
”Să nu vă fie teamă să faceți primul pas în afacere! 
Este posibil de a realiza ceva la tine acasă doar dacă ești optimist și 

ai încredere în sine” 
 

    Pe dealul satului Ustia raionul Dubăsari, se ivește o splendoare de plantație de viță de vie. 

Proprietara acestei plantații multianuale este Gangan Antonina, o femeie care a pus baza unei 

afaceri de succes pe plaiul natal. Tendința de a fi independentă a făcut-o să privească lucrurile 

altfel și să încerce să creeze ceva de care să fie mândră și 

care să-i asigure un venit rezonabil. 

  După absolvirea studiilor la Colegiul Național de 

Viticultură și Vinificație din Chișinău, specialitatea 

Viticultură și Bazele Vinificației, dna Antonina Gangan 

și-a dorit să înființeze o plantație de viță de vie.  Din lipsa 

unui buget inițial pentru această activitate, dna Antonina 

a fost plecată peste hotare de nenumărate ori, iar în anul 

2018 a decis să se întoarcă acasă și să inițieze propria 

afacere. Norocul i-a surâs atunci când a aflat despre 

posibilitatea finanțării proiectelor start-up, din Fondul 

Național de Dezvoltarea a Agriculturii și Mediului Rural, 

prin intermediul mass media. După ce s-a informat 

despre subvențiile în avans pentru proiectele start-up, Antonina a decis să pregătească dosarul 

pentru a beneficia de plata în avans a subvenției. Pentru a elabora planul de afacere, precum și a 

pregăti dosarul de aplicare dna Antonina a apelat la o companie de consultanță în domeniul 

agricol. În cele din urmă, visul ei s-a realizat în anul 2019 când a înființat o gospodărie țărănească 

care implica sădirea unei plantații multianuale de viță de vie de soi Moldova pe o suprafață utilă 

de 2,51 ha, precum și procurarea utilajului necesar pentru întreținerea acesteia. 



      Peste două luni, de la depunerea dosarului la Oficiul Teritorial Chișinău, gospodăria a 

beneficiat de prima tranșă în sumă de cca 463 mii lei din suma totală de cca 617 mii lei aprobați 

de Comisia de Evaluare și Selecție. Implementarea proiectului în valoare de peste 900 mii lei  a 

durat aproximativ 12 luni. Contribuția proprie a G.Ț. Gangan Antonina a constituit 35% din 

valoarea investiției eligibile, restul 65% a fost co-finanțată de 

AIPA sub formă de subvenții în avans. 

 

Prin suportul oferit de Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură, G.Ț. Gangan Antonina a reușit să procure un 

tocător de resturi vegetale (TD – FAST-180), o mașină pentru 

tăiatul în verde a viței de vie (PV-17-75-E3) și a unui 

tractor Goldoni STAR 100. 

 

 

Plantația de viță de vie este în proces de 

modernizare și urmează să fie dotată cu sistem de irigare 

prin picurare. Prima roadă va fi recoltată în anul 2021, 

care va fi  o recoltă de probă. Infrastructura benefică a 

apeductului îi oferă gospodăriei avantajul de a se conecta la sursa de apă pentru irigarea plantației 

multianuale, pentru a spori recolta la hectar. Stropirea la timp cu preparate chimice împotriva bolilor 

și dăunătorilor, prelucrarea pământului din vie sunt unele din cele mai importante lucrări de întreținere 

a plantațiilor multianuale. 
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Cel mai mare sprijin al dnei Antonina Gangan este soțul acesteia, care posedă experiență vastă 

în domeniu, practicând această ocupație și peste hotare. Implicarea activă a soțului o ajută să 

administreze cu brio afacerea.  

“Prețul și piața de desfacere sunt principalii piloni pe care se menține 

agricultura”, a menționat tînăra antreprenoare. Pe lîngă cele expuse, dna Antonina Gangan îndeamnă 

tinerii antreprenori să aibă curajul și dorința de a înființa o afacere în Republica Moldova. ”Să nu vă 

fie teamă să faceți primul pas în afacere. Este posibil de a realiza ceva la tine acasă doar dacă ești 

optimist și ai încredere în sine”. 

 

 


