
Agropansiune“GAGAUZ SOFRASI” 

 

Societatea cu Răspundere Limitată “MOROI” , s. 

Congaz  

Anna Statova este o femeie antreprenor din 

Сongaz, care a deschis pensiunea 

agroturistică „Gagauz Sofrasi” (masa 

gagauzească ).  

„Gagauz Sofrasi” și-a început viața cu două 

case mici, precum și un mic muzeu cu obiecte 

care reflectă profesiile și viața din Kongaz. De-a 

lungul timpului, antreprenoarea a decis să-și dezvolte afacerea, acordând o atenție 

deosebită tradițiilor din regiune. Proiectul unei adevărate vile tradiționale etnice a fost 

susținut de UE, iar Anna Statova a început să își îndeplinească visul. 

 

 

 

O parte din farmecul vilei este arhitectura ei: căsuțe din lemn și lut care formează o 

adevărată curte în miniatură. Complexul găzduiește 20 de persoane și este complet 

construit din materiale de mediu. Elementele arhitecturale repetă cu mare amănunt viața 

găgăuzului de acum 100 de ani. 

„Oamenii din sat au început să contribuie, să aducă obiecte vechi ce le-au găsit acasă, au 

dat sfaturi despre elementele arhitecturale. Până astăzi, investim în această pensiune   

dragoste și pasinune. Dumnezeu îmi trimite oameni care încă vor să ne păstreze tradițiile 

”, spune Statova. 



 

 

Anna Statova intenționează să organizeze o degustare de vinuri în subsolul nou construit 

și pe terasă pitorească, care servește mâncăruri tradiționale din regiune , prigătite din 

legume si fructe din grădina sa. 

SRL “MOROI” a primit sprijin financiar și tehnic în cadrul programului „Sprijin pentru 

agricultură și dezvoltare rurală în UTA Găgăuzia și regiunea Taraclia” (SARD). A fost 

subvenționată din Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural în 

anul 2019. 

 

   Compania participă activ la activitatea expozițiilor de specialitate desfășurate atât pe 

teritoriul Găgăuziei, cât și în Chișinău. În aprilie 2016, Moroi SRL a obținut primul loc în 

competiția națională de bucătărie între restaurantele din Moldova, desfășurată în cadrul 

expoziției internaționale Tourism, Hotel, Restaurant Business, la MOLDEXPO. 

Trebuie menționat că pe teritoriul Moldovei nu există un singur complex hotelier axat pe 

furnizarea de servicii în stilul vechi găgăuz. 

SRL "Moroi" oferă servicii unice în domeniul turismului rural. Cazarea este oferită într-

un mini-hotel cu două etaje, format din 6 camere, o cafenea, o crama sau în patru case 

construite ecologic, în stil național găgăuz din lut și paie. În procesul de furnizare a 



turiștilor, după verificare, li se va oferi bucătărie găgăuză și băuturi naționale, după care 

vor vizita muzee și crame situate atât în complexul hotelier, cât și în satele din apropiere. 

Compania are toate licențele și autorizațiile necesare pentru implementarea activităților 

turistice. Toate casele au fost construite din materiale de construcție ecologice (lut și paie), 

în conformitate cu tradițiile găgăuzilor. Siguranța și prietenia ecologică a caselor sunt 

confirmate de documentele relevante. 

Scopul Moroi SRL este dezvoltarea serviciilor 

de agrement, promovarea tradițiilor și 

obiceiurilor poporului găgăuz prin 

dezvoltarea proiectului „Gagauz Sofrasi” . 

“Totul trebuie făcut cu dragoste, și totul o să 

primească”, spune Ana Statova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


