
„... și acasă, în Moldova pot fi realizate multe lucruri bune în beneficiul 

oamenilor”  

Întreprinderea avicolă S.R.L. „Dant-Agro” a fost creată de către Dumitru 

Ferfețchi, inginer de profesie, în anul 2001, în comuna Pârlița, r-nul Ungheni.  

                   

     Antreprenorul a început afacerea cu căutarea unor camere de incubare, 

oprindu-se în s. Pârliţa unde a găsit o fermă avicolă cu activitate sistată, într-o stare 

dezastruoasă şi deteriorată, aflată la acea perioadă în prag de lichidare. Atunci, s-a 

hotărât să o cumpăre din proprietatea Ministerului Finanţelor.    

 Iniţial, a fost mai mult o afacere de familie, pornind de la un număr nu prea 

mare de păsări pentru carne şi ouă, fără un plan de afaceri. Ulterior, începând cu 

anul 2003, analizând situaţia de pe piaţă, întreprinderea s-a specializat în 

producerea ouălor de consum.         

 „Imboldul a fost de a demonstra, că şi acasă, în Moldova, pot fi realizate 

multe lucruri bune în beneficiul oamenilor”, spune antreprenorul. Următorii paşi au 

vizat elaborarea unui plan de afaceri bine definit, luând în calcul anumite aspecte 

importante, precum:  

 prosperarea pieţei de furaje; 

 acoperirea costurilor pentru organizarea ciclurior de producţiei; 

 identificarea şi minimizarea tuturor riscurilor;  

 asigurarea pieţei de desfacere a produselor; 

 găsirea potenţialilor cumpărători; 

 asigurarea cu specialişti zootehnişti şi medici veterinari. 



 Elaborarea planului de afaceri le-a înlesnit procesul de autorizări şi a 

producerii în sine. S-a început cu reconstrucţia fostelor hale, au fost reparate 

acoperişurile. Astfel, treptat afacerea s-a extins. „Am decis să investim în utilarea 

şi renovarea halelor cu utilaj nou, modern importat din Germania, Japonia şi 

Ucraina. Au fost procurate şi instalate 3 seturi pentru întreţinerea găinilor ouătoare, 

cu linii de sortare şi marcare a ouălor, sisteme de asigurare a microclimei în hale”, 

menţionează antreprenorul. Au fost selectate şi angajate persoane responsabile de 

întreţinerea păsărilor şi deservirea utilajului tehnologic. Practic toate aceste 

activităţi i-au permis lui Dumitru Ferfeţchi să mărească efectivul de păsări care în 

prezent constituie 140 000 capete, inclusiv 80 000 de găini ouătoare şi să mărească 

capacitatea întreprinderii avicole de zece ori comparativ cu cea de la etapa iniţială. 

Halele au fost completate cu pui, rasa Loman importați din Austria.  

 

 

    „Deoarece ţineam greu piept tuturor cheltuielilor necesare pentru 

recondiţionarea întreprinderii, am apelat la Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru 

Agricultură pentru obţinerea suportului financiar din partea statului”. Efectuând 

investiţii în renovarea şi modernizarea întreprinderii în sumă de 12 750 000 lei, 

întreprinderea a beneficiat de suport financiar nerambursabil sub formă de 

subvenţii în sumă de 2 325 000 lei, fiind un ajutor considerabil şi binevenit pentru 



reanimarea întreprinderii.        

 Pentru obţinerea unei producţii de calitate a fost nevoie de hrană echilibrată 

în dependenţă de vârsta păsărilor. După un studiu şi o analiză a activităţii 

economice, pentru ca afacerea să treacă la un profit stabil, au fost căutate soluţii de 

ieftinire a furajelor.         

 În acest scop, Dumitru Ferfeţchi a arendat pe termen lung de la fermieri din 

regiune circa 2 000 ha teren arabil pentru producerea furajelor proprii. A fost 

reconstruită şi utilată o încăpere-depozit de păstrare, uscare, condiţionare a 

cerealelor, florii soarelui, soia, necesare pentru furajele combinate şi o secţie de 

preparare a acestora cu utilaje necesare de prelucrare primară; transportatoare de 

diferite tipuri, dozatoare, încărcătoare frontale de cereale în sumă de 1 150 000 lei, 

beneficiind de asemenea de subvenţii din partea statului în sumă de 200 000 lei. 

 Subvenţiile primite le-au permis să producă furaje combinate din resurse 

proprii în volum de 70 % şi să mărească volumul producţiei globale. Astfel, anual 

întreprinderea produce circa 16 mln ouă. Totodată au procurat şi instalat o linie de 

decojire şi ambalare a seminţelor de floarea soarelui pentru export, produsă în 

Italia. Pe tot parcursul acestei perioade de dezvoltare, întreprinderea a fost nevoită 

să acceseze credite de la băncile comerciale în sumă de 7 500 000 lei, beneficiind 

şi în acest caz de subvenţii în sumă de 200 000 lei ca suport financiar 

nerambursabil.          

 O deosebită atenție, se atrage personalului de la întreprindere, creării 

condiţiilor optime de muncă, stimulării acestora prin asigurarea cu masa de prânz 

gratis, salarii decente şi acordarea foilor de odihnă. De la înfiinţare şi până în 

prezent, intreprindrea s-a extins oferind noi locuri de muncă. Dacă la momentul 

înfiinţării la întreprindere erau angajaţi 12 lucrători, acum, la această întreprindere 

muncesc 95 de angajaţi din localităţile comunei, care sunt asiguraţi cu transport. În 

orele de răgaz şi de pauză ei pot să se relaxeze la o partidă de tenis de masă sau pe 

terenul sportiv de volei.          

 Rezultatele bune se datorează grație aportului angajaților de la întreprindere, 

dar şi faptului că produsele de calitate: ouăle de consum, pasărea vie, se 

comercializează pe piaţa internă în diferite reţele de magazine, din zona de centru, 

nord a ţării, şi prin intermediul pieţelor regionale. De rând cu aceasta, seminţele de 

floarea soarelui în stare decojită şi ambalată se realizează cu succes pe piaţa 

externă a UE – în Cehia şi Polonia.      

 Contractele de lungă durată cu diferiţi clienţi corporativi asigură 

întreprinderii o stabilitate durabilă, cifra anuală de afaceri constituind circa 60 mln 

lei.            

 Pentru asigurarea în volum de 100% cu furaje combinate proprii la hrana 

păsărilor, agentul economic arendează suplimentar în anul curent, pentru o 



perioadă de lungă durată, alte 1 500 ha de teren agricol. Astfel, el intenţionează să 

reânnoiască parcul de maşini şi utilaje agricole performante de tipul No-Till, în 

speranţa că va putea primi din nou sprijinul financiar din partea statului prin 

intermediul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură. 

 

                




