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MEWI şi-a sărbătorit majoratul

Pe 24 mai a.c., firma MEWI a 
organizat la sediul său din Orţişoara, 
judeţul Timiş, evenimentul „Ziua 
Porţilor Deschise”, ajuns la cea de-a 
treia ediţie, şi în cadrul căruia s-au 
sărbătorit cei 18 ani de activitate 
pe care societatea furnizoare de 
tehnică agricolă i-a împlinit pe 
piaţa românească de profil. 

La aniversare au venit fermieri, colaboratori 
şi parteneri ai firmei MEWI, iar printre 
invitaţii cu greutate s-au numărat dnii 
Lucian Buzdugan, director general Agricost 
SRL, şi Dimitrie Muscă, administratorul 
Combinatului Agroindustrial Curtici. 
Domniile lor au făcut aprecieri legate 
atât de performanţa maşinilor şi 
utilajelor agricole comercializate de 
MEWI, cât şi de profesionalismul de 
care dă dovadă în privinţa asigurării 
service-ului şi pieselor de schimb.

Cele mai multe mărci ale 
AGCO, în portofoliul MEWI
MEWI a fost înfiinţată în anul 1995 de către 
firma Heinrich Schröder Landmaschinen, 
unul dintre cei mai mari dealeri de utilaje 
agricole din Germania, iar portofoliul 
său de produse, care s-a mărit în tot 
acest timp, cuprinde mai multe mărci 
de renume. În 2010 a preluat distribuţia 
tractoarelor Valtra, iar în 2012 a celor 
şenilate fabricate de Challenger, 
putându-se afirma că astăzi gama 
sa de produse răspunde tuturor 
nevoilor agricultorilor, indiferent 
dacă lucrează suprafeţe agricole 
mici sau mari, de mii de hectare. 
„Important este că putem oferi toată 
gama de utilaje agricole, începând de 
la greble până la tractoare de 600 CP. 
Avem utilaje pentru prelucrarea solului şi 
semănat de la firma Horsch, însă vârful 
de lance al ofertei noastre sunt produsele 

corporaţiei AGCO, mai precis mărcile Fendt, 
Valtra, Challenger şi Fella”, a afirmat în 
deschiderea evenimentului dl Cristian 
Dănescu, director general al MEWI.
Acesta a declarat că, ajunsă la majorat, 
firma, ale cărei cifre arată că „este în 
ascensiune”, se poate lăuda şi cu o echipă 
bine sudată, formată din profesionişti. 
„Când am preluat funcţia de director 
al societăţii, în anul 2010, aveam 35 
de angajaţi. Acum avem 90 şi sunt 
convins că până la sfârşitul acestui an 
vom avea peste 100 de angajaţi.” 
În privinţa serviciilor postvânzare, directorul 
general a afirmat că acestea sunt o parte 
foarte importantă pentru societate, care 
a constituit un stoc de piese de schimb 
în valoare de peste 3 milioane de euro.  
Anul acesta, MEWI a deschis sedii noi în 
judeţele Cluj, Constanţa şi Craiova, iar planul 
de dezvoltare cuprinde construcţia altor 

3 reprezentanţe. „Până la sfârşitul anului, 
probabil nu le vom finaliza, dar, cu siguranţă, 
în primăvara anului viitor o să vă invităm la 
inaugurarea sediilor de la Drajna, Bolintin 
Vale şi Valea lui Mihai”, a spus dl Dănescu.
A urmat prezentarea utilajelor, în ordinea 
în care ele sunt folosite de-a lungul unui 
an agricol. Din portofoliul MEWI au fost 
alese 18 utilaje, iar primul care a deschis 
parada a fost tractorul Fendt 309 LSA, 
pictat de copiii de la şcoala din Călacea. 
Tot în cadrul evenimentului, au fost premiaţi 
cei mai loiali angajaţi şi clienţi MEWI 
şi s-a organizat o tombolă aniversară, 
unde au câştigat 18 norocoşi.

Lucian Buzdugan, director 
general al Agricost SRL
„Sunt emoţionat, având în vedere calitatea 
auditoriului. Suntem la o frumoasă 
aniversare, la majorat, şi cred că compania 
MEWI a reuşit să pună agricultura pe roate, 
deoarece are în spate mărci de renume, 
cum ar fi Fendt, Challenger sau Horsch. 
În anul 1996 am cumpărat primul tractor 
Fendt, fiind la acea vreme şi primul din 
ţară, iar recent am mai achiziţionat încă 
33 de tractoare Fendt, modelul 939. Este o 
plăcere să lucrez cu această firmă, care a 
dat dovadă de mult profesionalism în modul 
în care i-a instruit pe cei 66 de oameni care 
conduc aceste tractoare şi care au realizat 
lucrări impecabile. Îl felicit pe directorul 
general, dl Cristian Dănescu, şi colectivul 
său, pentru că reprezintă cheia succesului.”A
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Dimitrie Muscă, 
administrator al Combinatului 
Agroindustrial Curtici 
„Sunt client MEWI de peste 10 ani. 
Dragostea mea rămân tractoarele Fendt şi 
maşinile Horsch. Remarc, cu maximum de 
sinceritate, calitatea service-ului pe care 
îl asigură societatea MEWI. Nimic nu este 
mai dureros când în campanie ţi se strică 
o maşină sau un utilaj agricol. Avem 20 de 
tractoare marca Fendt şi 6 maşini Horsch 
şi niciodată nu s-a întâmplat să nu ni se 
asigure intervenţia care se impunea sau 
piesele de schimb necesare. În parcul de 
utilaje mai avem 3 încărcătoare Merlo, care 
sunt într-o stare perfectă după 10.000 de 
ore de funcţionare, iar asta se datorează 
faptului că am avut parte de oameni 
pregătiţi, de o întreţinere ca la carte şi la un 
preţ de cost redus, aspect care este foarte 
important. Nu întâmplător sunt aici şi am 
ales aceste utilaje. Le-am ales pentru că 
sunt de cea mai bună calitate şi pentru că 
firma asigură cel mai bun service din ţară.”

Cornel Stroescu, administrator 
SC Hastro Şovarna, localitatea 
Gârla Mare, judeţul Mehedinţi
„În opinia mea, la ora actuală tractoarele 
marca Fendt sunt cele mai bune de pe 

la o trecere şi suntem mulţumiţi, pentru că 
sunt rapide, eficiente şi apreciez că asigură 
o reducere a costurilor cu cel puţin 30%.”

Ştefan Laurenţiu Bătrîna, 
Agro-AR Product, 
Ineu, judeţul Arad
„Lucrăm o suprafaţă agricolă de 950 ha 
şi în urmă cu 4-5 ani am achiziţionat un 
tractor Fendt 936. În parcul tehnic al fermei 
mai avem tractoare din mărcile Deutz Fahr 
şi Case Magnum, ultimul fiind achiziţionat 
în 2012. Avem 3 mărci diferite şi diferenţa 
pe care o observăm este la consumul de 
combustibil şi la unitatea de suprafaţă 
lucrată. Tractorul Fendt a ieşit cel mai bine 
la acest raport. Aş estima un consum mai 
mic cu 5-6% faţă de restul. Se conduce 
foarte uşor, nu necesită un instructaj greoi.
La combine, avem o maşină Deutz Fahr mai 
veche şi una nouă, marca Case, cumpărată 
o dată cu tractorul. În viitor, probabil o 
să facem investiţii în tractoare şi utillaje. 
Vom avea nevoie de un tractor de 300 CP, 
pentru că în zona noastră terenul este mai 
greu şi ne trebuie unul de putere mare.”

piaţă. Au un consum de combustibil mai 
mic, o cutie de viteze inteligentă pentru că, 
după ce se programează viteza de mers 
în brazdă, operatorul nu mai are multe 
de făcut, deoarece tractorul se va tura în 
funcţie de sarcină. În cadrul fermei deţin un 
tractor Fendt, model 936, şi intenţionez să 
mai achiziţionez alte două tractoare. Unul o 
să fie modelul 939, iar celălalt, probabil, de 
o putere mai mare. Cu privire la combine, 
am două maşini de recoltat Fendt şi cred că 
voi mai cumpăra una. Suntem mulţumiţi de 
aceste combine, de modul în care recoltează. 
Înfiinţarea culturilor de prăşitoare şi păioase 
o realizăm cu maşini marca Horsch. Sunt 
semănători tractate, fac mai multe lucrări 
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