
G.Ț Eftodii Mihai Vasile 

G.Ț Eftodii Mihai Vasile a fost fondată în anul 2009, în satul Ocolina, r-nul 

Soroca, având în calitate de conducător pe domnul Eftodii Mihai. 

 

Primele plantații ale întreprinderii au fost efectuate în anul 2006 pe o suprafață de 

2 ha de către tatăl său, însă mai tîrziu au fost moștenite de Mihai pentru a dezvolta mai 

departe afacerea. La momentul când acesta și-a început activitatea, întreprinderea deținea 

livezi de măr și prun pe o suprafață de 20 ha, însă în prezent s-a extins la 3 ha de prun, 

30 ha de măr și 1ha de căpșun. 

                       

Nu era să fie atît de ușor dacă Mihai nu ținea cont de sfaturiile și ideile tatălui său, 

astfel, de aici a început istoria de succes a acestei întreprinderi, cum zice domnul 

Mihai ,,unde-s 2 puterea crește’’. 

Începând cu anul 2012 întreprinderea și-a pus ca scop, de a iriga toată suprafața 

de plantații, însă lipsa de finanțe le dădeau bătai de cap. Mai întâii au fost irigate 3 ha din 

livada de prun, apoi 2 ha din cea de măr, 1 ha al plantației de căpșun, însă la sfîrșitul 

acestui an intenționează de a iriga toate 16 ha din suprafața deținută. 

Începând cu anul 2014 au început construcția unui depozit frigorific, după care a 

fost stopat din motive financiare, însă în anul 2017, cu mult efort depus, G.Ț Efotdii 

Mihai Vasile a fost creditat de către o bancă comercială din Moldova, cu suportul căreia 



a continuat construcția acelui depozit frigorific dotat cu toate cele necesare, cu capacitate 

de 500 tone, care pînă la sfârșitul anului 2018 urmează a fi extins pînă la 650 tone. 

                       

 

             

            În prezent întreprinderea are create 6 locuri de muncă  permanente, însă pe 

parcursul anului aceasta angajează în jur de 20 persoane pentru recolta roadei. Parcul de 

mașini agricole al întreprinderii este format din 3 tractoare, dintre care unul fiind nou, 3 

stropitori dintre care 2 sunt de ultimă generație, 2 freze, cositoare, tocător de crengi, 



grapă cu discuri pentru livadă, ceea ce le simplifică lucrul în livadă, toate lucrările le fac 

mecanizat. 

În viitor G.Ț Eftodii Mihai Vasile își planifică modernizarea livezii cu noi soiuri 

și scheme de plantare, dar și cu dotarea frigiderului cu o linie de sortare. 


