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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 2 ÎN CENTRUL UNIVERSITAR IAȘI 
 
 

IDENTIFICAREA POTENȚIALILOR ANTREPRENORI ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR 
GT- PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE 

 

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. 

 Prezentăm în continuare un proiect denumit 
„ASAMBLAREA UNEI NOI LINII PENTRU PRODUCEREA SUCULUI PROASPĂT 

NATURAL” 
Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei 

Economiile de piaţă din ţările dezvoltate şi iniţiativa privată, care constituie baza lor de 
existenţă, sunt interesate în prelucrea legumelor şi fructelor. 

Statul oferă subvenţii şi adoptă reglementări care susţin direct. Statul este interesat să 
asigure o dezvoltare locală şi regională bazată pe aceste resurse, o permanentizare a unor locuri de 
muncă în mediul rural, o reducere a importurilor de sucuri de fructe şi legume, eventual crearea 
unor disponibilităţi de export, precum şi o alimentaţie echilibrată, cât mai sănătoasă pentru 
populaţie, din oferta naţională. 
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Producătorii de legume şi fructe beneficiază de avantajele unor direcţii alternative de 
valorificare pentru produsele care nu corespund standardeleproprii consumului proaspăt. În anii cu 
producţii foarte mari sau calamităţi, în lipsa unor oferte mai bune, livrarea către industrie contribuie 
singura alternativă. 

Producătorii care sunt grupaţi în jurul societăţii au posibilitatea să încheie în condiţii 
avantajoase contracte de livrare parţială sau totală a produselor pentru procesare,  

Mobilitatea pieţelor internaţionale va avantaja pe cei care se orientează către sursele de 
materie prime cele mai ieftine, la o calitate cât mai bună. Cu alte cuvinte producerea materiilor 
prime, procesarea şi desfacerea sunt secvenţe din traseul unui produs care se pot desfăşura pe 
meridiane diferite, dar se pot corela pentru a realiza eficienţa, calitatea şi profitul maxim. 

România este o ţară cu tradiţie agricolă, o ţară care beneficiază de condiţii climaterice şi de 
sol cum puţine ţări au în lume. 

Livezile pe rod acopereau în 2004 2,37% (195000 ha) din supafaţa agricolă. Producţia totală 
de fructe în perioada 2004-2009 a fost de 1,027 milioane tone cu o  producţie medie de 5557 kg la 
ha. 

După 1990 datorită scumpirii materiei prime materiilor prime, a forţei de muncă şi a lipsei 
modernizărilor, unităţile şi-au diminuat producţia , iar unele au dispărut. O perioadă finală în selecţie 
a fost intrarea în UE, când s-a admis existenţa unităţilor care îndeplineau condiţiile. 

În prezent foarte multe unităţi fucţioneză ce proprietari străini. Principalele probleme sunt: 
costul şi disponibilitatea materiei prime, costul energiei, costul forţei de muncă. 

Securitatea alimentară constituie o preocupare actuală şi un domeniu de cercetare în care 
apar permanent noi tehnologii. Impactul modernizării tehnologiilor de producere implică şi o 
redimensionare a managementului calităţii produselor oferite spre comercializare. 

Legumele şi fructele constituie o sursă valoroasă de elemente nutritive care contribuie la o 
alimentaţie sănătoasă, prevenind carenţe şi boli. 

În anumite situaţii se pierde beneficiul îniţial prin tehnologiile deficitare sub raportul 
siguranţei alimentare, urmarindu-se cantitatea, precum şi volumul producţiei. 

Prin implementarea proiectului, societatea urmăreşte asigurarea unui nivel ridicat de calitate 
ale produselor obţinute prin tehnologie modernă, la standardele impuse de UE, realizând un control 
amănunţit, bazat pe o aparatură ultraperformantă. 

Conservarea sucurilor se va face prin tratamente fizice fără utilizarea unor produse chimice 
care au efecte negative asupra sănătăţii prin prezenţa reziduurilor în alimente, cum sunt aditivii 
alimentari. 

Investiţiile propuse a se realiza în cadrul prezentului proiect decurg ca o necesitate firească a 
stadiului socio-economic în care ne găsim, de ţară membră a Uniunii Europene (UE).  

Prin proiect se urmăreşte mărirea capacităţii de producţie prin achiziţionarea şi asamblarea 
unei noi linii de procesare a fructelor şi legumelor pentru obţinerea sucurilor naturale. 

Prin implementarea proiectului capacitatea totală de producţie a firmei va creşte de la 434 
tone pe an, la 868 tone pe an, realizându-se un plus de 434 tone pe an. Se va opţine o creştere cu 
50 % a capacităţii de procesare a fructelor şi legumelor. 

Productivitatea actuală a muncii este de 7,2, iar plin implementarea proiectului, creşterea 
capacităţii de producţie şi a numărului de angajaţi se va ajunge la o productivitate a muncii de 
21,12. 

Firma va avea o mai mare influenţă asupra pieţei, oferind produse de calitate, la preţuri mai 
mici decât ale concurenţei, mărindu-şi veniturile şi în final profitul. 

În prezent schimbările şi tendinţele din mediul economic general determină  societăţile 
comerciale să realizeze produse cât mai competitive şi pe placul consumatorilor, în vederea 
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satisfacerii cererii. Cu alte cuvinte pentru a satisface cerintele diversificate ale clienţilor, S.C. Prio 
Juice S.R.L.va obţine, prin tehnologia implementată prin proiect, produse de calitate, hără 
conservanţi, la preţuri mai mici în comparaţie cu a principalilor concurenţi. 

Pentru economia locală aceste schimbări reprezintă mari oportunităţi. Din cele prezentate 
mai sus rezultă necesitatea şi oportunitatea realizării prezentului proiect. Considerăm că proiectul 
este viabil şi are toate şansele de a fi realizat întrucat beneficiarul deţine cadre cu competenţă 
necesară. 

Date generale despre proiectul care se va implementa în cadrul societăţii 
comerciale S.C.Juice S.R.L. 

Prin proiect se urmăreşte mărirea capacităţii de producţie prin achiziţionarea şi asamblarea 
unei noi linii de procesare a fructelor şi legumelor pentru obţinerea sucurilor naturale. 

Conservarea sucurilor se va face prin tratamente fizice fără utilizarea unor produse chimice 
care au efecte negative asupra sănătăţii prin prezenţa reziduurilor în alimente, cum sunt aditivii 
alimentari. 

Prin implementarea proiectului, societatea urmăreşte asigurarea unui nivel ridicat de calitate 
ale produselor obţinute prin tehnologie modernă , la standardele impuse de UE, realizând un control 
amănunţit, bazat pe o aparatură ultraperformantă. 

Obiectivul general al proiectului „Asamblarea unei noi linii pentru producerea sucului 
proaspăt natural” îl constituie achiziţionarea şi montarea unei linii de producere a sucului din fructe 
şi legume in conformitate cu normativele de mediu ale Uniunii Europene. 

Astfel, investiiţile propuse a se realiza prin acest proiect vizează următoarele: 
 achiziţionarea de instalaţii performante la nivelul standardelor Uniunii Europene în vederea 

procesării fructelor şi legumelor; 

  crearea condiţiilor de desfăşurare în condiţii optime a activităţii şi de protecţie a mediului 
înconjurător. 

 

Buget de venituri - cheltuieli si consumuri intermediare pentru produsul–  

SUCURI DIN FRUCTE 

  Indicatori U.M Cant. 

Pret/ 

U.M VALOARE 

I 

CONSUMURI (CHELTUIELI) MATERIALE 

(1+2+3+4+5+6)       194441.76 

1 Combustibil l 4345 5.22 22680.9 

8 Apă m³ 2900 2.37 6873 

9 Îndulcitori kg 220 3.8 836 

10 Energie electrică kw 11500 0.65 7475 

11 Ambalaje buc 20000 0.1 2000 

12 Fructe şi legume tone 200 750 150000 

12 Cheltuieli cu aprovizionarea ( 10%din I) lei - - 4576.86 

II CHELTUIELI CU FORŢA DE MUNCĂ       75363.2 

13 personalul permanent implicat în produscuţie z.o 1300 26 33800 

14 personal sezonier implicat în producţie z.o 235 50 2500 

15 personalul administrativ persoane 7 30.35 20395.2 

16 fond retribuire lei     18668 

III ALTE CONSUMURI(13+14+15+16+17)       111548.75 

17 Cheltuieli generale(3% din I+II) lei     8094.15 

18 Dobânzi la credite lei     19000 
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19 Asigurări (8% din valoare) lei     44625.6 

20 Energie electrică kw 1700 0.65 1105 

21 Amortismente lei     38724 

A TOTAL CONSUMURI INTERMEDIARE (I+II+III)       381353.70 

B VALOAREA PRODUŢIEI   184800   557820 

22 Sucuri naturale cu pulpă litri 40000 3.1 124000 

23 Sucuri limpezi litri 15000 2.8 42000 

24 Nectaruri litri 27500 2.5 68750 

25 Băuturi nealcoolice din fructe litri 27700 2.9 80330 

26 Cidru litri 15000 2.7 40500 

27 Băuturi distilate din fructe litri 28800 3.6 103680 

28 Lichioruri din fructe litri 30800 3.2 98560 

C PROFIT IMPOZABIL(B-A)       176466.30 

  (-)Impozite si taxe  lei     38700 

  (+)Subvenţii   lei     0 

D PROFIT BRUT   lei     137766.30 

E IMPOZITUL PE VENIT  lei      22042.61 

F PROFIT NET  lei      115723.69 

G COST DE PRODUCTIE   lei     2.06 

H PROFIT LA L  lei      0.63 

I MARJA BRUTA(MB)   lei      20.75 

 

 

 

Descrierea activităţii propuse prin proiect 
Prin proiectul „Asamblarea unei noi linii pentru producerea sucului proaspăt 

natural”. 
S.C. Juice S.R.L.  are ca obiectiv general mărirea capacităţii de producţie prin achiziţionarea 

şi asamblarea unei noi linii de procesare a fructelor şi legumelor pentru obţinerea sucurilor naturale. 
Capacitatea de producţie a actualei linii de porcesare este de 162 kg/ora. În condiţiile unui 

program de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, se pot procesa în decursul unei luni 36,288 tone de fructe şi 
legume. 

Datorită liniile de producţie AMOS ce oferă o capacitate de producţie de 324 kg/oră. 
capacitatea de procesare a liniei de producţie va fi de 72,57 de tone pe lună. Linia de producţie 
AMOS are un randament înalt datorită utilizării presei AMOS cu sită filtrantă. 

Tehnologia nouă permite renunţarea la folosirea de conservanţi. Tehnologia AMOS de 
producere a sucului de fructe îndeplineşte cerinţele certificarii - bio şi astfel obţine dreptul de a intra 
pe piaţa produselor organice. 

Obiective specifice şi operaţionale 
I. Creşterea capacităţii de producţie  
Prin implementarea proiectului capacitatea totală de producţie a firmei va creşte de la 434 

tone pe an, la 868 tone pe an, realizându-se un plus de 434 tone pe an. Se va obţine o creştere cu 
50 % a capacităţii de procesare a fructelor şi legumelor. 

II. Creşterea productivităţii muncii 
Productivitatea actuală a muncii este de 7,2 t/muncitor iar prin implementarea proiectului, 

creşterea capacităţii de producţie şi a numărului de angajaţi se va ajunge la o productivitate a 
muncii de 21,12 t/muncitor 
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III. Creşterea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural 
S.C. Juice S.R.L. prin realizarea acestei investiţii va crea 2 locuri de muncă noi pe o perioadă 

nedeterminată în satul Hurdugi, comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui. Aceste noi locuri de 
muncă vor conduce la creşterea veniturilor familiilor angajaţilor şi la reducerea ratei şomajului în 
spaţiul rural.  

IV. Considerente asupra mediului 
Prin implementarea acestui proiect societatea comercială S.C. Juice S.R.L.  îşi propune să 

protejeze mediul înconjurător prin introducerea unor instalaţii care au un consum de apă şi energie 
electric mai mic. 

V. Creşterea calităţii produselor obţinute 
În urma implementării proiectului şi asamblării noii linii de procesare a fructelor şi legumelor 

calitatea produselor obţinute va creşte prin înlăturarea necesităţii folosirii conservanţilor datorită 
tehnologiilor folosite. 

Parametrii constructivi şi de performanţă ai maşinilor, utilajelor şi 
echipamentelor care se vor achizitiona prin proiect 

 
Prin prezentul proiect se va achiziţiona o linie AMOS de producere a sucului natural ce va 

avea următoarele componente: 
 O instalaţie pentru recepţia fructelor 34540 lei 
 Două filtre de apă -19330 lei 
 Două silozuri-53000 lei 
 Un elevator-18810 lei  
 AMOS presă OPUS-63500lei 
 Două separatorare-27210 lei 
 Un tancuri de interstocare-18670 lei 
 O statie de tratament termic-99780 lei 
 O staţie de umplere Bag-in-Box în valoare 28650 lei 
 Două calculatoare pentru controlul instalaţiilor-6070lei 
 Sistem de iluminat-5800 lei 
 Cablaj electric-2640 lei 
 

Sucurile de fructe şi legume se produc după următoarea schemă tehnologică: recepţie, 
spălare, curăţare, zdrobire, extracţie, stocare, centrifugare, dezaerare, omogenizare, dozare, 
pasteorizare, condiţionarea recipientelor pline şi depozitare. 

După zdrobire şi tratarea termică, macerarea enzimatică se face în tancul de intercalare. 
După filtrare se face concentrarea sub vid, la 55-65 grade. 

Sucurile sunt ambalate în ambalaje tetrapack in cadrul secţiei de umplere Bag-in-Box ce 
asigură o siguranţă ridicată a produselor comercializate.  

Valoarea totală a investiţiei pe care societatea comercială S.C. Juice S.R.L. doreşte să o 
realizeze este de 378.000 lei, respectiv  90.000 euro. 
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Fig.1. Schema liniei de producţie a sucurilor obţinute din fructe şi legume 

 

 

Valoarea materialelor necesare implementării proiectului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Produs furnizat Bucăţi Valoare (lei) 

1 Instalaţie pentru recepţia fructelor  1 34540 

2 Filtre apă 2 19330 

3 Siloz 2 53000 

4 Elevator 1 18810 

5 AMOS presă OPUS 1 63500 

6 Separator 2 27210 

7 Tancuri de interstocare 1 18670 

8 Statie de tratament termic 1 99780 

9 Staţie de umplere Bag-in-Box 1 28650 

10 Calculator  2 6070 

11 Cablaj electric 1 2640 

12 Sistem de iluminat 1 5800 

   Total   378000 
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Activitatea de desfacere 
 Activitatea de desfacere a produselor obţinute în urma implementării proiectului se va 
realiza pe pieţele locale, judeţene şi naţionale.  

Pentru a-şi spori vînzările şi a obţine profit (scopul final, perfecţiunea oricărei întreprinderi), 
orice întreprindere trebuie să studieze cererea căreia i se adresează prin intermediul produselor pe 
care le fabrică. 

Acest lucru se poate realiza prin intermediul studiilor de marketing, care trebuie să aibă o 
strategie de marketing elaborată pe baze realiste. Strategia de marketing influenţează 
profitabilitatea vînzărilor. Orice activitate de marketing presupune existenţa în cadrul întreprinderii a 
unui sistem bine pus la punct, care să poată favoriza informaţii referitoare la nivelul trecut şi actual 
al consumului, la factorii care influenţează decizia consumatorilor, precum şi să permită realizarea 
de prognoze de cereri viitoare. 

Derularea normală a proceselor de desfacere a producţiei realizate la nivelul socităţii 
comerciale necesită organizarea, în cadrul structurii manageriale a societăţii unui compartiment de 
specialitate constituit sub formă de departamente care să urmărească activitatea de desfacere a 
produselor realizate. 

Desfacerea produselor firmei se va face prin intermediul supermarketurilor şi 
hipermarketurilor, precum şi prin magazine de profil. 

 
 Principalii clienţi 
După implementarea proiectului „Asamblarea unei noi linii pentru producerea sucului 

proaspăt natural” societatea comercială speră să menţină clienţii deja existenţi şi să atragă noi 
clienţi prin oferirea de sucuri naturale de calitate, fără conservanţi şi la preţuri mult mai mici decât 
ale concurenţilor. Astfel prin implementarea acestui proiect pe lângă creşterea capacităţii de 
producţie, societatea speră să crescă şi valoarea cifrei de afaceri cu 30 % faţă de perioada dinaintea 
modernizării. 

Principalii concurenţi  
  În relaţia cu concurenţii, S.C.Juice S.R.L. va folosi strategii de piaţă bazate pe avantajul de 
cost.   

 Avantajul concurenţial pe care S.C. Juice S.R.L. îl deţine faţă de concurenţi este dat: costul 
de producţie mai mic, calitatea produselor obţinute, nivelul ridicat de tehnologizare, personal 
calificat, preţurile mici, materie primă proprie. 

Principalii concurenţi ai societăţii S.C. Juice S.R.L. 

Nr. 

Ctr. 

Denumire Cifră de 

afaceri 

(Lei) 

Număr 

de 

angajaţi 

Productivitatea 

muncii 

(W) 

Cota de 

piaţă % 

1 SC ABV Invest S.R.L 1423900 20 2119.5 35 

2 SC Ecowood SRL 

Suceava 

1287300 12 727,5 27 

3 SC Agrostar SRL Iaşi 1254290 17 1495.8 26
 

 

Din tabelul prezentat anterior se observă că societatea comercială S.C. Juice S.R.L. se 

confruntă pe piaţă în relaţia de rivalitate cu trei firme mari care înregistrează cifre de afaceri mari şi 

care deţin cote de piaţă ridicate în comparaţie cu S.C.Juice S.R.L. care deţine o cotă de piaţă de 7 
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%. Principalul concurent al societăţii comerciale S.C. Juice S.R.L. este SC ABV Invest SRL care 

deţine o cotă de piaţă de 23 %  şi înregistează o cifră de afaceri de 42390 lei. 

 
Date privind forţa de muncă şi managementul proiectului 
De implementarea proiectului se va ocupa directorul general împreună cu  reprezentanţi ai 

firmei S.C  EXPERT S.R.L  
Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei  

 În urma implementării proiectului vor fi angajate 2 persoane ce vor fi direct subordonate 
administratorului societăţii. Personalul ce va fi angajat în urma implementarii proiectului, cu contract 
de muncă pe perioadă nedeterminată vor ocupa următoarele posturi: 

 Inspector control calitate- 1 persoană; 

 Personal aprovizionare-producţie-1 persoană. 
 Situaţia în urma realizării proiectului 
Prin implementarea proiectului capacitatea totală de producţie a firmei va creşte de la 434 

tone pe an, la 868 tone pe an, realizându-se un plus de 434 tone pe an. Se va obţine o creştere cu 
50 % a capacităţii de procesare a fructelor şi legumelor. Productivitatea actuală a muncii este de 
7,2 t/muncitor iar plin implementarea proiectului, creşterea capacităţii de producţie şi a numărului 
de angajaţi se va ajunge la o productivitate a muncii de 21,12 t/muncitor. 

Firma va avea o mai mare influenţă asupra pieţei, oferind produse de calitate, la preţuri mai 
mici decât ale concurenţei, mărindu-şi veniturile şi în final profitul. 
 
C.3. Managementul proiectului  

(Responsabilul legal) 
1. Nume:  aaaaa 
    Prenume:  aaaaaaaaaa 
    Funcţia:  Administrator 
    Studiile şi experienţa (relevante pentru proiect) :  Inginer economist în agricultură 

CV Responsabilul legal 

Întreprinderea Funcţia avută Perioada 

S.C.  Juice S.R.L.   Administrator 2019-2020 

 
(Responsabilul tehnic) 
Lista de achiziţii şi sursele de achiziţii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/ 

materiile prime pentru punerea în funcţiune a proiectului 

 

Furnizor Produs furnizat Bucăţi Valoare (lei) 

% din 

total 
achiziţi

i 

S.C AMOS EXPERT 

S.R.L 

 

Instalaţie pentru recepţia 
fructelor  

1 34540 11.30 

Filtre apă 2 19330 6.32 

Siloz 
2 53000 17.35 

Elevator 1 18810 6.15 
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Personal şi instruire 
 

Grafic angajare personal  

Nr.    
Crt. 

Specialitate 
Număr 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 2 0 0 0 0 0 

 
 Graficul estimat al proiectului 
 

Proiectul va fi realizabil în 12 luni de la aprobarea finanţării. 
Luna I – Se vor încheia contractele cu furnizorii şi se va face plata parţială a consultanţei. 
Lunile II-III- Achiziţionarea instalaţiilor 
Lunile IV –  Livrarea instalaţiilor 
Lunile V –VII – Amenajarea halei de producţie 
Lunile VIII- IX  - Montarea liniei de producţie 
Luna X – Activităţi de finisaj 
Luna XI - Testarea instalaţiilor 
Luna XII -  Plata finală pentru consultanţă şi darea în folosinţă a halei de producţie 

 
Grafic de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi.Valorile sunt exprimate în lei  şi includ TVA 

 

GRAFIC DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI 

Activitatea prevazuta I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Plata partială consultanţă 
638

4 
           

Încheierea contractelor cu 

furnizorii 
200            

Achiziţionarea utilajelor  309710          

Livrarea instalaţiilor    
220

0 
        

Amenajarea halei de 

producţie 
    50000      

Montarea liniei de        9300    

AMOS presă OPUS 1 63500 20.78 

Separator 2 27210 8.90 

Tancuri de interstocare 1 18670 6.11 

Staţie de tratament termic 
1 99780 32.66 

Staţie de umplere Bag-in-

Box 
1 28650 9.37 

S.C Procomputer S.A Calculator  2 6070 1.98 

S.C Eon Moldova S.A 

Cablaj electric 1 2640 0.86 

Sistem de iluminat 
1 5800 1.89 

Total     378000 100 
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producţie 

Activităţi de finisaj          2423   

Testarea instalaţiilor           500  

Darea în folosinţă a halei de 

producţie 
           

7445 
Plata finala pentru 

consultanţă 
           

TOTAL 397152 

 

Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei şi a mediului de afaceri 
 

A. Efectele economice asupra dezvoltarii regionale: 
 Crearea unor noi locuri de muncă permanete în cadrul comunei Dimitrie Cantemir; 
 Creşterea veniturilor populaţiei; 
 Prin realizarea investiţiei vor fi atraşi şi alţi investitori în comună, 
 fluxurile economice create prin proiect vor genera impozite şi taxe care vor contribui la 

dezvoltarea comunităţii rurale din  satul Hurdugi. 
B. Efectele sociale asupra dezvoltarii regionale:  
 creşterea gradului de ocupare a populaţiei active şi reducerea şomajului prin crearea de noi 

locuri de muncă; 
 dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale, prin promovarea tehnologiilor performante şi a 

pluriactivităţilor; 
 fluxurile economice create prin proiect vor genera impozite şi taxe care vor contribui la 

dezvoltarea comunităţii rurale din  satul Hurdugi. 
C. Efectele de mediu asupra dezvoltării regionale 
 reducerea poluării prin utilizarea de tehnologiilor moderne; 
D. Efectele tehnice asupra dezvoltarii regionale: 
 creşterea gradului de tehnologizare. 
 
 

Analizând datele prezentate mai sus putem formula următoarele concluzii cadru: 
 va creşte gradul de ocupare a populaţiei rurale, cu efecte pozitive asupra 

nivelului de trai; 

 va creşte productivitatea muncii la nivel de întreprindere; 
 va creşte volumul producţiei; 
 vor creşte volumul vânzărilor; 
 creşte calitatea produselor obţinute; 

 

Finanţarea investiţiei 
Din valoarea totală a investiţiei de 90000 Euro ajutorul public nerambursabil este de 30.000 Euro 

Curs  Euro / leu  4,20 

Procent finantare publică = 70% 

Cheltuieli eligibile 
Cheltuieli 

neeligibile 
TOTAL 

Euro Euro Euro 

Ajutor public nerambursabil 30.000 0 30.000 

Sursele de finantare pentru completarea 

necesarului de finantare din care: 
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 Autofinantare 
30.000 5.000 35.000 

 Imprumuturi 25.000 0 25.000 

TOTAL PROIECT 85.000 5.000 90.000 

 

 

PROIECŢII FINANCIARE ŞI INDICATORI FINANCIARI 
 
 
 Bazele de producţie 
 

Cu proiect    

A6 Denumire utilaj                                                
(noi) 

Costuri  Amortizare  
% 

Intretinere   
2% 

    

Instalaţie pentru recepţia 
fructelor  

34540 10,00% 
690.8 

Filtre apă 19330 10,00% 386.6 

Siloz 53000 10,00% 1060 

Elevator 18810 10,00% 376.2 

AMOS presă OPUS 63500 10,00% 1270 

Separator 27210 10,00% 544.2 

Tancuri de interstocare 18670 10,00% 373.4 

Statie de tratament termic 99780 10,00% 1995.6 

Staţie de umplere Bag-in-
Box 

28650 10,00% 
573 

Calculator  6070 10,00% 121.4 

Cablaj electric 2640 10,00% 52.8 

Sistem de iluminat 5800 10,00% 116 

 378000 37800 7560 

 
 

Contul de profit şi pierderi previzionat ( pe o perioadă de 3 ani ) 
 

Capacităţi de producţie rezultate ca urmare a investiţiei (în unităţi fizice) 
Pentru prognoza veniturilor s-au utilizat date privind producţia totală previzionată şi preţurile 

medii de vâzare.  
Vânzări previzionate anul 1 

Nr. 
crt. 

Produsul UM Cantitate Preţ vânzare 
Lei/litru 

Venit din 
vânzare 

1 sucuri naturale cu 
pulpă litri 

40000 3.1 124000 

2 sucuri limpezi litri 15000 2.8 42000 

3 Nectaruri litri 27500 2.5 68750 

4 băuturi nealcoolice 
din fructe litri 

27700 2.9 80330 
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5 Cidru litri 15000 2.7 40500 

6 băuturi distilate din 
fructe litri 

28800 3.6 103680 

7 lichioruri din fructe litri 30800 3.2 98560 

  Total   184800  557820 

 
Din tabel se poate observa că valoarea cea mai mare a vânzărilor se obţine din 

comercializarea sucuri naturale cu pulpă. Prin implemantarea acestui proiect se preconizează o 
creştere a vânzărilor cu 30 % faţă de perioada anterioară realizării investiţiei. 

 
Vânzări previzionate anul 2 

Nr. 
crt
. 

Produsul UM Cantitate Preţ vânzare 
Lei/litru 

Venit din 
vânzare 

1 sucuri naturale cu 
pulpă litri 

41000 3.1 127100 

2 sucuri limpezi litri 16000 2.8 44800 

3 Nectaruri litri 28500 2.5 71250 

4 băuturi nealcoolice din 
fructe litri 

27700 2.9 80330 

5 Cidru litri 15000 2.7 40500 

6 băuturi distilate din 
fructe litri 

28800 3.6 103680 

7 lichioruri din fructe litri 30800 3.2 98560 

  Total   187800  566220 

 
Vânzări previzionate anul 3 

Nr. 
crt
. 

Produsul UM Cantitate Preţ vânzare 
Lei/litru 

Venit din 
vânzare 

1 sucuri naturale cu 
pulpă litri 

42800 3.1 132680 

2 sucuri limpezi litri 16000 2.8 44800 

3 Nectaruri litri 28500 2.5 71250 

4 băuturi nealcoolice din 
fructe litri 

27800 2.9 80620 

5 Cidru litri 15500 2.7 41850 

6 băuturi distilate din 
fructe litri 

28850 3.6 103860 

7 lichioruri din fructe litri 30900 3.2 98880 

  Total   190350  573940 
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Indicatorii financiari 
 

Valoarea investiţiei (Vi) = valoarea totală a proiectului (exprimată în lei) –397152 lei 
___________________________________________________________________________ 

Specificare                              AN 1 AN 2  AN 3   

___________________________________________________________________________ 
Veniturile din exploatare* (Ve) 

                          557820 566220  573940  
___________________________________________________________________________ 

Cheltuieli de exploatare* (Ce)  

                             382553.70 382025.70   382643.30 
____________________________________________________________________________ 

 
Rezultatul din exploatare* (Re) =  Se calculeaza: Re = Ve – Ce      - minim 10% din Ve 

 
                             155566,3 164494,3   171596,7 

___________________________________________________________________________ 

 
Profitul net* (Pn) = rezultatul final al exercitiului financiar (anual) din care s-a scazut impozitul pe profit.  

                              114715.69   122215.21 128181.22 
____________________________________________________________________________ 

Durata de recuperare a investitiei (Dr) = indicator ce exprima durata de recuperare a   investitiei 

(exprimat in ani) 
      Se calculeaza Dr= Vi/Pn mediu 

                       
    unde Pn mediu = profit net mediu pe orizontul de prognoză 

                                               Dr – este de  3,26 ani 

 

Rentabilitatea capitalului investit (Rc) = Pn/Vi x 100 (%), Pn-profit net pentru fiecare an al perioadei 
previzionate. 

                                     28,88 %  30,77% 32,27%  

____________________________________________________________________________ 
 

Cheltuieli financiare* (Cf) =                       19000                 19000            19000 
____________________________________________________________________________ 

 

Flux de numerar net la sfârşitul perioadei (FNN) = Total intrari-Total ieşiri, FNN>=0  (pentru fiecare 
an de prognoză)  

                                                                  95715,69            103215,21            109181,22  
 

 
 
Avizat, 
 
Manager de proiect:  
Conf. dr. Carmen Olguța BREZULEANU 
 
 


