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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. 
 
 
 

 
STUDIUL PRACTIC 4 ÎN CENTRUL UNIVERSITAR IAȘI 

 
 

IDENTIFICAREA POTENȚIALILOR ANTREPRENORI ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR 
GT- CULTIVAREA PLANTELOR MEDICINALE 

 

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 
Prezentăm în continuare un proiect denumit CULTIVAREA PLANTELOR MEDICINALE- 

care presupune înființarea culturii de lavandă în Comuna Doljești, județul Neamț, pe o suprafață 
de 6 ha. 
Ordonator principal de credite/investitor este S.C. Purple Gold Farm S.R.L cu Sediu: Str. Florilor, Nr. 
10, sat Buruienești, com. Doljesti, Jud Neamț, având ca asociat unic: Agu Diana Cristina, studentă 
în anul III IEA, Facultatea de Agricultură Iași 
Firma are cod CAEN: 0128”Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, 
medicinale și a planelor de uz farmaceutic”. 
Prezentul proiect este elaborat de către Agu Diana Cristina, studentă în anul 3 
la Facultatea de Agricultură, Specializarea Inginerie Economică în Agricultură, 
din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu 
de la Brad”, Iași 
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Cod CAEN: 0128 ” Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz 
farmaceutic” 
 
Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii 
 Prezentarea obiectivelor 

Ideea inființării acestei culturi a venit in urma aflării beneficiilor sale multiple, atăt în cosmetica, 
în industria farmaceutică, in alimentație, îngrijire personală, a tuturor proprietăților pe care această 
planta miraculoasa le are. Totodata am ținut cont și de tehnologia de cultivare a acesteia, precum și 
de cerințele pe care trebuie să le îndeplinească, astflel încăt am ajuns la concluzia că se pretează 
foarte bine pe acest sol pe care îl am în proprietate, iar zona de desfacere este avantajoasă. 

Cultura s-a înființat în anul 2019, la periferia satului Buruienești, comuna Doljești, pe o 
suprafață de 6 ha. Noua fermă deține căteva echipamente și utilaje de lucru și de asemenea 2 hale 
de depozitare și o hală multifuncțională. 

Prin acest proiect se urmărește instalarea și dezvoltarea fermei de lavandă, astfel că 
investiţiile pe care le voi face vor avea in vedere achiziţionarea a 120000 de butaşi de lavandă, a 
utilajelor și echipamentelor performante care să-mi dea posibilitatea executării unor lucrări 
tehnologice de cea mai bună calitate în vederea obţinerii unor producţii ridicate la unitatea de 
suprafaţă, reducerii cheltuielilor cu costul lucrării mecanizate și implicit creşterea veniturilor 
exploataţiei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă instalarea, dezvoltarea și modernizarea 
exploataţiei având drept scop creşterea competitivităţii printr-o utilizare eficientă a tuturor factorilor 
de producţie în vederea indeplinirii standardelor naţionale și a celor comunitare, urmănd ca pe viitor 
să pot distila lavanda pentru a obține ulei esențial. 
În lume există peste 40 de soiuri de lavandă. Dintre toate acestea, însa, doar câteva și-ar putea 
atinge întregul potențial productiv, în zona noastră. Voi cultiva acele 4 soiuri care au fost deja 
verificate: 
-Grosso (varietate a soiului Lavandula Intermedia)- florile de lavanda sunt folosite pentru ulei. Este 
îincrucișare între două soiuri englezești (Lavendula augustifolia și Lavendula latifolia) și este anume 
creat pentru a produce o canitate mare de flori. 
-Hemos (varietate a soiului Lavandula angustifolia) este recunoscut pentru florile mari, ideale pentru 
realizarea de aranjamente florale și decorațiuni. 
-Sevtopolis si Angustifolia Vera (variante de Lavandula angustifolia) sunt soiuri ale caror flori sunt 
foarte apreciate pe piață mai ales pentru miros. 
Doresc să investesc în cultura de lavandă iar modul de valorificare a recoltei sa va evidenția în 
varietăți care se pretează pentru obținerea uleiului esențial sau pentru valorificarea florilor sub 
formă de buchete, sau după uscare în săculeți și în medicina naturisă și cosmetică. De asemenea 
voi apela și la procesatori, deoarece în prezent au apărut distilerii mobile iar accesul către acestea 
este mult mai ușor. 
Calculul dimensiunii economice a fermei. 

Solicitantul are urmatoarea dimensiune economica a fermei: 
Sectorul vegetal: ....5627,1........... SO 
Sectorul zootehnic: .....0............. SO 
TOTAL: .........5627,1................ SO 

Obiective tehnice: Unitatea economică are următoarele obiective:  
-de a înființa, de a dezvolta și de a moderniza exploatația; 
-de a achiziționa mașini  agricole pentru lucrările culturii; 

Obiective financiare sunt următoarele: 
-atingerea unui nivel al profitului cât mai ridicat; 
-cresterea randamentului exploatației și a producției estimate; 
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-comercializarea producției proprii in procent de peste 21% din valoarea primei tranșe de 
sprijin; 
-angajarea unui număr de x persoane și oferirea pentru acestea de salarii competitive; 
-recuperarea investiției inițiale 
-creșterea producției. 

Obiective de mediu: 
-achiziția de echipament de ultimă tehnologie cu consumuri minime și fără pierderi de ulei; 
-un alt obiectiv important este respectarea tuturor cerințelor demeniu aflate în vigoare, 
pentru a fi mereu în pas cu schimbările globale. În plus, vom utiliza doar în cantitățile strict 
necesare tot ceea ce înseamnă îngrășăminte chimice și produse pesticide, pentru avea un 
grad cât mai mic de afectare a mediului înconjurător. 
-adaptarea la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii 
Europene. 

 
Caracteristici tehnice şi funcţionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice  

Nr. 
crt 

Denumire/Tip 
utilaj/echipamentv    

Numar 
bucăţi 

deținute în 
patrimoniu 

Numar 
bucăţi 

propuse a fi 
achiziționate 
prin proiect 

Valoare 
unitară 
Fără 
TVA 
-euro- 

Valoare fără 
TVA 
-euro- 

TVA 
-euro- 

Total cu 
TVA 
-euro- 

1. Tractor 330 cp 0 1 219000 219000 41610 260610 

2. Disc 0 1 
3213,6 

3213,6 610,584 
3824,18

4 

3. 
Instalație de udat 

prin picurare 
0 1 

3283,28 
3283,28 623,77 3907,05 

4. 
Mașină de stropit 

MET-1200 
0 1 

12000 
12000 2280 14280 

5. 
Mașină de recoltat 

lavanda 
0 1 

3850 
3850 731.5 4581,5 

6. Cositoare sv100 0 1 274,48 274,48 52,1512 284,388 

7. Plug 0 1 828,24 828,24 157,365 985,60 

8. Butași de lavandă 0 120000 27000 27000 5130 32130 

TOTAL 0 120007 
296449,6 

296449,6      50463,87 
33691

3,47 

 
 

 

 Câteva utilaje performante, pe care doresc să le achiziționăm, în urma finalizării 
proiectului: 
Agricultorii români sunt din ce în ce mai interesați să cultive lavanda, o plantă supranumită „aurul 
mov”, deoarece profiturile pe care le pot obține în urma acestor culturi sunt relativ mari în 
comparație cu sumele investite. Mai mult decât atât, lavanda se pretează foarte bine pentru cei care 
nu dispun de suprafețe prea mari. Lavanda sau levănțica este o plantă originară din zona 
mediteraneeană, considerată arbust de talie mică, cele mai vechi plantații de acest gen, de aproape 
100 de ani, fiind găsite în Vestul Europei. 
 



 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

4 

 

         
Tractor 330 cp                                              Mașină de stropit MET-1200                 

 

                      
                                                Mașină de recoltat lavanda 

           

Lavanda este consideratã “aurul mov”, pentru cã este folosit în industria farmaceuticã și 
cosmeticã. Plantã apreciatã încã din antichitate, aceasta poate fi folositã în ceaiuri, ulei, apã floralã, 
tincturi sau siropuri. Are proprietãti terapeutice valoroase: anticolitice, coleretic-colagoge, 
antiseptice, diuretice, relaxante și anxiolitice. ”Nu este deloc o plantã pretențioasã. Este perenã, are 
o duratã de viațã de circa 15 ani și iubește foarte mult soarele. Dacã este secetã, nu e nicio 
problemã, dimpotrivã, recolta e ceva mai mare. Cu dãunãtorii, la fel, nu are nicio problemã, pentru 
cã are un miros puternic. Agricultura evoluează de la o zi la alta, astfel că în unele zone, în loc de 
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culturile de porumb sau cartofi au apărut câmpuri întregi de lavandă. Dincolo de folosirea ei în 
scopuri decorative, lavanda are numeroase alte întrebuințări, atât îndustria cosmetică, cât și în cea 
alimentară.  
Interesul pentru cultivarea lavandei a crescut destul de mult de când s-a aflat că profitul ce se 
poate obține din cultivarea unui hectar ajunge la 8.000 de euro. Cei care intră în afaceri cu ”aurul 
mov” din agricultură sunt, în general, românii care dispun de suprafețe mai mici, de unul sau câteva 
hectare, și au și o sumă disponibilă pentru investiții. La prețul pieței, butașii necesari înființării unui 
hectar de lavandă costă circa 30.000 de lei. 
 Agricultura evoluează de la o zi la alta, astfel că în unele zone, în loc de culturile de porumb 
sau cartofi au apărut câmpuri întregi de lavandă. Dincolo de folosirea ei în scopuri decorative, 
lavanda are numeroase alte întrebuințări, atât îndustria cosmetică, cât și în cea alimentară. Lavanda 
este o plantă medicinală cunoscută din cele mai vechi timpuri și folosită pentru a combate insomnia, 
anxietatea și stresul, fiind considerată sedativ, relaxantă și antidepresivă. Ea poate fi folosită în 
foarte multe domenii și în foarte multe moduri. 
Interesul pentru cultivarea lavandei a crescut destul de mult de când s-a aflat că profitul ce se 
poate obține din cultivarea unui hectar ajunge la 8.000 de euro. Cei care intră în afaceri cu ”aurul 
mov” din agricultură sunt, în general, românii care dispun de suprafețe mai mici, de unul sau câteva 
hectare, și au și o sumă disponibilă pentru investiții. La prețul pieței, butașii necesari înființării unui 
hectar de lavandă costă circa 30.000 de lei. 
 Dacă acum 3 ani, cererea pe piața internă era mare comparativ cu oferta, lucrurile au 
început să se schimbe recent și, din cauza că numărul fermierilor interesați crește, nevoia internă 
tinde să fie satisfacută în următorii 3-4 ani. Curg însă ofertele din afară. În țări precum Franța, 
Elveția, SUA, Germania, lavanda românească se vinde ușor pentru că prețurile cerute sunt mai mici. 
Mâna de lucru la noi este mai ieftină. 
 Odată cu apariția pe piață a unui numar tot mai mare de furnizori, prețul butașilor de 
lavandă a mai scăzut. Acum se poate înființa un hectar de lavandă cu 6000-7000 de euro,dar 
depinde și cum plantăm, distanța pe rânduri, distanța între rânduri, cum vrem sa să întreținem 
cultura mai târziu, mecanizat sau manual. 

S.C. PURPLE GOLD FARM S.RL.- doresc sa mă extind, astfel ca în următorii ani să 
construiesc și o distilerie, să deschid un magazin destinat produselor cosmetice cu lavandă și de 
asemenea produselor alimentare cu lavandă. 
Lavanda este una dintre cele mai rentabile culturi! 
Nu intamplator această plantă aromatică este denumită și aurul mov.  
Lavanda face parte din familia Laminaceae ordinul Lamiales, îşi are originea în SV-SE Europei, este 
un subarbust, termofil care creşte sub formă de tufă înaltă de 40-1,60 cm cu diametrul de 100-150 
cm, iar frunzele sunt persistente, liniare, lungi de 2-6 cm şi au culoarea gri-argintii pe timpul rece și 
argintiu-verzui în timpul cald. În lunile mai-iunie-iulie, în funcţie de atmosfera climatului, emite tije 
florale de 40-60 cm, terminate cu spice de flori albăstrui-violet de ± 8-10 cm, foarte plăcut 
parfumate, cu o cantitate de flori tăiate în anul III de ±2,5 kg/plantă verde. 
Lavanda este o specie termofilă, sensibilă la excesul de apă, deci pretenţioasă faţă de căldură, 
iubitoare de lumină solară directă, soluri calde, pietroase şi calcaroase, dar bogate în 
macroelemente. În ţara noastră, datorită solurilor bogate în macro-microelemente şi minerale, 
lavanda s-a adaptat perfect chiar şi la condiţiile meteo vitrege din timpul iernii. 
Din punctul de vedere al bolilor şi dăunătorilor, lavanda este o plantă minune, aceasta nu are 
dăunătorii care să-i producă probleme şi nici boli, dar în schimb este foarte sensibilă la excesul de 
apă care poate provoca daune considerabile (putrezirea rădăcinilor). 
Ea are o profitabilitate extraordinară, putand fi valorificată în mai multe direcții: 
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-sub formă de plante uscate, catre producătorii de ceaiuri, cosmetice sau detergenti ori în industria 
alimentară, la prețuri de 12-15 lei/kg; 
- sub formă de punguțe aromatizate, buchetele/mărturii pentru nunți sau decorațiuni diverse; 
-sub formă de ulei esențial sau apă florală, produse foarte utile în industria farmaceutică, în 
cosmetică, în parfumerie sau pentru aromoterapie. Un litru de ulei esențial de lavandă se vinde cu 
150-200 de euro, un litru de apă florală de lavandă – cu 30-35 de euro; 
-sub formă de plante verzi, direct către distileriile care obțin ulei esențial, la un preț de cca 5 lei/kg. 
Se poate opta pentru o singură astfel de direcție de valorificare sau chiar pentru toate. Producția 
anuală este de cca 6.000 kg de inflorescente la hectar, ceea ce înseamnă un profit anual situat 
între 5.000 de euro/ha (în cazul valorificării de plante verzi) și 15.000 de euro/ha (în cazul obținerii 
de ulei esențial). 
Cea mai rentabilă este, așadar, producția de ulei esențial: de pe 1 hectar  se pot obține cca 100 de 
litri de ulei de lavandă, al cărui preț, cum spuneam anterior, ajunge la 200 de euro/litru. 
Investiția initială 
În cazul culturilor de lavandă costurile inițiale se împart în: achiziția de butași, costurile legate de 
lucrarea terenului, și utilajele 
În prezent, butasii de lavandă se vând pe piață locală cu 3-4 lei. Totuși, prețul se negociază în 
fucție de cantitatea cumpărată. Pentru cultivarea unui hectar de lavandă este nevoie de 18 - 
20.000 de butași. 
Costul total la hectar pentru butasii de lavandă este de aproximativ 20.000 de lei adică 4.500 de 
euro. 
Agricultorul interesat în cultivarea de lavandă trebuie să știe că în primul an nu va avea ce recolta. 
Începând cu al doilea an, în schimb, pe un hectar se pot recolta până la 4.000 de kg de flori de 
lavandă. 
Plantele verzi se vând în România cu 5 lei/kg, iar florile uscate cu 12-15 lei/kg. 
După ce este adunată cu grijă, lavandă este uscată într-un solar, la 35 de grade și umezeală 
controlată. 
De pe un hectar de lavandă, un fermier poate "recolta" venituri anuale de 48.000 de lei adică 
10.900 euro. 
În condițiile în care culturile de lavandă durează până la 30 de ani, fiind necesară o regenerare a 
culturii la fiecare 10 ani, investiția inițială se recuperează după primii 2-3 ani de plantăție. 
Lavandă este o plantă aromatică cunoscută și utilizată încă din antichitate. Cultură lavandei în 
România este relativ recentă. Lavandula angustifolie (cu sinonimele Lavandula officinalis sau 
Lavandula vera) este un subarbust cu o înăltime de pană la 50 cm cu tulpini subțiri și lemnoase, 
frunze mici de un verde-cenușiu, flori liliachii-roșietice și cu rădăcină lignificată, groasă până la 2-3 
cm. 
În primul an după plantare, lavandă dezvoltă rădăcina principală mai mult în profunzime, ajungând, 
în funcție de tipul de sol, pană la 1,20 m, iar după 5 ani pană la 2,80 m la plantele obținute prin 
butași înrădăcinați și până la 2,20 m adâncime la răsadul produs pe cale generativă, prin semințe. 
Profunzimea și bogăția sistemului radicular conferă lavandei rezistența la secetă. Tulpină ramificată 
puternic la bază formează o tufă aproape globuloasă, semisferică, înaltă de 30-70 cm sau mai 
înaltă. 
  Tulpina este brună, cu scoarță exfoliată, iar ramificațiile tinere sunt pubescente. Ramificațiile care 
poartă inflorescențele sunt lungi de 25-35 cm și prezintă frunze numai în partea inferioară. 
 Lavanda( Lavandula angustifolia) este o specie sensibilă la temperaturile din timpul iernii( 
temperaturille sub -15 C sau -20 C pot afecta plantele). Pentru protecție în timpul iernii, plantele se 
pot mulci, utilizând paie, fân, frunze, rumeguș, scoarță de copac. Primăvara după ce riscul de 
ingheț a trecut (aprilie-mai) stratul de mulci se îndepărtează. 
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Lavandă este o specie cu  rezistență moderată la seceta . Pe perioada verii se recomandă irigarea 
prin picurare, dacă nu sunt precipitații suficiente. Se poate cultiva în condiții optime în zone cu 
precipitații medii anuale de 500-1000 mm. 
Preferă solurile moderat fertile, reavene și bine drenate ce îi oferă condiții optime 
Plantă vegetează pe soluri nisipoase, argiloase, calcaroase(cu carbonați) sau lutoase. 
Reacția solului: lavanda preferă un sol cu ph între 6,5- 7,5  și vegetează în valori mai largi de Ph 
între 5,8-8,3.Preferă locurile însorite 
 
Tehnologia de cultură a lavandei 
Plantele premergătoare: 
- Foarte bune: prășitoarele. 
- Bune: borceagurile. 
- Contraindicate: se vor evita terenurile infestate cu buruieni perene sau buruieni 
anuale volubile (turița). 
Perenitatea culturii este de 15-30 de ani (apoi poate reveni pe același teren după 8-9 ani).  
  Lucrările solului 
         Lucrările de bază 
Lucrările de bază ale solului au că scop principal afânarea sau în profunzime și distrugerea 
buruienilor. Pregătirea de bază începe toamna timpuriu, în septembrie-octombrie, cu arătură adâncă 
la 40-70 cm (arătură de desfundare). Imediat după aceasta, terenul se va nivela perfect și se va 
menține curat de buruieni prin discuiri și grapari repetate. 
3. Norma de material de înmulțire 
Pentru 1 ha de lavandă sunt necesari 20000 butași înrădacinți sau răsaduri. Se va lua în calcul un 
coeficient de siguranță de circa 10%, necesar completării golurilor. 
   1.      Pregătirea patului germinativ 
Cu 3-4 zile înainte de plantare, solul se va lucre cu grapă cu discuri în agregat cu grapă cu colți 
reglabili, la adâncimea de 12-15 cm. 
Această lucrare urmărește nivelarea solului, distrugerea buruienilor și afanarea stratului superficial. 
- Arătura se face până la 1 septembrie, la adâncimea de 40-70 cm (arătură de desfundare). 
2.      Plantarea 
Epoca optimă de înființare a culturii este în cursul lunii octombrie, mai devreme în zonele colinare și 
mai târziu în cele de câmpie. În vederea plantării butasii se fasoneaza prin scurtarea rădăcinilor la 
15 cm și mocirlirea lor într-un amestec de pământ, dejecții proaspete de bovine și apă care să aibe 
consistentă necesară aderenței la rădăcini 
  
Plantarea se face la distanță de 100 de cm între rânduri și 70-80 cm între plante pe rând, asigurând 
o desime de 20.000 plante / ha. Pe suprafețe mari marcarea locului de plantare se poate face cu 
marcatorul mecanic la 100 cm pe lungimea rândurilor și 50 cm pe direcția transversală și plantarea 
la intersecția rândurilor. 
Pentru aderența la plantare pământul se tasează bine în jurul rădăcinilor. Imediat după plantare se 
udă cu aprox. 1-2l apă / plantă și se repetă în funcție de umiditatea solului. 
Schemă de plantare: 
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 Distanța între rânduri: 100-150 cm. 
 Distanța între plante pe rând: 30-70 cm. 
 Densitatea: 2 plante / m². 
Întreținerea culturii 
 Asigurarea necesarului de elemente nutritive se face în funcție de gradul de 
aprovizionare a solului cu elemente fertilizante, conform cartării agrochimice. 
Dozele recomandate sunt: 
- N60-80 (primăvara, anual); 
- P70-80 (toamna, înaintea ultimei prașile, anual); 
- K40-60 (toamna, înaintea ultimei prașile, anual); 
- Gunoi de grajd, 30-50 t/ha (sub arătura de desfundare, înainte de înființarea 
plantației). 
 Combaterea buruienilor: 
- Lucrări manuale și / sau mecanizate: 4-5 prașile mecanizate sau manuale pentru 
plantațiile tinere și 2-3 pentru cele mature, plus 1-2 pliviri selective (buruieni 
perene și volubile); 
1.      Recoltarea 
Recoltarea lavandei se face în momente diferite, în funcție de felul în care alegi să o valorifici. Dacă 
o recoltezi spre vânzare sub formă de buchețele, de exemplu, momentul ales va fi diferit de cel ales 
pentru recoltarea în scopul realizării de săculeți cu lavandă. 
Specialiștii spun că momentul cel mai potrivit recoltării, când producția de lavandă este de cea mai 
bună calitate, este acela în care o treime din spicul florii de desface și înflorește. 
Nici momentul zilei nu ar trebui ales la întâmplare; recomandarea ar fi ca recoltarea lavandei să se 
realizeze în prima parte a zilei, așadar dimineața, înainte ca temperatura să crească prea mult și 
când soarele stimulează planta să producă cât mai multe substanțe active ce se vor regăsi, ulterior, 
și în diversele produse din lavandă, precum uleiul esențial. 
În ceea ce privește depozitarea lavandei, este de preferat evitarea soarelui și păstrarea lavandei 
într-un loc umbros și bine aerisit, prevenind astfel apariția mucegaiului. 
Recoltarea se face, de obicei, la finalul lunii decembrie si la inceputul lunii ianuarie, in functie de 
anotimp. Momentul de recoltare dureaza de la 4 la 10 zile, dupa care calitatea scade. 
 Înmulțirea prin butași înrădăcinați 
Recoltarea butașilor se face toamna (septembrie-octombrie) sau primăvara (februarie-martie), în 
timpul perioadei de repaus vegetativ. Aceștia se recoltează de la plante sănătoase, bine dezvoltate, 
în vârstă de 3-5 ani și care reprezintă lăstari ierbacei de 7-8 cm, cu baza lignificata (lemn de 1 an). 
Tăierea se face cu un cuțit bine ascuțit, sub mugure. Frunzele se îndepărtează de pe partea 
inferioară cu 2-3 muguri, astfel încât aceștia să nu fie distruși. Butășii obținuți, cu o lungime de 5-
7cm, se vor planta în decurs de 1-2 ore. 
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Terenul pentru producerea butasilor înrădacinți se ară la 30cm, se mărunțește și se nivelează. Pe 
acest teren se montează tocurile de răsadnița, în care se pune un strat de nisip de rău, bine cernut, 
gros de 8-10cm. După nivelare, udare și tasare se marchează rândurile la distanță de 10cm. Butășii 
pregătiți se plantează la 5cm unul de celălalt, imediat după plantare se udă din abundență, iar 
tocurile se acoperă cu rame cu geamuri. În continuare se udă și se îndepărtează toate buruienile și 
inflorescențele apărute. 
Folosirea îngrășămintelor 
Prin administrarea îngrășămintelor se creează posibilitatea îmbunătățirii fertilității solului, se 
realizează condiții de viață și de activitate a microorganismelor din sol, se asigura bună creștere și 
dezvoltare a plantelor și, implicit, sporirea producției. 
Lavanda reacționează foarte puternic la acțiunea îngrășămintelor, mai ales atunci când sunt 
plantate pe terenuri sărace în elemente nutritive. Este bine de știut, la înființarea culturii, tipul de 
sol, gradul de aprovizionare cu elemente nutritive și PH-ul, pentru a stabili cele mai potrivite doze 
de îngrășăminte ce urmează a fi administrate. 
-          Fertilizarea cu fosfor 
Fosforul asigura dezvoltarea organelor generative, determinând formarea mai multor inflorescente 
pe tufa și grăbind coacerea semințelor. De asemenea, fosforul îmbunătățește calitatea uleiului 
volatile prin sporirea conținutului în acetat de linalil. Superfosfatul este cel mai adecvat îngrășământ 
fosfatic pentru cultivarea lavandei. Fosforul se va administra în doze de 70-80 kg/ha substanță 
active. 
-          Fertilizarea cu azot 
Carențele de azot au un efect nedorit asupra plantelor de lavandă, inflorescentele rămânând mici, 
infloritul desfășurându-se rapid și fără o acumulare normal de ulei volatile. 
Excesul de azot determina creșteri vegetative luxuriante, ceea ce duce la obținere unei producții 
scăzute de ulei volatile. 
Azotul sporește substanțial producția de inflorescente. Lavandă, fiind o cultură perenă, se 
recomandă folosirea de îngrășăminte pe baza de azot mai greu solubile. Azotul se aplică în cantitate 
de 60-80 kg/ha substanță active. 
-Fertilizarea cu potasiu 
Pe tipurile de sol pe care se cultivă lavandă, potasiul se găsește în cantități satisfăcătoare, dar se 
poate află în unele combinații greu asimilabile. Potasiul îmbunătățește schimbul substanțelor 
nutritive în plantă, sporind rezistență acestora la îngheț și la boli. Doză recomandată de fosfor este 
de 40-60 kg/ha substanță activă. 
- Fertilizarea cu gunoi de grajd 
Cultură cu perenitate îndelungată, lavandă valorifica bine îngrășămintele organice, al căror efect se 
face simțit mai mulți ani. Se recomandă 30-50 T/ha gunoi de grajd bine fermentat. Gunoiul de grajd 
se aplică sub arătură de desfundare, înainte de înființarea plantatiei. 
Ingrășămintele cu fosfor și potasiu se administreaza anual, toamna, înaintea ultimei prașile, iar cele 
cu azot primăvara, înainte de pornirea în vegetație sau la începutul acesteia. 
 Epoca de administrare 
În perioada de repaus a culturii (toamna târziu sau primăvara devreme) se recomandă aplicarea 
unor erbicide care inhibă germinatia semințelor de buruieni: Triflurex-4l/ha, Mecloran-6l/ha sau 
Afalon-2kg/ha 
În vegetație se va utiliza erbicidul Basagran-2/ha pentru combaterea buruienilor dicotiledonate 
anuale și perene, iar pentru cele monocotiledonate anuale și perene, unul din erbicidele: Furore 
2l/ha, Fusilade-2l/ha sau Pantera-1l/ha. 
Erbicidarea se va face cu mașină de stropit MET-1200 sau cu echipamentul pentru stropit EEP-
600, utilizând 300 l soluție/ha. 
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 Boli, dăunători și combaterea acestora 
În culturile de lavandă pot fi întâlnite bolile: uscarea plantelor (Phoma lavandulae) și patarea 
frunzelor (Septoria lavandulae), dar acestea nu prezintă importantă economică. 
În ultimii ani s-a semnalat atacul unor specii de lăcuste. La depășirea unui număr de 4-5 

ex/mp, se recomandă aplicarea de tratamente chimice cu 
unul din insecticidele: Karate-0,02%, Fastac-
0,02% sau Sumi-alpha-0,02%. 
Uscarea  și conditionarea 
Pentru flori uscate, inflorescentele recoltate se întind în 
strat subțire la umbră, în încăperi curate și aerate. 
După uscare, florile se scutură ușor prin batozare și se 
separă prin sitare. 
Randamentul de uscare este de 5-7:1. 
 
 
Instalarea unui sistem de irigații 

 Pentru a atinge potențialul de producție al fiecărui soi, este de asemenea important că fermierul să 
își instaleze un sistem de irigații prin picurare, în acele zone din țară unde nivelul precipitațiilor este 
mai mic deb 500 mm. În cazul în care nu există fonduri suficiente, cultivatorii pot iriga planetele cu 
ajutorul unui tractor sau a unei cisterene tracatate. 
Lavandă este o specie rezistență, chiar și la perioadele calde, lipsite de precipitații, datorită 
rădăcinilor foarte adânci pe care ele dezvoltă, ajungând în anul 5 și până la 2,8 m. Cu toate 
acestea, mai ales în primul an se recomandă că fermierul să dispună de un sistem irigare prin 
picurare 
Valorificarea inteligentă 
Nu întâmplător această plantă aromatică este denumită și aurul mov al agriculturii. 
Un avantaj al celor care aleg să cultive lavandă este acela că această plantă poate fi valorificată 
într-o mulțime de moduri. Indiferent de soiul cultivat este important că fermierul să încerce cât mai 
multe modalități de valorificare  a propriei producții, de exemplu în cadrul targurilor și piețelor, prin 
internet sau spre alți procesatori sau comercianți. 
 
Se poate opta doar pentru o singură direcție de valorificare, sau pentru mai multe.Producția anuală 
este de cca 6000 kg de inflorescente la hecatr, ceea ce înseamnă că profitul anual este situat între 
5000 de euro la ha(în cazul valorificării de polante verzi) și 15 euro( în cazul obținerii uleiului 
esențial) 
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2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
 Scurt istoric al solicitantului 

Andrei Diana Cristina, studentă în anul 3, la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 
”Ion Ionescu de la Brad”, Iași, Facultatea de Agricultură, specializarea Inginerie Economică în 
Agricultură. 
Competențele dobândite in decursul acestor studii, cât și aprofundarea lor în cadrul fermei ”Vasile 
Adamachi” sunt următoarele: 
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-Competențe și abilități sociale: aptitudini de comunicare și de relaționare, de lucru în echipă, 
dezvoltare în timpul studiilor și a activităților extrașcolare desfășurate; aptitudini de organizare 
eficientă a timpului si de motivare a partenerilor de lucru; capacitatea de eficentizare a activității; 
-Competențe profesionale: cunoștințe avansate privind tehnologiile de cultivare plantelor de camp și 
plantelor furajere; cunoștințe avansate referitoare la tehnologiile de cultură la vița de vie și a 
pomilor fructiferi, precum si studii referitoare la legumicultura; cunoștințe generale privind creșterea 
animalelor; cunoștinte de analiză si interpretare privind partea economică a unei intreprinderi, 
precum si alte cunoștinte din acest domeniu al agriculturii si economiei. 
-Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului dobândite în cadrul orelor de informatică, 
pentru ca mai apoi sa fie perfectionațe la diverse discipline în care mare parte din activități sunt 
desfașurate cu ajutorul calculatorului 
-Bune competețe de cultură generală dobândite în timpul acestor ani de studiu, însușite în urma 
diverselor activități.  
Prin acest proiect, S.C PURPLE GOLD FARM S.R.L va avea un număr de 12 angajati, iar in perioada 
recoltării se vor mai adăuga 10 angajați sezonieri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Administratorul- Titularul postului asigura aprovizionarea cu  mijloace fixe, consumabile și servicii 
pentru desfășurarea eficientă a activității firmei și soluționează aspectele de ordin administrativ ale 
noilor  proiecte. 
ATRIBUȚII PRINCIPALE (și sarcini aferente): 
1.                  Asigura aprovizionarea cu mijloace fixe și consumabile 
2.                  Asigură serviciile/utilitățile firmei 
3.                  Administrează sediul firmei 
4.                  Asigura asistență administrativă pentru noi proiecte 
 
Manager-Se subordonează: 
Consiliului de administrație 
Sarcini și atribuții ale postului de muncă: 
1.            Stabilește obiectivele generale ale firmei în concordanță cu strategia elaborată de consiliul 

de administrație 
2.           Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și rectificările acestuia 
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3.            Identifică oportunități de afaceri 
4.            Reprezintă firma în relațiile protocolare cu furnizorii, clienții și alte organizații cu impact 

real/potențial asupra rezultatelor firmei 
5.            Asigură managementul firmei 
6.            Asigură rețeaua de relații necesară dezvoltării activității firmei 
Economist-contabil - Scopul general al postului : Economistul contabil este persoană care își 

desfășoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unități publice sau 
private și acoperă parțial sau în totalitate activitățile acestuia.  Descrierea sarcinilor / 
atribuțiilor / activităților postului. 

1.      Este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și prevederilor sarcinilor de 
serviciu stabilite în prezența fișa; 

2.      Folosește timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în acest sens 
3.      Parcurge toți pașii stabiliți prin intermediul fișei de lucru individualizată pe fiecare Client; 
4.      Preia documentele primare de la client pe baza PV de Predare Primire până la dată prevăzută 

în contractul de colaborare 
5.      Analizează contabil / fiscal documenete și aplică legislația în vigoare 
6.      Înregistrează cronologic și sistematic documentele primare în sistemul contabil 
7.      Verifică corectitudinea înregistrărilor efectuate 
8.      Informează clientul cu privire la eventualele neconcordanțe, deficiențe de întocmire, 

documente lipsa, documente de întocmit, documente de transmis suplimentar 
9.      Verifică corelațiile dintre conturi și între datele contabile și gestiuni –unde este Cazul 
10.  Repartizează plățile efectuate de client la bugetele de stat pe baza fișei de plătitor/ dosarului 

fiscal 
Șef de fermă/ inginer agronom- Activitatea inginerilor agronomi este orientată spre 

utilizarea profitabilă a terenului agricol și obținerea de producții performanțe. 
Responsabilități 
1.      Organizarea și planificarea activității de producție a fermei; 
2.      Administrarea zilnică a tuturor activităților agricole și tehnice; 
3.      Recrutarea, formarea, instruirea și supravegherea echipelor de lucru; 
4.      Împreună cu superiorul stabilește modalitățile de execuție a lucrărilor de specialitate: 
5.      Planificarea tehnologiilor și materialelor necesare pregătirii , înființării , întreținerii , recoltării 

culturilor vegetale 
6.      Planificarea timpului de execuție a lucrărilor specifice tehnologiilor de lucru necesare înființării 

culturilor 
7.      Planificarea necesarului de personal pentru punerea în aplicare a tehnologiilor de lucru 
8.      Implementarea tehnologiilor propuse 
9.      Stabilirea amplasamentului şi a structurii culturii 
10.  Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor: fertilizare, ierbicide/pesticide, arăt etc. 
11.  Înfiinţarea culturilor de câmp 
12.  Executarea lucrărilor de întreţinere a culturilor 
13.  Recoltarea și depozitarea culturilor 
14.  Realizarea de studii de mediului pentru a ţine sub control dăunătorii şi plantele parazite şi 

pentru a proteja solul şi apă 
15.  Verifică și aprobă pontajul lunar pentru personalul din subordine și-l transmit Departamentului 
Resurse Umane           
Mecanic agricol- Scopul postului ,activități principale și responsabilități :- asigură supravegherea, 
întretinerea, reparațiile curente şi reparațiile capitale a maşinilor şi echipamentelor agricole, aflate în 
dotarea tuturor organizațiilor care desfăsoară activităti agricole. 
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Obligații de serviciu :a)să întrețină și să exploateze conform normelor tehnice utilajul din dotare; 
b)să execute operațiunile primite că sarcina de serviciu, având obligația să respecte normele de 
securitate a muncii specifice lucrării respective; 
c)să respecte programul și normă de lucru pentru a nu perturbă fluxul tehnologic 
d)să predea utilajul persoanei de schimb, aducându-i la cunoștiință despre starea tehnică a 
utilajului. 
Obligații pe linie de securitate și sănătate în muncă: 
a) să se prezinte la lucru respectând traseul și durata de deplasare stabilite în fișa de instruire 
individuală; 
b)să acorde o atenție deosebită deplasării pe drumul european E85, acordând prioritățile necesare. 
Muncitori necalificați – sunt în subordinea șefului de firma 

Șofer utilaje agricole- Sarcini: 
1.      -Să cunoască şi să exploateze la parametrii normali utilajul din dotare; 
2.      -Să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii a echipamentelor, pieselor şi subansamblelor şi  
mijloacelor de transport conform normativelor, precum şi orice alte lucrări stabilite prin planul de 
activitate al formaţiei pe care o deserveşte; 
3.      Exploatează la capacitate utilajul sau mijlocul de transport din dotare respectă încadrarea în 
consumurile specifice de carburanţi și lubrefianţi; 
4.      Asigură refacerea sau îmbunătăţirea capacităţii de funcţionare la parametrii corespunzători a 
tuturor echipamentelor şi subansamblelor utilajelor şi mijloacelor de transport care sunt în atelierul 
mecanic pentru revizie sau reparaţie;. 
 Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului 
proprietăţii), construcţii, utilaje şi echipamente, animale,etc.  

 

Denumire mijloc fix Data achiziţiei Valoare netă la 
data întocmirii 

ultimului bilanţ-
Lei- 

Bucăţi 
 

1. CLĂDIRI TOTAL   262000 4  

1 Hală de depozitare 2.10.2019 180000 2 

2 Hală multifuncțională 26.10.2019 70000 1 

3 Sediu firmei 1.08.2019 12000                1      

1.n detaliaţi………………      

2. UTILAJE TOTAL   5946 12  

Motocultor 2.09.2019 5176 1 

Atomizor 15.09.2019 550 1 

Foarfece de curățare 15.09.2019 220 10 

2.n detaliaţi………………      

3. ANIMALE      

Nu este cazul     

TOTAL   267946 16  

 

 

POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI 

Nr.crt Client (Denumire şi adresă) 
Valoare 

-Lei - 
% din vânzări 

1. Piața locală Roman 170000 17,43 

2. Florăria Still Roman 12000 1,23 
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3. Farmacia Catena, Roman 10000 1,02 

4 Târguri, expoziții, festivaluri 18000 1,84 

5. Magazin suveniruri, artizanate, 
Iasi 

12000 1,23 

6. Lavander Blue, Cluj 753000 77.23 

TOTAL 975000 100 

 

În cazul acestei culturi, valorificarea producției are multilpe întrebuințări, această plantă fiind 
folosită în diferite domenii și în foarte multe moduri, precum: 
- mare parte din recoltã merge spre distilãrie, chiar mai mult de jumătate din cantitatea produsă – 
unde se face uleiul esențial și apă floralã ; 
- o altã parte ia formă buchetelelor, a ceaiurilor și a sãculetilor cu lavandã, care au că și destinație 
târgurile, expozițiile, festivalurile, precum și florăria cu care voi colabora; 
- o parte din producție, se va vinde în formă  atât de plante uscate, sub formă de plante uscate, 
către producătorii de ceaiuri, cosmetice sau detergenți ori în industria alimentară, cât și de plante în 
stare normală, în cadrul pieței locale și magazinului online, precum și farmacii; 
-o cantitate din producție va fi valorificată sub formă de săculeți aromatici în magazinul de 
suveniruri și artizanate; 
De asemenea producția va fi valorificată și sub formă de buchete de lavandă, aranjamente florale 
cu lavandă, apă de lavandă, se va valorifica în industria farmaceutică, cosmetică, parfumerie. 
Agricultură evoluează de la o zi la alta, astfel că în unele zone, în loc de culturile de porumb sau 
cartofi au apărut câmpuri întregi de lavandă. Dincolo de folosirea ei în scopuri decorative, lavandă 
are numeroase alte întrebuințări, atât îndustria cosmetică, cât și în cea alimentară. 
Lavandă este o plantă medicinală cunoscută din cele mai vechi timpuri și folosită pentru a combate 
insomnia, anxietatea și stresul, fiind considerată sedativ, relaxantă și antidepresivă. 

 
 

 

PLAN FINANCIAR la cursul lei/euro 4,7514 din data 12.11.2019 

  Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total  

 Lei Euro Lei Euro Lei Euro 

Ajutor public 
nerambursabil 704067,8 148224,8  7040678 148224,8 

Sursele de finanţare 
pentru completarea 
necesarului  de 
finanţare din care: 704067,8 148224,8 239703,38 50463.87 943767.38 198687,87 

    - autofinanţare 0 0 47514 10000 47514 10000 

    -împrumuturi 704067,8 148224,8 192203.38 40463,87 896271,18 188688,67 

TOTAL PROIECT 1408135,6 296449,6 239703 50463,87 1600338,98 336913,47 
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Planul de vânzări al unității, pentru produsele disponibile spre vânzare, pe perioada a 5 ani dupa 

finalizarea investiției 
 

Denumire produs prezent 2020 2021 2022 2023 2024 

LAVANDĂ 6 6 6 6 6 6 

TOTAL 6 6 6 6 6 6 

 

Prezentarea producției medii pentru cultura  de lavandă din unitate 

Denumire cultură 

producție medie 
kg/ha 
2020 

Productie 
medie kg/ha 

Productie 
medie kg/ha 

Productie 
medie kg/ha 

Productie 
medie 
kg/ha 

2021 2022 2023 2024 

LAVANDĂ 6500 5500 5500 6500 8000 

 

Prezentarea preturilor medii previzionate lei/kg pentru comercializarea producției obținute: 

Denumire cultură 

Lei/KG 
Present 

LEI/KG 
2020 

LEI/KG 
2021 

LEI/KG 
2022 

LEI/KG 
2023 

LEI/KG 
2024 

LAVANDĂ 15  15 16 16 20 24 

 

Prezentarea veniturilor previzionate din comercializarea producţiei obținute, pentru fiecare din 
cei cinci ani de prognoză: 

Denumire culturi Prezent 2020 2021 2022 2023 2024 

LAVANDĂ 0 975000 88000 88000 130000 192000 

TOTAL 0 975000 88000 880000 130000 192000 
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Durata de realizare (săptămâni) și etape principale – diagrama gantt în format tabel 
DENUMIRE 

ACTIVITATE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.Identificare firmă de 

consultanță 
                        

2. Identificare 

proiectant 
                       

3. întocmirea de către 

firma de proiectare a 
documentelor necesare 

obținerii de avize 

                       

4.Obținerea de avize                        
 5.întocmirea studiului 
de finanțare 

                       

6. Depunerea 
proiectului- cerere de 

finanțare AFIR 

                       

7.Evaluarea proiectului 

de către AFIR 
                       

8.Publicarea 

rezultatelor-selectarea 
proiectului 

                       

9.Semnarea 
contractului de 

finanțare 

                       

10.Negocierea cu 
banca creditoare 

                       

11.Negocierea cu 
furnizorii 

                       

12.Depunerea 
dosarelor de achiziții 

                       

13.Construcția 
adăpostului 

                       

14.Achitarea 
furnizorilor 

                       

15. Depunerea 
dosarului de plată 

                       

16.Rambursarea a 50% 
din valoarea 

cheltuielilor 

                       

 
 

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


