
LEGUMICULTURA și  POMICULTURA SURSĂ DE VENIT PENTRU FAMILIA FLOREAN  DIN s. 

BUCURIA  r-nul. CAHUL 

 

                                    (Plantațiile de ceapă, morcov,sfeclă unde se aplică irigarea prin picurare ) 

   

    Vladimir Florean, originar din satul  Bucuria raionul Cahul, s-a inițiat în agricultură cu aproximativ 

15 ani  în urmă. Pe atunci  nici nu s-a gîndit  că  legumicultura va deveni pentru el o pasiune dar și o 

sursă de venit, deoarece având cîteva mașini mari în posesie, se ocupa doar de importul legumelor și 

fructelor din Polonia. Fiind mai tot timpul în cîmpurile polonezilor și văzând cum aceștia lucrează 

pământurile, văzând cum obțin roadă bogată i-a încolțit în gînd o idee - „ce ar fi dacă și noi am face 

același lucru, să creștem propriile legume și fructe la noi acasă , în Bucuria”?! –„ Pămînturi bune sunt și 

am putea arenda, ceva bani adunasem, și cît de cît aveam o imagine vizuală despre ce fac polonezii ”. 

Iată așa  în  2005 a luat în arendă 4 ha de teren și  și-a fondat  propria Gospodărie Țărănească  

„FLOREAN VLADIMIR”. Copii și soția în calitate de contabil  i-au fost de prim ajutor. 

   ,,Ceea ce văzusem în Polonia la acel moment nu era la fel cu ceea credeam. Munca, răbdarea, 

perseverența și cred că și dragostea erau ingrediente necesare pentru acel timp, cînd am făcut primul 

pas. Începuturile au fost grele, lucram în paralel la import și pămînt, nu aveam semințe calitative, 



tehnica era veche rămasă încă din timurile colhozului și plăteam pentru servi

 

                                                                                         (Combină de recoltat morcovul) 

        

          Prima cultură cu care am început a fost cartoful, apoi a urmat roșiile, varza, ceapa, morcovul și 

sfecla. Greutățile cele mai mari au fost atunci cînd în verile secetoase era nevoie de irigare și foloseam 

dispozitive improvizate ca să udăm. Însă timpurile sau schimbat și statul a intervenit în agricultură cu 

ajutor financiar sub forma de  subvenții. Așa am început să procurăm tehnică performantă, au apărut 

pe piață semințe de calitate și consultanți (cursuri), fertilizanți, etc. Am început implimentarea 

tehnologiilor noi cum ar fi aplicarea semănătului de precizie, irigatul prin picurarea, recoltarea 

mecanizată a cepii și morcovului  datorită suportului financiar venit  din partea statului prin 

intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, care a ajuns în fiecare localitate din 

Moldova și susține orice proiect benefic sectorului agricol. Astfel, începînd cu 2014 și până în prezent 

investițiile au crescut și ajutorul din partea statului în sumă de 1351719  a fost binevenit pe parcursul 

acestor ani.  



      

                                                             (Plantația de ceapă – irigare prin picurare) 

 Dacă în trecut forța de muncă nu era un impedimet, astăzi lucrurile sau schimbat și forța de muncă este 

la mare căutare, la moment dețin  zece muncitori, pe care se străduie să-i motiveze cu salarii decente. 

Dar pentru a suplini lipsa muncitorilor s-a trecut la  munca mecanizată, scosul cepii și al morcovului  a 

dus la procurarea  a două  combine de rocoltare a cepii și morcovului, utilaje de maximă necesitate. 

O altă etapă în dezvoltarea afacerii familiei Florean, a fost construcția unui frigider pentru a-și păstra 

propria producție, care până atunci erau în pierdere, deoarece mult din producție își pierdea din 

calitate. Astfel, subvențiile oferite din partea statului i-au ajutat să își păstreze speranța în viitor și să 

continuie investițiile.  

  Totodată, feciorul dnului Florean, a mers și el pe urmele tatălui său și cu banii obținuți de la nuntă și 

cu sprijinul familiei a plantat o livadă de aproximativ 12 ha de meri cu diferite soiuri: Dyscavery, 

PrimaRouje, Simirenco, Golden, Cempion, Idared, la care a solicitat sprijin financiar din partea 

statului, pentru ași achiziționa tehnică și utilaje noi. 

  

 

 

 

 



          

Culesul merelor alături de muncitori 

 



 

   Nimic nu-i ușor și  mai ales atunci cînd condițiile climaterice dau bătăi de cap, cînd piața de desfacere 

vine și ea cu un șir de probleme, cînd ținem piept concurenței produselor importate ca preț de referință, 

însă optimismul șî gîndul că „totul o să fie bine” sunt deviza acestei familii muncitoare. 

    O mare provcare pentru familia Florean o constituie certificarea produselor pe care le cresc și chiar 

exportul acestora pe piața europeană. 

  Dar pentru aceasta spun și recunosc ei,  trebuie să creștem calitatea produselor să plantăm  livezi 

superintensive, să aplicăm tehnologiile noi, să irigăm livezile să creștem nivelul de cunoștințe și să facem 

schimb de experiență cu cei ce deja au învățat cum se face calitatea. 

 


