Lista câștigătorilor concursului Programului „EU4Moldova: Regiuni
cheie” susținere pentru sectorul privat din regiunea Cahul
#

Codul
fișierul
ui

Numele,
prenumele
candidatului/co
mpania

Denumirea proiectului

Localitatea

Descrierea succintă

Suma acordată
de programul
EU4Moldova:
Regiuni cheie
(Euro)

Componenta 1 – COMPANII EXISTENTE

1

2

L1 / C1
/ 26

Bajenov
Serghei/SC
”INTERSTEPCO
M” S.R.L.

Automatizarea producerii
de mobilă

L1 / C1
/ 20

Caraja Ion/
”IMPERIAPRIM”
S.R.L.

Tehnologie 3D în
producerea și
prelucrarea metalului

Pagini web:
www.eu4cahul.md www.eu4ungheni.md

mun. Cahul

Proiectul va spori dezvoltarea capacităților de
producere a mobilei - Fabrik Home - Cahul, care a fost
fondat în 2005 și va genera 10 locuri noi de muncă. Va
fi procurat utilaj pentru prelucrarea materialului lemnos
cu ghidare computerizată (CNC). Investiția va spori
nivelul de automatizare și digitalizare a proceselor în
companie cu peste 60% Exportul în România este
planificat prin intermediul platformei Frisbo.

30,000 Euro

mun. Cahul

Afacerea a fost fondată în 2014 prestând servicii de
confecții metalice ornamentate. Investiția va implica
achiziționarea unei mașini de tăiat cu laser, care va
crește performanța companiei și va determina creșterea
vânzărilor, cu potențial de export.

27,288 Euro

Parteneri:

3

4

5

L1 / C1
/ 27

L1 / C1
/ 13

L1 / C1
/ 22

Bădănău Natalia/
„TOPCONSTRU
CT BNN” S.R.L

Balan Mihail/
”TEXITEH” S.R.L.

Leșan Mihail/
„AMV-GRAPE”
S.R.L.

Pagini web:
www.eu4cahul.md www.eu4ungheni.md

Laborator de testare a
materialelor de
construcție

Producerea elementelor
personalizate de decor

Sistem modern de
protecție antiploaieantigrindină

mun. Cahul

Proiectul prevede utilarea unui laborator de testare a
materialelor de construcție pentru care va fi procurat
echipament specializat pentru testarea betonului.
Compania a fost înregistrată în 2006 și este
specializată în construcția și comercializarea
apartamentelor și oficiilor/spațiilor comerciale,
producerea/vânzarea betonului, pietrișului, servicii de
arendă a oficiilor și servicii de transportare a
materialelor de construcție. Laboratorul va diversifica
spectrul de servicii de testare oferite în Cahul și va crea
4 locuri noi de muncă.

30,000 Euro

s. Manta

Proiectul presupune procurarea unei mașini de tăiat cu
laser cu fibră necesară pentru producerea și vânzarea
articolelor personalizate, de decor, embleme, suvenire.
Vânzările companiei au loc către partenerii din Cahul și
Chișinău și prin reţeaua de Internet. Datorită investiției,
spectrul de servicii oferite va fi extins și va genera 8
locuri noi de muncă.

29,320 Euro

mun. Cahul

Proiectul vizează procurarea și instalarea unui sistem
de protecție împotriva ploii și grindinei. Compania este
specializată în producerea de struguri și fructe în
conformitate cu tehnologiile moderne. Deține plantații
multi-anuale și planifică plantarea noilor podgorii;
producerea strugurilor și fructelor de calitate înaltă; un
brand de producere a strugurilor și a fructelor va fi creat
pe piața locală; se planifică exportul pe piața UE și
generarea a 6 locuri noi de muncă.

30,000 Euro

Parteneri:

6

7

8

L1 / C1
/ 14

L1 / C1
/ 01

L1 / C1
/ 17

Mihailuc
Svetlana/ ”MEGA
WASH” SRL

Știrbet Nicu/
„RUMIX STIL”
S.R.L.

Vatova Alla/”FPC
ALMA” S.R.L.

Spălătorie modernă și
ecologică

Agropensiune „EcoVillage Văleni”

Producerea pavajului
vibropresat/

mun. Cahul

Spălătoria modernă și ecologică va investi în
echipament de curățire pentru prestarea serviciilor de
spălare a hainelor, curățire a pernelor și a covoarelor.
Aceasta va genera 3 locuri de muncă și va controla
impactul ecologic al activității prin filtrarea apei
reziduale, consumul redus de detergenți și echipament
performant.

29,100 Euro

s. Văleni

Eco-village Văleni este o agropensiune cu servicii de
cazare, restaurant, vinărie și alte facilități de agrement
eco-turistic și cultural. Proiectul va include procurarea
echipamentului tradițional de cazare și amenajarea
teritoriului, echipament spa cu tratamente naturiste,
îmbunătățirea paginii web, campanii de promovare
necesare pentru extinderea afacerii și va genera 4
locuri noi de muncă.

30,000 Euro

mun. Cahul

Compania se specializează în producerea pavajului
vibropresat și a altor articole din beton, lucrări de
construcții. Investiția constă din procurarea unei stații
de producere a betonului care va dubla capacitatea de
producere, va reduce costurile și va genera 10 locuri
noi de muncă.

28,750 Euro

Componenta 2 - START-UP

9

L1 / C2
/ 38

Mocanu Elena

Pagini web:
www.eu4cahul.md www.eu4ungheni.md

Covrigărie „La Bunica”

s. Roșu

Covrigăria „La Bunica” va procura echipament
specializat - cuptoare, vitrine, frigider, mașină de cafea,
căruță itinerantă - pentru a produce şi vinde covrigi,
patiserie după rețete tradiționale. Planifică vânzarea cu
ajutorul unei căruțe itinerante în diverse locații, la
Parteneri:

22,836 Euro

festivaluri și alte evenimente și va genera până la 4
locuri noi de muncă.

10

11

L1 / C2
/ 11

Curjos Mihai

L1 / C2
/ 29

Voina
Victor/Gospodărie
Țărănească
”Voina Victor
Dumitru s. Roșu”

Atelier de prelucrare a
cerii de albine

Fermă de zarzavaturi în
spații protejate

L1 / C2
/ 51

Pascal Cătălina

Atelier de fierărie

L1 / C2
13
/ 53

Dunas Sergiu/
”AGROSTORE”
SRL

Producerea de
amestecuri combinate de
nutrienți pentru pasări și
animale

12

Pagini web:
www.eu4cahul.md www.eu4ungheni.md

s. Larga
Nouă

Atelier de procesare a cerii. Acesta planifică procurarea
echipamentului specializat pentru producerea fagurilor,
compresor, cântar și forme de silicon pentru lumânări.
Activitatea de bază a atelierului va fi fabricarea fagurilor
artificiali din ceară naturală (foițelor din ceară prin
metoda turnării la cald) și lumânări decorative din ceară
naturală. Afacerea va genera 3 locuri noi de muncă.

23,677 Euro

s. Roșu

Gospodăria țărănească își propune cultivarea
zarzavaturilor în sere prin instalarea serei din blocuri,
sistem de irigare și de încălzire a serei. Se planifică
cultivarea salatei verzi, cepei verzi, mărarului,
pătrunjelului, mintei și busuiocului. Investiția va genera
4 locuri de muncă, iar produsele vor fi vândute către
HoReCa din regiune.

25,000 Euro

c. Zîrnești

Atelier de fierărie preconizează să procure echipament
specializat de prelucrare a fierului rece care va spori
productivitatea acestuia și va genera 3 locuri noi de
muncă. Atelierul va produce și comercializa produse din
fier prin tehnici noi, mai eficiente și mai competitive pe
piață.

15,000 Euro

mun. Cahul

Compania a fost fondată în iulie 2020 pentru a produce
și a comercializa hrană granulată pentru animale în
regiunea de sud. Investiția va consta în procurarea și
instalarea unei linii de producere pentru amestecuri
granulare furajere, care va genera 4 locuri noi de

15,000 Euro

Parteneri:

muncă. Compania planifică majorarea capacității de
producere, calitatea și ambalarea produselor.

Componenta 3 – ANTREPRENORIAT SOCIAL

14

L1 / C3
/ 19

Dincă Vasile/AO
”Pro-Lumina”

Pagini web:
www.eu4cahul.md www.eu4ungheni.md

Catering social

mun. Cahul

Compania de catering, care va furniza produsele
alimentare gata preparate destinate consumului
alimentar pentru angajații agenților economici și ai
instituțiilor publice din municipiul Cahul preconizează
procurarea de echipament și utilaj de bucătărie. ONG
„Pro-Lumina” este activă mai mult de 18 ani în regiunea
de sud în domeniul social, ajutând grupurile vulnerabile.
Inițiativa antreprenorială socială se referă la crearea și
dezvoltarea unei companii de catering pentru a obține
fondurile necesare pentru proiectele sociale cât și
crearea a 8 locuri noi de muncă.

Parteneri:

20,000 Euro

