
“Totul trebuie să vină din inimă, și atunci succesul va fi garantat!” 

 

Akbash Maria - o femeie tânără, frumoasă și energică, cu diplomă de studii 

medii - profesoară de clase primare și licențiată în contabilitate și audit, originară 

din mun. Komrat, UTA Găgăuzia, a avut curajul să inițieze și să administreze o 

afacere a familiei pornită de la zero. 

 

   
 

„Ideea de a crea și de a dezvolta o întreprindere de prelucrare a laptelui și a 

produselor lactate, s-a născut din dorința de a deschide propria afacere, aici, în țară, 

ținând cont de specificul regiunii de sud a republicii, unde laptele este de cea mai 

înaltă calitate în R. Moldova”, spune Maria.      

 SRL „Fabrica OLOI Pak”, a fost creată pentru prelucrarea laptelui și a 

produselor lactate și vânzarea acestora cu amănuntul în magazinele din R. 

Moldova.               

 

  
 



Această companie a fost concepută inițial ca o întreprindere de prelucrare a 

laptelui și produselor lactate. Treptat, a început activitatea de achiziționare a 

proprietății fostei fabrici de lactate S.A. Comrat. A fost cumpărată clădirea 

principală, sala de cazane și toate comunicațiile necesare. În scurt timp, a început 

reparația stațiilor de epurare a apelor uzate, a sondei arteziene, a rețelelor de 

gazificare și de alimentare cu energie electrică, reparația internă și externă a 

spațiilor destinate producției. 

Maria recunoaște: “În primii ani am cercetat piața, am însușit subtilitățile 

tehnologiei, mi-am încercat abilitățile și, desigur” -  a făcut o pauză și a continuat 

povestea sa interesantă – “am făcut greșeli. Greșeli au fost multe. Acestea sunt și 

vor fi”. 

Câțiva ani mai târziu, antreprenoarea s-a interesat de subvenții în domeniul 

agriculturii, care se oferă în R. Moldova și peste o anumită perioadă de timp, a 

primit sprijin pentru achiziționarea noului echipament.” 

 

 
 

La începutul afacerii, se cumpăra laptele de la oameni, mergând prin sate. 

Cu timpul, tot din contul subvențiilor, a fost achiziționată ferma de animale, și 

astfel a devenit mai ușor, dar totodată și mai greu. Mai ușor, pentru că laptele nu 

trebuia căutat, și mai greu pentru că a crescut volumul de muncă, numărul de 

animale, etc. 

La întrebarea: “Este ușor să fii femeie-antreprenoare?”, Maria a oferit un 

răspuns foarte rapid și simplu: “Nu este simplu să fii femeie-antreprenoare, dar eu 

sunt recunoscătoare familiei mele, părinților și fiului. Doar datorită lor, am putut să 

depășesc anumite greutăți din viață, în dezvoltarea afacerii…”.    

 Investițiile în ferma de lapte – sunt mari și complexe, dar rezultatul merită. 

Maria spune că orice activitate poate aduce rezultate, dacă lucrezi alături de 

oameni, care sunt gata să te susțină. Maria, în acest sens, cu siguranță este 

norocoasă; ea are o familie mare, gata oricând să-i întindă o mână de ajutor. Cu 

încredere în viitor, ea planifică să modernizeze întreprinderea.   



        
 

        
 

În prezent, în companie activează 52 de persoane, inclusiv antreprenorul, 8 

persoane în administrație și 43 de muncitori și angajați.  

Maria sugerează și altor tineri să opteze în favoarea inițiativelor de afaceri în 

domeniul agriculturii. Dar, spune ea, agricultura, ca și alte domenii, de fapt, 

necesită un angajament deplin. Fiecare pas ar trebui să fie cântărit cu atenție, 

succesul e asigurat doar în cazul în care persoana se dedică 100%. În ciuda 

obstacolelor și a dificultăților, Maria și familia ei muncesc cu optimism și cred că 

în viitorul apropiat, vor înregistra progres în afacerea lor. 




