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”Pentru a atinge performanțe există REGULA DE AUR, toate 100% de subvenții trebuie 

REINVESTITE!!! 

Lipsa unei cantități suficiente de lapte de vacă calitativ pe piață a motivat-o pe dna Maria Acbaș, 

fondatoarea SC ,,DOKSANCOM’’ SRL, să inițieze o afacere în sectorul zootehnic și anume 

creșterea bovinelor pentru producerea laptelui și produselor lactate. Întreprinderea administrează o 

fermă de prăsilă de bovine, având peste 800 vaci de rasă Holstein. 

 

       
 

Lipsa de cunoștințe și experiență în domeniu, nu au oprit-o pe dna Acbaș din drumul spre visul său 

de a-și lansa propria afacere în sectorul zootehnic. Astfel, cu suportul asistenței tehnice oferit prin 

Programul USAID „De la fermier la fermier”, antreprenoarea a reușit să obțină cunoștințele 

necesare pentru faza inițială, insuflându-i și fiului său Acbaș Igor motivația de a-și continua 

studiile  la Universitatea Agrară de Stat din Chișinău, ulterior, aplicând cunoștințele obținute la 

administrarea unui complex zootehnic transformându-l într-un model de urmat.  

                                



 

Mica fermă, cu un efectiv de doar 66 de capete, datorită perseverenței dnei Acbaș dar și a 

investițiilor efectuate în creșterea competitivității și productivității afacerii, a ajuns astăzi să dețină 

824 de capete de bovine. Potrivit dnei Acbaș, baza unei afaceri de succes în sectorul zootehnic ține 

de achiziționarea a celor mai valoroase resurse de prăsilă și efectuarea investițiilor în dezvoltarea 

unei ferme moderne ce asigură o productivitate înaltă dar și calitativă. Acest fapt o demonstrează 

creșterea productivității de la 1500 litri/zi în faza inițială, la 12.000 litri/zi la ziua de azi. ”Pentru 

a atinge astfel de performanțe există REGULA DE AUR, toate 100% de subvenții trebuie 

REINVESTITE!!!  Doar în condițiile date se poate obține o profitabilitate înaltă și garantată, drept 

exemplu poate servi creșterea volumului vânzărilor de la 3,2 milioane MDL/an  în 2008, la 40,3 

milioane MDL /an în 2020’’, a menționat dna Maria Acbaș.    

 

      
 

”Fără suportul statului, sectorul zootehnic nu ar exista”, subliniază antreprenoarea ”doar datorită 

subvențiilor consistente oferite pentru dezvoltarea sectorului zootehnic, acesta are viitor. Este un 

domeniu în care trebuie de investit mult și o dată, câte puțin, nu este posibil, în schimb oferă 

venituri stabile!”.   

      
Pe parcursul a 11 ani SC ,,DOKSANCOM’’ SRL a reușit să obțină subvenții din partea statului în 

sumă de peste 24,4 mil lei, ce au fost oferiți și reinvestiți în construcția și modernizarea fermei dar  

și  la procesarea și producerea produselor lactate de înaltă calitate.  

 

Dna Maria nu se oprește aici, în continuarea muncește pentru a extinde afacerea deja bine pusă pe 

roate, astfel, pentru perioada anilor 2023-2024 planifică să construiască un hambar pentru 600 de 

vaci cu o sală de muls. 



 

                    
 

Lecții învățate și Sfaturi utile de la dna Maria ACBAȘ: 

- investiți sistematic în educația antreprenorială și autoperfecționare continuă! 

- investiți în producerea furajelor calitative!  

- învestiți în material genetic calitativ! 

- accesați subvenții respectând criteriile de eligibilitate!  

- asigurați calitatea produselor utilizând întreg lanț valoric!  

- creați condiții de muncă decente personalului întreprinderii! 

- evitați activitățile tenebre, deoarece statul, astăzi, oferă mai mult suport financiar decât ați putea 

”economisi”!  

 


