
”Pământurile noastre sunt aur” spune Maria Darii – fermiera din Drochia, 

care cultivă doar produse ecologice 

 

     

 

Sunt oameni care prin exemplul lor te inspiră. Nu ne referim la vedete sau 

persoane publice cunoscute, ci la oameni simpli, care își iubesc meseria și care nu 

vor să renunțe ușor la ceea ce le place să facă zi de zi. O oră de discuție cu 

asemenea oameni te poate schimba mult și te determină să devii mai bun, mai 

dedicat, mai atent la tot ce se întâmplă în jur. 

Maria Darii, proprietara unei gospodării țărănești din satul Chetrosu, raionul 

Drochia, în pofida greutăților care îi macină în general pe agricultori, reușește să 

crească legume ecologice și să-și facă planuri de viitor.  

Inițierea propriei afaceri în agricultură a fost o soluție pentru redresarea 

bugetului familial și pentru realizarea viselor. „Am muncit în câmp de mică și mi-a 

plăcut ceea ce vedeam drept rezultat al muncii – roadele adunate”, spune Maria 

Darii.            

 De profesie, Maria Darii este agronom, absolventă a Universității Agrare din 

Moldova. Din anul 1998, este proprietara gospodăriei țărănești, care îi poartă 

numele, din satul Chetrosu, aflat la vreo 10 km de centrul raional.    

 Relația cu pământul a început demult, când trebuia să decidă ce meserie să-și 

aleagă. Profesorii de la școală o convingeau să meargă la pedagogie sau medicină, 

dar agronomia a fost domeniul care a atras-o. După desființarea colhozurilor și 

împărțirea pământurilor, agronomul experimentat Maria Darii a obținut șansa să nu 

mai lucreze pentru alții, ci pentru propria familie. A pornit de la cotele ei și ale 

soțului care le-au revenit după privatizare, în total 2 ha, după care, pe parcursul 

anilor, a mai procurat terenuri. În prezent dispune de 23 ha proprii și 15 ha 

arendate, cu perspectiva de a fi cumpărate. 



În anul 2007-2008 a început construcția serelor amplasate, la moment, pe o 

suprafață de 10 ha, unde cresc castraveți, roșii și ardei.  

 

 

     
 

 

Pe restul suprafeței de pământ, antreprenoarea cultivă ceapă, grâu, soia, 

porumb și floarea soarelui. Anul 2007 a fost cel mai generos, dat fiind faptul că 

producători erau încă puțini, iar consumatori mulți. 

 

„Nepotul m-a convins să creștem legume ecologice” 

 

Având o gospodărie cu suprafață mică, Maria Darii pune accent pe calitatea 

produselor, nu pe cantitate. Ea este unul din furnizorii de legume ecologice pentru 

consumatorii din raion. Vin cumpărători chiar și din Chișinău după roșiile și 

cartofii crescuți la Chetrosu. Se întâmplă că cererea să depășească cu mult oferta, 

de aceea Maria Darii nu duce lipsă de cumpărători.     

 Printr-o întâmplare, nepotul devenise alergic la legumele cumpărate la piață, 

astfel, Maria Darii a decis să cultive doar produse ecologice. „Am decis să începem 

un mod sănătos de viață. Din 2016 suntem certificați în creșterea legumelor 

ecologice, din 2013 în conversie. Am renunțat la pesticide și ierbicide, folosim 

doar piatră vânătă, var și fungicide admise pentru produse ecologice. De asemenea, 

cumpărăm doar îngrășăminte organice de la fermele din zonă. Creșterea legumelor 

ecologice este importantă pentru sănătatea noastră și a generației care vine. Este o 

cerință solicitată de UE.”, explică Maria Darii.  

Marfa este realizată conform contractelor încheiate cu primăriile de pe 

teritoriul raionului Drochia, Râșcani și astfel asigură cu legume - cartofi, varză, 

sfeclă roșie, ceapă, morcov - grădinițele și școlile din localități. Responsabilitatea 

asumată o determină să folosească îngrășăminte naturale, care sunt sănătoase și 

mai puțin costisitoare. 



 

 

 

 

                 

 



Nu este o femeie de oficiu, iubește munca la pământ și este susținută de 

familie. Are 2 fete și un băiat. Soțul, la fel agronom, este cel care o ajută în toate 

deciziile pe care le iau împreună. Fiind plecați peste hotare, chiar și așa își asigură 

copii cu produse ecologice.  

Recent, la 15 iunie, Maria Darii și-a îndeplinit una din prioritățile stabilite: 

construcția unui bloc frigorific pentru realizarea producției proprii și a 

agricultorilor din zonă. Construcția acestui punct de comercializare  și de 

depozitare a produselor agricole a fost posibilă datorită suportului financiar oferit 

de compania cehă KOMA SRL și Fundația DIAKONIE ECRB, în parteneriat 

cu Asociaţia Obştească „Pro Cooperare Regională” din Bălţi. 

La eveniment, au fost prezenţi reprezentanți ai ambasadei Republicii Cehe în 

R. Moldova, ai consiliului raional Drochia şi ai Direcţiei Agricole, precum şi 

producători agricoli şi reprezentanţi ai sectorului asociativ din regiunea de Nord a 

R. Moldova, parteneri din țară și străinătate. 

 

          

          
 

 

Maria Darii nu renunță ușor la planurile sale. „Dacă nu aș fi optimistă și nu 

aș avea ambiție, aș pierde orice rost”. Ea este convinsă că businessul de familie e 

cel mai rezistent. S-a convins de asta după ce a vizitat mai multe țări europene 

(Olanda, Polonia, Franța ș.a.) și a văzut cum lucrează fermierii de acolo. Maria se 

descurcă cu forțele proprii, iar în fiecare an beneficiază și de subvenții oferite de 



Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, la procurarea sistemelor de 

irigare, construcția și renovarea serelor, compensarea dobânzilor achitate în urma 

accesării creditelor.  

Pentru viitor, dna are mai multe planuri de extindere a jumătate de ha de 

sere, deschiderea unei mini-ferme de păsări ecologice: găini și curcani. 

Antreprenoarea vrea să ofere o alimentație sănătoasă atât familiei sale, cât și 

cumpărătorilor. 

”Aș sugera doamnelor care vor să se lanseze în afaceri în agricultură să 

testeze întâi ideea pe care vor s-o implementeze. Pot începe cu o seră mică. 

Trebuie să vezi dacă îți place îndeajuns ceea ce vrei să practici. E foarte bine când 

familia te ajută și te susține. Și dacă ai răbdare și suficientă ambiție, reușești! Nu în 

ultimul rând, trebuie să fii și optimist, dacă într-un an roadele nu sunt pe măsura 

așteptărilor.” 

”E păcat ca așa pământuri să nu fie lucrate și e regretabil că generațiile tinere 

pleacă din țară. Suntem o țară agrară și este bine să cultivăm legumele pe soluri 

fără nitrați. Pământurile noastre sunt aur” spune dna Maria Darii. 
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