
 

 

 

 

 

 MARCA ȘERBAN



Cifre cheie  GRUP ȘERBAN 

 

Istoria Grup Serban a început în 1994 ca urmare a necesității de produse de panificație și patiserie în orașul Onești, județul Bacău, precum  și în împrejurimi, 

urmând să se dezvolte și să își extindă activitatea de la an la an cu tot mai multe domenii de activitate și proiecte noi. 

Grupul de firme Șerban a încheiat anul 2016 cu următoarele cifre cheie: 

/6 domenii de activitate: agricultură și comerț cu cereale și plante 

oleaginoase, creșterea și comercializarea cărnii de pasăre, morărit-

panificație, patiserie și cofetărie, distribuție și transport, alimentație 

public – lanț de magazine proprii sub brandul Băcănia Șerban; 

/peste 500 de angajați; 

/3 ferme de creștere a puilor, în comunele Zorleni (jud. Vaslui), Parincea 

și Tătărăști (jud. Bacău), cu o capacitate de 45.000 mp. Capacitatea 

totală de producție este de 800.000 capete/serie a puilor broiler sau de 

650.000 capete/serie a  puilor cu creștere lentă; 

/7 magazine sub brandul Băcănia Șerban; 

/peste 10.000 ha de culturi agricole lucrate în două județe: Vaslui și 

Bacău; 

/90.000 de tone capacitate totală de depozitare a cerealelor și 

plantelor oleaginoase, în trei locații, Orbeni (jud. Bacău) , Zorleni și Găgești 

(jud. Vaslui). 75% din cereale sunt depozitate în silozuri și 25%  în magazii. Toate acestea fiind dotate cu mecanizări si automatizări modern; 

/11 tone/24h capacitate de producție panificație, patiserie și cofetărie; 

/100 tone/24h capacitate de măcinare a grâului; 

/400 tone/oră – capacitate de recepție a cerealelor și 1800 tone/24h – capacitate de uscare a cerealelor; 

 



Agricultură Șerban 

 

 

Grupul de firme Șerban deține în administrare aproximativ peste 10.000 ha de culture agricole, din care cel putin 95% sunt arendate pe raza a două 

județe: Vaslui și Bacău, restul de 5% fiind în propietate privată. 

Principalele culturi cultivate sunt rapiță, grâu, floarea soarelui, mazăre și lucernă. 

 Pe partea de ferme vegetale, planul de expansiune pe termen scurt constă în încercarea de a ne întregi și compacta asolamentele deținute în 

momentul de față,. Pe termen lung, vom încercasă ne extindem cu sole noi pe raza județelor unde deja activăm. Totodată, în viitorul imediat, ne vom 

crește eficiența prin implementarea unor serii de soft-uri specializate de gestiune, automatizare și monitorizare. 

Piața de desfacere a produselor marca Șerban 

1. Piața de desfacere pentru Morărit – Panificație – Patiserie – Cofetărie 

Pe partea de Panificație – Morărit – Patiserie – Cofetărie, compania are un 

portofoliu destul de bogat de produse și parteneri.  

Zonele de desfacere a pieței pentru această categorie de produse este zona 

Moldovei.  

Cum la origini este vorba despre o moară, o fabrică de produse de panificație,o 

fabric de produse de patiserie și un laborator de cofetărie, sunt disponibile un 

total de peste 180 de produse de panificație, patiserie, cofetărie și morărit. 

Gama de produse de panificație este foarte variată, de la pâine albă până la 

pâine cu mălai, cu tărâte și secară, hipoglucidică, cu lapte, măsline, cartofi, 

pâine integrală, intermediară, pâine cu maia, multicereale și multe alte 

sortimente proaspete, gustoase și sănătoase. Gama de produse de morărit 

disponibile sunt: făină albă, neagră, graham, mălai și pesmet. Sortimentația 

produselor de patiserie și cofetărie este și ea bogată, de la croissante, foietaje, până la  savarine aromate, păjituri cremoase și delicioase. Toate aceste 



produse de morărit, panificație, patiserie și cofetărie se găsesc atât în vitrinele lanțului de magazine proprii, Băcăniile Șerban, cât și în magazinele partenere 

din zonele limitrofe, precum și în supermarketuri. 

Deoarece românii se deschid tot mai mult spre consumul pâinilor de casă, rustice, cât mai naturale, Brutaria 

Șerban vine pe piață cu un nou produs de panificație, Pâine din Bătrâni cu doar trei ingrediente: 

APĂ, SARE și FĂINĂ. Noul produs conține strict doar aceste trei ingrediente și trece prin mai multe 

etape de preparare manuală.  

Momentan, Pâinea din Bătrâni se află doar în lanțurile proprii de magazine, Băcăniile Șerban din orașul Onești, 

însă pe viitor se dorește să se introducă și în magazinele și supermarketurile partenere. Până în momentul de 

față produsele de panificație Moara Șerban și o parte din patiserie se găsesc în peste 80 de magazine 

partenere, iar distribuția lor se face de către mașinile proprii specializate și autorizate. 

 

2. Piața de desfacere a produselor de carne de pasăre marca Ferma Avicolă Șerban 

 

Până în momentul de față, compania deține 3 ferme de creștere a puilor, în comunele Zorleni (jud. Vaslui), Parincea și Tătărăști (jud. Bacău), cu o capacitate 

de 45.000 mp. Capacitatea totală de producție este de 800.000 capete/serie a puilor broiler sau de 650.000 capete/serie a  puilor cu creștere lentă;  

Puii cu creștere lentă, se vând sub brandul Puiul Copilăriei (Ferma Avicolă Șerban) în lanțurile proprii, Băcăniile Șerban. 

Compania are o atenție deosebită și asupra modului de creștere și hrănire a puilor broiler,  acestia fiind hrăniți cu furaje din producție proprie. Dacă până 

acum furajul realizat din producție proprie se producea la un colaborator din Tecuci, în vara anului 2017, Grup Șerban a finalizat, în comuna Zorleni, jud. 

Vaslui, investița într-o fabrică de nutrețuri concentrate de ultimă generație, cu un consum redus de energie, tocmai pentru a facilita logistica în activitatea 

zootehnică și a crește valoarea adaugată a activității grupului. Capacitatea FNC-ului este de 8 tone/oră, implict 34.000 de tone/an și asigură atât hrana pentru 

sectorul zootehnic, cât și partea de vânzare către terți.  

 

 



3. Produse proprii pe alese doar în lanțul de magazine Băcăniile Șerban  

 

Băcăniile Şerban sunt un lanț de cinci magazine în oraşul Oneşti, Jud. Bacău şi proiectul are în plan dezvoltarea şi creşterea numărului în Romȃnia. 

Designul, accesoriile decorative, elemntele reuse şi produsele oferite în  Băcănii, au fost atent alese și au ca scop fidelizare şi apropierea clienţilor faţă de serviciile oferite, 

într-un mediu cât mai cald şi familiar lor. 

Băcăniile îşi răsfaţă consumatorii într-un mediu cald și prietenos cu o gamă variată de produse, marea majoritate din producţie proprie. Unele produse marca Șerban se 

găsesc doar în Băcăniile Șerban, un exemplu ar putea fi PUIUL COPILĂRIEI Ferma Avicolă Șerban, acesta fiind un pui cu creștere lentă și toata gama de produse de carne 

de pasăre marca Ferma Avicolă Șerban. 

 

Prăjituri delicioase preparate în laboratorul propriu, pâini rumenite în cuptor cu lemne, produse de patiserie marca Șerban, pizza preparată cu gust și pasiune, carne de 

pasăre marca Ferma Avicolă Șerban, pui la rotisor, preparate din carne tradiţională din Bucovina și multe alte produse stau frumos aliniate în vitrine și pe rafturile băcăniei. 

 

 

 

 

 

 


