
Istoria de succes SRL „Milen-Agro-Prim” 

        SRL „Milen-Agro-Prim” a fost fondată în 2003, având sediul în satul Regina 

Maria,raionul Soroca, fiind o companie specializată inițial în domeniul producerii 

culturilor cerealiere,dețineau în gestiune circa 200 ha de terenuri agricole. 

                                    

         Fondatorul și administratorul întreprinderii este Crestian Mihail. Fiind  

absolvent al Universității Tehnice din Moldova, de specialitate inginer-mecanic. 

După absolvirea studiilor a activat în mai multe domenii, dar pînă la urmă a ales 

să activeze în domeniul agricol,acesta fiindui mai aproape de suflet. 

         De asemenea, fiind mereu interest de a-și extinde afacerea, dl Crestian cu 

suportul finaciar propriu dar și cel din partea statului, obținut sub formă de 

subvenții, și-a extins activitățile de producere efectuînd investiții în: 

  -Înființare a 72 ha de livezi, dintre care 26 ha mere, 15 ha prune, 16 ha cireș, 10 

ha cais, 5 ha vișin, dintre care 42 ha din ele fiind dotate cu sistem de irigare. 

  -Construcția a 2 frigidere pentru păstrarea fructelor și legumelor cu capacitate 

totală de păstrare de peste 800 tone. 



                  

  -Uscătorie de fructe cu capacitate de uscare a 12 tone fructe în 24 ore. 

  -Bazin de acumulare a apei pentru irigare, cu capacitatea a 12000 m.3. 

  - Procurarea tehnicii și utulajului agricol, necesar pentru buna desfășurare a 

activităților de prelucrare a terenurilor agricole. 

           În prezent, SRL „Milen-Agro-Prim” își desfășoară activitatea agricolă pe o 

suprafață de 1050 ha, în patru localități: Regina Maria, Vădeni, Căinarii Vechi, 

Pîrlița, fiind cultivate culturi de cîmp, precum: grîu și orz 350 ha, rapiță 100 ha, 

floarea soarelui circa 200 ha, porumb circa 300 ha, alte culturi cum ar fi legume 

pe o suprafață de 20 ha, fiind comercializate pe piața locală, înclusiv cea 

regională.  

          De asemenea, compania începînd cu anul 2014 s-a specializat  în procesarea 

merelor și prunelor, oferind astfel plus valoare produsului final.  

           În pofida obstacolelor dar și provocărilor pe care d-nul Mihail Crestian le 

întâmpină în activitatea sa agricolă, el este mîndru de ceea ce a realizat până în 

prezent, astfel, motivându-l și pe feciorul său Nicolae, în vîrstă de numai 23 de 

ani, să activeze la fel ca tatăl său în sectorul agricol. 



 

           Ca perspective de viitor, administratorul companiei SRL „Milen-Agro-

Prim”, dorește să-și extindă suprafețele irigate, obținând astfel, o calitate dar și o 

cantitate mai sporită a fructelor, permițându-le comercializarea acestora pe piețele 

externe, inclusiv, creșterea produselor ecologice pentru piața locală. 

 

 

  


