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Istorie de Succes relatată de Oficiul Teritorial Florești 

SRL “VITA-BIOFARM 

”Activitatea companiei 60 la sută este bazată pe fluxul obținut 

din subvenții” 

”  
 

 
 

   Vita-Biofarm SRL este o afacere de 

familie creată pe 14 aprilie 2015, 

fondatoare și administratoare fiind 

Catlabuga Ludmila. Compania își 

desfășoară activitatea în satul Visoca, 

raionul Soroca și este specializată pe 

creșterea bovinelor pentru producerea 

laptelui, amplasate în 2 grajduri cu 

suprafața totală de 2,246 m².  

   

“Soțul meu este originar din satul Visoca, 

r. Soroca, familia căruia deținea câteva 

grajduri ale fostei ferme. Trecând peste 

bariera creată de îndoielile mele ce țin de 

inițierea unei afaceri, am hotărât să 

transformăm acele grajduri în sălașuri 

moderne de nivel european. Așa a luat 

naștere afacerea de familie SRL “Vita – 

Biofarm”, unde suntem implicați  toți 

membrii familiei” 
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   Pe parcursul anilor 2002-2006, dna 

Ludmila își desfășoară studiile la 

Academia de Studii Economice din 

Moldova, specialitatea Contabilitate și 

Audit. Din 2007 dumneaei începe cariera 

de contabil, activând pe diverse segmente 

în diferite companii. După un an de analiză, 

studiu și căpătare de curaj, a decis să 

inițieze propria afacere.  

“Experiența vine paralel cu activitatea 

noastră, însă nu am ratat nicio ocazie de a 

participa la toate schimburile de 

experiență posibile atât în țară cât și în 

străinătate, la diverse seminare, mese 

rotunde, grupuri de lucru cu tematica 

Agricultura, mai cu seamă Zootehnia”. 

 

Atragerea surselor financiare – 

finanțarea activității este un lucru 

primordial în companie. Fluxul de mijloace 

bănești în companie de-a lungul anilor de 

activitate este divers. Pe parcursul anilor 

2015-2019, SRL Vita – Biofarm a 

beneficiat de subvenții post-investiționale 

în valoare de 3.5 milioane MDL. 

  

  

 

    Prin intermediul programului de 

subvenționare susținut de către AIPA, SRL 

„Vita– Biofarm” a importat din Germania 

primul lot de animale - 33 de juninci 

gestante, rasa Hollstein, cu productivitatea 

de cel puțin 8000 l de lapte pe perioadă de 

lactație. Bovinele din această rasă ajung la 

greutatea de 700 kg și dau cel mai de 

calitate lapte, dacă sunt hrănite în mod 

corespunzător. În luna noiembrie 2016, 

șeptelul de bovine a fost mărit încă cu 15 

capete gestante de aceeași rasă, ca ulterior 

să fie procurat un lot din Ungaria în număr 

de 30 juninci gestante, în august 2020.  La 

momentul actual întreprinderea deține 150 

bovine. Productivitatea medie pe zi la un 

cap de animal este de 28-29 l de lapte.  
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  Activitatea companiei 60 la sută este 

bazată pe fluxul obținut din subvenții. 

Acest lucru a favorizat modernizarea, 

mecanizarea și automatizarea proceselor 

tehnologice.  

   Investițiile subvenționate au fost 

redirecționate spre renovarea tehnologică a 

fermei prin achiziționarea echipamentelor 

pentru furajare, muls și păstrarea laptelui, 

precum și a softului  de monitorizare a 

cirezii. 

   

“Investiția planificată este foarte bine 

analizată, și în primul rând, 

implementarea ei este foarte CORECT 

documentată! Ceea ce ulterior ne va 

permite foarte ușor să beneficiem de 

subvenții corect și în proporție maximă. Pe 

această cale le mulțumim autorităților 

pentru oportunitățile oferite”. 

   Provocările care au pus la încercare 

afacerea Ludmilei Catlabuga țin  de 

condițiile climaterice, care nu scutește 

fermierul de pierderi sau daune provocate 

de calamități. O altă provocare este prețul 

scăzut al laptelui, ca materie primă pentru 

fabricile de produse lactate. 

Necompetitivitatea pe plan național 

reprezintă cauză majoră a nerealizării 

produsului.  

“Planurile sunt grandioase. Urmează să 

ameliorăm fondul genetic, să mărim 

șeptelul și să creștem volumul produs, căci 

deficit de lapte avem în țară”. 

„Sfatul meu pentru fermierii care vor să 

izbutească în agricultură este să analizeze 

piața și să perfecteze totul corect, de 

asemenea, transparență în activitate, multă 

muncă și perfecționare ori de câte ori este 

posibilitate”.  

 

AIPA încurajează consolidarea 

cunoștințelor antreprenorilor din domeniul 

agroindustrial prin participarea acestora la 

cursuri de formare, recalificare, și 

perfecționare, prin intermediul companiilor 

de consultanță și asociațiilor de profil
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