şi echipamentului necesar, 
dar şi a unui mijloc de transport pentru deplasarea 
la client.  
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ “Ion Sozont 
Moraru” 
Localizarea Afacerii: r. Ştefan Vodă,  s. 
Antoneşti, 
Provenienţa Remitenţelor: SUA 
Investiţia Totală:  1 495 463 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria deţine o 
plantaţie de viţă-de-vie cu soiurile Moldova, 
Prezentabil şi Codreanca, din 2011. Proiectul 
investiţional include achiziţionarea unui tractor şi 
a unui cultivator. 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "PRO-FRUCT"  
Localizarea Afacerii: r. Călăraşi, s. Sipoteni 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  422 200 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
fondată în anul 2003 şi activează în domeniul 
prelucrării fructelor, iar începând cu acest an a 
fost iniţiată activitatea în domeniul serviciilor de 
agrement. Întreprinderea dispune de un imobil 
pentru sală de festivităţi şi un teren unde este 
amenajată o piscină. De asemenea, întreprinderea 
arendează un bazin de înot pentru maturi, iar 
piscina este adaptată necesităţilor copiilor. 
Investiţia vizează procurarea topoganelor, 
mobilierului şi accesoriilor pentru amenajarea 
centrului de agrement. 
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Denumirea Întreprinderii: SRL "BIPROD 
PELEŢI" 
Localizarea Afacerii: Nisporeni s. Brătuleni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  1 500 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Activitatea întreprindereii 
presupune producerea peleţilor din biomasă și 
resturi lemnoase. Pentru iniţierea activităţii a fost 
efectuată o investiţie prin care a fost achiziţionat 
utilajul de producere. Prin mecanizarea acestui 
proces sunt reduse cheltuielile și este obţinută o 
calitate înaltă a produsului. 
 
 
 

 
 
 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL "MONTAJ-
B.A.V." 
 Localizarea Afacerii: r. Ialoveni, s. Răzeni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  500 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
creată în anul 2012 şi activează în domeniul 
construcţiilor. În prezent, afacerea a fost extinsă 
prin prestarea serviciilor de terasament. În acest 
scop, Programul “PARE 1+1” a contribuit la 
achiziţionarea unui excavator. Serviciile vor fi 
destinate persoanelor fizice şi juridice.  
 
 

 
Denumirea Întreprinderii:  GŢ "Proca Diana" 
Localizarea Afacerii: r. Nisporeni, s. Șișcani 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  1 025 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea este 
specializată în prestarea serviciilor mecanizate 
pentru agricultură. Gospodăria deţine în 
proprietate un tractor cu aggregate agricole şi o 
combină care au fost procurate prin intermediul 
Programului “PARE 1+1”. De menţionat că 
fondatorul gospodăriei deţine terenuri agricole, 
plantaţii cu viţă-de-vie şi un depozit pentru 
producţie agricolă cu suprafaţa de 2000 m.p. 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Propritac Irina 
Valeriu s. Ustia" 
Localizarea Afacerii: rl. Dubasari, s. Ustia 
Provenienţa Remitenţelor: 
Investiţia Totală:  900 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Domeniul principal de 
activitate al întreprinderii este viticultura. 
Gospodaria dispune în proprietate privata teren 
agricol plantat cu viţă-de-vie -Moldova. Plantaţia 
este din anul 2010, fiind efectuate invesţii 
permanente pentru dezvoltarea activităţii. O parte 
din tehnica agricolă necesară întreţinerii plantaţiei 
a fost achiziţionată cu sprijinul “PARE 1+1”. 
Producţia se planifică a fi exportată pe piaţa din 
Rusia şi Belorusia. 

Denumirea Întreprinderii: SRL “Antichi Mobila” 
Localizarea Afacerii: or. Ialoveni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  535 515 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional:  Întreprinderea activează 
în domeniul restaurării mobilei. Fondatorul a 
efectuat o investiţie pentru procurarea utilajului de 
fabricare a elementelor de mobilier (producerea 
obiectelor în 3D şi gravură, a produselor gravate 
din sticlă, marmură, mase plastice, lemn, metale 
moi, piatră, etc.), dar şi pentru achiziţionarea unui 
mijloc de transport. 
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Denumirea Întreprinderii: GŢ “Popovici Ion 
Mefodie” 
Localizarea Afacerii: r. Călăraşi, s. Sipoteni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  450 000 MDL  
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost creată 
în 2013 având ca activitate cultivarea căpşunelor. 
Actualmente, antreprenorul a decis diversificarea 
veniturilor întreprinderii prin iniţierea unei noi 
activităţi - producerea laptelui şi a cărnii de ovine 
şi caprine. În acest sens, se planifică construcţia 
unei ferme cu capacitatea de 100 capete, 
achiziţionarea ovinelor, a caprinelor de rasă 
Saanen din Austria, procurarea echipamentelor şi 
utilajelor necesare pentru gestionarea activităţii. 
 

 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL “BRIGIF” 
Localizarea Afacerii: r. Teleneşti, s. Ineşti 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  445 546 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Societatea are ca domeniu 
principal de activitate agricultura: cultivarea 
cerealelor, având  în gestiune terenuri agricole, o 
hală, precum şi tehnică agricolă cu echipament 
pentru construcţia unei sere în care vor fi plantaţi 
puieţi de Paulownia. Datorită faptului că 
întreprinderea obţine anual un volum mare de 
rumeguş şi paie, a fost procurată o linie de 
producere a furajului combinat, iar pentru 
asigurarea întreprinderii cu apă a fost construită o 
fântână, dotată cu pompă şi rezervor.  

Denumirea Întreprinderii: SRL "SINAGRO-
COMERT"  
 Localizarea Afacerii: or. Chişinău 
Provenienţa Remitenţelor: România 
Investiţia Totală:  358 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 179 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea activează 
din anul 2014 când fondatorul a revenit în ţară şi a 
decis iniţierea activităţii de ambalare a produselor 
alimentare. În prezent, întreprinderea 
achiziţionează produse pentru ambalare, oferind 
servicii de ambalare şi altor persoane fizice şi 
juridice. Programul “PARE 1+1” a contribuit la 
dotarea întreprinderii cu utilajul necesar pentru 
desfăşurarea activităţii, iar antreprenorul planifică 
dezvoltarea întreprinderii, prin construcţia unui 
frigider care ar permite păstrarea produselor până 
la comercializare. 
 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL „RUB-PET” 
Localizarea Afacerii: or. Ialoveni 
Provenienţa Remitenţelor: Irlanda 
Investiţia Totală:  544 480 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea, fondată în 
2011, activează în domeniul comerţului, 
ocupându-se cu importul şi comercializarea 
materialelor de construcţie din China şi Ucraina. 
În anul 2013, fondatorul decide să diversifice 
activitatea întreprinderii, prin iniţierea producerii 
de tub gofrat. În acest sens, au fost procurate o 
parte din utilaje pentru fabricarea ţevei de masă 
plastică. Ulterior, a fost invitat şi un expert din 
Rusia, care a instruit personalul implicat în 
procesul de producere. În prezent, nu există alte 
întreprinderi autohtone care ar produce tuburi 
gofrate, toate produsele de pe piaţa autohtonă 
fiind de import.  
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Denumirea Întreprinderii: GŢ "Titica Alexandru 
si Amelia" 
 Localizarea Afacerii: r. Ialoveni, s. Răzeni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  650 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Întreprinderea a fost 
creată în anul 2014, având ca domeniu de 
activitate agricultura. Gospodăria deţine teren 
agricol unde este construită o fermă de bovine, iar 
restul terenurilor sunt cultivate cu plante furajere, 
necesare pentru hrana animalelor. Gospodăria a 
efectuat o investiţie pentru procurarea animalelor 
din fermă, dar şi pentru procurarea unui tractor 
care va fi utilizat atât la prelucrarea terenurilor 
proprii, cât şi la prestarea serviciilor mecanizate în 
agricultură.  
 

 
 
Denumirea Întreprinderii: SRL “ALIS-
CREATIV” 
Localizarea Afacerii: or. Căuşeni 
Provenienţa Remitenţelor: Spania 
Investiţia Totală:  501 874 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Principalul gen de 
activitate al companiei îl constituie producerea 
articolelor din PVC. Pentru modernizarea 
activităţii de producere, a fost efectuată o 
investiţie pentru procurarea unui nou set de utilaje. 
Totodată, antreprenorul planifică deschiderea unui 
atelier de fabricare a articolelor de tricotaj şi 
croşetare.  
 

Denumirea Întreprinderii: GŢ "POPOVICI ION 
SERGIU"   
 Localizarea Afacerii: r. Teleneşti, s. Ţînţăreni 
Provenienţa Remitenţelor: Italia 
Investiţia Totală:  423 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria este 
specializată în cultivarea cerealelor: grâu, porumb 
şi floarea soarelui, dar şi în prestarea serviciilor 
agricole mecanizate. Ideea deschiderii unei 
gospodării a apărut în urma experienţei membrilor 
familiei, care activează în domeniul agriculturii 
din anul 1984. La moment, întreprinderea dispune 
de terenuri agricole, iar pentru automatizarea 
proceselor de prelucrare a terenurilor, dar şi pentru 
îmbunătăţirea calităţii produsului finit a fost 
achiziţionat utilaj agricol cu sprijinul Programului 
“PARE 1+1”. 
 
 
 
Denumirea Întreprinderii: GŢ "Ţurcan Vitalie" 
Localizarea Afacerii: r. Teleneşti, s. Vadul-Leca 
Provenienţa Remitenţelor: Rusia 
Investiţia Totală:  400 000 MDL 
Finanţare  PARE 1+1: 200 000 MDL 
Proiectul Investiţional: Gospodăria a fost fondată 
în anul 1996  şi are ca domeniu principal de 
activitate agricultura. Iniţial, terenurile agricole 
erau prelucrate manual, însă după realizarea 
proiectului investiţional gospodăria a achiziţionat 
tehnică agricolă care va contribui la dezvoltarea 
întreprinderii și creşterii eficienţei. De asemenea, 
au fost achiziţionate material pentru construcţia 
unei sere şi a echipamentelor necesare pentru 
iniţierea activităţii de producere a legumelor în 
spaţii protejate.  
 
 
 
 


