
Istoria de Succes – SRL ,,Carmangerie-Barda’’ 

,, Încercăm să cultivăm la clienții noștri consumul de produse naturale, și cel mai important, de 

la producătorii locali’’ 

,,Carmangerie Barda’’ SRL este unul din proiectele investiționale lansate în anul 2018, în 

sectorul agricol din Republica Moldova, prin intermediul Proiectului ,,Subvenții în Avans pentru 

start-up-uri’’.  

,,În urmă cu 10 ani, când am început să călătorim cu familia în Europa, am fost foarte 

entuziasmați de felul cum în diferite țări atât în Europa, precum și în Asia sunt adminstrate 

măcelăriile, carmangeriile și diferite localuri unde se vând și se prepară bucate din carne. Astfel, 

în 2018 am decis să încercăm ceva nou la noi în Republica Moldova, și anume să lansăm o 

afacere în domeniul procesării cărnii afumate’’ a menționat protagonista istoriei noastre dar și 

beneficiară a Proiectului Subvenții în Avans pentru Strat-up-uri –  doamna Olesea Plugaru.   

 

Ca pentru mulți alți debutanți în afaceri, nici doamna Plugaru nu a avut cunoștințe și nici 

experiență în domeniu procesării cărnii. Atât ea cât și soțul ei, ingineri de profesie, au muncit mai 

bine de 5 ani la construcția clădirii unde acum se desfășoară activitatea de procesare a afacerii noi 

lansate. 

 

Astfel, ”Carmangerie-Barda” SRL este o companie nou lansată în țara noastră, având ca domeniu 

de bază  procesarea produselor din carne, și anume carne de porc și pui, obținând afumături și 

semifabricate. Au propriile  rețete, pentru carnea coaptă în cuptoare care funcționează pe cărbune 

din lemn (BBQ),  folosind afumarea produsului cu lemn fructifer din cireș, măr, păr, nuc și prun.  



 

Întrebată care este secretul de bază al acestei afaceri nou create. Doamna Olesea a menționat că 

singurul ei secret și obiectiv în vederea dezvoltării afacerii sale este ca ,,produsele noastre să fie 

fără adaosuri chmice sau conservanți, ne-am bazat pe crearea unui produs natural, folosind 

metode tradiționale de afumare și coacere a produselor din carne, încercând să cultivăm la clienții 

noștri consumul de produse naturale, și cel mai important, de la producătorii locali’’. 

           
 

Proiectul ”Carmangerie-Barda” SRL a fost lansat în toamna anului 2018, fiind susținut financiar 

cu suportul statului prin intermediul Proiectului subvenții în avans pentru start-upuri, valoarea 

subvenție în avans constituind 649 999 lei, ce au permis  antreprenoarei să procure utilaj pentru 

procesare, afumătoare, dotarea camerilor frigorifice cu cele necesare, utilaj frigorific pentru 

secțiile de tranșare și procesare. 

   



 

,,Odată ce am accesat subvenția în avans, întreprinderea noastră a avut posibilitatea să înceapă 

procesul cel mai important probabil, și anume, testarea produselor după rețetele elaborate. Practic, 

un an de zile ne-am ocupat cu testările și elaborarea planului cum ar trebui să ne mișcăm înainte 

în domeniul nostru de producere, nu tocmai ușor. De asemenea, subvenția pentru noi a fost un 

suport foarte important, și a fost exact în momentul când deja era necesar de procurat utilajul 

tehnologic’’ menționează doamna Plugaru. 

  
 

Întrebată care au fost cele mai mari provocări cu care s-a confruntat atât la momentul lansării dar 

și la devoltarea afacerii sale. Doamna Olesea spune că ,,concurența este una din cele mai mari 

provocări, iar în domeniul procesării produselor din carne ea este destul de înaltă. Forța calificată 

de muncă la fel este o problemă, dar aceasta este caracteristic pentru țara noastră’’. 

 

Pe viitor, antreprenoarea dorește să își extindă volumul de producere, implementând multe idei și 

rețete noi, astfel, încât clienții lor, să savureze deliciile din carne produse de SRL”Carmangerie-

Barda”, inclusiv dezvoltând serviciul de livrare a produselor sale direct către consumator. 

 

În opinia protagonistei, cheia succesului într-o afacere este să cântărești totul de vreo zece ori, dar 

dacă ai ales domeniul care îți place, unica soluție este  să mergi doar înainte, astfel, Succesul îți 

este asigurat!’’ 

                                          


