
ISTORIE DE SUCCES 

SRL “VARA-MILK” 

s. Hîjdieni, r. Glodeni 

 Activitatea SRL “VARA-MILK” a început în 2014, având ca scop asigurarea familiei cu 

lapte proaspăt de casă. Ferma este administrată de Toaca Ala, fiind unul din concetățenii noștri ce a 

muncit mulți ani în străinătate și a revenit în țară pentru a fi mai aproape de copii și nepoți. 

 La început, ferma număra 30 de văcuțe moldovenești de rasă Balțata, rasă moldovenească, 

astfel, o vacă se mulgea în medie până la 15 litri pe zi. La început la fermă activau 3 persoane, find 

mai mult o îndeletnicire de familie.Vacele erau hrănite cu furaje procurate, întrucât nu dețineau 

pământuri proprii, activitatea devenea nerentabilă, laptele se mulgea cu un aparat mobil cu un singur 

post, mulsoarea devenea îndelungată, laptele colectat era dus la punctul de colectare din sat. 

 

Startul și succesul acestei afaceri a fost asigurat inițial cu ajutorul unui credit. După 2 ani de 

activitate administratoarea a importat primul camion de văcuțe din Olanda, de rasă Holshtein, 

această rasă se caracterizeză printr-o productivitate mai mare de lapte dar și cea mai potrivită pentru 

producerea laptelui în condiții de casă. Producția de lapte  specific acestei rase este de 6500 kg lapte 

pe lactația normală (este de 305 zile), cu un procent de grăsime în lapte de 3,8- 4,1%. Odată cu 

obținerea unei cantități mai mare de lapte, s-a  încheiat un contract cu fabrica de procesare și zilnic 

laptele este preluat direct de la fermă. Astfel, în anul 2016 a început colaborarea  cu AIPA, unde au 

beneficitat de subvenții pentru procurarea animalelor de prăsilă. Totodată, banii obținuți din partea 

statului au contribuit și la modernizarea fermei, achiziționând utilaje de strictă necesitate pentru 

procesarea laptelui. De asemenea, au achiziționat  în următorul an moară și au instalat deja o sală de 

muls performantă pentru a mulge 4 văcuțe în accelași timp. Subvențiile au fost drept un stimulator 

benefic pentru dezvoltarea fermei.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lapte


 Sectorul lapte în Republica Moldova se află într-o stare deplorabilă, însă aceasta nu i-au 

oprit și nu i-au speriat greutățile, iar în următorii ani 2017 și 2018 au mai importat văcuțe din Olanda 

și au achiziționat  noi utilaje zootehnice. La moment mulg bovinele la un aparat modern la care se 

mulg concomitant 8 văcuțe, au reconstruit un grajd vechi, au achiziționat mai multe utilaje ce au 

simplificat lucrul în fermă. 

 

Văcuțele sunt însămînțate cu material seminal din import, împerecherea are loc cu ajutorul 

unui soft special. Antreprenoarea se laudă deja cu viței născuți în Moldova de rasă Holshtein, 

Angus, Albaștri belgieni. De asemenea, au cîteva văcuțe ce dau o cantitate record de lapte pe zi, 

până la 60 litri. 

  

La moment, în fermă lucrează 8 angajați, și numără în jur de 240 de vaci, însă antreprenoarea 

remarcă că nu se opresc aici. Anul curent,  au mai  importat  încă un 1 camion de văcuțe, construiesc 

un grajd performant, contând foarte mult pe suportul oferit din partea statului prin politica de 

subvenționare a agriculturii.



.   

Problemele cu care se confruntă sunt condițiile rigide de a obține un credit, forța de muncă 

necalificată, prețul mic la lapte. 

Administratoarea a ținut să mulțumescă pentru subvențiile acordate din partea statului, 

menționând că: ,,acest suport financiar ne ajută spre prosperitate, dar și spre realizarea visurilor 

noastre, a fermierilor”!  


