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Subvenționarea – suport financiar care 

reprezintă ”colacul de salvare” pentru 

multe întreprinderi din Republica 

Moldova 
 

   AIPA susține antreprenorii prin prisma programelor 

de subvenționare, oferind un suport financiar care reprezintă “colacul de salvare” pentru 

multe întreprinderi mici din Republica Moldova. În acest sens, antreprenorii Ceban Dorel 

și Ludmila au relatat, în istoria de success, despre aportul Agenției de Intervenție și Plăți 

pentru Agricultură la atingerea succesului afacerii lor.  

   

 S.R.L. “VEALVIT-AGRO” este afacerea de 

familie a antreprenorilor Ceban Dorel și Ludmila, 

care a fost întemeiată în anul 2011 în satul natal 

Cernița, raionul Florești. Soții se ocupă de 

creșterea bovinelor pentru lapte, motivând 

această alegere prin dorința lansării unei activități 

la ei acasă și crearea locurilor de muncă pentru 

consăteni.  

  

“Laptele este produsul preferat al copiilor și 

orice părinte își dorește produse lactate de 

calitate pentru copiii lor”. 

    La etapa incipientă, soții au importat 32 de vaci de lapte rasa Hollstein, având doar un 

singur grajd și 6 angajați. Însă odată cu dezvoltarea posibilităților tehnice și ajustarea la 

condițiile existente, era nevoie de majorat numărul de vaci, ceea ce i-a determinat pe soții 

Ceban să depună dosarul de subvenționare pentru programele post-investiționale. 

   Prin intermediul programelor de subvenționare oferite de către Agenția de Intervenție și 

Plăți pentru Agricultură, soții Ceban au beneficiat de cca 4.2 milioane MDL ca valoare 

totală a proiectului. Suportul financiar acordat a dus la creșterea numărului de animale 

întreținute și la dezvoltarea condițiilor necesare pentru sporirea cantității și calității 



laptelui obținut. Astfel a fost diversificată furajarea vacilor, grajdurile au fost dotate cu 

tehnică necesară, mai mult de atât, au fost construite depozite pentru păstrarea hranei.  

  “Întreprinderea noastră a crescut văzând cu ochii odată cu ajutorul oferit de către stat. 

Acum avem deja 140 de văcuțe, care sunt amplasate în 2 grajduri și sunt îngrijite de 20 

de angajați”.  

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Administratorii S.R.L. “VEALVIT-AGRO” sunt persoane ambițioase, care își doresc 

ca afacerea lor să prospere și să întrunească cerințele mari ale pieței. Planurile de viitor 

țin de inițierea procesului de prelucrare a laptelui, care le va permite să producă o varietate 

de produse lactate.  

 

“În condițiile în care este materia primă proprie, 

ar fi bine de deschis niște linii de producere a 

produselor din lapte”.  

     

   Totodată, varietatea produselor lactate le va 

permite să-și extindă vânzările, fapt ce va 

conduce la creșterea locurilor de muncă și 

recunoașterea pe piața națională. 

 

   Soții Ceban au trecut prin mai multe provocări 

ce țin de menținerea business-ului și dezvoltarea lui, cu atât mai mult că are la baza lucru 

cu ființe vii. Din spusele soților Ceban, o altă problemă este prețul mic de achiziționare a 

laptelui de către fabricile de lapte, cauza fiind concurența de pe piața de desfacere. 



   “În orice afacere există riscuri care trebuie să fie anticipate. Provocările cele mai mari 

țin de calamitățile naturale, de care depinde direct sinecostul hranei pentru vaci și 

desigur al laptelui”.  

 

   Protagoniștii au mai adăugat că factorul uman este esențial în dezvoltarea cu succes a 

unei afaceri. Spre regret în mediul rural se atestă o lipsă esențială de specialiști. Ramura 

zootehniei nu este suplinită de cadre noi, care să vină cu idei și propuneri inovative.   

 

   “Înainte de a lansa acest gen de afaceri este necesar de a pune accentul pe 

cadre, pentru că învățăm cel mai ușor de la ei. Anume oamenii creează 

condițiile necesare unei activități antreprenoriale de succes”. 

 

 

 

 

 

 


