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* aproape 20.000 de hectare deţin în total primele cinci cele mai mari exploataţii agricole din judeţ *
în fruntea listei sunt societăţi cu acţionari străini * munca pământului a adus profituri de peste 3
milioane de lei, în anii trecuţi
10% din terenurile arabile ale judeţului sunt exploatate de cinci societăţi comerciale din Iaşi. Potrivit datelor
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), în judeţ sunt înregistrate trei firme cu exploataţi i  mai mari
de 4.000 de hectare fiecare şi alte două cu suprafeţe de peste 3.500 de hectare. Astfel, pe primul loc se află SC
Orgapic SRL care deţine 4.158 de hectare. Firma este controlată de oameni de afaceri nemţi, iar în 2011 a
raportat o cifră de afaceri de peste 5,7 mil ioane de lei.
Pe locul secund se află SC Agrocapital SRL, care are o exploataţie de 4.058 de hectare pe care sunt cultivate
„cereale (exclusiv orez), plante leguminoase şi plante producătoare de seminţe oleaginoase“. Firma deţinută de
oameni de afaceri ital ieni a avut în 2011, potrivit datelor oferite de Ministerul Finanţelor, o cifră de afaceri de
peste 8,4 mil ioane de lei, iar profitul a ajuns la peste 3 mil ioane de lei.
„Anul ăsta consolidăm ce avem“
Pe locul al treilea se află Societatea Agricolă „Moldova“, înregistrată încă din 1992. Firma exploatează peste
4.016 hectare de teren în judeţul Iaşi, pe care cultivă cereale. „Terenurile sunt la Ţ igănaşi şi Probota. Nu
ne gândim să ne extindem anul acesta. Consolidăm ce avem. Anul trecut a fost cel mai greu de până
acum. E posibil ca anul ăsta să fie mai bun, dar nu ştii niciodată ce se poate întâmpla“, a spus omul de
afaceri Aurel Placinschi, cel care deţine societatea de la Ţigănaşi. Firma are, potrivit datelor de la Finanţe, în
jur de 230 de angajaţi. În 2011 a înregistrat o cifră de afaceri de aproape 27 de mil ioane de lei şi un profit net
de peste 3 mil ioane de lei.

Agricola Prut SRL are în exploatare, potrivit APIA, 3.801 hectare de teren. Societatea îmbină cultura plantelor
cu creşterea animalelor. În 2011 a avut o cifră de afaceri de 4,6 mil ioane de lei, iar profitul net a fost de peste
860.000 de lei. 

O altă societate cu state vechi în acest domeniu este Agrocomeplex Lunca Paşcani, controlată de familia
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primarului Dumitru Pantazi. Firma are în exploatare puţin peste 3.500 de hectare de teren. Potrivit datelor
financiare pe 2011, firma cu peste 100 de angajaţi, a avut o cifră de afaceri de 16,7 mil ioane de lei, dar profitul
net a fost de puţin peste 100.000 de lei. (Alina Stan)
SC Orgapic SRL – 4.158 hectare
SC Agrocapital SRL – 4.058 hectare
SC Moldova Ţigănaşi – 4.016 hectare
SC Agricola Prut SRL – 3.801 hectare
SC Agrocomplex Lunca SA Paşcani -3.500 hectare 
La nivelul judeţului Iaşi sunt înregistrate 202.000 hectare de terenuri arabile
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