
„De la afaceri mici la afaceri mari” 

 

Istoria afacerii de succes a producătorului agricol Anatolii Serejnicov, din s. 

Cunicea, raionul Florești a început acum 10 ani. Astăzi, „SRL Sant-Agro SC” este 

cel mai mare producător de fructe din regiune, exportând fructe în afara ţării şi în 

special pe piața Federației Ruse. Afacerea sa, care la început număra doar 15 

angajaţi, s-a extins asupra localităţilor Cunicea, Napadova, Cuhureștii de Jos şi a 

ajuns la un număr de 67 de persoane.       

 Activitatea de bază a întreprinderii este cultivarea legumelor şi a fructelor pe 

un teren agricol cu o suprafaţă de 1 261 hа, dintre care 610 ha este teren arabil, iar 

470 de ha de teren sunt cultivate cu pomi fructiferi.      

 Livada lui Anatolii Serejnicov este bogată în soiuri contemporane de măr, 

precum: Golden, Simirenko, Florina, Aidared, Jonagold, Rihard, Prima Ruj, Slava 

Pobediteliam, Vista Bela şi sunt plantate pe o suprafaţă de 232 de ha; de diverse 

soiuri de prun, precum - Ceaceakskaia timpurie, Vengherka, Stanley, President, 

cultivate pe o suprafaţă de 89 de ha, soiuri de cais ca A1, Nadejda, Şalah, 

Krasnoshekii plantate pe 80 de ha de teren, soiuri de cireş - Valerii Chekalov, 



Krupnoplodnaia, Regina, Cordia, cultivate pe 37 de ha, pomi de piersic de tip Red 

Haven, Moldova, Cardinal, Collins, plantaţi pe 27 ha de teren, iar 5 ha sunt 

plantate cu peri de soi Noiabriskaia. 

 

                               

În anii 2010 – 2011, producătorul Anatolii Serejnicov, cu ajutorul 

subvenţiilor primite prin intermediul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru 

Agricultură, a plantat 320 ha de livadă tânără, care la momentul de faţă intră în 

perioada de rodire.           

 În anul 2015 întreprinderea a achiziţionat 4 uscătoare, care prelucrează pe zi 

o cantitate de 20 de tone de prune proaspete. În acest mod, producătorul a găsit o 

soluţie potrivită pentru comercializarea prunelor. 



  
       

În viitor Anatolii Serejnicov preconizează construcţia unui frigider care să-i 

permită să păstreze în condiţii optime toată recolta culeasă din livezile sale, ca 

ulterior să poată comercializa pe piaţă produse de calitate înaltă, astfel încât să fie 

mulţumit şi cumpărătorul.       

 Datorită muncii sale asidue, dar şi încrederii în forţele proprii, Anatolii 

Serejnicov a reuşit să-şi dezvolte afacerea, devenind un bun exemplu pentru 

producătorii agricoli care astăzi sunt la început de cale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




