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Femeile antreprenoare, în special micile producătoare 
locale și femeile proprietare de afaceri din mediul rural, 
înregistrează rezultate mai mici, în ceea ce privește  
veniturile obținute, decât afacerile conduse de bărbați 
din cauza impedimentelor și obstacolelor sistemice în 
bază de gen. 

Datele statistice demonstrează că rezultatele econo- 
mico-financiare ale întreprinderilor deținute de femei ar 
putea atinge sau chiar întrece rezultatele economico- 
financiare ale întreprinderilor deținute de bărbați, dacă  
ar activa în condiții egale. 

Însă impactul economic al pandemiei, dar și al crizelor 
provocate de situația din regiune, au afectat într-o măsu- 
ră mai mare femeile și, în special, femeile antrerenoare.

Cu toate acestea, femeile producătoare demonstrează 
reziliență și ambiție pentru a avansa egalitatea de gen, 
a contribui la creșterea economică și a aduce o valoare 
adăugată înaltă economiei naționale.  

Este foarte important să sprijinim femeile producătoare 
în dezvoltarea afacerilor pentru a asigura o dezvoltare 
sustenabilă echitabilă nu doar a sectorului, dar și a  
întregii economii.

În ceea ce privește eforturile la scara națională a Republicii  
Moldova, sunt sesizabile progresele în dezvoltarea și  
promovarea politicilor pentru abilitarea economică a 
producătoarelor locale, inclusiv celor din mediul rural, și 
facilitarea dezvoltării afacerilor locale. 

Prin asistența de dezvoltare oferită de către Suedia, sunt 
susținute diverse proiecte de dezvoltare economică, inclusiv 
cele dedicate femeilor antreprenoare. 

Încercăm să complimentăm eforturile statului și, prin 
această asistență, să le oferim posibilitatea producă- 
toarelor să acceseze diferite fonduri și oportunități.

Dominika STOJANOSKA, 
Reprezentantă de țară UN Women Moldova:

Excelența Sa, Katarina FRIED, 
Ambasadoarea Suediei la Chișinău
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GRANOLEYA GRANOLEYAGulpe Victoria 

@granoleya

@granoleya

Pasiunea pentru producerea granolei a început din dorinţa de a da un suflu nou
bucatelor tradiţionale. Așa a apărut GRANOLEYA, granola locală, direct din cuptorul 

cald al unei bucătării în care domnește dragostea pentru gust și sănătate.
E delicioasă și cu drag o recomandăm pentru micul dejun, prânz sau cină!

Granola și cereale

+373 798 05 557

www.granoleya.md
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+373 791 100 24

Chișinău

@fulgi.mic.dejun

@FulgiMicDejun

MIC DEJUN MIC DEJUNRudico Ecaterina 
Am pornit de la o provocare, o încercare, dorinţa și visul de a deveni antreprenoare. 
Așa a apărut afacerea! Continuă să fie marea mea provocare, dar cu fiecare criză 

depășită descoperim noi oportunităţi. Muncim zilnic și depunem efort ca să 
realizăm acest vis. Mă bucură rezultatele obţinute și cu multă dragoste  

oferim un mic dejun sănătos pentru familia dumneavoastră.

Granola și cereale
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+373 60 558 255

Florești

@Fulgi-de-Cereale-RONŢI

RONŢI RONŢISobol Angela

Produse multe, dar puține de calitate. Din grija pentru familia mea, din necesitatea de 
a asigura copiilor un mic dejun sănătos, a apărut Ronţi — fulgi de cereale fără gluten, 

conservanţi și coloranţi. Cu aceeași grijă și dragoste vă oferim produsele noastre.

Granola și cereale
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+373 79 251 001

@ada_manufacture

@adamanufacture

ADA MANUFACTURE ADA MANUFACTUREAgafonov Anastasia 

Am pornit de la ideea unor dulciuri sănătoase ce pot fi consumate și de copiii mici. 
Pe măsură ce mai multe persoane degustau produsele noastre, sporea cererea 

consumatorilor. Calitatea materiei prime este crucială: doar fructe proaspete, 
de calitate superioară. Satisfacția și fidelitatea cumpărătorilor este 

cea mai mare apreciere adusă muncii noastre.

Vadul 
   lui Vodă

Fructe uscate și pistil
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+373 79 129 174

valentina.buhna@gmail.com

@flavorya

@Flavorya.org

FLAVORYA FLAVORYABuhnă Valentina

Inspirată de diversitatea de gusturi, arome și culori, FLAVORYA surprinde esenţa 
naturii și o reinventează în produse sănătoase deshidratate. De la o pasiune 
în propria bucătărie am ajuns la produse apreciate local și internaţional. Prin 

muncă și perseverenţă tindem să cucerim noi hotare cu gusturi inconfundabile.

Nisporeni

Fructe uscate și pistil
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+373 780 05 999

@fructeliofilizat

@fructeliofilizate.md

SUBLIM SUBLIMCaisîn Daniela

Din dorinţa de a aduce pe masa consumatorului un produs nou și sănătos, în 2020,
am decis să investim în utilaj modern de liofilizare. Liofilizarea este cea mai bună  
metodă de conservare cunoscută industriei alimentare, produsele își păstrează 

96% din proprietăţi și beneficii. Lucrăm la diversificarea sortimentului de produse, 
dorim să producem propria materie primă pentru a asigura calitatea produselor.

Ialoveni

Fructe uscate și pistil
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+373 691 268 27

@pistil.md

www.pistil.md

FRUITS & BERRIES FRUITS & BERRIESCastraveţ Ludmila

Dragostea pentru gustul de acasă m-a determinat să-mi deschid o afacere proprie 
pentru a fabrica deserturi naturale vegane, care pot fi consumate chiar din primul an 

de viaţă. Cu peste 20 de ani de experienţă acumulată în domeniul uscării fructelor, 
vă prezint Delicii din Natură — sloganul care reunește gust, calitate, siguranţă și 

savoarea fructelor moldovenești conservate prin deshidratare.

Criuleni

Fructe uscate și pistil
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RoDo RoDoMorozan-Cibotaru Luminiţa

Produsele RO DO by ROADA DOMNESCĂ sun create doar din fructe proaspete, 
calitative, crescute în livezile proprii de prune și mere. Deci, suntem o companie care 

asigură integral calitatea produsului: de la procesul de cultivare, colectare și procesare 
a fructelor. Astfel, supraveghind în mod strict fiecare etapă producem prune uscate, 

chipsuri, inele și crackers din mere.

Nisporeni

+373 696 777 70

www.rodo.md

@Rodo_by_roada_domneasca

@rodo.by.roada.domneasca

Fructe uscate și pistil
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CHOCOMAGIC CHOCOMAGICBudan Alina

Am pornit din dorinţa de a le oferi copiilor mei o ciocolată veritabilă. 
De la o reţetă simplă, am ajuns să experimentăm cu adaosuri și arome naturale, 

astfel ca la finele anului 2021 să fim nominalizaţi de către Notorium și să luăm  
premiul I și titlul de Marca Anului 2021. În continuare vă vom răsfăţa cu  

gusturi noi ale unei ciocolate veritabile și sănătoase.

Chișinău

+373 790 875 83

www.chocomagic.md

@chocomagic.md

@ChocoMagic

Ciocolată, dulceață și pastă de nuci
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MOFT DULCE MOFT DULCEHadjivu Nadejda

Mica noastră afacere s-a născut în SUA, de unde am revenit cu visul de a oferi un moft 
dulce pentru consumatorii autohtoni. Astfel, am creat un asortiment larg de produse 

sănătoase din paste de nuci și caramelă. Chiar dacă pare imposibil, 
noi ne dorim ca mofturile din Moldova să ajungă cât mai departe.

Chișinău

+373 680 090 79

www.moft-dulce.md

@Moft.dulce

@Moft.dulce

Ciocolată, dulceață și pastă de nuci
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LEFRUCOM LEFRUCOMCetulean Stela

Uscarea este cea mai bună soluţie pentru a menţine calităţile nutritive și gustative 
ale fructelor pe timp îndelungat. După achiziționarea liniei de învelire în ciocolată 

a fructelor, am lărgit gama de produse. Astfel prunele, nucile, cireșele, vișinele, 
merele glazurate cu ciocolată, precum și tomatele, sfecla sau bostanul uscat 

sunt doar câteva dintre deliciile oferite cu drag consumatorilor noștri.

Soroca

+373 69 262 519

www.lefrucom.com
@lefrucom

Ciocolată, dulceață și pastă de nuci
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SWEET AND CHILLI SWEET AND CHILLIUșurelu Diana

Într-o vară am plantat cu familia ardei dulci, sperând la o roadă bogată, 
dar în toamnă mare ne-a fost surpriza să depistăm că ardeii sunt... iuţi. 

Inspiraţia a venit de la reţeta românească de dulceaţă din ardei iuţi, pe care am 
adaptat-o la gusturile consumatorilor, cu diferite adaosuri pentru a fi pe placul tuturor. 

Așa a apărut produsul nostru SWEET AND CHILLI.

Nisporeni

+373 069 411 113
@sweet.andchilli

@sweet.andchilli

Ciocolată, dulceață și pastă de nuci
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Graur Cătălina

De 13 ani creștem plante frumoase cu dragoste și grijă. 
Florile noastre emană dragoste, tandreţe și bucurie atât celor care le primesc, 

precum și celor ce le oferă. Cu drag transmitem celorlalţi acest dar.

Chișinău

+373 603 820 44
@flori_pentru_curtea_ta

@floripentrucurteata

FLORI PENTRU CURTEA TA FLORI PENTRU CURTEA TAFlori, ceai și plante medicinale
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Erhan Ina

Afacerea mea este o simbioză perfectă de cunoștinţe, studii în domeniul horticol 
și pasiune. Terapie prin frumos, culoare și parfum, cu circa 80 soiuri de trandafiri, 

dar și alte tipuri de flori. O afacere înfloritoare la propriu și la figurat.

Bălți

+373 69 450 712 @Flower-Shop

FLOWER-SHOP FLOWER-SHOPFlori, ceai și plante medicinale
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Sincu Ala

Levănţica este o afacere de familie, pornită din dorinţa pură de a păstra și  
valorifica un pământ rămas moștenire. Pe cât de simplu sună, pe atât de adevărat. 
În 2020 am lansat primele produse pe piața, pe care le-am dezvoltat și diversificat. 

Acum avem o gamă largă cu și din levănţică. Scopul nostru este să asigurăm  
o experienţă peste așteptările consumatorului.

Dondușeni

+373 696 677 41
@levantica.eu

@Levantica.eu

LEVANTICA.EU LEVANTICA.EUFlori, ceai și plante medicinale
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Balahtari Anna

Anual colectam plante pentru consumul de ceai al familiei. Ulterior am cumpărat 
un mic deshidrator pentru deshidratarea plantelor și în 2019 am participat 

la primul târg, unde am rămas plăcut surprinsă de vânzările și reacţia clienţilor. 
Aprecierea clienţilor m-a motivat și m-a inspirat să aduc pe piaţă ceaiuri aromate, 

naturale și foarte gustoase din plante medicinale.

Sângerei

+373 69 696 80
@aromanatur

@aromanatur

AROMA NATURII AROMA NATURIIFlori, ceai și plante medicinale
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Moroșan Galina

M-am inspirat după vizita unui magazin de săpunuri natural de peste hotare.
Am început prin a produce săpun natural pentru familia mea.

În timp, am extins gama și volumul producerii, însă calitatea și dragostea mea 
în fiecare bulă de săpun au rămas constante,

Chișinău

+373 079 436 615
@Galina010

@gmmagicsoap

G&M MAGIC SOAP G&M MAGIC SOAPSăpun, lumânări și cosmetică naturală
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Condraţchi Zinovia

Contabilă de profesie, la pensionare am decis să lansez o afacere.
Produc lumânări din ceară naturală de albine. Afacerea mea este o sursă de motivaţie, 

împart cu drag experienţa mea cu alte femei producătoare și încerc să fiu  
un exemplu demn de urmat pentru tânăra generaţie.

Râșcani

+373 671 733 98 @PrisacaBunicii

PRISACA BUNICII PRISACA BUNICIISăpun, lumânări și cosmetică naturală
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Zaiţev Olga

Lumânările m-au fascinat mereu, în special cele handmade. Din ceara care 
mi-a rămas, după extragerea mierii de albine, am creat prima lumânare, 

într-un borcănaș. Am experimentat și studiat mult până am deprins secretele 
acestui meșteșug. Astfel a apărut ApiCandle, lumânări din ceară naturală 

de albine, speciale prin culoarea și aroma lor deosebită.

Anenii Noi

ApiCandle ApiCandle

+373 698 699 02
@api_candle_lumanari_naturale

@ApiCandle

Săpun, lumânări și cosmetică naturală
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Zamorina Olga

Totul a pornit de la un hobby pentru cosmetica naturală. Cu timpul am început 
a-mi expune produsele la târguri specializate, iar primele vânzări mi-au dat aripi. 

Deja am cliente și clienți, iar numărul lor crește. Continui să dezvolt gama  
de produse și să bucur femeile cu produse cosmetice naturale de calitate. 

Tiraspol

OlyNaturel OlyNaturel

+373 795 171 66

www.olynaturel.md 

@olynaturel

@olynaturel

Săpun, lumânări și cosmetică naturală
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Ţîu Olga

Din dorinţa de a-mi crea propria afacere acasă, am plantat primele hectare de mure. 
Mai puţin cunoscute pe piaţa locală, cu fructele am împărtășit și cunoștinţe cu privire 

la vitamine și multiplele beneficii pentru sănătate. Aducem cu multă 
dragoste pe masa consumatorilor noștri produse de calitate și cu gust veritabil.

Cahul

Mure de Pădure Mure de Pădure

+373 697 098 30 @mure.depadure.5

Fructe, nuci și pomușoare
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Chisca Rodica

Revenind în ţară, am înfiinţat o plantaţie de prune în localitatea de baștină. Cu pași mici, 
dar siguri îmi dezvolt afacerea, realizăm prune în stare proaspătă, dar am lansat și un 
produs nou — ţuică din prune. Pentru o ţuică veritabilă folosim doar fructe proaspete și 

de calitate, și, ne bucurăm în continuare, de cele mai înalte aprecieri ale clienţilor.

Hîncești

ȚINUTA BUCIUM ȚINUTA BUCIUM

+373 698 638 11

www.plums-moldova.com

@tinuta.bucium

@tinuta.bucium

Fructe, nuci și pomușoare
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Niţoreanu Svetlana 

Ideile spontane sunt cele mai ingenioase. Ideea de afacere a apărut din dragostea 
pentru produse sănătoase și ecologice. Am întâmpinat dificultăţi, provocări, dar 

în continuare muncim pentru a aduce cumpărătorului alune de calitate, 
ecologice și sănătoase, cultivate cu dragoste pe un pământ curat.

Căușeni

ALUN ECOLOGIC ALUN ECOLOGIC

+373 69 212 118 @oro_del_bosco

Fructe, nuci și pomușoare



Am pornit de la 200 de plante, iar acum întreţinem o plantaţie de goji pe o suprafaţa 
de 6 hectare, utilizând 4 camere frigorifice, 2 uscătorii și o linie de procesare. Planurile 

pentru viitor se rezumă la certificarea produselor, obţinerea certificatelor internaţionale 
pentru export, sucuri și dulceţuri din goji în amestec cu alte pomușoare.
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Vetrici Elena

Ungheni

FrigoDorAgro FrigoDorAgro

+373 68 227 926 www.goji.md

Fructe, nuci și pomușoare
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Pompuș Irina

Am decis să cultiv mure din marea pasiune pentru plante și natură. Am ales murele, 
deoarece această cultură poate fi crescută ecologic, cu un impact minim asupra 

mediului înconjurător, dar și prezintă beneficii impresionante pentru sănătatea omului.  
Afacerea mea prevede multă muncă, dar cu gust dulce și succes binemeritat!

Orhei

POMRUBUS POMRUBUS

+373 69 129 676 @POMRUBUS

Fructe, nuci și pomușoare



56 57

“

”

Macovei Inna 

Din grijă și dragoste faţă de mediul înconjurător și oameni, am început să cultivăm 
zmeură. Toate economiile le-am investit într-o mică plantaţie de zmeură și treptat 
am crescut la 3 hectare. Târgurile locale sunt locaţia unde ne vindem produsele 

și facem schimb de experienţă cu alți producători și producătoare. 
Astfel a apărut și ideea de a produce dulceaţă, lichior și suc din zmeură.

Edineț

ZMEURA NOASTRĂ  ZMEURA NOASTRĂ

+373 790 30 774
@zmeuranoastra

@Zmeura Noastră

Fructe, nuci și pomușoare
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Malcocean Veronica

Ideea a pornit de la o experienţă trăită în Italia la culesul pomușoarelor.
M-a impresionat varietatea soiurilor, aroma și gustul delicios. La întoarcerea în ţară 

am investit în două sere cu căpșune, și așa, timp de 4 ani, am ajuns la 12 sere, 
în care am investit fiecare leu muncit. Sunt mândră de ceea ce fac!

Căușeni

VeroniKa KăpșuniKa VeroniKa KăpșuniKa

+373 688 74 991  VeroniKa KăpșuniKa

Fructe, nuci și pomușoare
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Căpăţînă Ina

Ideea procesării fructelor și a pomușoarelor a apărut cu 7 ani în urmă. Am studiat 
piaţa, oferta și cererea, și ulterior cu alţi antreprenori am fondat și cooperativă de 

întreprinzători pentru a valorifica produsul finit. Ne-am confruntat cu diverse provocări, 
dar, în pofida tuturor dificultăţilor, am reușit să dezvoltăm afacerea. Visăm să exportăm 

în Romania și Austria, unde produsele noastre sunt apreciate și așteptate.

Ialoveni

MoBerry MoBerry

+373 691 58 931

www.moberry.md

@moberry_md

BerryMania

Fructe, nuci și pomușoare
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Dintr-o mare pasiune din copilărie a apărut ideea de a prepara turtă dulce 
artizanală după o reţetă veche, adaptată gustului și formelor moderne. Cea mai 

mare dificultate este promovarea produsului iar datorită târgurilor oamenii cunosc, 
cumpără și apreciază produsele noastre. Îmi doresc un atelier artizanal, unde, 

împreună cu vizitatorii, să preparăm turtă dulce. 

Chișinău

+373 600 607 66
@dulciurilebasarabencelor_rm

@dulciurilebasarabencelor1

Pâine și produse din pâinePleșca RitaDulciurile Basarabencelor Dulciurile Basarabencelor
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Din pasiunea pentru bucatele tradiţionale a apărut ideea de producere a tăiţeilor de 
casă! Afacerea se dezvoltă cu pași mici și multă responsabilitate. Muncim mult și cu 

dedicaţie, să fim cei mai buni. Astfel, creștem vânzările și chiar exportăm!

Chișinău

+373 797 749 17
@pastecuca

@pastecuca

Vrabie AlionaPASTE CUCA PASTE CUCAPâine și produse din pâine
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Pâinea este și va fi întotdeauna principalul produs pe masa noastră, iar noi vă aducem 
savoarea pâinii de casă, dulciurile copilăriei, produse cu grijă faţă de tradiţii. 

Le oferim consumatorilor noștri pâinea cu gust de copilărie, cu dor de bunici și casă.

Strășeni

+373 790 793 99 @casabunicuteifeo

Ursu FeodoraCASA BUNICUŢEI CASA BUNICUŢEIPâine și produse din pâine
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Ideea a pornit de la moara buneilor mei, pentru ca moara să nu “moară”  
din cauza lipsei de clienţi. Ne-am gândit că ar fi bine să producem covrigei, 

dar puţin mai neobișnuiţi: covrigei cu vin, după o reţetă italiană. 
Am experimentat cu gusturi și adaosuri, lărgind gama de covrigei.

Căușeni

+373 688 39 125
@taralli.covrigei

Taralli Covrigei

Gadimba AlexandraTARALLI COVRIGEI TARALLI COVRIGEIPâine și produse din pâine
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Pasiunea pentru plantele cu proprietăţi terapeutice a pornit de pe malurile Dunării, 
transmisă de bunica și mama mea. Cu timpul, pasiunea mi-a schimbat viaţa, cultiv 

și studiez în continuare plantele medicinale, beneficiile pentru sănătatea omului, 
în special în îmbinare cu un astfel de produs miraculos precum mierea de albine.

Anenii Noi

+373 600 309 45
@apiherb

@ApiMaryEnergy

GorganElena-ApiHerb

Gorgan ElenaApiHerb ApiHerb

GorganElena-ApiHerb

Miere și produse apicole
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“

”

Acum 6 ani, bunelul meu, apicultor în a 3-a generaţie, a rămas cu o canitate mare  
de miere pe care nu reușea sa o vândă. Am căutat soluţii, am studiat piaţa și am  

văzut foarte puţină miere autohtonă pe rafturile magazinelor. Iar ca să ajungă mierea 
bunelului în magazine este nevoie să fie persoană juridică, miere de calitate și certifi-
cată, ambalată și etichetată frumos... deci m-am pus pe treabă. Am speranţă, curaj, 

voinţă și dorinţă să produc cea mai bună miere pentru sănătatea oamenilor.

Chișinău

+373 798 333 90 @HoneyHouse.md

Miere și produse apicoleRusnac VictoriaHONEY HOUSE HONEY HOUSE



74 75

“
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Afacerea a luat naștere din entuziasmul și dragostea a doi tineri studenţi.
Am pornit cu 10 familii de albine, iar peste câţiva ani nu doar că am lărgit numărul 

stupilor, dar am și reușit să deschidem ușile unei pensiuni agroturistice. Vă așteptăm 
cu drag în excursii la albine, degustare de produse, relaxare în sânul naturii, 

apiterapie, distracţie și bucate delicioase.

Călărași

+373 684 687 10 @stupina_din_codrii_moldovei

www.stupinacodrilor.md@MiereBravicea

Sobol VictoriaStupina din Codrii Moldovei Stupina din Codrii MoldoveiMiere și produse apicole
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Afacerea a pornit de la ideea de a realiza mierea și ceara de albine într-un mod 
mai deosebit, de a păstra conceptul de armonie cu natura și de a mă regăsi total 
în ceea ce fac. Scopul nostru este de a aduce pe masa dumneavoastră cea mai 

naturală și gustoasă miere, lumânări din ceară naturală de albine și de a  
vă bucura cu cele mai deosebite cadouri.

Ialoveni

+373 698 60 358
@stupinabeesmart

@stupinabeesmart

Bolocan CristinaSTUPINA BEESMART STUPINA BEESMARTMiere și produse apicole
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“

”

Din dragostea pentru albinuţe și natură, din dorinţa de a promova un mod de viaţă 
sănătos a apărut afacerea pe care continui să o dezvolt și astăzi. Mierea de albine 
cu multiple beneficii pentru sănătate este izvor de inspiraţie pentru mine și cei care 

muncesc alături de mine. Este darul naturii oferit cu dragoste pentru dumneavoastră!

Ialoveni

+373 787 000 48
@stupinamarioarei

@stupina2016

Munteanu EcaterinaSTUPINA MĂRIOAREI STUPINA MĂRIOAREIMiere și produse apicole
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Afacerea noastră este o afacere de familie, care a dat roade din dragostea  
și pasiunea faţă de albine. Am pornit activitatea de la zero, cu primii 20 de stupi, 

fiind călăuziţi doar de entuziasm și visul pentru propria afacere.
Cu multă muncă și dedicaţie, am reușit să ne realizăm visul.

Ștefan      
     Vodă

+373 695 333 26
@aur_dulce

@MiereAurDulce

Pîslari SvetlanaAUR DULCE AUR DULCEMiere și produse apicole
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În 2016 am cumpărat 8 stupi cu albine, la care am muncit cu toata familia,  
mic și mare, pentru ca astăzi să ne bucurăm de roada a circa 100 de familii. 
Dorim să ne dublăm numărul de familii de albine și să dezvoltăm o afacere 

dulce și sănătoasă, cu care să ne mândrim noi și copiii noștri.

Călărași

+373 608 428 98
deliciul.florilor

@deliciulflorilor  

Chicu SvetlanaDELICIUL FLORIL DELICIUL FLORILMiere și produse apicole
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“
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Ne-am dorit de la început să fim mai aproape de natură! De aceea am cumpărat 
un lot de pământ în inima Codrilor și am sădit cincisprezece mii de salcâmi și 
alţi pomi pentru albinuţele noastre. Cu multă muncă și perseverenţă, afacerea 

crește și ne bucurăm de roadele muncii, participăm la târguri și iarmaroace 
unde ne așteaptă clienţii fideli.

Strășeni

+373 799 141 25 @shokomiod

Vasilov Natalia ШОКОМЁД  ШОКОМЁДMiere și produse apicole
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“
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Dulce Dar, reprezintă nu doar produse apicole de înaltă calitate, dar și o gamă 
variată de cadouri sănătoase și gustoase. Totul a început acum 5 ani din pasiunea 

pentru apicultură, fiind o afacere mică de familie. Promovăm în continuare  
calităţile miraculoase ale mierii și dezvoltăm un nou concept de consum 

prin cadouri ce conţin produse apicole.

+373 697 28 332
@dulcedarcumiere

 @dulcedarcumiere

Ștefan      
     Vodă

Belecciu NataliaDULCE DAR DULCE DARMiere și produse apicole
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“

”

Marea pasiune a soţului, apicultor în a cincea generaţie, m-a motivat și m-a făcut 
să îndrăgesc albinele și această meserie! Dezvoltăm împreună o afacere de familie, 

în care ne implicăm cu dragoste și dedicaţie. Dragostea și grija albinuţelor, gustul 
florilor și albastrul cerului le oferim în dar cu fiecare strop de miere.

Nisporeni

+373 792 31 000

www.apicolamiron.md

@apicola_miron

@apicolamiron

Miron NataliaAPICOLA MIRON APICOLA MIRONMiere și produse apicole
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“

”

Afacerea mea a pornit de la dragostea faţă de animale și interesul de mică
pentru creșterea oiţelor. Afacerea a luat avânt și se dezvoltă armonios, iar 
astăzi deja putem să ne bucurăm de rezultatele obţinute. Produsul nostru, 

Kavarma de Slobozia Mare e solicitat pe piaţa internă și externă. 
Deși nu exportăm direct, produsule noastre au ajuns în multe ţări europene.

Cahul

+373 601 45 004 Kavarma de Slobozia Mare “Miorita”

Brânzeturi și produse din carneBratu MarcelaKavarma de Slobozia Mare Kavarma de Slobozia Mare
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“
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Cu 3 grajduri vechi din fosta ferma sovietică obţinute la cota valorică, 
eu — contabilă de profesie, m-am lansat în zootehnie. Unicul plan cu care 

m-am pornit și nu s-a modificat, a fost să obţinem un ciclu de produs închis, 
să aduc în faţa consumatorului final un produs integral, calitativ și sigur, 

pentru care îmi asum responsabilitatea.

Soroca

+373 601 45 004

Catlabuga LudmilaVITA-BIOFARM VITA-BIOFARMBrânzeturi și produse din carne
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“
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Ne pasă de ceea ce punem pe masa copiilor noştri. Din dragoste pentru o 
alimentație sănătoasă, în 2006 am pornit un drum deloc uşor şi am creat o  

întreprindere specializată în producerea afumăturilor autentice din carne, fără chimie 
şi aditivi, exclusiv coaptă la foc de lemn de stejar. Ograda părintească din localitatea 
Stația Calea Ferată Catranîc a devenit locul perfect pentru afacerea noastră. Muncim 

zi de zi pentru a pregăti cele mai gustoase şi naturale fabricate din carne.

Fălești

+373 791 465 94
@lencautan_meat

Bunătăţi de la Familia Lencauţan

Lencauțan SvetlanaLENCAUȚAN MEAT LENCAUȚAN MEATBrânzeturi și produse din carne



96 97

“
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Am început cu câteva oiţe dăruite de părinţi, în care am continuat să investim 
muncă asiduă și banii acumulaţi, pentru ca astăzi să aducem pe masa consumatorilor 

brânzeturi de calitate din lapte natural din propria fermă de oi și capre. 
Procesarea are loc în mini-fabrica noastră cu respectarea tuturor cerinţelor sanitare.

Drochia

+373 692 58 151
@_ferma_vismalv

SRL ‘Vismalv’

Ţurcanu Aliona VISMALV VISMALVBrânzeturi și produse din carne



98 99

“

”

Două surori unite de aceeași pasiune, am început să confecţionăm bijuterii cu flori 
și plante naturale. Curând am realizat că această pasiune poate fi transformată 

într-o mică facere. Avem marele noroc de o ţară cu floră bogată. 
Materia primă crește în abundenţă pe câmpurile, în pădurile și grădinile noastre, 

care poate fi transformată în adevărate opere de arte.

Chișinău

+373 601 68 006

www.lurity.md

@lurity.md

Lurity Hand Made

Artizanat și produse handmadeCarabeţchi Ana & Iamboglo Alina LURITY LURITY
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“

”

Creez bijuterii  și obiecte de decor din porțelan rece. Fiecare petală este făcută 
manual, iar în final florile seamănă izbitor cu cele naturale, doar că sunt mai dure 

şi mai rezistente. Dragostea pentru artă și spiritul creativ mă motivează 
să îmi dezvolt afacerea plină de culoare.

Bălți

+373 680 87 023
@ina_motrescu

@portelan.rece

Motrescu InaPORŢELAN RECE PORŢELAN RECEArtizanat și produse handmade
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“
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Bunica mea făcea oale din lut și am hotărât să ducem tradiţia 
mai departe, acasă, în satul Iurceni.

Nisporeni

+373 79 192 448 Ceramica Iurcen

Panţâr MarcelaCERAMICA IURCENI CERAMICA IURCENIArtizanat și produse handmade
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“

”

Promovăm educaţia prin joacă, iar colecţia de jucării pe care o creăm le oferă 
părinţilor o alterntivă eficientă în lupta cu ecranele telefoanelor mobile prin dezvoltarea 

creativităţii și a inteligenţei copiilor.  Din aprilie 2012 ne jucăm și învăţăm, creăm sau 
importăm jocuri și jucării, și inventăm metode noi de a ocupa și inspira copiii.

Chișinău

+373 788 00 700

www.edujoc.com

@edujocmd

@edujoc.eu

Educație prin jocNovac VictoriaEDUJOC EDUJOC
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Acest catalog a fost eloborat de platforma
„LA MOLDOVA ACASĂ”  

în parteneriat cu 
ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ „LEGAL TECH”

în cadrul proiectului:

„Sprijin femeilor producătoare locale în dezvoltarea afacerilor,
pentru creșterea durabilă și reziliența în contextul
pandemiei Covid-19 și a potențialelor sale urmări”

implementat la inițiativa UN Women Moldova 
cu sprijinul financiar al Suediei.

Bălți

Nisporeni

Drochia

Fălești

Soroca

Cahul

Ștefan Vodă

Chișinău

Călărași

Căușeni

Anenii Noi

 Strășeni

Ialoveni

Edineț

Hîncești

Florești

Vadul lui Vodă

Sângerei

Dondușeni

Râșcani

Tiraspol




