
Istoria fermei “ Vilador “ 

 

 

Din cele mai vechi timpuri, îndeletnicirea locuitorilor regiunii Movila Măgura a fost 

mereu creșterea caprelor și oilor, din laptele cărora se producea brânză după o rețeta specifică și 

tradițională locului. 

 

Movila Măgura 

Din anul 2014, localitatea devine cunoscută și prin găzduirea unei dintre cele mai 

rentabile ferme de caprine – Vilador ferma a SRL Prisvio. Ideea de afacere a pornit de la 

dragostea proprietarului față de viața de agricultor, față de creșterea și îngrijirea animalelor. 

Ferma a fost dată în exploatare pe 13 noiembrie 2016, timp de 2 ani efectuându-se lucrări de 

construcție și dotare a imobilului, care are o suprafață de 1154 m2 și capacitatea maximă de 750 

de capre. Tot în anul 2016, ferma obține autorizația sanitar-veterinară de funcționare, iar în 2017 

– autorizația de funcționare a secției de procesare a laptelui.  



 
Vilador Ferma - anul 2015 

 



 
Lapte de capră sub marca comercială "Vilador" 

În același an, ferma a lansat pe piață primul produs - laptele de capră pasteurizat, sub 

marca comercială ”Vilador”, ecologic pur, expus spre vânzare în marketul Nr.1 din Chișinău, 

care în scurt timp a acaparat piața locală.  



În 2017, ferma a lansat și al doilea produs – Brînză de Măgura, care pentru prima oară a 

fost prezentat la Festivalul ”În ospeție la Movila Măgura” desfășurat în iulie 2017. La moment, 

atât laptele cât și brânza de caprine pot fi găsite în rețeaua de supermarket-uri Nr1, Linella, 

Bonus, Fidesco, Fourchette, Green Hills și Velmart.  

 

 
Prezentarea produselor VILADOR, la Festivalul "În ospeție la Movila Măgura" 

 

 



 



Proprietarul susține că succesul afacerii constă în sinceritatea acesteia față de consumator: 

”Nu am încercat niciodată să mințim consumatorul. Scopul nostru este să producem lapte și 

brînză de calitate, produse sănătoase care ar putea fi consumate de orice categorie a 

populației. Fiind foarte nutritiv și necesar dezvoltării, atât laptele, cât și brânza de la fermă 

sunt produse ecologic pure, obținute de la capre sănătoase și de rasă, care pășunează pe 

imașuri nepoluate.”  

În prezent, șeptelul de animale însumează 271 capete de capre rasa Saanen, ferma este 

dotată cu sală de muls automată, o secție de procesare, un depozit frigorific, utilaj tehnologic, 

apeduct, canalizare, curent electric, încăperi pentru personal, puncte sanitare, tehnică agricolă 

pentru prelucrarea terenurilor agricole ale fermei.  

 

Din anul 2016 Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură contribuie la dezvoltarea 

afacerii și vine cu o compensare de 196975 lei la procurarea tehniicii și utilajului agricol 

procurate de SRL Prisvio. În anul 2017 valoarea subvențiilor primite constituie 166148 lei la 

procurarea utilajului necesar pentru procesarea laptelui și renovarea fermei zootehnice. 

Administratorul Viorel Prisacari nu se oprește aici. Are planuri pe viitor de a crea un 

obiectiv turistic din fermă și lucrează la moment la amenajarea și dotarea spațiilor de cazare și 

alimentare a viitorilor turiști. ”Vreau să demonstrez tuturor că și la Sîngerei se poate face 

turism agricol, se mănâncă ecologic și că este locul perfect unde vizitatorii se pot odihni activ. 



Am investit nu numai finanțe în afacere, ci și mult suflet și multă muncă în echipă cu familia 

mea. A fost și continuă să fie o muncă asiduă, zilnică și deseori cu multe dificultăți, dar deja 

nu ne putem imagina viața fără munca și odihnă la ferma Vilador ”, susține proprietarul 

fermei. Viorel Prisacari este în continuă căutare de idei noi care i-ar dezvolta afacerea, este deja 

bine infiltrat în comunitatea business-ului agricol și inspiră încredere consumatorilor săi, dar 

ambițiile lui nu se opresc aici. Este în proces de dezvoltare și a unui cluster agroturistic “Vilador 

- Cluster” AO, primul cluster din această regiune, care va oferi servicii de cazare, alimentare și 

odihnă în regiunea dealului Movila Măgura. 

 



 

 
Viorel Prisacari - aministrator Vilador Ferma 

Ferma Vilador a acaparat rapid piața, deoarece pe lângă faptul că realizează produse de 

calitate și sănătoase, care satisfac necesitățile consumatorilor, are în frunte și un administrator 

foarte ambițios și orientat spre consumator care are drept scop să pună pe masa consumatorului 

un produs sută la sută natural, lapte integral așa cum îl dau căprițele, care în prezent are în mediu 

un procent de grasime de peste 5,5 , fara nici un adaos sau conservant, de la animale intreținute și 

hrănite în condiții ecologice.  

În afacerea dată avem un circuit închis care incepe de la creșterea furajelor, producerea 

laptelui și prelucrarea lui pîna la livrarea produselor în magazinele din țară. Ceea ce ne dă 

posibilitate să deținem controlul total al calității produsului, neacceptînd nimănui să intervină în 

acest lanț.  



 
O dimineață frumoasă începe cu - Doza zilnică de sănătate! 

 


