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Grupul Vetropack: 
Integrare cu succes – unitatea din Republica Moldova va 
opera, în curând, sub numele de Vetropack Chișinău 
 
Bülach, 1 Martie 2022 – Compania din Republica Moldova Glass 
Container Company S.A, care a fost preluată de către Vetropack 
Holding AG încă de la finalul anului 2020, și Glass Container Prim 
S.A. au fuzionat și și-au schimbat denumirea, ca parte a procesului 
de integrare în grup, și vor opera, începând cu 1.03.2022 sub 
numele de Vetropack Chișinău. 

În Chișinău, capitala Republicii Moldova, cei aproximativ 500 de 

angajați ai Vetropack Chișinău produc anual în jur de 112,000 de 

tone pentru ambalaje din sticlă care se vor folosi în industria 

alimentară și băuturi. Vetropack Chișinău a atins în 2019 – sub 

societățile nefuzionate și un alt nume la momentul respectiv – o cifră 

de afaceri în valoare de aproximativ 40 de milioane de Euro și a 

produs 100.000 de tone de ambalaje din sticlă. Vetropack este activă 

în regiune de câteva decenii și, prin integrarea noii unități, își 

consolidează poziția pe piața din Europa Centrală și cea de Est. 

„O parte a strategiei noastre de integrare o reprezintă includerea 

achizițiilor în grup, păstrând, în același timp, caracterul și identitatea 

locală”, explică Johann Reiter, CEO al Vetropack Holding AG. „Prin 

preluarea și integrarea actualei Vetropack Chișinău, ne respectăm cu 

consecvență strategia de grup, cea de a fi mai aproape de clienții 

noștri ca furnizor de servicii complete și de a continua să creștem pe 

piețele unde suntem prezenți”. 

Actuala Vetropack Chișinău a fost fondată în 1995 în Republica 

Moldova, ca urmare a creșterii cererii producătorilor de vin din 

regiune, care simțeau lipsa unui producător local suplimentar de 

recipiente din sticlă de calitate. Industria locală de vin a putut crește 

semnificativ exportul către Europa în ultimele decenii. Până în 2021, 

au fost puse în folosință la Chișinău două cuptoare de topire, cu un 

număr total de șase linii de producere. Capacitatea de producere a 

crescut astfel în 2021 la 112,000 tone de sticlă. 

„Ca parte a grupului Vetropack, creștem din nou în mod semnificativ 

ritmul și beneficiem de economii de scară corespunzătoare”, 

subliniază Oleg Baban, directorul general al Vetropack-Glaswerk din 

Republica Moldova.  
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Vetropack Chișinău produce un portofoliu vast de ambalaje din sticlă 

pentru industria alimentară și băuturi. Produsele – flacoane din sticlă 

cu forme și utilizări diferite precum borcane cu gât larg– sunt vândute 

atât pe piața internă, aflată în creștere, cât și către mai mult de 20 de 

piețe de export: Un volum de aproximativ 60 de procente din 

producția locală este exportat către piețele regionale, cea mai mare 

parte către România. 

 

Grupul Vetropack este unul dintre principalii producători de ambalaje din 

sticlă pentru industria de băuturi și alimente din Europa. Grupul beneficiază 

de unități moderne de producere, precum și de birouri de vânzări și 

distribuție aflate în Elveția, Austria, Republica Cehă, Croația, Slovacia, 

România, Ucraina, Italia și Republica Moldova. www.vetropack.com 
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