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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 3 ÎN CENTRUL UNIVERSITAR IAȘI 
 
 

IDENTIFICAREA POTENȚIALILOR ANTREPRENORI ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR 
GT- PRODUSE DE PATISERIE 

 

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 PRODUSE DE PATISERIE” 

 Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei 
a. Descrierea afacerii şi fluxul tehnologic detaliat, prin care se obţin produsele sau se prestează 

serviciile către clienţi. Se vor utiliza ilustraţii relevante. 
ETAPELE FLULXULUI TEHNOLOGIC 

1. Depozitarea materilor prime si auxiliar 
Depozitarea materiilor prime si auxiliare, cum ar fi : sare, zahar, ulei, afanatori, arome, cacao 

pudra, amelioratori etc., trebuie să se facă în spații uscate, curate, aerisite, răcoroase, dotate cu 
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gratere, rafturi etc. în încăperi separate sau în depozitul de făină cu condiția delimitării distincte prin 
stive, rafturi. 

Materiile prime și auxiliare ambalate în saci, cutii, baxuri nu se vor așeza direct pe pământ, ci pe 
grătare, pentru a permite o aerisire și igienizare corespunzătoare. Aromele, materiile auxiliare cu 
miros puternic se păstrează în ambalaje închise ermetic. 

La depozitarea materilor prime și auxiliare trebuie să se respecte principiul : primul intrat - 
primul ieșit (FIFO). 
           Materiile prime si auxiliare trebuie să fie ușor de identificat, folosind etichete, care să 
cuprindă: 

-         denumirea produsului ; 
-         numărul de lot; 
-         data recepției; 
-         cantitatea; 
-         termenul de valabilitate. 

2. Depozitare materilor prime și auxiliare ușor alterabile 
Depozitarea materilor prime și auxiliare ușor alterabile, cum ar fi : drojdia, ouăle, grăsimile 

vegetale și animale, laptele și produsele din lapte, se face în condiții specifice menționate în 
specificațiile tehnice, în depozite frigorifice sau frigidere compartimentate. Spațiile special amenajate 
se amplasează corespunzător de fluxul tehnologic.  
        Spațiile frigorifice trebuie menținute în stare de igienă perfectă, să nu capete mirosuri străine. 
Ele trebuie să aibe un sistem de măsurare și înregistrare a temperaturii. Pentru produsele păstrare 
prin refrigerare se recomandă o temperatură cuprinsă între 0-80C, iar pentru produsele congelate se 
recomandă o temperatură cuprinsă între -18:-10C.  

3. Depozitare produselor finite 
Depozitarea produselor finite, se face astfel încât să asigure legătura funcțională între spațiul de 

producție și spațiul pentru răcire, ambalare fără să intersecteze celalalte fluxuri. Spațiile pentru 
depozitarea produselor finite trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

-   să aibă o înălțime de 3 - 4 m; 
-   să aibă pardoseală din materiale rezistente la trafic, cum ar fi mozaicul, gresia. 
-   să aibă pereții din materiale ușor lavabile, rezistente la umezeală, cum ar fi faianța; 
-   să fie prevăzute cu surse de apă caldă, apă 

rece și sifoane de pardoseală; 
-   să aibă un sistem de ventilație naturală sau 

mecanică, pentru a preveni apariția 
condensului, mucegaiului; 

-   să aibă căi de acces, ferestre prevăzute cu 
plase sau alte sisteme pentru a preveni 
patrunderea dăunătorilor; 

-   să nu fie amplasate în apropierea unor 
depozite de materiale cu miros specific; 

Depozitare produselor patiserie, cofetărie, 
biscuiți și paste făinoase se fac în navete, cutii din 
carton, baxuri, pachete, pungi direct pe rafturi, 
stelaje. Produsele de patiserie, cofetărie ușor 
alterabile se depozitează în spații frigorifice 
compartimentate pentru a nu împrumuta mirosuri 
specifice. 
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4. Spațiul pentru pregătirea materiilor prime și auxiliare 

Pregatirea materiilor prime și auxiliare cum ar fi cernerea făinii, emulsionarea drojdei, dizolvarea 
și filtrarea soluțiilor de sare, trebuie să se facă în spații separate, folosind instalații, utilaje, 
echipamente specifice, cu respectarea instrucțiunilor tehnologice pentru fiecare materie primă și 
auxiliară. 
Fabricarea produselor de patiserie fină 
Se clasifică în produse: 

- de patiserie scurtă (friabile); 
-  produse de foietaj. 
Principalele materii prime sunt făina, grăsimea, apa. Diferența dintre cele două grupe de 

produse sunt determinate de calitatea și raportul dintre aceste component ale aluatului și de 
procedeul de preparare și de prelucare a acestuia. 
Produse de patiserie scurtă (friabile) 

 Făina este principalul component al produselor. Optimă se consideră făina cu conținut 
mediu de protein (dă proprietate de a se fărămița). Grăsimile contribuie la frăgezimea și 
friabilitatea produselor. Cele mai bune grăsimi sunt cele solide şi plastice. Apa poate fi înlocuită 
parţial sau total cu laprele lichid. Sarea se foloseşte pentru gust. Zahărul ajută la frăgezirea 
aluatului şi a produsului, la formarea culorii suprafeţei şi a aromei produsului, la imprimarea gustului 
dulce. 
Afânătorii chimici: praful de copt, carbonatul de amoniu. 
Prepararea aluatului.  
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La prepararea aluatului cu însușirile lui caracteristice pentru acest tip de produse, metoda de 
preparare a aluatului urmăreşte limitarea  
formării glutenului prin menţinerea separată a făinii şi a apei până la ultimul stadiu al preparării 
acestuia, pînă la formarea aluatului. Pentru aceasta, prepararea aluatului constă în: 

-amestecarea intimă a făinii cu 
grăsimea, când, datorită adsorbţiei, cel 
puţin  parţiale a grăsimii la suprafaţa 
globulelor proteice şi a granulelor de 
amidon, acestea se hidrofobiuează, 
limitând astfel hidratarea lor şi 
formarea glutenului. 
-adăugarea treptată a apei în 
amestecul făină – grăsime, până la 
obținerea aluatului de consistență 
dorită. De subliniat că nu se urmărește 
împiedicarea completă a formării 
glutenului, ci numai limitarea acestuia. 
Modelarea şi coacerea aluatului. 
Aluatul se modelează într-o formă 

specifică produsului, iar coacerease face la 190 - 210ºC şi au loc: 
-afânarea pe seama descompunerii afânătorilor chimici, formarea texturii și fixarea formei și 
volumului produselor în urma coagulării proteinelor și gelatinizării amidonului; 
-evaporarea apei din produs; 
Răcirea şi ambalarea - Produsele coapte se răcesc liber până la temperature mediului ambient, 
după ce se ambalează. 
Produse de foietaj 
Sunt două categorii: produse fără drojdie și produse cu drojdie. 
Produsele de foi etaj fără drojdie. Prepararea aluatului presupune următoarele operaţii: frământarea 
aluatului, divizarea – rotunjirea și odihna (repaos). 
Frământarea aluatului  

La obținerea aluatului pentru foietaj se urmărește formarea mai completă a glutenului. În 
acest scop, aluatul se prepară din făină și apă aluatul, în proporţii care să conducă la obţinerea 
unui aluat a cărui consistenţă este apropiată de a aluatului de pâine. În apă se adugă sarea, 
zahărul, aromatizanți. Aluatul se frământa 15 – 25 minute, temperature finală va fi de 20 – 22ºC. 
Aluatul obţinut este divizat în bucăţi de masă mare şi rotunjit. 
Repaosul are scopul de a relaxa aluatul. Acest proces durează 25-30 minla temperatura de 4...6ºC 
în spaţii refrigerate. 
 
Prelucrarea aluatului cuprinde operaţii specifice acestui tip de produseşi anume: 

-întinderea aluatului sub formă de foaie – constă în 
aducerea bucăţii de aluat de la forma sa rotundă obţinută 
anterior la forma unei foi de aluat; 
-înglobarea grăsimii în aluat – constă în întinderea 
grăsimii pe 2/3 dinsuprafaţa foii de aluat într-un strat uniform; 
-împăturirea şi laminarea aluatului cu grăsime – 
împăturirea reprezintă îndoirea foii de aluat unse (trei 
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straturi de aluat), urmată de laminarea ei, prin care aluatul este laminat din nou până se obţine o 
foaie cu aceeaşi grosime; 
-odihna (repaos) durează 20-30 min în frigider, după care operaţia de laminare şi 
împăturire se repetă, îndoind aluatul, de această dată astfel încât să se obţină patru straturi de 
aluat. Se odihneşte aluatul şi se repetă de încă două ori, grosimea finală a foii fiind de 0,4-
0,5 cm. 
Coacerea aluatului foitat se face în tăvi la temperatura de  170 - 250ºC. În timpul coacerii au loc 
o serie de procese: afânarea şi formarea texturii produsului, evaporarea apei și formarea culorii 
produsului. 
Răcirea şi ambalarea produselor coapte se răcesc liber până la temperatura mediului ambiant, 
după ce se ambalează în specila în folie de polietilenă. 
Prepararea aluatului 
Faza   tehnologică   de   preparare   a   aluatului   cuprinde   următoarele   operaţii principale: 

- dozarea materiilor prime şi 
auxiliare, pregătite în prealabil 
corespunzător; 

- frământarea aluatului; 
- fermentaţia aluatului. 
Aluatul se prepară  după  anumite  

metode  ale căror etape  se execută  
în  mod obişnuit discontinuu, folosind 
utilaje şi instalaţii cu funcţionare 
periodică, principalele fiind 
frământătoarele, numite şi malaxoare. 

În ultima vreme, pe plan mondial 
s-a extins prepararea aluatului în flux 
continuu, cu ajutorul unor utilaje 
moderne, ceea ce reprezintă un 
important progres tehnic. Acest procedeu se aplică în prezent în ţara noastră deocamdată într-un 
număr restrâns de fabrici, urmând să fie generalizat pe măsură ce se vor construe instalaţiile 
necesare. 
Pregătirea şi dozarea făinii se realizează astfel: 

Astfel, în cadrul făinurilor, pentru buna desfăşurare a procesului tehnologic, sunt necesare 
următoarele operaţii premergătoare:  

 cernerea făinurilor și îndepărtarea rezidurilor; 
 îndepărtarea așchiilor metalice; 
 încălzirea făinii la temperature de lucru în procesul tehnologic; 
 depozitarea tampon a făinii. Aici făina se păstrează în perfectă stare de igienă și 

temperatură, pentru a intra în procesul de fabricație; 

 dozarea făinii. 
Cernerea făinii - Se realizează  pentru eliminarea eventualelor impurităţi - sfori, hârtie – 

care au pătruns în făină după măcinare şi mai ales după afânarea ei prin aerisire în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor   de formare ale aluatului. În urma procesului de amestecare şi trecere a 
făinii peste magnet, făina se cerne obligatoriu pe o sită metalică nr.18 sau cu 7-8 ochiuri/cm. Pentru 
cernere se poate utiliza cernătorul - vibrator sau cernătorul centrifugal care poate fi instalat 
orizontal; în silozuri sau în intreprinderile de 
capacitate mică se foloseşte cernătorul numit Pionie. 
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Îndepartarea   aşchiilor   metalice  ajunse în făina de la 
valţuri, în timpul măcinării, se realizează cu ajutorul 
magneţiilor. Amestecarea diferitelor loturi de făină,  în scopul 
obţinerii unei mase cu proprietăţi tehnologice omogene, care 
să permită menţinerea parametrilor tehnologici cât mai mult 
timp şi obţinerea pâinii de   calitate constantă; amestecarea 
urmăreşte compensarea defectelor  unei făini cu calităţile 
altei/altor făini pe   baza mai multor proprietăţi (cantitatea şi 
calitate a glutenului, capacitatea de formare agazelor, 
capacitatea 
de închidere a culorii, etc.); amestecarea se realizează prin 
alimentarea cernătorului de făină cu cantităţile de făină ce 
trebuie amestecate şi colectarea într-un timoc amestecător 
prevăzut cu paletă pentru omogenizarea amestecului. 

Încălzirea făinii - Se face mai ales în perioada de iarnă 
(octombrie - martie ), când făina trebuie adusă la temperatura 

de lucru. Dacă nu se respectă acest parametru foarte important, calitatea pâinii scade simţitor în 
sensul că, calităţile organoleptice - gust, miros, scad foarte mult. 

Depozitarea tampon - O constituie cantitatea de făina ce urmează a fi imediat prelucrată 
în procesul tehnologic. Această depozitare tampon nu trebuie să depăşească max. 1- 2 ore de la 
începerea procesului tehnologic.  

Dozarea făinii  are ca scop furnizarea cantităţilor de făină necesare obţinerii 
semifabricatelor (prospătură şi maia) şi a aluatului; operaţia se realizează mai greu, datorită 
proprietăţii făinii de a se asocia şi a forma agregate, de a adera la suprafeţele aparatelor de dozat şi 
din cauza valorilor ridicate a unghiului de taluz natural şi de frecare internă; 

 cernerea făinurilor şi îndepărtarea reziduurilor; 

 îndepartarea aşchiilor metalice; 

 încălzirea făinii la temperatura de lucru  în procesul tehnologic; 

 depozitarea tampon a făinii. Aici făina se păstrează în perfectă stare de igie 
Utilajul folosit pentru frământarea aluatului 

Utilajul pentru frământarea aluatului îl reprezintă malaxorul care se compune, în principal din 
corpul cu organul de frământare şi cuva în care se prepară aluatul. Pentru realizarea frământării, 
braţul malaxorului execută o anumită mişcare în masa de aluat. Forma traiectoriei acestei mişcări, 
forma cuvei în care se face frământarea, forma braţului şi viteza lui de mişcare reprezintă principalii 
factori de care depinde eficienţa de lucru a malaxorului. 
Prelucrarea aluatului 

După preparare, aluatul trece la faza de prelucrare, acesta cuprinzând o serie de operaţii 
tehnologice în urma cărora rezultă bucăţi de aluat cu o anumită masă şi formă, corespunzătoare 
sortului de produs fabricat. 

Operaţiile tehnologice care se execută în cadrul fazei de prelucrare sunt: 
-divizarea aluatului, prin împărţirea acestuia în bucăţi de masă egală, prestabilită; 
-modelarea aluatului, prin care se obţine forma caracteristică a produselor (rotundă, alungită, 
împletită etc); 
-dospirea finală, care reprezintă ultima etapă a fermentaţiei aluatului, în timpul căreia se defineşte 
structura porozităţii pe care o va avea produsul finit. În unele cazuri, înainte de modelare se 
intercalează o scurtă predospire a bucăţilor de aluat. 
Divizarea 
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Din masa de aluat fermentat trebuie să se separeu bucăţi din care să se obţină, după 
coacere şi răcire, produse de greutate prestabilită, ţinându-se seama de scăzămintele în greutate 
care au loc la coacere şi răcire (variind între 5şi 20% la coacere şi 2,5-3,5% la răcire, după mărimea 
şi compoziţia produsului). 

Pentru a putea fi trecut la divizare, aluatul este scos din cuva de malaxor în care a fost 
preparat, operaţie care, în cele din mai multe cazuri, se realizează pe cale mecanizată folosindu-se 
răsturnătoarele de cuve. Cu ajutorul acestora, conţinutul cuvei este deversat în pâlnia maşinii de 

divizare. La divizarea manuală aluatul se taie direct din cuva în care s-a preparat. Maşina cu camera de 

divizat, se bazează pe porţionarea aluatului cu ajutorul unei camere de divizat şi cuţit. 
 

Modelarea 
Operaţia de modelare permite să se obţină atât 

forma elastică a produsului, cât şi structura uniform a 
miezului, prin eliminarea golurilor mari formate în timpul 
fermentaţiei. Totodată, forma regulată (simetrică) ce se 
dă aluatului prin modelare ajută ca, în timpul coacerii 
produsele să se dezvolte uniform. 

Acţiunea mecanică exercitată asupra alutului în 
timpul modelării reprezintă o prelungire a acţiunii  
mecanice de frământare. Ca urmare, transformările 
suferite de protein evoluează, definitivând structura 
aluatului. Pentru aceasta, este necesar, însă ca acţiunea 
mecanică exercitată asupra aluatului să fie suficient de  
intensă. O acţiune mecanică insuficientă sau exagerat de 
intensă conduce la obţinerea produselor cu calitate mai 
slabă; în primul caz aluatul nu atinge potenţialul maxim al însuşirilor lui reologice, iar în al doilea caz 
se distruge scheletul glutenic. 

Prin modelare porii existenţi în bucăţile de aluat se fragmentează, iar bulele mari de gaze se 
distrug, formându-se un număr sporit de pori, astfel că structura porozităţii pâinii se îmbunătăţesc 
mult. În aluatul modelat necorespunzător, distribuirea gazelor de fermentaţie se face în mod 
neuniform ceea ce dă naştere la goluri în interiorul produsului. De asemenea, dacă suprafaţa bucăţii 
modelate nu este bine închisă, continuă, iar încheietura bine lipită (strânsă) în timpul coacerii se 
formează crăpături şi deschideri, care, permit ieşirea gazelor de fermentaţie şi a substanţelor 
aromate obţinându-se produse neestetice, aplatizate, cu miez compact şi neelastic, lipsite de gust şi 
aromă, care sunt greu asimilabile. 
Predospirea şi dospirea finală 
 Predospirea şi dospirea finală reprezintă etape ale 
fermentaţiei aluatului proces, care de data aceasta are loc în 
bucăţile divizate şi premodelate, respectiv în cele modelate în formă 
finală. Predospirea reprezintă fermentaţia intermediară, iar dospirea 
fermentaţia finală. 
 Predospirea. Această operaţie se realizează prin menţinerea 
în stare de repaus, în condiţii corespunzătoare de microclimat, a 
bucăţilor de aluat după divizare sau premodelare. Predospirea 
exercită o influenţă favorabilă asupra calităţii produselor, care se 
manifestă în special prin sporirea volumului. Se recomandă 
predospirea aluatului, în primul rând la pâinea albă şi produsele de 
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franzelărie. Durata predospirii este de 5-8 minute, într-o atmosferă condiţionată, având temperatura 
de circa 300C şi umiditatea relativă de 75%, dar sunt situaţii când se utilizează o perioadă de 
predospire mai redusă, aluatul păstrându-se în atmosfera sălii de lucru. 
 Dospirea finală. Întrucât din operaţia de modelare dioxidul de carbon obţinut în bucata de 
aluat este parţial eliminat, pentru refacere, bucata de aluat trebuie supusă din nou unei fermentaţii, 
astfel ca produsele să aibă miezul afânat şi volumul dezvoltat. Scopul principal al dospirii finale este 
acumularea de CO2, care condiţionează volumul şi structura porozităţii produselor, însuşiri 
influenţate de intensitatea şi dinamica 
formării gazelor de fermentaţie şi capacitatea aluatului de a le reţine. Formarea gazelor trebuie să 
crească treptat pe parcursul dospirii finale şi să atingă valoarea maximă în momentul introducerii 
aluatului în cuptor. Durata dospirii finale pentru produsele care se fabrică în ţara noastră este 
cuprinsă între 25-60 minute, ea depinzând de masa produsului (fiind mai redusă la produsele de 
masă mai mare), compoziţia aluatului, calitatea făinii şi condiţiile în care se realizează (temperatura 
şi umiditatea aerului din dospitor). 

Dospirea finală trebuie să se desfăşoare într-un mediu cald şi umed, cu temperatura de 
35-40oC şi umiditatea relativă de 75-80% (umiditatea mai mare provoacă condens şi aluatul se 
lipeşte de suportul pe care este aşezat). Aceste condiţii sunt necesare spre a favoriza fermentaţia, 
cât şi a evita uscarea suprafeţei bucăţilor de aluat şi formarea crustei. Aplicarea unei temperaturi 
necorespunzătoare duce fie la dospire excesivă fie la o dospire  insuficientă. Nerespectarea 
umidităţii relative a mediului de dospire are, de asemenea, efecte negative asupra calităţii 
produselor. Umiditatea scăzută determină obţinerea produselor cu volum redus, coajă groasă, fără 
crocanţă, cu crăpături şi insuficient rumenită; umiditatea excesivă conduce la produse aplatizate, 
coajă subţire şi rumenire neuniformă. 
 
Coacerea produselor 

După ce bucăţile de aluat au dospit corespunzător sunt supuse coacerii în timpul căreia, 
datorită căldurii cuptorului, aluatul se transformă în produs finit. În procesul tehnologic, coacerea 
reprezintă cea mai   importantă fază, întrucât aceasta produce schimbarea materiilor utilizate la 
prepararea aluatului, în produs alimentar comestibil.  

Coacerea aluatului reprezintă un process hidrotermic complex, determinat de mecanismul 
deplasării căldurii şi umidităţii aluatului supus coacerii. Concomitent cuacest proces de bază, 
transformarea aluatului  finit comportă o serie de modificări fizice, coloidale, biochimice şi 
microbiologice, care se desfăşoară în câmpul de temperatură a camerei de coacere. 
Depozitarea  

Se realizează în depozite speciale situate în vecinatatea sălii cuptoarelor şi c acces direct 
spre rampa de încărcare. Temperatura depozitului trebuie să nu depăşească 18-200C fără ca acesta 
să fie influenţat din interior sau din exterior. Depozitul trebuie să prezinte o ventilaţie suficienta – 
naturală sau condiţionată  - umiditatea aerului să nu depăşească 65-70 %.  Depozitul trebuie să  fie 
prevăzut cu lumină artificială, iar condiţiile de igienă se fie perfecte. 
Răcirea produselor 

În   depozit, a cărui temperatură se recomandă să fie de aproximativ 200C, produsele de 
panificaţie încep să se răcească repede. Coaja având grosimea redusă se răcească într-un timp mai 
scurt decât miezul, astfel încât în prima parte a intervalului de răcire, la circa 1 h de la scoaterea din 
cuptor, temperatura ei scade de la 120-1600C, la  aproximativ 380C. În acest timp miezul ajunge de 
la 95-980C, cât a avut la scoaterea din cuptor, la aproximativ 350C. 
 

b. Descrierea produselor sau a serviciilor pe categorii, cu menționarea prețurilor, respectiv a tarifelor. 
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NR. CRT. DENUMIRE PRODUS PREȚ / KG/ BUC 

1 Brăduț cu cremă de ciocolată 3.5 lei 

2 Tartă cu fluturași 15 lei / kg 

3 Plăcintă dobrogeană 8 lei / kg 

4 Turtă – galben 10 lei / kg 

5 Cozonac de casă 25 lei / kg 

6 Cozonac zburător 30 lei / kg 

7 Covrigei cu mac și susan 14 lei / kg 

8 Covrigei picanți cu oregano 14 lei / kg 

9 Sărățele cu chimen 12 lei / kg 

10 Sărățele cu cașcaval 12,5 lei / kg 

11 Sărățele cu mix de semințe 13 lei / kg 

12 Răsucele cu mac 12 lei / kg 

13 Pișcoturi 11 lei /kg 

14 Fursec spritat 16 lei / kg 

15 Fursecuri cu ciocolată și cocos 17 lei / kg 

16 Fursec cu unt și cacao 15 lei / kg 

17 Fursec cu stafide 15 lei / kg 

18 Fursec alb – negru 15 lei / kg 

19 Fursec cu cireșe confiate 18 lei / kg 

20 Fursec scoarță de copac 18 lei / kg 

21 Cornulețe cu magiun 14 lei / kg 

22 Cookies 19 lei / kg 

23 Purăjit Foret Noir 5,5 lei 

24 Tartă cu fructe 9 lei 

25 Ecler cu fructe 4,5 lei 

26 Ruladă cu alune caramelizate 6 lei 

27 Prăjitură Monica 5 lei 

28 Prăjitură cu mentă 4,5 lei 

29 Choux a la creme 6,5 lei 

30 Caramello 5 lei 

31 Salam de biscuiți 7 lei 

32 Dulceață de ciocolată 6 lei 

33 Prăjitura soacrei 14 lei / kg 

34 Deliciu 12 lei / kg 

35 Prăjitură bavareză 5,5 lei 

36 Rulouri siciliene cu cremă portocale 12 lei / kg 

37 Mon macarons 10 lei / kg 

38 Ecler / Ecler ness 4 lei 

39 Inele cu ciocolată 15 lei / kg 

40 Bezele 11 lei / kg 

c. Analiza SWOT a activității propuse 
Puncte tari 

 Personalul are experiență vastă în domeniul 

panificației; 

 Prețurile sunt accesibile; 

Puncte slabe 
 Concurența din oraș 

 Diversificare mai redusă pe sectorul făinuri în 

comparație cu principalii săi concurenți; 
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 Materiiile prime folosite sunt de calitate 

superioară; 
 Există posibilităţi de desfacere ridicate datorită 

reţelei relativ limitatede asemenea produse în 

zonă; 

 Dispune de o oferta foarte diferențiată de produse 

de panificație; 
 Oferirea de promoții, reduceri de preț si alte 

avantaje promoționale pentru clienți; 

 Potețial în diversificarea gamei de produse; 

 Materiile prime provin 50% din producția proprie. 

 Fonduri proprii inițiale insuficiente. 

 
 

Oportunități 
 Creșterea cererii pentru produse de panificație și 

patiserie mai sănătoase; 

 Posibilitatea de a obține finanțări europene pentru 

creșterea capacităților de producție sau pentru 

îmbunătățirea tehnologică a firmei; 
 Participarea la târguri și expoziții de profil; 

 Potențiala scădere a TVA-ului în cazul produselor 

de panificație și patiserie. 

 
 

Amenințări 
 Modificări în preferințele consumatorilor;  

 Scăderea consumului produselor de patiserie 

din România; 

 Scăderea puterii de cumpărare a populației; 

 Creșterea continuă a concurenței, ce poate veni 

din mai multe direcții – concurenți direcți sau 

marile magazine care și-au dezvoltat laboratoare 
de patiserie și cofetărie propii; 

 Creșterea costului cu materia prima 

 Criza economică; 

 Riscurile operaționale ale proiectelor de 

dezvoltare ale firmei. 

 

d. Descrierea pieței produselor, pe care societatea le produce la nivel național, regional și local, 

descrierea concurenței.  

Descrierea generală a pieței 
 

Piața produselor de patiserie și cofetărie înregistrează o creștere constantă, atât cantitativ, 
cât și valoric. Această afacere este considerată una dintre cele mai puțin costisitoare ramuri din 
sectorul alimentației, beneficiind în același timp de o cerere în progres, determinată în primul rând, 
de faptul că produsele oferite sunt ieftine și accesibile tuturor categoriilor de consumatori. 

Oferta înregistrează o certă diversificare, în mare parte datorită modificărilor apărute în 
comportamentul consumatorilor, care au devenit mai atenți cu ceea ce mănâncă și care au gusturi 
mai sofisticate și variate. 

Din acest punct de vedere, producătorii s-au adaptat cerințelor pieții, astfel că se poate 
observa în ultimul timp preocuparea permanentă pentru calitate și igienă, care a condus la 
importante schimbări în structura liniilor de patiserie. Unele dintre acestea sunt complet noi, altele 
s-au modificat permanent de-a lungul timpului. Procentul celor care operează cu utilaje vechi și 
uzate moral este în scădere, dar înca mai există. 
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Clienții 
Când vorbim despre clientela unităților de acest tip, probabil cea mai importantă 

componentă este cea geografică. În marile orașe, în fiecare zonă (cartier) există asemenea patiserii, 
dar rareori ele dobândesc un renume în afara perimetrului respectiv. Așadar „lupta” se dă în 
principal pentru segmentul de clienți, care își au domiciliul ori locul de muncă/școală în zona 
respectivă sau care pur și simplu circulă prin zonă în mod frecvent. Din acest motiv, locația aleasă 
este determinantă pentru succesul unei astfel de afaceri. 

Deși se adresează unei baze de clienți destul de numeroase și de eterogene, principalii 
consumatori ai produselor de patiserie rămân elevii și studenții. 

Un aspect deosebit de important îl reprezintă câștigarea încrederii consumatorilor, care dau 
o atenție din ce în ce mai mare, nu doar aspectelor care țin de gust și de varietatea produselor 
oferite, dar și de igiena aparentă, felul în care se prezintă persoanele care vând produsele, etc. 
Concurența 

Din moment ce amplasarea geografică are o importanță determinantă, pentru a câștiga 
clienții unor firme concurente din alte zone, trebuie atinsă o calitate a produselor, care să justifice 
distanța mai mare ce ar trebui parcursă pentru cumpărarea lor. Altfel, concurența se limitează la 
firmele localizate în imediata vecinătate, vizând un segment de consumatori relativ constant. 

În general prețurile produselor de patiserie sunt identice sau oricum foarte asemănătoare, 
iar o strategie bazată pe prețuri foarte mici nu garanteaza succesul, pentru că, consumatorii au 
tendința de a le percepe ca fiind de o calitate mai slabă. 
Promovarea 

Dată fiind dimensiunea relativ mică a unei astfel 
de afaceri (cel puțin în faza de început) cea mai potrivită 
modalitate de promovare este prin intermediul propriilor 
produse. 

Numele ales pentru magazin trebuie să fie inspirat 
și să producă o emoție/un sentiment în rândul 
consumatorilor. Se poate opta pentru ambalaje 
personalizate: hârtia de învelit produsele, pungi de hârtie 
pentru comenzi mai mari, etc. 

De asemenea tot pentru promovarea cât mai bună 
a produselor se poate face catering pentru diferite 
petreceri, întâlniri etc., platourile să fie personalizare cu 
logo-ul firmei. În așa fel, cât mai multă lume va auzi de 
produsele dumneavoastră și le va recomanda și altora. 
 
 
 
 
Avizat, 
 
Manager de proiect:  
Conf. dr. Carmen Olguța BREZULEANU 
 
 


