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Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020  
Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare 
Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 
Prioritatea de investiții: 10.ii. ”Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul 
terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru 
grupurile defavorizate” 
Obiective specifice: (O.S.) 6.7, 6.9, 6.10. 
Numărul de identificare al Contractului: POCU/379/6/21/124388 
Titlul proiectului: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII 
DEFAVORIZATE Antre_S” 
Beneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la 
Brad” Iași 
 
SA 2.1 - Proiectarea metodologică și realizarea a 3 studii practice de analiză a pieței 
muncii din 3 regiuni de dezvoltare pentru identificarea și analiza sectoarelor cu 
potențial competitiv antreprenorial în 3 centre universitare. 
 
 
 

STUDIU PRACTIC 
 

STUDIUL PRACTIC 1 ÎN CENTRUL UNIVERSITAR IAȘI 
 

Introducere 
 

Antreprenoriatul în rândul studenților din România este unul slab dezvoltat. Într-o eră în 
care informația reprezintă cel mai important bun, antreprenorialul este în mod cert un 
model de dezvoltare economică a unui individ sau a unei echipe, fiind sustenabil chiar la 
nivel național, în special în rândul tinerilor. 
Colectarea datelor este un proces care face posibilă obținerea de informații de la un  
anumit public în vederea verificări unor ipoteze. Chestionarul de cercetare reprezintă o 
tehnică sau un instrument de investigare constând dintr-un ansamblu de întrebări scrise, 
imagini grafice, ordonate logic și psihologic, care, prin administrarea de către operatorii de 
anchetă sau prin autoaplicare, determină din partea persoanelor anchetate răspunsuri ce 
urmează a fi înregistrate în scris. Chestionarul este un mijloc foarte bun de explicare a 
comportamentelor umane și de identificare a factorilor care le determină. Cu ajutorul 
chestionarului, ca instrument de investigare, se pun întrebări și probleme care determină 
diverse răspunsuri din partea persoanelor anchetate. Răspunsurile, respectiv 
comportamentele oamenilor, pot fi influențate de numeroși factori, dintre care putem 
aminti: personalitatea celui care anchetează dar și a celui anchetat, tema anchetei, mediul 
în care are loc, timpul de desfășurare a acesteia, structura chestionarului, precum și modul 
lui de aplicare etc. 
Acest proces se bazează pe o combinație de  metode: calitative și cantitative. 
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Prin cercetare cantitativă se înțelege culegerea de date care sunt măsurate și analizate  
statistic. Metoda cantitativă se bazează pe o ipoteză formulată la început, fiind deductivă, 
pe o  structură definită, public aleatoriu  
Într-un studiu realizat de EY România, numit  Barometrul educației și culturii 
antreprenoriale în rândul studenților din România în 2019, în parteneriat cu Academia de 
Studii Economice și cu sprijinul unor organizații studențești membre ale Alianțe Naționale a 
Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), alături de alți specialiști, se consideră că 
„universitățile concentrate pe antreprenoriat, tehnologie și cercetare au un impact dramatic 
asupra economiilor din care fac parte, prin ecosistemul antreprenorial creat în acestea, 
startup-urile create de studenți și spin-off-urile desprinse din cercetarea universitară” În 
contextul în care 44% dintre studenții intervievați în studiul EY România consideră că 
universitățile îi pregătesc doar într-o măsură medie pentru a deveni antreprenori, 
universitățile trebuie în mod ert să adopte o serie de măsuri, precum: introducerea 
decursuri despre antreprenoriat pentru studenți, sprijinirea desfășurării unor activități 
extracurriculare conexe acestui domeniu, îmbunătățirea calității și creșterea diversității 
stagiilor de practică, sprijinirea înființării unor incubatoare și acceleratoare de afaceri 
pentru studenții antreprenori, dezvoltarea unorcompetiții de planuri de afaceri,  sprijinirea 
studenților să realizeze networking cu potențial investitori, mentori sau studenți cu 
preocupări asemănătoare (EY 2014: 16-17). Printre cursurile specifice unei universități 
antreprenoriale se numără (EY 2014: 19): Introducere în antreprenoriat Dezvoltarea unui 
plan de afaceri Finanțarea unei afaceri mici Aspecte legale ale unei afaceri mici Studii de 
caz în afaceri mici Conducerea companiilor cu rată mare de creștereLa fel de importante 
sunt și rețelele de mentori („conectarea oamenilor de afaceri cu tinerele talente ale noii 
generații”), de finanțare („exersarea căutării de investitori și chiar obținerea de finanțare”), 
concursuri de idei și afaceri(în sensul de „evenimente ale întregii comunități, nu doar ale 
universității”) sau parteneriatele post-absolvire (întrucât „după absolvire, universitățile nu 
pot întrerupe brusc sprijinul acordat tinerilor antreprenori, ci aceștia trebuie să aibă în 
continuare acces la o serie de resurse, precum rețeaua de mentori”).   
Un astfel de chestionar aplicat la studenții Facultății de Agricultură din Iași, specializarea 
IEA, anii III și IV, cursuri de zi a relevat faptul că peste  63 % dintre respondenți vor să 
înceapă propria afacere în următorii doi ani, în timp ce aproximativ 53 % dintre studenții 
care au răspuns la chestionar ar prefera să fie antreprenori și nu manageri. De asemenea,  
circa 3 % dintre aceștia „sunt dispuși să muncească din greu pentru ceea ce își doresc să 
obțină”, iar 86% „sunt dispuși să își asume riscuri”, ceea ce ne determină să considerăm că 
există un potențial însemnat de posibili antreprenori în USAMV Iași. Remarcăm faptul că 79 
% dintre studenții chestionați consideră că au cel puțin un antreprenor în cercul de 
cunoștințe din afara familiei, în timp ce 47 % dintre aceștia au un antreprenor în familie. 
Referitor la cea mai importantă calitate a unui antreprenor de succes, 61 % dintre studenții 
respondenți au indicat viziunea, în timp ce 42 % dintre aceștia au indicat lipsa capitalului 
ca fiind cea mai importantă problemă în a deveni antreprenor.   
Studenții Facultății de Agricultură din Iași, specializarea IEA, anii III și IV, cursuri de zi 
chestionați în cadrul proiectului POCU 124388 au arătat faptul că ar dori sprijin suplimentar 
din partea instituțiilor de învățământ superior în toți pașii ce trebuie parcurși pentru 
constituirea unui start-up, pornind de la apariția ideii și pe parcursul tuturor etapelor până 
la demararea afacerii și, ulterior, pentru perioada imediat după ce afacerea îmbracă și o 
formă juridică. Alte solicitări ale studenților vizau promovarea unor modele de bună 
practică printr-o serie de conferințe și sesiuni de lucru, realizate în special cu foști studenți 
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de succes, dar nu neapărat (Studenții considerau, însă, insuficiente aceste facilități, 
considerând că accesul la infrastructura universitară este restrictiv, iar aceasta nu este 
suficient de dezvoltată, simțindu-se nevoia dezvoltării unor veritabile incubatoare de 
afaceri, unde să se realizeze o consiliere cu privire la pregătirea planului de afaceri, să se 
faciliteze contactul cu potențiali investitori, precum și să se ofere ajutor suplimentar, în 
special din punct de vedere juridic, dar nu numai, în privința accesării liniilor de finanțare. 
Analizând Particularitățile formei de angajare a studenților Facultății de Agricultură a 
USAMV Iași putem constata că 12%  dintre studenții la licență sunt angajați și 54% la 

master. În plus, 2% dintre studenții la licență au o afacere și 8% la master. Dacă o treime 
dintre studenții angajați la licență au un post în domeniul studiilor, 65% dintre studenții la 
master au o astfel de poziție. Aproximativ  0 treime, atât la licență, cât și la master, spun 
că postul ocupat este primul loc de muncă (Figura 1). 
 
Fig 1 . Particularitățile formei de angajare a studenților Facultății de Agricultură a USAMV 

Iași 
 
Parte dintre aceste măsuri constituie o realitate în mediul universitar, însă se desfășoară 
izolat, la un nivel minimal, fără a exista o viziune de ansamblu și fără a se urmări și 
impactul desfășurării acestora în rândul studenților. Doar 48% dintre studenți au menționat 
că la cursurile sau seminarele la care au participat au fost invitați profesioniști cu 
experiență și know-how în domeniul studiat . 
 
Din chestionarul adresat studenților rezultă că aceștia declară că o resursă importantă în 
derularea afacerii o pot reprezenta informațiile privind identificarea și atragerea de 
finanțare, alături de accesul la o comunitate de networking (Tabelul 1). 
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Tabelul 1 
Distribuția răspunsurilor la întrebarea referitoare la estimarea oprtunității de 

angajare în domeniu în funcție de Specializare 

 
Pentru a identifica reticența studenților Facultății de Agricultură la dezvoltarea 
ntreprenoriatului am luat în considerare întrebarea: Care credeți că este principala 
percepție asupra eşecului în afaceri în România? 
Frica de eşec rămâne una dintre barierele semnificative pentru abordarea 
antreprenoriatului în România, în condițiile în care eliminarea stigmatului eșecului este 
critică pentru dezvoltarea inițiativei personale. Doar 30% dintre studenți consideră că 
eșecul în afaceri este perceput pozitiv (ca un prilej de învățare sau pur și simplu ca 
neavând nici un impact asupra viitoarelor proiecte de afaceri). Procentul acestora chiar a 
scăzut în 2019, dar pe seama antreprenorilor nehotărâți. Astfel, percepția negativă a scăzut 
de la 81% în 2017, la 65% în 2018 și 60% în 2019.   
Guvernul României și-a asumat să susțină „antreprenorii tineri prin intermediul programului 
Start-up Nation—și nu numai —prin finanțarea nerambursabilă cu 200.000 leipentru fiecare 
start-up, fără a fi nevoie de cofinanțare” în contextul în care „programul conține date 
exacte: 10.000de start-up-uri finanțate anual, costuri 0pentru înființarea acestora, durata 
de înființare —1 zi, dar și accesarea programului doar online cu aflarea rezultatului în 
aceeași zi” (Guvernul României 2017: 11).Prin Ordonanța de Urgență nr 10 din 27 ianuarie 
2017pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 79 din 30 ianuarie 2017, a fost demarat „în scopul creării unui cadru favorabil 
pentru valorificarea posibilităților actualede dezvoltare economică a României şi a stimulării 
mediului de afaceri, prin înființarea de noi întreprinderi mici şi mijlocii”, Programul „Start-up 
Nation –Romania”. Prin intermediul acestui program „se poate acorda ajutor de minimis în 
sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100%din valoarea cheltuielilor 
eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari”, în conformitate cu art. 3, alin. 
(1) al respectivei ordonanțe. Aceasta prevede lista beneficiarilor și cheltuielile eligibile 
pentru respectivul ajutor de minimis.  
Există,prin urmare,premise și linii de finanțare disponibile în vederea stimulării activității de 
antreprenoriat în mediul universitar. Lipsește, însă, cu desăvârșire,o strategie care ar trebui 
să operaționalizeze modul de funcționare al tuturor entităților menționate mai sus, precum 
Societățile Antreprenoriale Studențești, și modul în care acestea sunt încurajate să 
acceseze fondurile destinate exclusiv lor, dar nu numai. Cel mai bun exemplu este faptul că 
prevederileart. 6, lit. c), din Legea nr. 102/2016 referitoare la incubatoarele academice de 
afacerinu sunt legate în niciun fel de Societățile Antreprenoriale Studențești, deși cele două 
structuri ar trebui să funcționează în acord. Menționăm,de asemenea,că Centrele de 
Consiliere și Orientare în Carieră nu sunt menționate sau conectate la strategia de 
stimulare a antreprenoriatului studențesc, în ciuda faptului că ar putea contribui în mod 
decisiv al buna funcționare a acestora. 
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Universitățile din România sunt încă departe de a oferi studenților potențiali antreprenori 
un cadru prielnic cu privire la dezvoltarea propriilor afaceri. Societățile Antreprenoriale 
pentru Studenți, fie că vorbim de structuri noi create sau organizații studențești 
recunoscute în acest sens, reprezintă o modalitate de a revitaliza adaptarea sistemului 
universitar la realitățile economice contemporane. 
rganizațiile studențești reprezintă, în prezent, principalul motor de dezvoltare a 
antreprenoriatului în acest context, experiența, resursele și membrii acestora fiind 
indispensabile oricărui proces de a reforma situația actuală. Acestea trebuie să fie 
reprezentante și consultate în tot ceea ce presupune desfășurarea activității SAS. 
În conformitate cu art. 197, litera b) din LEN nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, se formează un fond distinct pentru dezvoltarea instituțională (FDI), din bugetul 
alocat Ministerului Educației Naţionale, care se adresează celor mai performante instituții 
de învățământ superior de stat din România. Repartizarea acestui fond se realizează pe 
baza unei competiţii de proiecte organizate de către CNFIS.   
FDI  are ca scop susţinerea proiectelor de dezvoltare instituțională de la nivelul 
universităţilor de stat din România, finanțate din bugetul MEN, în vederea creşterii 
capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirii calităţii sistemului naţional de învățământ superior.  
FDI urmăreşte finanţarea proiectelor de dezvoltare instituțională realizate de universităţile 
de stat, care vizează unul dintre următoarele domenii strategice: 
Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la 
învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele 
privitoare la consilierea și orientarea în carieră); 
Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România 
Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a 
stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților 
didactice, din cadrul universităţilor; 
Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul 
universităţilor; 
Domeniul 4 Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) are ca 
obiective următoarele: 
Dezvoltarea de competențe si abilități antreprenoriale pentru studenți (și absolvenți) 
-Dezvoltarea structurii specifice activităților antreprenoriale studențești (inclusiv ateliere de 
microproducție)  
-Elaborarea de materiale și organizarea de cursuri de antreprenoriat  
-Organizarea de intership-uri si training-uri la companii de succes  
-Organizarea de conferințe și ateliere de lucru realizate cu antreprenori de success  
-Organizarea de activități de mentorat  
-Realizarea de consiliere privind aspectele legale, pregătirea unui plan de afaceri și 
modalități de accesare a fondurilor publice 
Sprijinirea inițiativelor de afaceri ale studenților (și absolvenților) 
-organizarea de sesiuni de proiecte de start-up, idei de afaceri etc., cu scopul selectării 
unor propuneri viabile; 
-organizarea de concursuri pentru atragerea de finanțări pentru cele mai bune proiecte; 
- sprijinirea activității incubatoarelor de afaceri, întreprinderilor simulate (inclusiv ateliere 
de microproducție) și altor entități antreprenoriale, din cadrul instituției de învățământ 
superior. 
- organizarea de competiții și târguri pentru expunerea planurilor de afaceri 
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- facilitarea contactului cu potențiali investitori 
- organizarea de spații speciale pentru comunități de afaceri pentru studenți (și absolvenți) 
Susţinerea activităţilor ȘCOLII ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI în cadrul USAMV din Iaşi 
este o măsură convergentă Politicii naţionale în domeniul educaţiei şi Strategiei Universităţii 
pentru asigurarea calităţii şi creşterea competitivităţii absolvenţilor pe piaţa muncii prin 
dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor cu caracter antreprenorial. 

În planul Strategic Instituțional al USAMV Iași pentru perioada 2016-2020 sunt 
prevăzute o serie de obiective strategice și direcții de acțiune care sunt în concordanță cu 
obiectivele proiectului și ale politicilor naționale de dezvoltare a învățământului superior 
http://www.uaiasi.ro/ro/files/management/2016/Plan-strategic-2016-2020.pdf cum ar fi: 
crearea unui mediu de cercetare, innovare și transfer tehnologic competitiv pe plan 
național și internațional care să transforme USAMV Iași într-un pol de excelență bazat pe 
generarea cunoașterii și transferului tehnologic, cu impact direct asupra creșterii 
performanței, calității activităților didactice și serviciilor către comunitate și dezvoltarea 
relației de parteneriat real și activ cu studenții în implementarea tuturor proceselor 
academice din universitate și creearea de oportunități pentru dezvoltarea personală și 
profesională în vederea integrării active și responsabile în societate.   

Obiectivele SAS se referă la pregătirea și adaptarea ofertelor educaționale la 
schimbările pieței muncii și pregătirea inițială antreprenorială  prin educație terțiară astfel 
încât studenții și absolvenții USAMV Iași să fie integrați rapid la cerințele pieței muncii prin 
dezvoltarea unor competențe transversale ce vor fi atribute principale la viitoarele locuri de 
muncă.   

Referitor la cea mai importantă calitate a unui antreprenor de succes, 61 % dintre 
studenții respondenți au indicat viziunea, în timp ce 42 % dintre aceștia au indicat lipsa 
capitalului ca fiind cea mai importantă problemă în a deveni antreprenor.   

Cercetarea a pornit de la următoarea ipoteză de lucru: analiza și evaluarea managementului 
proiectelor  adaptată de către studenții Facultății de Agricultură  în funcție de complexitatea 
proceselor, particularităților și specificul activităților din domeniul de activitate al firmei noi înființate, 
de trăsăturile firmei care gestionează și aplică aceste procese, dar și de caracteristicile resurselor 
umane. 

STUDIUL PRACTIC 
 Prezentăm în continuare un proiect depus de un student al specializării IEA anul IV, finanțat 

din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: 
Locuri de munca pentru toti, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de 
calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții  8.iii: Activități independente, 
antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microfirme și a unor întreprinderi mici și 
mijlocii inovatoare,  Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil 
non-agricol din zona urbana,Schema de ajutor de stat: România Start Up Plus 

Proiectul contribuie la atingerea Obiectivului general al programului POCU, respectiv de 
dezvoltare a resurselor umane prin accesul acestora la sistemul de educație și formare profesională, 
de stimulare a ocupării, reducerea sărăciei și excluziunii sociale. De asemenea, proiectul, prin 
obiectivele lui contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice ale POCU: prioritatea de invesțitii 8iii 
prin înființarea de activități independente, antreprenoriat și crearea de întreprinderi, inclusiv 
microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii inovatoare obiectivul specific 3.7 prin Creșterea 
ocupării prin susținerea întreprinderilorlor cu profil non-agricol din zona urbană prin crearea de 
locuri de muncă în întreprinderi nou înființate. 
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 Firma nou înființată de student se numește SC A.D.D. BEAUTY SRL,  și este o societate 
înființată în anul 2019, care își propune să ofere potențialilor clienti diefrite servicii de amenajare 
grădini si peisagistică conform codului CAEN 8130 - Activitati de intretinere peisagistica. 
Principalele activitati pe care firma  le are in vedere sunt: proiectarea spatiilor verzi si  a sistemelor 
de irigatii, amenajarea spatiilor verzi, întretinerea spatiilor verzi și servicii de dezinsectie. 

Pentru o buna desfasurare a activitatii propuse prin prezentul proiect, SC A.D.D. BEAUTY 
SRL va indentifica un spatiu intr - o zona la periferia Municipiului Iasi. Spatiul va fi de tip industrial si 
se doreste a fi o hala de maxim 150m patrati destinata depozitarii tutror echipamentelor. De 
asemenea, locatia va trebuie sa detina parcare adecvată pentru angajați și clienți si sa aiba niste 
costuri de intretinere, inclusiv chirie si  utilități moderate, avand in vedere ca firma  este la inceput 
de drum. 

Misiunea societatii este dezvoltarea de spatii si gradini care se afla in armonie cu stilul de 
viata al fiecaruia, cu activitatile din timpul liber, cu stilul arhitectural al imobilului, pe care trebuie sa-
l puna in evidenta, totul pentru a oferi o oaza de liniste si relaxare clientilor. 

Viziunea societății presupune dezvoltarea activitatii, cu evolutia tipului de servicii practicate si 
largirea ariei de clienti la nivel judetean, aceste aspecte contribuind la mentinerea pozitiei firmei pe 
piata si la consolidarea activitatii acesteia printr-o evolutie permanenta. Firma  isi va orienta toate 
eforturile spre stabilirea pe piata de profil a unei imagini de sine statatoare. 
 Perspectivele de viitor ale societatii sunt pozitive, luand in calcul faptul ca directia de actiune 
este una de succes, iar politica generala este cea corecta; activitate  a firmei va fi axata pe atentie 
sporita la tendintele clientului, la nevoile si asteptarile acestuia, urmarind in primul rand 
consolidarea relatiei cu acesta si elaborarea de strategii si tehnici actuale in acest sens. 
 Scopul principal al A.D.D. BEAUTY SRL este de a-si consolida pozitia pe piata, actionand 
continuu pentru cresterea calitatii serviciilor pe care le ofera clientilor si implicit, pentru obtinerea 
unor profituri sigure pe termen lung.  
 Firma, in demersul sau de a se dezvolta, se bazeaza pe principalele sale atuuri - tehnologie 
noua utilizata, personal calificat, calitatea buna a serviciilor, studiile si experienta in domeniu a 
administratorului. 
Obiectivele pe termen scurt ale firmei pot fi sintetizate astfel: 
1. achizitionarea echipamentelor necesare realizarii unor servicii de calitate superioara maxim 6 luni 

de la intocmirea prezentului plan de afaceri  
2. dezvoltarea activitatii societatii prin introducerea tehnologiilor moderne pentru prestarea unor 

servicii care sa raspunda cererii din piata in termen de maxim 6 luni de la intocmirea prezentului 
plan de afaceri  

3. dezvoltarea echipei societatii prin crearea a 2 noi locuri de munca pentru postul de muncitor 
calificat in amenajari exterioare, in termen de maxim 8 luni de la intocmirea prezentului plan de 
afaceri  

Obiectivele firmei  pe termen mediu se referă la: modernizarea serviciilor prin investitii 
periodice in echipamente noi, promovarea egalitatii de sanse, de gen si nediscriminarea, mentinerea 
locurilor de munca create, cel putin 6 luni dupa finalizarea implementarii proiectului. 
Deasemenea, firma își propune o serie de obiective pe termen lung cum ar fi: cresterea 
numarului de clienti, imbunatatirea calitatii serviciilor.reducerea costurilor si a timpului de 
amenajare a spatiilor verzi și marirea ariei de prestare a serviciilor de la zona locala la zona 
regionala si nationala  
Piața țintă este reprezentată de persoane fizice și juridice, primării, instituții, asociații sau orice alt 
tip de posesor de teren. O categorie importanta este reprezentată de clientii cu varsta cuprinsa intre 
20 si 30 ani, pe care dorim să îi fidelizăm. 
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 Firma  se confrunta pe acest segment de piata cu o concurenta pe plan local deloc de neglijat. 
Firme concurente: SC Coralya SRL; Green Service Romania SRL, GUTUIUL DE AUR SRL si Belle 
Jardin. 

Principalele activitati pe care firma  le are in vedere sunt: 
1. Servicii de proiectare peisagistica: Realizarea unei gradini care sa imbine perfect 

frumusetea plantelor si aspectul estetic al gradinii cu utilitatea acestuia, mai ales in cazul 
gradinilor si a spatiilor verzi in cadrul sediilor de companii implica o faza de proiectare si 
revizuire a tuturor cerintelor clientului. Realizarea unui proiect de amenajare se poate realiza cel 
mai rapid prin faptul ca unul dintre specialisti va vizita locul undeva fi viitoarea gradina si va 
putea face o oferta exacta si corecta pentru infiintare sau intretinerea spatiului verde si a 
plantelor de care dispune clientul. 

2. Arhitectura Peisagistica: Firma  va proiecta elemente peisagistice si va amenaja spatii verzi 
si gradini in functie de cerintele clientului la preturi accesibile, folosind produse de inalta calitate. 
Serviciile SC A.D.D. BEAUTY SRL includ arhitectura peisagistica pentru ca gradina sa arate 
impecabil, aranjamentele florale realizate vor satisface gusturile prin eleganta lor, si pe langa 
toate acestea firma  ofera si posibilitatea de a amenaja gradina cu mobilier de gradina, pentru 
ca timpul petrecut in gradina sa fie unul dintre cele mai placute. SC A.D.D. BEAUTY SRL isi 
propune sa construiasca foisoare pentru gradini, podete, pergole, ziduri din piatra naturala, 
borduri si alei, grilaje, posibilitatea de umbrire.sisteme de irigare a gazonului si a plantelor din 
gradina.  

3. Intretinere spatii verzi: Indiferent de cat de bine si de frumos a fost realizata o amenajare a 
gradinii, a spatiilor verzi aferente unei case incepand de a doua zi dupa amenajare incepe 
degradarea spatiilor verzi si a plantelor care sunt in gradina. Gazonul creste, crengile cresc in 
directia gresita sau se lasa, apar primele buruieni in gazon sau printre dalele aleilor.  Incepand 
de a doua zi trebuie inceputa activitate  a de intretinere a gradinii. Aceasta presupune 
intretinere periodica a spatiilor verzi impreuna cu curatarea spatiilor exterioare ale casei si 
gradinii, parcului etc, lucrari sezoniere de intretinere sau irigare. Intretinerea inseamna 
realizarea unei serii de operatii care se efectueaza conform unui program bine stabilit care tine 
cont de o serie de factori cum ar fi: sezonul, destinatia lucrarii, tipul interventiei , periodicitatea 
operatiei de intretinere a gradinii si altele de acest fel.  SC A.D.D. BEAUTY SRL va presta 
intreaga gama de servicii necesara intretinerii spatiilor verzi:  întretinerea gazonului; întretinerea 
arborilor si a arbustilor, întretinerea sistemului de irigatie întretinerea lacurilor, iazurilor si a 
altor cursuri de apa, întretinerea sistemului de iluminare exterioara, curatarea aleilor si a 
trotuarelor casei inclusiv dezapezire. Toate aceste servicii sunt oferite cu maxim de 
promptitudine si calitate de catre personalul firmei.  

4. Servicii de dezinsectie Firma  oferă servicii profesionale de dezinsectie pentru curti, gradini si 
spatii verzi publice impotriva tantarilor, mustelor, viespilor, capuselor tratand astfel gazonul si 
vegetatia din curte. 

Planul de marketing  Studiul de piață. Populația orașului Iasi este de aproximativ 320.000 
locuitori. Conform Direcţiei Judeţene de Statistică, Municipiul Iasi deține 660 de hectare de spații 
verzi, din care 428 de ha sunt în administrarea Primariei, 127 ha in intretinerea Asociatiilor de 
proprietari si 105 ha proprietate private. Apreciem că se amenajează 70% din total spatii verzi, 
rezultă 4 620 000 mp spațiu verde care se amenajează. Având în vedere că pe piața din Iasi există 
deja 4 potențiali amenajatori, vom împărți suma la 5 pentru a rezulta piața pontențială.  4 620 
000/5 = 924.000 mp spațiu verde, aproximativ 92 Ha * 2 (cel puțin de două ori pe an, primăvara și 
toamna) = 1 848 000 mp spațiu verde posibil amenajării și întreținerii într-un an. 
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Amenințări și oportunități  Principalele oportunitati identificate de catre societate, pentru 
dezvoltarea prezentei afaceri  sunt: primirea unor beneficii guvernamentale pentru a se extine in noi 
zone oferind asfel noi locuri de munca, posibilitatea negocierii cu furnizori si distribuitori pentru a 
achizitiona materialele necesare la preturi atractive, accesul la forta calificata, finantarea prezentului 
plan de afaceri  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 3 - Locuri de 
muncă pentru toți Obiectivul specific 3.7 - Creșterea ocupării prin susținerea organizațiilor cu profil 
nonagricol din zona urbană   
Caracteristicile și beneficiile produsului/serviciului  
Pachetul complet de lucrări pentru amenajarea grădinii și a spațiilor verzi cuprinde: 
1. proiectare și execuție grădini, parcuri și spații verzi; 
2. execuție instalații pentru grădini (sisteme de drenaj, instalații/sisteme automatizate de 

irigații pentru irigare grădini, gazon și plante); 
3. gazonare prin însămânțare sau montare rulouri gazon; 
4. realizare grădini de apă, fântâni decorative, fântâni arteziene, cascade, cursuri de apă; 
5. execuție alpinării, terasare pante, decopertări și umpluturi de pământ; 
6. servicii de tăiere, fasonare și toaletare arbori și arbuști; 
7. servicii de întreținere și reabilitare spații verzi, grădini, plante de interior; 
8. rulouri gazon; 
9. garduri vii din diverse specii și realizare perdele din plante cațărătoare; 
10. elemente de decor din piatră naturală ( alei și ziduri decorative); 
11. diagnostic și tratament plante, fertilizări și tratamente fito-sanitare; 
12. consultanță în vederea amenajării spațiilor verzi etc. 
13. servicii de dezinsectie 
Clientul țintă Segmentarea pieței amenajărilor de grădini și spații verzi poate fi făcută după 
următoarele variabile: vârsta, venit, domiciliu (zona geografică), clasa socială. 
 Așadar segmentul țintă (grupul țintă) este format din persoane cu vârste cuprinse între 25-
50 ani dar și peste 50 ani care au venituri medii și peste medie cu domiciliul în mediul urban și rural 
dar care locuiesc în special la case, dar și instituțiile deținătoare de spații verzi. Persoane fizice și 
juridice, primării, instituții, asociații, într-un cuvânt orice posesor de teren, în special intravilan. 

Experienta si studiile in domeniul amenajarilor peisagistice ale administratorului firmei  vor fi 
esentiale in prestarea servicilor, iar existenta Universitatii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
“Ion Ionescu de la Brad face usoar identificarea de personal instruit, direct interest de activitate  a 
prestata de catre societate. 
Concurența. Mediul (segmentul de piata) in care activeaza A.D.D. BEAUTY SRL, este caracterizat 
printr-o moderata concurenta, atat zonala, cat si la nivel regional. Firma  se confrunta pe acest 
segment de piata cu o concurenta pe plan local deloc de neglijat. Firme concurente: SC Coralya 
SRL; Green Service Romania SRL, GUTUIUL DE AUR SRL si Belle Jardin. 

Punctele tari ale afacerii sunt reprezentate de: experienta si studiile in domeniul amenajarilor 
peisagistice ale administratorului, flexibilitate in relatia cu diversi clienti, seriozitate in respectarea 
angajamentelor luate faţă de clienţi, preturi competitive, raport calitate/pret ce va fi regasit in 
serviciile prestate si produsele livrate.  

Punctele slabe se referă la faptul că: fiind o firmă nou înființată este mai puțin cunoscută pe 
piață, lipsa de mijloace de transport specializate proprii in transportul echipamentelor si a plantelor 
ornamentale care sunt fragile la transport. 

Investitiile viitoare trebuie sa se concentreze pe infiintarea unor capacitatii de productie a 
plantelor ornamentale proprii. Diversificarea productiei prin infiintarea de florarii care sa functioneze 
ca si centre specializate in prelucrarea ofertelor privind amenajarile peisagistice. 
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Poziționarea firmei/nișă de piață 
SC A.D.D. BEAUTY SRL se axează pe piaţa serviciilor, respectiv pe piaţa serviciilor de consum 

(amenajări spatii verzi) adresându-se în special clienţilor din mediul urban al judeţului Iasi, şi nu 
numai. 

Piaţa societăţii este în etapa de lansare, de apariţie concretizată în existenţa nevoii de o 
atmosferă plăcuta, reducerea stresului şi de purificare a aerului. Această nevoie este o nevoie 
insuficient nesatisfacuta pe piata judeţului Iasi şi de aceea a luat naştere ideea de A.D.D. BEAUTY 
SRL, o întreprindere al cărei scop este satisfacerea pe deplin a acestei nevoi. Datorită faptului că 
întâlnim întreprinzatori deja existenţi pe piaţa ţintă, asistăm la o creştere a acesteia. 

SC A.D.D. BEAUTY SRL este interesată să-şi consolideze poziţia pe piaţă şi să-şi mărească 
cota în cadrul acesteia. Ca urmare, preocupările noastre vor viza dezvoltarea activitatii de amenajari 
exterioare prin 2 cai: 
14. calea extensiva: presupune atragerea de noi clienti, fie din randul nonconsumatorilor relativi, 

fie din randul clientilor concurentilor. Se are in vedere in vedere şi abordarea unor noi zone 
geografice, această cale fiind posibilă prin identificarea unor noi utilizatori sau descoperirea 
şi promovarea unor noi utilizări. 

15. calea intensivă: constă în creşterea mediei de folosire a serviciului de amenajare exterioară 
pe individ sau familie. Acest lucru se poate realiza prin sporirea calităţii serviciilor, 
aprovizionare cu noi specii de flori şi arbuşti şi intensificarea serviciilor de îngrijire a 
plantelor. Deoarece limitele determinate de natura serviciului prestat sunt greu de stabilit, 
posibilităţile de creştere a pieţei rămân mult mai mari. 

Din punct de vedere al nivelului cotei de piaţă SC A.D.D. BEAUTY SRL prezintă tipul de dominare 
comună cu concurentii directi şi totodată având o cotă de piaţă relativ apropiată. 
Marketingul produsului/serviciului  
 Promovarea are ca scopuri principale: cunoașterea firmei pe piață și formarea unei imagini 
favorabile în rândul consumatorilor. Pentru promovarea serviciilor SC A.D.D. BEAUTY SRL va apela 
la radio, televiziune și presa scrisă. 
 Site-ul firmei - dezvoltarea unei afaceri  presupune construirea unui un site profesionist 
conceput și realizat, atât grafic cât și ca funcționalitate care să prezinte și să propage afacerea, să o 
poziționeze pe internet. Scopul site-ului este de a face cunoscute serviciile pe care firma  le oferă. 
Trebuie să fie atractiv și interactiv, să determine navigatorul să viziteze cât mai multe pagini și să-și 
dorească să revină, să ofere multiple posibilități de informare, download fisiere în format PDF, 
newsletter, e-book-uri, etc. Este cel mai puternic instrument de publicitate.  
 Pentru a se poziționa cât mai bine în clasamentele motoarelor de căutare, site-ul trebuie 
alimentat cât mai des cu putință - zilnic dacă este posibil - cu informații noi despre oferta 
companiei, cu imagini reprezentative pentru companie, cu interview-uri ale unor clienți, de exemplu 
sau ale unor specialiști recunoscuți din domeniul amenajărilor exterioare, cu informații generale și 
elemente din legislația care guvernează domeniul de activitate   al companiei. Motoarele de căutare 
sunt foarte sensibile la aceste dezvoltări ale site-urilor și pe cele active din acest punct de vedere le 
poziționează mai sus în clasamente. Asta înseamnă mai mulți vizitatori pe zi. 
Orice vizitator al site-ului SC A.D.D. BEAUTY SRL este un potențial client! 
 Reclama la Radio - spotul publicitar va fi difuzat în zilele de luni până vineri între orele 7:00 
şi 13:00 pentru că dimineaţă cota de audienţă este mare. Acesta va fi: „Ai nevoie de un spatiu 
perfect si relaxant pentru tine și pentru familia ta? Echipa de specialisti A.D.D. BEAUTY îți oferă 
servicii de amenajare completă a gradinii tale.” 
 Reclama in presa scrisă – reclama serviciilor noastre va apărea în revistele pentru 
amenajarea casei. De exemplu: „Casa mea”, „Casa lux”, „Casa și grădina”. 
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Tehnici de promovare a vânzărilor: 
Pliantul - se va oferi gratuit tuturor persoanelor care vin la firma noastră de asemenea se va împărţi 
în zonele principale din oraş și în târgurile la care participă firma. 
Participarea la targuri de specialitate - atat pentru promovarea activitatii firmei cat si pentru 
identificarea de noi furnizori si colaboratori. 
Buget de marketing  Pagina web, identitate vizuală (logo, slogan), pliante, cataloage, broșuri, 
cărți de vizită, etc - 5000 lei 

Analiza concurenței a fost realizată în tabelul 1 unde pentru fiecare factor inclus în prima 
coloană, s-a făcut o analiză pentru a determina dacă reprezintă un punct tare sau un punct slab (PT 
sau PS) pentru afacerea dumneavoastră sau pentru competitor. Evaluarea importanței pentru client 
a fiecărui factor s-a făcut pe o scală de la 1 la 5 (1 = foarte important, 5 = nu foarte important).  

Tabelul 2 
Analiza concurenței  la SC A.D.D. BEAUTY SRL 

FACTOR 
Afacerea 
mea 

SC Coralya 
SRL 

Green 
Service 
Romania SRL 

GUTUIUL 
DE AUR 
SRL 

Belle Jardin 
Importanța 
pentru 
client 

Produs/Serviciu PT 2 2 2 2 2 

Preț PT 2 2 2 2 2 

Calitate PT 1 1 1 1 1 

Varietate PT 4 4 4 4 4 

Service PT 4 4 4 4 4 

Fiabilitate PT 2 2 2 2 2 

Experiență PS 3 3 3 3 3 

Reputația 
companiei 

PS 1 1 1 1 1 

Localizare PT 4 4 4 4 4 

Modalitate de 
comercializare 

PT 3 3 3 3 3 

Publicitate PT 2 2 2 2 2 

Imagine PT 2 2 2 2  

Cheltuieli de marketing se referă la canalele de promovare online, offline cheltuielile pentru start-up 
sau în mijloacele mass-media, locale sau regionale, conforma datelor din tabelul 2 

 Tabelul 3 
Cheltuielile de marketing la SC A.D.D. BEAUTY SRL 

 Segment de piață 1 

Canale de promovare ONLINE Pagina WEB, Fabebook 

Canale de promovare 
OFFLINE 

Pliante, Participare la targuri de specialitate 
Reclama Radio local si regional Presa scrisa -  
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Cheltuieli pentru start-up 
Pagina WEB, Fabebook 
Pliante, Participare la targuri de specialitate 
Reclama Radio local si regional 

Cheltuieli lunare (estimate pentru 18 
luni) 

Promovare , Reclama Radio local si regional 
Presa scrisa - reviste de specialitate 

 
Politica de pret  la SC A.D.D. BEAUTY SRL este prevazuta a fi adaptata nivelului de 

clasificare a serviciilor specifice oferite, acestea se vor stabili la un nivel acoperitor in raport cu 
cheltuielile generate de activitate  a de baza. 
 Nivelul preturilor este influentat si de alti factori independenti acestuia, respectiv situatia 
ofertei si cererii pe piata, aceasta fiind in multe cazuri influentata de factori sezonieri sau de 
introducerea de noi produse superioare pe piata. 
 In perspectiva atragerii de noi clienti, firma  poate realiza o flexibilitate a politici i sale de 
pret, pentru cresterea gradului de atractivitate   a ofertei sale, inclusiv acordarea unor facilitati 
pentru anumite categorii de consumatori. 
 Tarifele propuse pentru serviciile oferite, se incadreaza in cerintele de competitivitate impuse 
de standardele de calitate si sunt comparabile cu tarifele competitorilor. 
 Ele vor fi stabilite in functie de raportul cerere/ oferta, tinandu-se seama de categoria de 
servicii oferite, de complexitatea si diversitatea serviciilor, de lupta concurentiala pentru mentinerea 
pe piata ca entitate profitabila. 
Canale de distribuție  

Primul si cel mai important criteriu de diferenţiere a strategiilor de distributie este numărul 
de canale utilizate, întreprinderea SC A.D.D. BEAUTY SRL va adopta distribuţia printr-un singur 
canal, fără intermediari, prin relaţii directe cu clienţii efectivi. 

În funcţie de dimensiunea canalului utilizat se va opta pentru distribuţie directă, 
concretizată în prestarea serviciului de amenajare exterioară direct clientului. 

Amploarea distribuţiei influenţează de asemenea activitate  a societatii. Strategia aplicată în 
acest caz de conducerea firmei va fi distribuţia exclusivă, apelând la un singur intermediar care 
capătă exclusivitate în privinţa prezentării serviciilor de amenajări exterioare. 

Varianta strategică în ceea ce priveşte gradul de control asupra distribuţiei, aplicată de SC 
A.D.D. BEAUTY SRL, va fi controlul total.( tabelul 4) 

Tabelul 4 
Canalele de distribuție la  SC A.D.D. BEAUTY SRL 

 Canal de distribuție 1 - direct 

Accesibilitate Vanzare directa, la sediul clientului 

Proximitate geografică  Oras Iasi, Regiunea Nord Est 

Costuri implicate Combustibil 

Prezența concurenților Concurenta minima 

Existența personalului 
specializat 

Va exista personal specializat in amenajare si peisagistica 
spatii verzi 

 
În tabelul 4 sunt prezentate vânzările previzionate pentru produsele și serviciile SC A.D.D. BEAUTY 
SRL pentru o perioadă de 18 luni. 
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Tabelul 4 
Previziunea vânzărilor pe 18 luni la  SC A.D.D. BEAUTY SRL 

Nr. 
Crt. 

Produsul / 
serviciul L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 

1. 

Proiectare 
spatii verzi 
si sisteme 
de irigatii 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. 
Amenajare 
spatii verzi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. 
Intretinere 
spatii verzi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4. 
Servicii de 
dezinsectie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Managementul și organizarea afacerii 

 Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, 
dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în vederea realizării cu 
eficienţă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor.  
Structura organizatorică a SC A.D.D. BEAUTY SRL, modul în care sunt repartizaţi oamenii pe posturi, 
care sunt datoriile şi responsabilităţile fiecărei persoane în parte sunt elemente esenţiale pentru a 
face profitabila afacerea. 
 Administrarea societatii va fi asigurata de catre Dl. Dragos Dimitriu, care poate fi caracterizat 
ca fiind o persoana ce detine putere ridicata de munca, are pricepere organizatorica, originalitate in 
gandire si spirit innovator. Dl Dimitriu este in prezent student al Universitatii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi Facultatea de Agricultură, Specializarea -Inginerie 
economică în agricultură 

In vederea completarii organigramei de lucru, pe langa echipa de baza a societatii, 
responsabila de principala activitate   de prestare servicii ameajare spatii verzi, SC A.D.D. BEAUTY 
SRL va externaliza activitati administrative achizitionand servicii de: contabilitate,  promovare si 
asigurare echipamente. 

Tabelul 5 
Fișă de calcul a costului de producție unitar și de evaluare a prețului  

Nr. 
crt. 

Indicator UM 
Proiectare spatii 
verzi si sisteme de 
irigatii 

Amenajare 
spatii verzi 

Intretinere spatii 
verzi 

Servicii de 
dezinsectie 

1. 
Cost material direct 
– unitar 

Lei/buc.                  150,00         1.900,00                    431,00                  175,00      

2. 
Cost salariu direct – 
unitar  

Lei/buc                  485,75            485,75                    485,75                  485,75      

3. Cost direct unitar    Lei/buc                  635,75         2.385,75                    916,75                  660,75      

4. 
Cheia de repartiție a 
costurilor indirecte   

- 
                     0,06                0,72                        0,16                      0,07      

5. 
Cost indirect 
unitar  

Lei/buc 
                   51,25            649,17                    147,26                    59,79      
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6. 
Cost de producție 
unitar  

Lei/buc                  687,00         3.034,92                 1.064,01                  720,54      

7. Preț  (p)  Lei/buc               1.200,00         3.500,00                 1.750,00                  800,00      

8. Profit unitar estimat  Lei/buc                  513,00            465,08                    685,99                    79,46      

9. 

Taxa unitară pe 
valoarea adăugată 
(TVA)   TVA pe 
produs  = b * 19% 

Lei/buc                  228,00            665,00                    332,50                  152,00      

10. 

Preț de achiziție la 
nivelul 
cumpărătorului (p + 
TVA) 

Lei/buc               1.428,00         4.165,00                 2.082,50                  952,00      

Prin realizarea prezentei investiții  au avut loc o serie de mutaţii în activitate  a economică a 
oraşului Iași, prin crearea de noi locuri de muncă, creşterea încasărilor la bugetul local şi 
diversificarea mediului de afaceri  local prin accentuarea caracterului non-agricol al afaceri lor. 

Principalele preocupări pentru aplicanții de proiecte trebuie să fie îndeplinirea criteriilor de 
eligibilitate și obținerea unui punctaj cât mai mare la evaluarea proiectului. 

Solicitanții trebuie sprijiniți logistic pentru a crea o relație social-economică intracomunitară  
sporindu-și astfel  capacitatea de producție și de desfacere a produselor agricole. Atragerea 
fondurilor europene, în special a celor cu finanțare nerambursabilă a condus la dezvoltarea micilor 
întreprinzători precum și la creșterea capacității de producție a acestora. 
 

Fișa de calcul a profitabilității 

Nr. 
crt. 

Indicator 

Unitate 
de 

măsură 

Proiectare 
spatii verzi si 
sisteme de 

irigatii 
Amenajare 
spatii verzi 

Intretinere 
spatii verzi 

Servicii de 
dezinsectie (u.m.) 

1.        
Cantitate de produse 
lunară (Q)  

Buc. 
               
2,00      

               
2,00      

        2,00              2,00      

2.        

Cost direct total  

Lei 
        
1.271,50      

        
4.771,50      

 1.833,50       1.321,50      (CD) (= cost variabil 
total CV) 

3.        

Cost indirect total  

Lei  
             
51,25      

           
649,17      

    147,26            59,79      (CI) (= cost fix  total 
CF) 

4.        Cost total (C) Lei  
        
1.322,75      

        
5.420,67      

 1.980,76       1.381,29      

5.        Venit total (V) Lei  
        
2.400,00      

        
7.000,00      

 3.500,00       1.600,00      

6.        Profit estimat (B) Lei  
        
1.077,25      

        
1.579,33      

 1.519,24          218,71      

7.        
Prag de rentabilitate  a 
producției (QE) 

Buc. 
               
5,50      

               
0,86      

        2,83              1,16      

8.        
Prag de rentabilitate  a 
cifrei de afaceri  (CAE) 

Lei  
           
217,99      

        
4.078,26      

    618,55          687,02      
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9.        
Marja de siguranță  

Lei  
               

2.182,01      
               

2.921,74           2.881,45               912,98      (MS)  

10.    
Indicele de siguranță 
(IS)  

%  
1101% 172% 566% 233% 

 
 
 
Conform studiilor statistice, o firmă se poate găsi în una din următoarele situații: 
- situație instabilă când CA se situează cu până la 10% peste pragul de rentabilitate; 
- situație relativ stabilă când CA se situează cu până 20% peste pragul de rentabilitate; 
- situație confortabilă când CA depășește cu peste 20% pragul de rentabilitate, respectiv, IS > 
150%. 
 
 
 
 
Avizat, 
 
Manager de proiect:  
Conf. dr. Carmen Olguța BREZULEANU 
 
 


