
 

                                                  

                   FERMA DE PORCINE DE LA COŞENI – O AFACERE DE SUCCES! 

Igor Olar administratorul Societăţii cu Răspundere Limitată „Agroemax” – întreprindere pentru 

creşterea porcinelor din s. Coşeni, r-ul Ungheni fiind specialist în domeniu, are deja o experienţă 

considerabilă în domeniul creşterii porcinelor. După o perioadă de lucru peste hotare a revenit 

acasă pentru că simţea că poate găsi o oportunitate de a deschide şi dezvolta o afacere în zona 

rurală. Alegerea a fost creşterea porcinelor, ca ramură importantă a sectorului zootehnic care-i 

poate asigura o sursă de venit. 

Lansarea afacerii a avut loc în anul 2007, o dată cu procurarea încăperilor vechi a fostei ferme de 

vaci din s. Coşeni  care se afla la acel moment într-o stare deteriorată. La început a fost foarte 

dificil pentru că au fost nevoiţi să angajeze constructori şi să investească în reparaţia încăperilor 

şi a infrastructurii interne.  

În acest context, cu suportul unei organizaţii de consultanţă au elaborat un plan de afaceri bine 

gîndit, luănd în calcul unele aspecte principale din punctul lor de vedere: 

   - analiza pieţelor de desfacere şi de furaje 

   - acoperirea costurilor de producţie 

   - identificarea şi minimizarea riscurilor 

   - selectarea specialiştilor veterinari şi zootehnicieni 

La etapa iniţială am început-o cu procurarea unui număr mic de animale de reproducere, cu o 

capacitate de 120, capete importate din Romănia. Optând pentru rasa marele alb, axîndu-se pe 

îngrăşarea porcinelor decît pe reproducerea lor pentru a recupera mai repede capitalul investit.  

 

Creşterea porcinelor este o activitate ce impune mari resposabilităţi, de aceea au avut nevoie de 

unele documente ce reglementează activitatea fermei cum ar fi autorizaţia sanitar veterinară de la 

ANSA şi autorizaţia de funţionare de la primărie. A fost nevoie de selectarea şi angajarea 



personalului responsabil de creşterea şi întreţinerea animalelor, specialiştilor veterinari şi de un 

zootehnician.  

Astfel, pentru implementarea proiectului dat Igor Olar a încheiat un contract de procurare a 

utilajelor speciale pentru creşterea porcinelor cu o companie specializată din Olanda  şi a început 

modernizarea şi utilarea încăperilor cu aceste utilaje şi instalaţii pentru ca ferma să funcţioneze la 

standarde europene. Pentru dezvoltarea în continuare afacerii întreprinderea avea nevoie de 

mijloace financiare suplimentare şi aici informîndu-se ei au apelat la AIPA. În anii 2014, 2016, 

2017  întreprinderea a beneficiat de subvenţii din partea statului în sumă totală de 1162550, 

inclusiv la procurarea utilajelor pentru creşterea porcinelor şi pregătirea, distribuirea furajelor - 

554850 lei şi la procurarea animalelor de reproducţie din import - 607700 lei.  Antreprenorul 

susţine că este foarte mulţumit de oportunităţile oferite de AIPA la extinderea şi dezvoltarea 

afacerii, pentru ca subvenţiile primite au fost foarte binevenite şi la timpul potrivit. Suma totală a 

investiţiilor la iniţierea şi dezvoltarea afacerii a constituit circa 7.5 mln.lei, sursa pricipală a 

investiţiilor a constituit surse proprii, precum şi surse obținute de la rudele aflate peste 

hotare.Ulterior după modernizarea şi renovarea încăperilor, au procurat  în fiecare an cîte 1-2 

complete de utilaje, având ca scop creşterea treptă  a efectivului de animale. 

 

În prezent întreprinderea dispune de o fermă de porcine care corespunde normelor sanitar-

veterinare modernizată cu 3 hale dotate cu utilaje speciale pentru creşterea porcinelor, secţie de 

preparare a furajelor, spaţiu destinat pentru oficiu şi laborator, încăpere pentru personal. 

Efectivul de porcine constituie 1400 capete, inclusiv 160 scroafe  de reproducere. Deşi 

antreprenorul preferă să nu prea divulge care este profitul net al afacerii totuşi spune că volumul 



vînzărilor pentru anul precedent constiuie circa 5.5 mln lei. Producţia cărnii de porc şi a porcilor 

vii o realizează pe pieţele locale şi regionale, parţial şi la intermediarii din ţară, cel mai des 

carnea de porc este solicitată iarna şi la sărbători. 

 

Urmare a lansării afacerii în cadrul întreprinderii au fost create 14 locuri de muncă permanente, 

s-a majorat baza de impozitare a localităţii, plata impozitelor în bugetul de stat pentru anul 

precedent a constitui 331000 lei, lucrătorii sunt mulţumiţi că au un loc de muncă şi salarii 

motivante. 

Anreprenorul menţionează că în procesul de producere întîmpină şi probleme cum ar fi preţul 

majorat la procurarea  furajelor, iar preţul de realizare la carnea de porc nu este cel solicitat de 

noi ceea ce influenţează în final preţul de cost al producţiei, şi faptul că reţeaua de supermarket-

uri este aprovizionată cu carne de porc din import cu preţuri mai joase,  dar oricum ţinem piept 

problemelor şi căutăm soluţii.  În acest context ei au arendat pe termen lung 80 ha teren agricol 

pe care cultivă culturi cerealiere pentru acoperirea parţială a necesităţilor de alimentare a 

porcinelor cu furaje proprii mai eftine. 

Chiar dacă în afacerea aleasă întîmpină multe greutăţi Igor Olar priveşte optimist în viitor, 

menţionînd că în orice domeniu de activitate există riscuri şi provocări iar beneficile vin după 

multe investiţi şi enormă dedicaţie. Necătând la faptul că s. Coşeni este mai îndepărtat de centrul 

raional dînsul consideră că poate face o afacere de succes şi aici acasă. 

 

 

 

 

 

 

 

 


