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În anul 2018 Tatiana Leanca a pus pe roate o afacere de

creștere a caprinelor înregistrând Gospodăria

Țărănească cu același nume în satul Roșcanii de Sus,

comuna Ghiduleni, raionul Rezina. Studii în domeniu nu

a avut, dar fiind aproape de viața de la țară acest lucru

a impulsionat-o să-și înființeze propria afacere care are

ca profil de activitate creșterea caprelor și producerea

laptelui și a brânzei.

”Aveam niște capre pe care le întrețineam în regim

obișnuit – vara le duceam la cioban, iarna – acasă. Or,

animalele nu erau bine îngrijite, laptele era un amestec

cu de oaie (nu erau turme doar de capre), stâna se afla

la 8 km de localitatea noastră”

Când a lansat afacerea, Tatiana Leanca susține că a

avut sprijinul prietenilor și a rudelor, iar miza

businessului a fost o sursă de venit. ”Am învățat cu

mult entuziasm și mare plăcere arta creșterii caprelor.

Părea a fi simplu dar prin comunicare și cu ajutorul

bunelor practici ale altor crescători de capre, care

întotdeauna au fost și sunt receptivi - toate obstacolele

le-am depășit. Iar eu, la rândul meu, îi încurajez pe alții
să se lanseze într-o astfel de afacere. Este un lucru

sănătos, plăcut și de folos”, a menționat proprietara

afacerii.
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Valoarea investiției în dezvoltarea afacerii a fost de 1,35 mil.

de lei dintre care 650 mii de lei (sau 65% din valoarea

eligibilă a proiectului) au fost subvenții de la stat accesate

prin intermediul ”Proiectului subvenții în avans pentru

proiecte start-up”. Bani ce au fost direcționați pentru

procurarea caprelor de rasă, utilajelor pentru prelucrarea și

prepararea hranei. Iar cea mai mare parte a resurselor

financiare a fost pentru construcția încăperilor pentru capre.

”Odată cu accesarea subvențiilor lucrurile au evoluat mai

ușor, deoarece încăperile la momentul obținerii proiectului

erau nefuncționale și aveau nevoie de o reconstruire totală”,

a precizat antreprenoarea.

Grație deschiderii angajaților AIPA, G.T. ”Leanca Tatiana

Vasilii” a implementat cu dibăcie proiectul vizat, exprimându-

și gratitudinea printr-o scrisoare adresată AIPA pentru

susținerea și ajutorul în edificarea afacerii lansate. ”La toate

adresările către angajații AIPA eram ascultați și întotdeauna

primeam răspunsuri la toate întrebările și neclaritățile
apărute pentru noi”.

Gospodăria țărănească este condusă de o

femeie cu ambiții mari, iar acest lucru o

face să aibă planuri mari pentru

dezvoltarea businessului. Dânsa vrea în

viitorul apropiat să construiască și să

utileze o hală pentru prelucrarea

laptelui care-i va deschide posibilitatea

comercializării produsului în unitățile
comerciale autorizate.
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PRINCIPALELE PROVOCĂRI ÎN DEZVOLTAREA
AFACERII SUNT:

distanța mare până la Rezina – 30 km și 35 km

până la Orhei. Or, o cantitate mică de produse,

e nerentabilă pentru a fi transportată

lipsa cadrelor specializate și a angajaților

necalificați


