
� Anul acesta, Safir împline¿te 25 de ani de activitate. 
Ce înseamnå pentru business-ul dvs. acest moment?

Este un moment de maturitate a afacerii, de analizå, am folosit
¿i folosim în continuare experien¡a acumulatå de-a lungul anilor
pentru a investi eficient, a crea valoare pentru noi ¿i oamenii din
jurul nostru. Din 1991, plini de via¡å, teståm, dezvoltåm ¿i
povestim. 

ªi dacå acum 5 ani ne-am declarat „Pui de maratoni¿ti”, acum
sloganul „25 ani plini de via¡å. ªi maratonul continuå...” exprimå
aceea¿i idee de dezvoltare a firmei ¿i grupului Safir. Ne propunem
så continuåm în direc¡ia aleaså poate în ritm ¿i mai alert. 
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Grupul Safir a cumpårat anul acesta douå ferme
având o capacitate de 700.000 capete, investi¡ie
în valoare totalå de 5 milioane euro. Cu afaceri
de 30 de milioane euro ¿i o produc¡ie de carne
pasåre în viu de peste 23.000 tone anual,
aceastå companie î¿i consolideazå pozi¡ia 
în pia¡a localå ¿i cre¿te semnificativ procentul
livrårilor la export. Sunt doar câteva dintre pla-
nurile de dezvoltare dezvåluite de George Safir
– director executiv al Grupului de Firme Safir.
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George SAFIR, director executiv Grupul de Firme SAFIR:

„Peste 15% din produc¡ie merge la export 
¿i vom cre¿te acest procent”

Conducerea Grupului de Firme Safir (de la stânga la dreapta): George Safir –
director executiv, Ghiorghi Safir – administrator ¿i Safir Iulian – director tehnic



� Cum a devenit Safir un jucåtor important 
în industria cårnii?

Am încercat så integråm în aceastå evolu¡ie oameni dornici de afir-
mare, tineri ambi¡io¿i care au avut disponibilitatea ¿i dorin¡a de
evolu¡ie. For¡a tânårå a dat ritmul sus¡inut ¿i continuu. De unul sin-
gur nu po¡i face multe, atunci când sunt mai mul¡i oameni impli-
ca¡i apar idei valoroase, direc¡ii de ac¡iune, comunicarea este mult
mai u¿oarå. Permanent am avut ¿i avem încredere în acest busi-

ness, în oamenii cu care am lucrat ¿i lucråm, iar cola boratorii, mul¡i
dintre ei, au devenit parteneri pe termen lung. Ne-am propus ca
unul din motto-urile noastre nescrise så fie „Cuvântul EU så disparå
din conversa¡iile noastre”. Valorile firmei sunt pe scurt ideile de
bazå pe care am a¿ezat afa cerea, încå de la început ¿i au råmas în
continuare valabile: Respect pentru client. Respect pentru calitate.
Responsabilitate. Dezvoltare conti nuå. Transparen¡å. Valorile Safir
sunt cele care ghideazå toate procesele prin care trece puiul pânå
ajunge pe masa din bucåtåria clien¡ilor no¿tri. Astfel, din respect
pentru client ¿i pentru calitatea produselor oferite, s-au fåcut din ce
în ce mai multe eforturi pentru a îmbunåtå¡i metodele de procesare,
verificare ¿i testare. 

� Care este povestea din spatele brandului Safir?

Investi¡iile constante au transformat abatorul de påsåri Safir,
crescând calitatea produselor, testând riguros gradul lor de

prospe¡ime, verificând condi¡iile de produc¡ie, transport ¿i de
ambalare. Povestea Safir a început pe 26 septembrie 1991, în
localitatea Våleni, jude¡ul Vaslui, ca o micå afacere de familie,
dintr-un darac ¿i o moarå. Familia s-a mårit, iar în jurul daracu-
lui ¿i al morii s-au adunat peste 500 de oameni plini de via¡å.
Moara aducea surplus de porumb, care a fost utilizat apoi într-o
fermå de påsåri. De¿i avicultura avea tradi¡ie la Vaslui, afacerea
familiei s-a dezvoltat pe nucleul a douå ferme – una de oi

(Micle¿ti) ¿i una de porci (Ro¿ie¿ti) – pe
care le-am adaptat pentru cre¿terea
påsårilor. În Vaslui exista o Avicola de
stat importantå, dar care a falimentat
prima din ¡arå. Repunerea în func¡iune
a abatorului de påsåri în 2000, dupå o

perioadå de inactivitate de cinci ani, coro boratå cu implementarea
proiectelor prin fonduri europene au relansat avicultura în jude¡ul
Vaslui. Prima fermå achizi¡ionatå de noi, cea de la Micle¿ti, a
devenit func¡ionalå ca ¿i fermå de cre¿tere a puilor ¿i gåinilor
dupå o serie de mo dernizåri. 
Ferma de la Ro¿ie¿ti, achi zi¡ionatå în 2002, am modernizat-o
treptat, astfel cå în 2009 toate cele 12 hale erau dotate cu uti-
laje moderne. Oamenii s-au format treptat pe specificul activitå¡ii
¿i al utilajelor folosite. La fel ca noi, în jurul activitå¡ii de pro-
duc¡ie a abatorului din Vaslui s-au dezvoltat o serie de crescåtori
parteneri care au avut astfel o pia¡å sigurå pentru puiul în viu.
Sub umbrela Safir stau acum câteva ferme, abatorul ¿i fabrica de
fåinå proteicå, cea de nutre¡uri combinate, re¡ea de distribu¡ie ¿i,
cel mai important, angaja¡ii, colaboratorii ¿i prietenii care
påstreazå entuziasmul originar de a face lucrurile în mod cinstit
cu orice pre¡ ¿i la pre¡ul corect.

� Cum a¡i încheiat anul 2015 
¿i ce a¿teptåri ave¡i pentru 2016?

2015 ¿i 2016 merg pe acela¿i trend ca ¿i 2014. Cifra de afaceri
¿i produc¡ia au fost constante în 2014 ¿i 2015 ¿i ne a¿teptåm ca
2016 så aibå un ritm similar. S-a schimbat structura vânzårilor în
schimb, exportul a crescut ca pondere în total. Cifra de afaceri a
firmei Safir a depå¿it în fiecare din ace¿ti doi ani 30 de milioane
euro, iar produc¡ia de carne în viu a depå¿it 23.000 tone anual.

� În ce ¡åri exporta¡i în prezent? 
Ave¡i în plan accesarea unor noi pie¡e de desfacere? 

Ne-am propus så exportåm în ritm ascendent în ultimii 3 ani ¿i
dacå în 2014 exportul reprezenta 5% din total produc¡ie carne
de pasåre, la momentul actual peste 15% din produc¡ia de carne
merge spre ¡åri din Uniunea Europeanå. Produsele finite sunt
livrate în Statele Membre ale UE (Bulgaria, Malta, Italia,
Estonia, Austria, Olanda, Cipru, Grecia, Germania), precum ¿i în
¡åri ter¡e (Georgia ¿i Kosovo). Ne propunem så cre¿tem ¿i pe viitor
acest procent în paralel cu diversificarea portofoliului de produse,
prin orientarea cåtre clien¡i noi din zona de est, cåtre Asia. 

� Cum a evoluat, în ultimii doi ani produc¡ia Safir? 
Dar în anul 2016?

Cantitativ produc¡ia este relativ constantå în 2015 fa¡å de 2014
¿i la fel anul în curs. Pentru eficientizare am adus îmbunåtå¡iri
gamei de produse ¿i cåutåm så gåsim acele canale ¿i acei clien¡i
care acordå aten¡ie produsului (un produs de calitate la un pre¡
corect), încercåm så ne diferen¡iem prin aten¡ia la detalii ¿i la
cerin¡ele clien¡ilor.

� Ce ne pute¡i spune despre investi¡iile fåcute 
în ultimii ani? Ave¡i programate investi¡ii în 2016?

Investi¡iile au evoluat în ritm tot mai alert în ultimii ani, cea mai
apropiatå fiind achizi¡ia în aceastå varå a douå ferme cu o capaci -
tate de 700.000 capete, investi¡ie în valoare totalå de 
5 milioane euro. Abatorul a fost un obiectiv de investi¡ii în mod
continuu, începând cu achizi¡ia unor tehnologii de ultimå gene -
ra¡ie, pentru cå ne-am dorit tot timpul så lucråm la cel mai înalt
nivel. În ultimii 5 ani am investit în modernizarea liniei de abato -
rizare, în extinderea zonei de ambalare, în utilaje specializate, în
amenajarea unor noi depozite de produse congelate ¿i refrigerate,
mai mult decât am investit în primii 11 ani de la achizi¡ie. Din
dorin¡a de integrare a activitå¡ilor, în urmå cu 3 ani ne-am dez-
voltat pe verticalå printr-o nouå investi¡ie – fabrica de nutre¡uri
combinate Nutriva, parte a grupului Safir. Pânå la aceastå orå 
s-au investit în total peste 7 milioane de euro prin extinderea, anul
trecut, a spa¡iilor de depozitare, noi echipamente de laborator ¿i o
nouå fa bricå de fullfat soia. Tot anul trecut în luna august, am avut
¿i un moment dificil – incendiul produs la cea mai mare fermå a
noastrå, care a determinat noi investi¡ii pentru refacerea celor 
6 hale arse ¿i modernizarea celorlalte hale de pui. Nu a fost primul
moment de acest gen din istoria firmei, dar ne-am ghidat dupå un
principiu care de fiecare datå func¡ioneazå „Tot råul spre bine” ¿i
care în cazul de fa¡å a impus aducerea fermei la un nivel de 
modernizare superior celui de acum un an. Tot pe aceastå linie am
investit în modernizarea unei alte ferme pentru „Zdravån
Moldovenesc” – puiul nostru cu cre¿tere lentå. În crearea acestui
brand ¿i a unui ambalaj original ¿i unic pe pia¡a româneascå, o
bundi¡å tradi¡ionalå, am apelat la fonduri de dezvoltare acum doi
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Safir produce 1.200-1.400 de tone de carne lunar, din care circa
1.000 t se distribuie cu parcul auto propriu. Carnea pentru export
se transportå cu camioanele trimise de beneficiari. 
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ani. Urmårim în permanen¡å dezvoltarea pe mai multe direc¡ii –
ne-am extins ¿i parcul auto cu ma¿ini noi pentru transport påsåri
vii, nutre¡uri combinate, produse refrigerate ¿i congelate. Pentru
anul în curs nu ne oprim aici, dorim så realizåm produse noi,
preparate din carne de pui, pentru care am achizi¡ionat deja utila-
jele specifice, sun tem în curs de amenajare a spa¡iilor ¿i de
ob¡inere a autoriza ¡ii lor. Vom dezvolta o gamå complexå ¿i un
brand nou, dedicat acestei ni¿e de pia¡å cåtre care consumatorii
încep så se orienteze tot mai mult.

� Care sunt cele mai cåutate produse 
din portofoliul Safir? 

Dacå în urmå cu 7-8 ani, produceam 7 sortimente de carne de
pasåre, la ora actualå avem în portofoliu peste 150 de sorti-
mente, pentru cå ne adresåm mai multor categorii de consuma-
tori, cu cerin¡e specifice. Toate sortimentele se vând, un pui nu
po¡i så-l tai doar pentru piept sau pentru pulpe, acestea împre-
unå cu derivatele lor au prima cåutare, dar în paralel ¿i celelalte
sortimente merg cåtre altå categorie de consumatori. În aceastå
industrie trebuie så fii inventiv pentru a procesa sortimentele în
func¡ie de exigen¡ele diferi¡ilor clien¡i, de multe ori le creem noi
cererea oferindu-le idei. 

� Ce a însemnat pentru companie 
investi¡ia într-o fabricå de nutre¡uri combinate?

Ob¡inerea unui furaj de o calitate constantå ¿i la un standard
dorit este un obiectiv realizat, care ne mul¡ume¿te la ora actualå.

Rezultatele din ferme reprezintå pentru noi un barometru care ne
confirmå ca litatea acestui furaj. Puii din fermele respective tre-
buie så ajungå la vârsta de sacrificare cu un indice de consum
corelat cu aceastå vârstå. Suntem exigen¡i în ceea ce prive¿te
produsul finit, am devenit genul de furnizor de furaj pe care ni 
l-am dorit de-a lungul anilor, în ceea ce prive¿te calitatea ¿i con-
s tan¡a acestuia. Ne place lucrul corect fåcut, ne place så dedicåm
mai mult timp unui proces sau analizei unei materii prime, decât
poate pårea la o primå vedere. Produsele din portofoliul com-
paniei cuprind gama completå de furaje pentru pui de carne,
furaj combinat, furaj pentru pui cu cre¿tere lentå ¿i pentru uz
gospodåresc. Firma pune accent pe calitatea materiei prime ¿i pe
analizele specifice, dar se preocupå ¿i de fiecare etapå din pro-
cesul de produc¡ie, pornind de la recep¡ia materiei prime ¿i con-
tinuând cu stocarea ¿i fabricarea furajului combinat. Ob¡inerea
furajului propriu reprezintå un argument extrem de puternic în
promovarea calitå¡ii cårnii de pasåre ¿i implicit a brandurilor pro-
prii, Deliciosul de Vaslui ¿i Zdravån Moldovenesc. Din toate aces-
te motive am investit continuu în dezvoltarea acestui obiectiv, la
investi¡ia ini¡ialå adåugându-se noi spa¡ii de depozitare, o fa -
bricå de fullfat soia, noi echipamente de verificare a calitå¡ii
materiilor prime ¿i a produsului final în cadrul laboratorului. 

� Cum ajung produsele Safir la consumatorul final? Pe ce
zone din România ave¡i o prezen¡å mai puternicå?

Safir produce 1.200-1.400 de tone de carne lunar, din care circa
1.000 t se distribuie cu parcul auto propriu. De regulå, carnea

pentru export se transportå cu camioanele trimise de beneficiari.
Aproape jumåtate din produc¡ie se distribuie prin re¡elele key-
account, Auchan ¿i Kaufland, alte canale – magazinele din
Vaslui ¿i regiune acoperind circa 20% din distribu¡ie. Distribu¡ia
se face direct de la depozitul abatorului din Vaslui cåtre toatå
¡ara. Numai pentru Bucure¿ti, Safir a început o colaborare cu o
firmå de logisticå, unde se face un cross-docking. În general
marile aglomeråri urbane necesitå eforturi mai mari de dis-
tribu¡ie (Bucure¿ti, Constan¡a, Cluj, Bra¿ov, Timi¿oara).
� Care este în opinia dvs. 

profilul consumatorului de produse Safir?
Constan¡a calitå¡ii produsului a fost totdeauna un deziderat indife -
rent de nivelul de dezvoltare al firmei. Am dezvoltat parteneriate
durabile bazate pe încredere pentru a dezvolta produse cinstite la
un pre¡ corect. Ca ¿i furnizori am încercat continuu så fim flexibili,
avem clien¡i exigen¡i, aten¡i la calitate ¿i deschidere cåtre solicitåri.
Pia¡a oferå ¿i produse atent ofertate, dar ¿i pentru consumatorii
care vizeazå doar aspectul pre¡. Cine urmåre¿te un produs ieftin
¿tie cå nu ne gåse¿te pe noi în aceastå categorie.
� Vå propune¡i så extinde¡i 

gama de produse anul acesta? 
Ne stråduim permanent så nu dezamågim, orice promisiune
fåcutå så se reflecte în produsul final. Orice produs este reflec¡ia
efortului comun al celui care produce furajul, al celui care cre¿te
puiul, al celui care-l abatorizeazå, al celui care îl transportå ¿i al
celui care îl vinde. Colaboråm cu to¡i ace¿ti parteneri pentru a nu
dezamågi ¿i urmårim prioritar siguran¡a alimentarå. Ceea ce
spunem este ceea ce oferim, ne-am propus så fim consecven¡i ¿i
de încredere. Poate nu cei mai creativi, dar lucråm ¿i la capitolul
acesta. De anul acesta ne-am propus o nouå gamå de produse
la care vom veni ¿i cu noutå¡i pentru pia¡a româneascå.

� Cum reu¿i¡i så men¡ine¡i acest business 
într-un context economic dificil?

De când cu råzboiul din Ucraina ¿i impunerea de cåtre Rusia a
embargoului pentru produse alimentare din Uniunea Europeanå,
marii exportatori de carne din Polonia sau Olanda nu ¿i-au mai
putut vinde produc¡ia în Federa¡ia Ruså ¿i au intrat ¿i pe pia¡a

europeanå cu pre¡uri mici, reducând vânzårile producåtorilor
români. Concuren¡a neloialå a producåtorilor din afara ¡årii a
determinat intrarea unei cantitå¡i de marfå la pre¡uri reduse care
a impus ca ¿i producåtorii autohtoni så reducå pre¡urile la carne.
Noi am reu¿it så ne men¡inem produc¡ia, focusându-ne pe pro-
duse de ni¿å, care necesitå atentie suplimentarå ¿i aduc valoare
adåugatå mai mare. De exemplu, producem pulpe dezosate în
loc de pulpe cu spate, care vin ieftin din Brazilia. Livråm unui
grup de clien¡i care cautå calitate. Cåutåm så gåsim acele canale
¿i acei clien¡i care acordå aten¡ie produsului (un produs de cali-
tate la un pre¡ corect) ¿i încercåm så ne diferen¡iem prin aten¡ia
la detalii ¿i la ce rin¡ele clien¡ilor. O provocare o reprezintå diver-
sificarea canalelor de distribu¡ie a cårnii de pasåre ¿i cre¿terea
ponderii exporturilor.


