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 Cooperativa agricolă de producţie «VALEA PERJEI VECHE»  Adresa: str. Lenin, 165, s. Valea
Perjei, Taraclia, Republica Moldova, MD-7427  tel: (+373 291) 4-79-86; 4-79-87  fax: (+373 291)
4-79-23  Vasile Costov     Născut la 5 iulie 1947, în satul Valea Perjei, Ciadâr-Lunga Agronom,
absolvent al Institutului Agricol din Chişinău (1975). Din 2000, director al CAP «Valea Perjei
Veche». Distins cu ordinul «Gloria Muncii» si medalia «Meritul Civic». Cooperativa agricolă de
producţie «Valea Perjei Veche» a fost fondată în anul 2000. Pământurile ei cuprind o suprafaţă
de 6 mii hectare, sădite cu vii, livezi şi pe care se cultivă grâu, secară, porumb, orz, mei,
floarea-soarelui, tutun, legume. în cadrul gospodăriei lucrează 1.370 muncitori, implicaţi în
diverse munci agricole şi de producţie: activităţi manuale şi mecanizate.
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  Florii-soarelui i se acordă aici o atenţie deosebită, CAP fiind specializată în cultivarea soiurilorpentru seminţe. în acest scop, gospodăria colaborează cu centrele de selecţie din republică(«Selecţia» şi «Porumb»). Plantaţiile de floa- rea-soarelui cuprind peste 500 hectare şi suntprelucrate în baza tehnologiilor moderne. 700 hectare din pământurile gospodăriei sunt plantatecu viţă de vie (soiuri tehnice şi de masă), adaptate la condiţiile climei şi solului din zonă.Producţia finită se îmbuteliază la «Cricova-Acorex» şi «Wine Holding». CAP «Valea PerjeiVeche» continuă să cultive tutun (chiar dacă ramura nu este prea rentabilă), asigurând astfel culocuri de muncă membrii cooperativei. Gospodăria desfăşoară şi activităţi ce contribuie laprosperitatea membrilor ei şi a familiilor lor (în total 3 mii de oameni); susţine financiar instituţiilede învăţământ şi cele social-culturale şi comerciale; organizează odihna de vară a elevilor şi amembrilor cooperativei (dispune de o bază de odihnă pe litoralul Mării Negre şi de o tabără devară cu 120 de locuri); investeşte în modernizarea localităţii. CAP «Valea Perjei Veche» esteuna din structurile, în care se conştientizează că un colectiv poate prospera doar atunci cândprosperă fiecare dintre membrii săi.
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