
 
”Optimismul și speranța sunt pilonii unei afaceri de succes”  

 
SRL „Europlant” a fost fondată în 2006. Singurul fondator și administrator este 
domnul Radu Grosu, care a absolvit, în 2002, facultatea de agronomie la  UASM. 
După 4 ani lucrați în calitate de administrator în sectorul agricol, al întreprinderii 
,,Orhei-Vit” SA , a luat decizia să-și lanseze o afacere proprie și anume, importul și 

plantarea cartofului semincier de origine germană. 
Realizarea cartofului de semințe  în contul roadei a 
dat naștere relațiilor companiei cu rețelele de 
distibuție din Republica Moldova.  

,,Unui singur producător îi este complicat de a 
procura utilaj pentru procesarea legumelor, dar eu 
am făcut pasul acesta de unul singur în urma căruia, 
astăzi, dispun de două linii de procesare și 
ambalare a rădăcinoaselor’’ spune administratorul 
companiei „Europlant”.  

”Paralel, într-o perioadă de vreme s-a format un grup de producători care prin 
intermediul companiei își pot realiza producția agricolă și anume: cartoful, 
morcovul, ceapa, sfecla roșie. Compania dispune de un ciclu închis în acest domeniu 
de cultivare a legumelor, cuprinzând următoarele etape: plantarea, procesarea, 
păstrarea, inclusiv realizarea produsului către consumatorul final.”  

         

Totodată, se asigură contractarea realizării producției de legume: cartofi, ceapă, 
morcov, sfecla de masă, ce este sortată, spalată și ambalată pentru rețele de marketuri 
și supermarketuri din Moldova. Compania posedă terenuri agricole în arendă dar și 



proprii, cultivând legume, în satul Vatici, r-nul Orhei 32 ha, satul Dubăsarii Vechi r-
nul Criuleni-72 ha. 

Activitățile de bază sunt: 
 Importul și comercializarea cartofului semincier de origine germană. 
 Achiziționarea legumelor, care se sortează, se spală și se ambaleză pentru 

comercializarea în markete și suprmarkete. 
 Proiectarea și instalarea sistemelor de irigare la cheie. 

Anume cultivarea cartofului a demarat de la 5 ha ca apoi să ajungă la 30 ha. La etapa 
actuală întreprinderea deține 60 ha de cartofi și 12 ha de ceapă. 
 

 
 
Prin intermediul politicii de subvenționare a sectorului agricol, SRL „Europlant” a  
obținut suport din partea statului în valoare de 5,65 mil. lei, bani ce a permis să se 
dezvolte pe parcursul anilor, procurând tehnică și utilaj necesar pentru prelucrarea 
plantațiilor de cartofi, inclusiv construcția unui depozit frigorific pentru păstrarea 
producției.  
 

Compania Europlant este o întreprindere 
care este condusă de o persoană cu 
viziuni și ambiții, Domnul Radu Grosu 
care are planuri grandioase de viitor: 
- Procurarea unei combine, a liniei de 
calibrare cu o capacitate mai mare;  
- Extinderea suprafețelor de cultivare a 
legumelor în zona satului Dubăsarii 
Vechi, deoarece există infrastructură de 
irigare din râul Nistru; 
- Mărirea capacităților de depozitare care 

ar permite aprovizionarea pieții locale și parțial exportul cu legume produse în 
Republica Moldova. 

 
”Totodată, dintr-o afacere de un astfel de calibru ai ce învăța. Resursele umane, 
partenerii de business, cunoștințe în domeniu. Optimismul și speranța sunt pilonii 
unei afaceri de succes. Curajul, perseverența și munca asiduă stau la baza 
succesului” a declarat protagonistul istoriei de succes.  


