
Istoria de succes  

a fermierului de la kilometrul 13 

La mulți dintre noi, drumul vieții te aruncă într-o altă direcție de activitate și 

dezvoltare, care cu timpul începi să o și îndeletnicești. Este și cazul tânărului 

agricultor pe nume Valentin Gaberi, care după absolvirea  facultății de finanțe 

și contabilitate la Academia de Studii Economice din Moldova, a decis să se 

lanseze în agricultură, creând întreprinderea F.P.C. VITIS-COJUȘNA S.R.L. 

F.P.C. VITIS-COJUȘNA S.R.L. reprezintă o companie producătoare cu 

autoritate de material săditor viticol și pomicol din țară și un furnizor a 

materialului săditor la export, prezentă în piață din anul 2000. 

Sediul companiei și cele 13 hectare de terenuri agricole pe care le gestionează 

din 24 ha (11 ha în satul Peresecina), sunt amplasate pe traseul național 

Chișinău-Ungheni, la 13 km de capitală, nu departe de lacul Ghidighici. Chiar 

de la marginea șoselei, pe lîngă clădirea somptuoasă putem observa  

plantațiile viticole și cele pomicole. 

             



 

“Ramura cu care ne ocupăm și ne pricepem cel mai bine ține de creșterea și 

comercializarea  butașilor de viță de vie și a materialului săditor pomicol. 

Anual creștem și altoim aproximativ 400000 de butași și vreo 300000 de mii 

de puieți de pomi fructiferi. Circa 90 la sută din producție se comercializează 

pe piața internă, pentru noi este important să asigurăm piața internă cu 

material săditor de calitate, iar mai apoi și piața externă”.  

              

În anul 2015, tînărul agricultor a dat în exploatare un frigider cu o capacitate 

de 800 tone. 

Anul acesta a mai dat în exploatare o seră de 1080 de metri pătrați. 

          



 ”Să nu vă fie teamă să faceți primul pas în afacere. Este posibil de a realiza 

ceva doar dacă ești optimist și ai încredere în sine. Este foarte bine dacă 

facem o afacere la noi acasă și nu suntem nevoiți să plecăm peste hotare. 

Este cel mai bine să ne implicăm și să fim receptivi la oportunitățile oferite 

tinerilor”, recomandă antreprenorul tinerilor care vor să iniţieze o afacere în 

agricultură. 

             

În final vă sfătuim, cînd o să vă deplasați spre Strășeni, să trageți cu coada 

ochiului în partea dreaptă, la kilometrul 13, și sper că veți observa mai multe 

lucruri pe care nu am reușit să le expunem în aceste rînduri. 

          

 


