
Sere moderne în raionul Briceni 

Borodachi Lilian este un antreprenor harnic, pasionat de agricultură, care a 

muncit de mic copil alături de părinţi. Tatăl său, având o bogată experienţă în 

domeniul agriculturii, dobândită de-a lungul anilor, i-a insuflat ideea de a-şi crea 

propria afacere. Acest fapt l-a inspirat şi l-a motivat să realizeze o analiză 

aprofundată a pieţei locale de desfacere a legumelor. În rezultatul acestei analize, 

Lilian a decis să construiască sere moderne ce ar permite cultivarea legumelor 

timpurii şi tardive. Astfel, a fost înfiinţată afacerea de familie ”Borodachi Lilian 

Mihail”. 

 

Aflând despre oportunitatea oferită producătorilor agricoli de către Agenția 

Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA), antreprenorul a decis să beneficieze de 

serviciile acesteia și să implementeze tehnologii avansate de producere a 

legumelor. Astfel, în anul 2007, producătorul agricol a beneficiat de un grant de 8 

360 lei, care i-a permis să procure echipament pentru irigarea prin picurare a 

culturilor.           

 Începând cu anul 2010, administratorul a depus documentele necesare la 

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) și a beneficiat de 

subvenții aferente investițiilor efectuate în construcția serei și stimularea creditării. 



  

Concomitent cu activitatea de creștere a legumelor timpurii și tardive în sere, 

Lilian mai cultivă vinete, roșii, gogoșari, varză din răsad în câmp deschis. 

                              

Legumele sunt cultivate pe o suprafață de 9 ha, luate în arendă de la 

persoane fizice din satul Hlina. Pe alte 28 ha de teren agricol sunt semănate culturi 

de soia, grâu și lucernă.         

 Producția gospodăriei este comercializată atât pe piața locală din raionul 

Briceni, cât și pe piețele angro din orașele Chișinău și Bălți. Producătorul agricol a 

reușit să-și creeze un nume propriu pe piața locală. Faptul că fondatorul este un 

bun administrator al propriei afaceri şi faptul că este ajutat şi de soția sa, dna 

Natalia, îi asigură rentabilitate sporită și siguranţă în viitor.    

 Succesul obținut a adus doar beneficii localității de baștină, fiind angajate 

sezonier în câmpul muncii circa 5 persoane, fiind achitate impozite în bugetul 

public local și fiind dezvoltată infrastructura locală.     



 Lilian Borodachi este o fire optimistă şi dornică de a munci şi susţine că 

“pentru a construi o țară mai bună, trebuie să muncim”. Acest slogan îl motivează  

să-și dezvolte afacerea. Astfel, producătorul planifică să extindă domeniul de 

activitate al afacerii mărindu-și numărul de sere și dotându-le cu sistem de 

încălzire pe bază de brichete, totodată sperând că aceste realizări le va obţine cu 

ajutorul statului şi în special prin intermediul AIPA. Planurile producătorului 

agricol au toate șansele de realizare, pentru că este susținut prin subvenţiile statului 

şi persoane cu experiență în domeniu şi nu cedează la primul obstacol apărut în 

cale. 

   

 




