
O nouă istorie de succes pe care dorim să o prezentăm, este 
cea a Angelei Gherciu, realizată cu fondurile obținute 
datorită unui mini-grant oferit de AO EcoContact, în 
cadrul Proiectului Măsuri de adaptare și reziliență la 
schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona 
Ramsar „Nistrul de Jos”, �nanțat de Agenția Austriacă de 
Dezvoltare. Grantul are scopul de a susține dezvoltarea 
afacerilor mici conduse de femei din comunitățile vizate în 
cadrul Zonei Ramsar „Nistrul de Jos” – afaceri care 
generează venit în baza valori�cării resurselor 
ecosistemice și a dezvoltării condițiilor pentru reziliența la 
schimbările climatice.”

*****

O afacere prietenoasă mediului 
pentru o redimensionare a 
relației omului cu natura
 

În satul Palanca, am cunoscut-o pe Angela, care, împreună 
cu soțul său – ambii ingineri IT de profesie – sunt implicați 
în realizarea unei mici afaceri de familie. Deși lucru nu le 
lipsea la oraș, precum povestește protagonista acestei istorii, 
„... era prea multă tehnologie acolo, iar necesitatea de a reveni 
în natură, pe locurile unde am copilărit, nu mai putea � 
amânată.”
Ideea inițierii unei afaceri s-a conturat mai bine atunci când 
femeia a moștenit un lot de pământ de la bunica sa – teritoriu care a fost curățat pe porțiuni 
și amenajat pentru amplasarea mai multor sere în care familia planifica să cultive produse 
ecologice. 
Pentru aceasta, Angela ne-a povestit că a fost nevoie de mai multe investiții, atât în termeni 
economici, cât și de cercetare, studiere, informare, etc. 
„Am decis să producem fructe și legume ecologice, deoarece cazurile de intoxicare cu produsele 
din comerț sunt tot mai multe. Nu putem spune că sunt sută la sută ecologice, dar orice 
substanță nutritivă, este foarte bine studiată și administrată, în doze minime, astfel încât să nu 
afecteze sănătatea plantei și a omului. Am citit, ne-am informat, noi ne�ind specialiști în 
domeniu. Au fost si greșeli, dar acum suntem mândri ca avem roșii și frumoase și gustoase.” – 
susține femeia. 

Din fondurile unui alt grant pe care l-au obținut, soții au reușit să construiască și 
un sistem de irigare, iar cu ajutorul grantului oferit de AO EcoContact, soții au 
procurat un tractor care le-a fost de mare ajutor în pregătirea terenului pentru 
construcția ulterioară a serelor și sădirea mai multor pomi fructiferi. 
Partea a doua a afacerii, care se bucură de rezultate bune în agricultură, o 
reprezintă o crescătorie de struți, pe care familia îi crește în cadrul unei mici ferme, 
amplasate pe același teritoriu. De altfel, aceste păsări primite cadou de soțul 
Angelei, la final de misiune în Africa, s-au adaptat foarte bine la condițiile din 
Moldova, iar pentru că au vrut să pornească o afacere cu totul inedită, soții au decis 
să îi crească și, de ce nu, să „producă” alte generații. Astăzi, în ferma lor crește un 
pui de struț 100% produs în Moldova.  
Printre momentele amuzante, urcușurile și coborâșurile tipice unei afaceri, au fost 
abordate și provocările actuale, care sunt un adevărat tur de forță pentru businessul 
mic. Totuși, Angela rămâne optimistă, precizând că orice dificultate trebuie 
depășită, iar odată inițiată o afacere, ea trebuie doar continuată.  
“Restricțiile de deplasare, odată cu declanșarea epidemiei de Covid-19, au adus și 
impedimente, dar au venit și cu posibilități. Foarte multă lume a fost nevoită să 
renunțe la vacanțele peste hotare. Nu mai vorbim de fermieri, care nu își permit să 
stea mult timp departe de casă. Având această fermă și această plantație, noi le-am 
oferit vizitatorilor posibilitatea de a se odihni activ, aici în țară. Intenția noastră era 
să promovăm turismul rural și produsele ecologice crescute în Moldova. Considerăm 
că este o combinație de servicii, care întrunește un public mai vast.”
Cât despre planurile de viitor, familia intenționează să creeze un mic parc, o pensiune 
turistică și o grădină zoologică, astfel încât moldovenii să se poată bucura de o 
vacanță adevărată la ei acasă. 
De asemenea, familia dorește să dezvolte și o latură socială a afacerii, un azil pentru 
persoanele în etate, care reprezintă și una dintre cele mai vulnerabile categorii de 
populație de la noi din țară. 
“Sunt foarte multe persoane cu dizabilități – practic, sunt abandonați. Mai este și 
problema bătrânilor care sunt lăsați în voia sorții. Copii lor merg peste hotare și 
îngrijesc de alți bătrâni, în timp ce părinții lor rămân abandonați. Și nu este corect!” 
– susține Angela.
Angela este conștientă că proiectul lor de afacere este unul foarte ambițios, nelipsit 
de schimbări, dar tocmai acestea și sunt momentele pentru care familia rămâne 
implicată în fiecare detaliu. Convingerea Angelei este că pentru a reuși într-o 
afacere, o femeie trebuie să fie bine informată și pregătită să transforme obstacolele 
în provocări. 
La final, familia adresează sincere mulțumiri donatorului - Agenția Austriacă de 
Dezvoltare și Asociației AO EcoContact, pentru grantul oferit, fapt ce le-a ajutat să 
își poată dezvolta afacerea cu investițiile necesare.
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