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1873 

1903 

A început să funcţioneze o fabrică de 

bere, situată în centrul or. Chișinău str. 

Sfatul Țării, toate lucrările erau 

efectuate manual. Capacitatea de 

producere iniţială era de 100 mii 

decalitri (dal) pe an.  

1974 

A fost dată în exploatare actuala fabrică 

de bere cu capacitatea de 5,1 mln 

decalitri (dal) bere pe an. 

2003 

Efes Vitanta Moldova Brewery S.A. 

devine entitate economică subsidiară a 

Efes Beverage Group, parte a grupului 

Anadolu Efes. 

 

Istoria Companiei 
Efes Vitanta Moldova Brewery (EVMB) este cel mai mare 

producător de bere din Republica Moldova, care controlează mai 

mult de 70% din piața națională de bere. Compania este situată în 

capitală, Chişinău. 

 

2017 



Efes Vitanta Moldova Brewery 
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 SLIDE 4 

Efes Moldova are o capacitate de producție de 

150 milioane litri anual. Numărul mediu al 

angajaților, în cadrul companiei, constituie 386 de 

persoane, iar berea lor este prezentă pe întreg 

teritoriul țării datorită celor 14 distribuitori. 

EVMB este unul dintre cei mai mari contribuabili 

la bugetul de stat al Republicii Moldova, 

defalcările la bugetul național în anul 2016 fiind 

de peste 275 mil. lei. 

 



Datorită utilizării utilajelor performante procurate din Germania conform celor mai înalte 

standarde de calitate, Efes Vitanta are licență de a produce și alte  brănduri, în afară de 

produsele Efes consumate de circa 300 mil. de consumatori în peste 70 de țări. 



Dacă în anul 2015 produsele Efes 

Moldova au fost orientate spre 

export în 7 țări, atunci în anul 2016 

numărul destinațiilor a cresut la 15, 

ceea ce înseamnă o politică de 

promovare eficientă la moment, dar 

și de perspectivă. 

Implimentarea standardelor 

europene/ internaționale  

contribuie la lărgirea piețelor. 



VALORILE COMPANIEI 
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Pasiune şi  

mândrie  

Profesional ism 

 

Abordare 

antreprenor ială  

Colaborare 

 

Sustenabi l i tate  

 

Se mândresc cu 

brandurile şi tradiţiile 

lor; abordează 

provocările cu atitudine 

pozitivă. 

Apreciează integritatea, 

transparenţa şi 

profesionalismul. 

Promovează abordările 

progresiste, inovaţia şi 

perfecţionarea continuă. 

Își asumă 

responsabilitatea 

deciziilor. 

Contribuie la dezvoltarea 

comunităţilor şi respectă 

mediul ambiant. 



Recunoaștere și apreciere 
internațională 
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Trei produse Efes Moldova – berile Chișinău Blondă, Chișinău Brună și Radler - au făcut 

senzație la cel mai prestigios Concurs Internațional de Calitate “Monde Selection”. Pentru 

prima data în istoria berii din Republica Moldova, care numără mai bine de 130 de ani, trei 

beri se întorc acasă cu trei medalii de aur. 
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Anadolu Efes face parte din Anadolu Group și este producătorul brandului Efes Pilsener care se găsește în top 10 al brandurilor de 

bere consumate în Europa. Grupul operează în Turcia, Rusia, Kazahstan, Ucraina, Moldova şi Georgia, ocupând locul 6 în Europa 

și locul 14 la nivel mondial după volumul de bere produs în cele 15 fabrici de bere și 6 malţerii având circa 8 mii de angajați.  

Recunoaștere internațională 



În scopul îmbunătățirii permanente, compania a implementat și confirmat de mai 
multe ori următoarele standarde de calitate, care permit menținerea la un nivel înalt a 
calității produselor. 
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WEAKNESSES 

OPPOTUNITIE

S 

THREATS 

 Sistemul de management al calității, 

implementat din anul 2007 

 Sistemul de management al 

siguranței alimentelor, implementat 

din 2010  

 Sistemul de management de mediu, 

implementat din 2012 

 Sistemul de management al sănătăţii 

şi securităţii ocupaţionale 
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A 

B 

C 

D 

Documentarea  proceselor  în  
vederea  rea l izăr i i  unui  produs 
sau prestăr i i  unui  servic iu .  

Spor i rea  ca l i tă ț i i  p roduselor  ș i  
servic i i l or, îmbunătă ț i r ea  cont inuă  
or ien ta tă  spre sa t i s facer ea  
c l ien tu lu i .  

Ident i f icarea  r i scur i lor  la  f iecare  
etapă  a  procesului  de  producere .  

Creș te rea  credibi l i tăț i i  ș i  a  
încreder i i  în ca l i ta tea  produselor  
și  servic i i lor.  

Avantajele ISO 9001 
pentru companie 



1 2 3 

Avantajele ISO 14001 
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Minimizarea impactului  

asupra mediulu i  datorat  

deseur i lor  per iculoase 

si  neper iculoase.  

Recic lare 

Opt imizarea folosir i i  ș i  

conservarea resurselor  

naturale (electr ic i tate,  

gaz,  apă) .  

Resurse 

naturale  

Includerea aspectelor  

ecologice la elaborarea 

produselor.  

Produse 



Avantajele ISO 14001 pentru Efes Vitanta 
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Întreprinderea a redus consumul specific de apă per unitate de 

produs cu 30% față de indicatorul anului 2008.  

Pentru producerea berii se folosește apă din sonda arteziană 

amplasată pe teritoriul fabricii. 

Este unica companie din Moldova care deține stații proprii de 

epurare a apelor uzate și pluviale, datorită cărora apa uzată este 

curățată până la parametri sanitari impuși de normele europene. 

O parte din apa uzată este utilizată consecutiv, ceea ce permite 

un management mai bun al acesteia. 

Efes Moldova depune un efort permanent pentru a 

diminua cantitatea de apă utilizată în producție și 

pentru a contribui la menținerea calității apei. 

Managementu l  

apei   
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Managementul energiei și al emisiilor de carbon 

Prin managementul energetic aplicat, dar și prin îmbunătățirile aduse în sistemul de 

producție, se urmărește micșorarea consumului de energie per unitate de produs și 

utilizarea cu maximă eficiență a energiei de orice tip, astfel, micșorând și volumul 

emisiilor de carbon aferente. 

 

În 2013 Efes Moldova a înregistrat cea mai semnificativă reducere a emisiilor de gaze de 

seră în întreg grupul Anadolu Efes – egal cu 7,7%, iar aceste acțiuni au continuat în 

permanență. 

 

În 2015 în cadrul companiei au fost implementate 6 proiecte de eficientizare a consumului 

de energie. Prin acțiunile întreprinse la Efes Moldova, în 2015, am reușit să realizăm o 

scădere a consumului de energie electrică cu 336 000 KW, ceea ce corespunde unui volum 

de aproximativ 160 tone CO2 care nu au ajuns în atmosferă. 

 

Pentru viitorul apropiat în Efes Moldova sunt planificate acțiuni concrete, cum ar fi 

reconstrucția sistemului de iluminare pe întreaga fabrică, inclusiv zona oficii, folosind 

sisteme LED și un proiect ambițios de convergență, care va face posibilă reutilizarea 

biogazului produs de stația de epurare a apelor uzate pentru necesitățile companiei. 

 



M a n a g e m e n t u l  a m b a l a j e l o r  
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Efes Moldova ține în permanență să minimizeze impactul 

asupra mediului prin micșorarea greutății ambalajelor și 

creșterea ratei ambalajelor returnabile. 

Toată sticla utilizată la producerea berii locale este 

reciclabilă. Actualmente, se recuperează de pe piață și se 

reutilizează peste 75% ambalaj de sticlă. 

Efes Moldova este unica companie din Moldova care a 

lansat un sistem propriu de colectare a deșeurilor de PET, 

instalând în Chișinău mai mult de 150 de colectoare separate 

pentru plastic. 



Avantajele ISO 22000 
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Analiza sistematică, derularea unor procese sigure si eficiente în sensul siguranţei produselor 

alimentare si direcţionarea proceselor pentru prevenirea potenţialelor riscuri referitoare la igienă 

care pot periclita sănătatea consumatorului. 

Siguranță  1 

Integrarea procedurilor moderne ale analizei de risc si conceptului de indentificare a riscurilor 

sub aspectul protecţiei sănătăţii consumatorului in sistemul de management existent. 

 

Identi f icarea r iscuri lor  2 

Evitarea situaţiilor in care produsele alimentare nesigure ajung la consumator și stabilirea 

metodei clare si rapide de retragere de pe piață. 

 

Competi t iv i tate 3 



Avantajele OHSAS 18001 
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Secur i tate 

Legis laț ie  

Imaginea 

publ ică  

Reducere accidentelor  de 

muncă și  bol i lor  infecț ioase.  

Conformita tea  cu preveder i le  

legisla ț ie i  ș i  reducerea  

r i scur i lor  de  amenzi  sau 

penal i tă ț i  legale .  

Îmbună tăț i rea  imagini i  

companie i  pr in  demonst rarea  

existen ței  unui  angajament  a l  

managementului  pent ru  

administ rarea  corec tă  ș i  

secur i ta tea  la  locul  de  muncă .  
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M a r c a j e  d e  s e c u r i t a t e  



În companie există un Comitet pentru 

securitatea Muncii, din care fac parte 

manageri și angajați ai companiei și care 

urmărește cu regularitate modul în care 

condițiile de muncă corespund 

standardelor de securitate, intervenind 

acolo unde este nevoie, pentru a preveni 

apariția unor posibile incidente și 

accidente.  
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Compania are drept scop formarea şi susținerea unei echipe 

de buni profesioniști, cu înalte principii morale şi etice prin 

îmbunătățirea continuă a activităților tuturor angajaților în 

scopul realizării misiunii și obiectivelor organizaționale. Efes 

Moldova este unul dintre cei mai importanți angajatori din 

Republica Moldova, la finele anului 2016 numărul 

angajaților companiei a constituit 353 persoane. 

M a n a g e m e n t u l  
r e s u r s e l o r  

u m a n e  



C o n c l u z i i  
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Implementarea standardelor in 

cadrul Efes Vitanta a contribuit 

la sporirea competitivității 

produselor, fapt confirmat prin 

distincțiile obținute, 

recunoastere si piata 

internațională deschisa, clienți 

fideli si produse calitative. 

Un management reușit al 

companiei poate fi realizat doar 

prin practici internaționale de 

planificare, acțiune, verificare și 

îmbunătățire continuă descrise 

de familia standardelor ISO în 

domeniu. 

Studiul ne demonstrează faptul 

ca si într-o tara aflată în curs 

de dezvoltare cu ajutorul 

standardelor putem obține 

calitate, performanță și succes. 



Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății! 

Mulțumim pentru atenție! 
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