
 

 

 

Compania MIHAIVAN își începe activitatea în anul 2004 cu sădirea unei plantații de 

viță de vie Moldova de 16,5 ha. Un gînd nobil care îl face pe administratorul Sitișco Ivan să 

ajungă în anul 2020 la o gospodărie ce deține în proprietate și folosință 214 ha de livezi și 

vii, de un frigider, sisteme de irigare moderne cu bazin de acumulare și stație de fertigare, 

sisteme de suporturi și la un număr de 60 de angajați. 

 

Agricultura e o afacere ce nu are timp de odihnă și de aceea an de an livezile și viile 

din gospodărie au crescut treptat. Dragostea de țară, de pămintul natal l-a făcut pe 

administratorul gospodăriei sa se implice activ in investiții agricole care incep in anul 2014 

cu sădirea unor livezi intensive de cireș (18 ha), prun (10 ha) ambele importate din Grecia și 

prun (20 ha) de producție autohtonă. De asemenea, a fost procurată tehnică și utilaje agricole 

pentru efectuarea lucrărilor conform tehnologiei moderne. Au fost instalate sisteme de 

irigare prin aspersiune și subteran, sisteme de suport șpaler la vița de vie si livezi intensive.  

În anul 2016 gospodăria a finalizat construcția unui depozit frigorific cu o capacitate 

de 1000t., înzestrat cu cameră de prerăcire și sală de sortare a fructelor și strugurilor. 

Concurența din ultimii ani l-a determinat pe administrator la înființarea a unor noi plantații 

de viță de vie, struguri de masă - Moldova (12 ha) dotată cu sistem de irigare prin picurare și 

sistem de suport tip Pergola; Codreanca (7 ha) și Odeschii Suvenir (6 ha), dotate la fel cu 

sisteme de irigare și sisteme de suport necesare pentru obținerea unei producții de calitate 

înaltă. În anul 2019 gospodăria sădește o livadă superintensivă de cireș și cais (Italia) și 

piersic/nectarin (Spania) la fel dotate cu sisteme de irigare și suport.  

 

 



 

 

 

Motivarea d-lui Ivan Sitișco în dezvoltarea acestei afaceri a servit dorința de a crea 

ceva performant, eficient, frumos, de a folosi experiența obținută din activitățiile anterioare. 

Cunoștințile și experiența practică în domeniu a existat și la începutul afacerii, dar ele sânt 

dezvoltate în continu cu participarea la diferite instruiri, expoziții, schimburi de experiență 

cu colegii din domeniu, implicarea specialiștilor locali și străini. În urma investițiilor făcute 

compania a beneficiat de un suport financiar considerabil din partea AIPA. Valoarea 

subvențiilor accesate de SRL Mihaivan este de peste 10 mil. lei, bani ce au fost investiți în 

modernizarea și dezvoltarea întreprinderii,  deși acoperă o parte relativ mică din cheltuelile 

și eforturile depuse pentru dezvoltarea afacerii, dar în același timp motivează și stimulează 

întreprinderea în căutarea noilor idei, tehnologii precum și apreciază importanța și respectul 

față de agentul economic. Banii alocați de AIPA au contribuit la prosperitatea gospodăriei, 

au dat un sprijin, o speranță, că agricultura performantă este susținută de stat. 

 

  

 



 

 

                                                                                                                                                

 

 

Principalele provocări pentru toți agricultorii ce practică agricultura în cîmp deschis 

sînt condițiile naturii, de aceea pe viitor au o mare dorință de a instala sisteme antigrindină și 

antiploaie, concentrându-se pe o agricultură protejată. La fel intenționează să procure pe 

viitor sisteme contra înghețurilor și a arșiței. O agricultură protejată inseamnă și o marfă 

calitativă, competitivă pe orice piață din lume. Cerințile economiei moderne sânt tot mai 

dure, marfa trebuie să fie de o calitate superioară, ecologic sănătoasă, de aceea suntem datori 

să respectăm aceste cerințe. Agricultura este un domeniu fără margini, unde poți pune 

imaginația să lucreze zi și noapte, dar la ziua de astăzi este nevoie de multă muncă, dragoste 

de pământ și dedicație totală. Este o afacere ce îți aduce libertate, dar tot odată te ține 

implicat non stop. Dacă nu se cunoaște sau nu se verifică un mic aspect al activității riști să 

ai pierderi mari. Rezultatul pozitiv îl asigură administrarea eficientă, cadrele calificate, 

dotarea tehnică și materială, tehnologiile aplicate, precum și perfecționarea permanentă a 

acestora și a altor componente a activității. 

 


