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- ÎNFIINȚARE FIRMĂ AMENAJĂRI INTERIOARE -
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a)DATE GENERALE 
Tip structură economică: Societate cu Răspundere Limitată înființată
în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu
modificările și 3.6.i completările ulterioare.
Domeniu de activitate:

 Lucrări  4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și 3.6.i
montări de geamuri 

 4333 – Lucrări de pardosire și 3.6.i placare a
pereților

Activitate economică: 
Obiectul  principal  de  activitate,  în  conformitate  cu  Codul  CAEN
Rev.2:  

 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de 
geamuri 

Obiectul de activitate secundar:
 4333 – Lucrări de pardosire și 3.6.i placare a pereților

În  conformitate  cu  detalierea  din  nomenclatorul  activităților
economice din România clasa 4334 include:

 lucrări de vopsitorie și 3.6.i zugrăveli, interioare și 3.6.i exterioare
ale clădirilor;

 lucrări  de  vopsitorie  și 3.6.i  zugrăveli  pentru  construcții
inginereși 3.6.ti sau lucrări de geniu civil;

 montarea de geamuri, oglinzi, etc;
Aceasta clasă exclude:

 instalarea ferestrelor;
În  conformitate  cu  detalierea  din  nomenclatorul  activităților
economice din România clasa 4333 include:

 montarea,  acoperirea, prinderea sau aplicarea în clădiri
sau în alte tipuri de construcții de:
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o placi  din  ceramica,  beton  sau  piatra  (pentru
pardoseli si pereti), repere din teracota pentru sobe 

o parchet si alte acoperitoare de pardosea din lemn,
lambriuri 

o mocheta  si  linoleum,  inclusiv  acoperitoare  pentru
pardoseli din cauciuc sau mase plastice 

o elemente de acoperire, pentru pardoseli sau pereti
din gresie, granit, marmura 

o tapete
Categorie IMM1:

 Micro x
 Mica
 Mijlocie

b)IDEEA DE BUSINESS. FLUXUL ACTIVITĂȚII
Ideea  de  afaceri  vizează  dezvoltarea  unei  activități  economice
pentru  realizarea  unor  lucrări  adecvate  de  amenajare  a  spațiului
interior.
Amenajarea adecvată a spațiului  interior  aferent clădirilor,   a fost
întotdeauna un deziderat al întregii societăți în toate formele ei de
organizare,  de  la  individ,  grup,  comunitate,  până  la  organizații
private  sau  publice,  angajate  în  economie  sau  în  administrare  și 3.6.i
guvernare. 
Acest deziderat este cuprins în centrul preocupărilor pentru calitatea
vieții, comunitățile, organizațiile și 3.6.i administrațiile exprimând această
concepție în moduri diferite.
În  procesul  de  amenajare,  lucrările  de  finisaj  a  suprafețelor
construite,  au  un  loc  și 3.6.i  rol  esențial  deoarece,  dincolo  de  partea

1 Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.
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estetică  decorativă  și 3.6.i  igienică,  ele  contribuie  și 3.6.i  la  protejarea
hidrofugă, ignifugă și 3.6.i anticorozivă a suportului pe care se execută.
Pe  cale  de  consecință,  fie  că  vorbim  de  lucrări  de  construcții
integrate, fie că ne gândim la lucrări izolate de amenajare realizate
periodic, vom observa că trebuie să luăm în considerare și 3.6.i lucrările
de  zugrăvit,  vopsit,  montări  de  geamuri,  pardosire  și 3.6.i  placare  a
pereților,  ele  fiind  necesare  și 3.6.i  utile  deoarece  sunt  lucrări  din
categoria finisaj interior și 3.6.i exterior.
În altă ordine de idei evaluând situația firmelor ce furnizează aceste
categorii de servicii în mediul rural vom constata că acestea sunt fie
în număr foarte mic, fie lipsesc cu desăvârși 3.6.ire. Din acest motiv în
mediul rural, deci și 3.6.i în localitatea solicitantului și 3.6.i în cele învecinate,
întâlnim următoarele categorii de situații:

 lucrările  de zugrăvit  și 3.6.i  vopsit  sunt  realizate de locatari  după
propria pricepere;

 lucrările de zugrăvit și 3.6.i vopsit se prestează de diverse persoane
fizice care afirmă că au experiență în domeniu,  într-o formă
nefiscalizată, Statul neîncasând impozitele și 3.6.i taxele specifice iar
clientul  nefiind  protejat  împotriva  lipsei  de  calitate  pentru
lucrările efectuate și 3.6.i materialele folosite;

 lucrările  de  pardosire  și 3.6.i  placare  sunt  realizate  de  diverse
persoane fizice ce au utilaje de tăiere și 3.6.i o experiență minimă în
domeniu  dobândită  pe  căi  informale,  iar  activitatea  nu  este
fiscalizată și 3.6.i nici garanțiai de calitate oferită;

 persoanele fizice ce au nevoie de astfel de servicii și 3.6.i doresc să
se  asigure  de  calitatea  lucrărilor,  identifică  o  firmă  de
specialitate situată în mediul urban și 3.6.i achită suplimentar costuri
de transport pentru echipă și 3.6.i materiale;

 persoanele  juridice  ce  au nevoie  de  astfel  de  servicii  pentru
sedii  și 3.6.i  puncte  de  lucru  și 3.6.i  doresc  să-și 3.6.i  deconteze  aceste
cheltuieli,  să obțină lucrări de calitate și 3.6.i să respecte normele
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legale, contractează firme de profil din mediul urban sau alte
localități rurale și 3.6.i suportă costurile suplimentare de transport;

Raportat la situația constată apreciem că dezvoltarea unei SRL cu
acest  domeniu  de  activitate  va  veni  în  întâmpinarea  nevoilor
membrilor  comunității  care  vor  avea acces  la  lucrări  de  zugrăvit,
vopsit, de pardosire și 3.6.i placare, efectuate de un meseriași 3.6. în domeniu,
care va răspunde pentru calitatea oferită și 3.6.i va putea oferi calitate
deoarece va avea echipamente de lucru moderne și 3.6.i  eficiente,  va
oferi  suport  clienților  în  alegerea  materialelor  adecvate  și 3.6.i  își 3.6.i  va
fiscaliza munca contribuind la dezvoltarea comunității locale.
Astfel,  fluxul  activității  economice  subscrise  codului  CAEN   ce  se
doreși 3.6.te a fi dezvoltată implică următoarele etape:

a)Preluarea comenzilor de la clienți
Această  etapă  implică  analiza  fezabilității  comenzilor  sub  aspect
tehnologic,  a  frontului  de  lucru,  a  obiectivelor  de  realizat și 3.6.i  a
rentabilității economice.  
Prin  comandă înțelegem o solicitare de efectuare a  unei  anumite
lucrări  de zugrăvit,  vopsit  și 3.6.i/sau montare, placare și 3.6.i  pardosire,  cu
caracteristici tehnice configurate de client, în baza propriilor nevoi și 3.6.i
viziuni.
Sub  aspect  tehnologic  evaluăm  dacă  tipul  și 3.6.i  caracteristicile
constructive ale lucrărilor dorite de client pot fi realizate cu numărul
și 3.6.i  tipul  utilajelor  proprii  corelate  cu  capacitatea  resursei  umane
calificate. 
Sub  aspectul  rentabilității  estimăm  costurile  necesare  pentru
realizarea comenzii în condiții de profit.
În  funcție  de rezultatul  acestor  analize  și 3.6.i  de negocieri,  comenzile
sunt acceptate sau refuzate.

b)Planificarea comenzii
Această etapă implică realizarea planului de lucru pentru comanda
încheiată și 3.6.i cuprinde:
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o analiza fiși 3.6.ei de comandă client pentru stabilirea necesarului de
materiale și 3.6.i echipamente de lucru;

o pregătirea/ procurarea materialelor de bază folosite în funcție
de tipul lucrărilor;

o stabilirea  corectă  şi  realistă  a  timpului  necesar  pentru
realizarea lucrării;

o planificarea  succesiunii  fazelor,  în  conformitate  cu  cerinţele
procedurii de lucru şi de eventualele situaţii cere pot interveni;

o distribuirea fazelor către resursele umane angajate;
c) Efectuarea lucrărilor

Această etapă cuprinde, după caz:
1. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montare

de geamuri:
o pregătirea suprafețelor pentru lucrări de zugrăveli și 3.6.i vopsitorii

simple prin:
 curățarea  suprafeței  suport  pe  care  se  vor  executa

zugrăveli și 3.6.i vopsitorii simple
 executarea micilor reparații la suprafețele suport curățate
 pregătirea  suprafețelor  de  lemn  sau  metal  pentru

vopsitorii în ulei
Pregătirea  suprafeţelor  depinde  de  structura  acestora  care
poate fi de: tencuială, beton, cărămidă, sticlă, metal, carton etc.
În funcţie de structura şi de tipul lucrărilor executate, suprafaţa
suport se pregăteşte prin îndepărtarea tencuielii slab prinse pe
suport,  prin  adâncirea  fisurilor  şi  crăpăturilor  în  vederea
reparaţiilor ulterioare, curăţarea de praf a întregii suprafeţe în
vederea realizării  unei bune aderenţe,  umectarea şi  chituirea
suprafeţelor etc.

o pregătirea suprafețelor pentru lucrări de zugrăveli și 3.6.i vopsitorii
de calitate superioară prin:
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 curățarea suprafețelor;
 pregătirea  suprafețelor  pentru  executarea  lucrărilor  de

calitate superioară
Activităţile se referă la pregătirea unor suprafeţe suport vechi
care au mai fost zugrăvite sau vopsite,  prin folosire,  pentru
îndepărtarea  vechiului  finisaj,  a  dispozitivului  cu  flacără,  a
şpaclului, a hârtiei abrazive.

o pregătirea  suprafețelor  suport  pentru  montarea  geamurilor,
oglinzilor etc. prin:

 curățarea suprafețelor;
 verificarea durabilității suportului;

o prepararea soluțiilor simple de lucru prin respectarea rețetei și 3.6.i
a dozajelor, proporțiilor comunicate prin rețetar.
Noţiunea  de  soluţii  simple  pentru  zugrăveli  şi  vopsitorii  se
referă la: soluţii de clei, lapte de var, vopsea lavabilă, vopsea
în ulei, humă, vopsele din polimeri sintetici, etc.

o aplicarea  și 3.6.i  prelucrarea  straturilor  suport  pentru  executarea
vopsitoriilor  de  calitate  superioară  și 3.6.i  a  zugrăvelilor  speciale
prin:

 prepararea  materialelor  pentru  executarea  straturilor
suport ale zugrăvelilor speciale;

 pregătirea stratului suport pentru zugrăvelile speciale;
 pregătirea suprafețelor suport interioare pentru vopsitorii

cu vopsele din polimeri sintetici
 pregătirea tâmplăriei pentru vopsitorii în ulei
 pregătirea  tâmplăriei  pentru  vopsitorii  cu  vopsele  din

polimeri sintetici
o executarea vopsitoriilor de calitate superioară și 3.6.i a zugrăvelilor

speciale cu ajutorul uneltelor, sculelor și 3.6.i dispozitivelor simple,
manuale și 3.6.i mecanizate prin:
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 identificarea stilurilor și 3.6.i efectelor de arhitectură
 pregătirea suportului, 
 aplicarea grundului, 
 aplicarea stratului intermediar, 
 prelucrarea stratului intermediar, 
 aplicarea stratului vizibil, 
 prelucrarea  stratului  vizibil:  moduri  de  finisare:  mat,

lucios, imitaţie de lemn, imitaţie de marmură
Noţiunea de zugrăveli  speciale se referă la zugrăveli  in relief
(calcio-vecchio),  zugrăveli  cu  praf  de  mătase,  zugrăveli  cu
şablonul etc.
Noţiunea de efecte speciale de vopsire reprezintă adăugarea
unei alte texturi suprafeţelor din lemn sau peretelui, aplicând
vopsele de decorat normale, sau luciu transparent, dar folosind
alte metode. Aceste tehnici au ca scop producerea unui finisaj,
departe de cel al unei suprafeţe netede opace.
Vopseaua şi luciul, aplicate cu metode speciale, dau un aspect
total  nou  zugrăvelii  tradiţionale,  obţinându-se  finisări  unice,
inedite.  Exemple  de  zugrăveli  cu  efecte  speciale:  efect  de
marmură,  aspect  învechit,  și 3.6.tampilarea,  zugrăvirea  cu  puncte
etc.  Se  pot  crea  efecte  profesioniste  de  vopsire  cu  ajutorul
şabloanelor. Utilizarea mai multor culori, aplicarea de umbre pe
unele  zone  cu  ajutorul  vopselei  sau  luminarea,  scoaterea  in
evidenta a unor părţi  din şablon in comparaţie cu altele,  pot
crea  un  efect  de  lumini  si  umbre,  care  produc  o  înfăţişare
tridimensională.   Umbrirea  accentuată  unei  anumite  păţi  din
şablon  produce  efectul  de  lumina  solară  directă  şi  indică
direcţia  din  care vine  acesta.  În  mod alternativ,  pronunţarea
marginilor unui desen floral, dă viaţă modelului, făcându-l mai
vibrant.
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o executarea  lucrărilor  complete  de  zugrăveli  de  calitate
superioară și 3.6.i vopsitorii obiși 3.6.nuite în ulei cu ajutorul uneltelor,
sculelor și 3.6.i dispozitivelor simple, manuale și 3.6.i mecanizate prin:

 prepararea vopselelor pe bază de apă, de ulei, a soluțiilor
în  culori  de  clei,  diluarea  vopselelor  gata  preparate,
respectând rețetele

 grunduirea, gletuirea, și 3.6.lefuirea suprafețelor suport
 amorsarea suprafețelor suport
 aplicarea manuală a zugrăvelilor
 aplicarea modelelor simple cu și 3.6.ablonul peste zugrăveală

Noţiunile  de scule  manuale şi  mecanizate pentru  executarea
zugrăvelilor  si  vopsitoriilor  se  referă  la:  role  clasice  pentru
executat desene, trafaleţi,  tuşiere, aparate de pulverizat – de
tip vermorel sau pistolul de pulverizat vopselele.

o executarea lucrărilor de montare;
o întreținerea  zilnică  sau  periodică,  după  caz,  a  uneltelor  și 3.6.i

dispozitivelor de lucru
2. Lucrări  de  realizarea  a  pardoselilor  și

placărilor
o pregătirea suprafețelor pentru pardosire și 3.6.i placare prin:

 măsurarea suprafețelor;
 identificarea  particularităților  tehnice  ale  suprafeței;

(dimensiunea,  forma,  configuraţia,  amplasarea,
complexitatea, modul de combinare a zonelor de placat
etc.;  tipuri  de  elemente  de  construcţie:  pereţi,  faţade,
stâlpi, bolte, tavane, planşee etc.;)

 marcarea  suprafețelor  ce  urmează  a  fi placate;  (vor  fi
respectate  indicaţiile  din  documentaţia  tehnică  privind
trasarea:  dimensiunea  plăcilor  şi  modul  de  dispunere,
alternanţa rândurilor de plăci, modelul decorativ, locul de
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montaj, existenţa şi dispunerea zonelor cu detalii speciale
(conducte, racorduri etc.) etc)

 corectarea/remedierea  deficiențelor  identificate  pe
suprafața  de  lucru  prin:  refacerea  unor  suprafeţe  prin
tencuire,  îndreptarea  prin  turnarea  şapelor  de  beton
autonivelante  (pentru  placări  umede),  refacerea
integrală/parţială a suportului de ghips-carton, suportului
de zidărie etc.;

 verificarea  stratului  suport  respectând  specificațiile
normativelor tehnice, identificând eventuale deficiențe și 3.6.i
conformitatea cu abaterile admisibile, 

o pregătirea materialelor pentru placări umede prin:
 identificarea cerințelor de punere în operă;
 pregătirea plăcilor
 prepararea amestecurilor de îmbinare;

o realizarea placărilor umede prin:
o identificarea locului de începere a lucrării;
o fixarea plăcilor;
o închiderea rosturilor dintre plăci;

o montarea structurii de rezistență a placării uscate prin:
o fixarea  elementelor  de  prindere  ale  substructurii  de

rezistenţă;
o asamblarea substructurii de rezistenţă;
o montarea elementelor de fixare ale plăcilor pe structura

de rezistenţă;
o realizarea placărilor uscate prin:

o alegerea plăcilor;
o montarea plăcilor;
o verificarea prinderilor realizate;

o executarea mozaicurilor turnate prin:
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o prepararea amestecului de turnat;
o turnarea mozaicului;
o și 3.6.lefuirea suprafeței turnate;

o montarea parchetului prin
o optimizarea materialului lemnos;
o ași 3.6.ternerea stratului suport;
o îmbinarea plăcilor de parchet;

o montarea linoleumului și 3.6.i a mochetelor prin
o calcularea materialului necesar;
o tăierea materialului;
o aplicarea materialului;

o asigurarea aspectului final al suprafețelor prin:
o finisarea suprafețelor placate;
o fixarea plintei;
o realizarea protecției suprafețelor;

d)Verificarea calității lucrărilor și predarea lucrărilor
La finalizarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii, montare, placare și 3.6.i
pardosire, se verifică modul în care au fost respectate procedurile
tehnice  de  execuţie  şi  standardele  de  calitate  ale  lucrărilor
executate.
Pentru deficiențele de calitate constatate se identifică cauzele și 3.6.i se
remediază cu promptitudine și 3.6.i simț de răspundere.
La  final  se  procedează  la  curățarea  frontului  de  lucru,  predarea
lucrării  către  client  și 3.6.i  încasarea contravalorii  în  baza devizului  de
lucru.
Toate etapele se derulează cu respectarea normelor de sănătate și 3.6.i
securitate în muncă.

e)Administrarea activității
Aceasta este o activitate permanentă și 3.6.i vizează:

o conformarea la prevederile legale în domeniu PFA, 
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o actualizarea  informațiilor  din  piața  de  profil,  a  noutăților  în
domeniu,  a  nevoilor  de specializare profesională  pe anumite
tehnici de lucru;

o promovarea activității în fața potențialilor clienți, 
o aprovizionarea cu materiale consumabile necesare lucrărilor;
o transportul și 3.6.i manipularea materialelor;
o asigurarea echipamentelor de lucru raportat la gradul de uzură

a acestora;
o întocmirea  devizelor  de  lucrări  pentru  clienți  și 3.6.i  facturarea

serviciilor prestate;
o comunicarea cu clienții;
o promovarea activității utilizând mijloacele tehnologice – online

și 3.6.i standard – hârtie;

c) VIZIUNE. STRATEGIE. MISIUNE
Viziunea firmei este de a dezvolta o firmă de amenajări interioare
pentru comunitatea locală.
Misiunea firmei vizează furnizarea unor servicii de calitate și 3.6.i crearea
unei identități de referință pe piața locală în acest domeniu.
Acest scop poate fi atins prin dotarea propriei unități, în pas cu noile
tendințe  si  inovații  din  domeniu,  demers  ce  va  conduce  la
eficientizarea  costurilor  pentru  lucrările  prestate,  creși 3.6.terea
performanței  de  lucru,  diversificarea  gamei  de  lucrări,  crearea  și 3.6.i
menținerea de locuri de muncă.
Strategia solicitantului este concentrată pe dezvoltarea unei game
de lucrări de zugrăvit, vopsit şi montaj, placare și 3.6.i/sau pardosire, cu
furnizarea calitativă a acestora.

d)OBIECTIVE PE TERMEN SCURT (3 ANI)
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Obiectiv specific 1 – Dezvoltarea, în termen de 5 luni, a logisticii și 3.6.i
condițiilor  necesare  prestării  serviciilor  de  lucrări  de  vopsitorie,
zugrăveli și 3.6.i montări de geamuri, pardosire și 3.6.i placare a pereților, la
standarde adecvate de calitate.
Obiectiv specific 2 –  Consolidarea performanțelor  economice,  în
termen  de  52  luni,  prin  implementarea  de  proceduri  de  lucru  și 3.6.i
motivarea personalului angajat

e)ANALIZA  SWOT  =  PUNCTE  TARI.  PUNCTE  SLABE.
OPORTUNITĂȚI. AMENINȚĂRI

Puncte tari:
 putere de decizie rapidă, flexibilitate și 3.6.i deschidere către nevoile

pieței   dat  fiind  managementul  direct  al  activității  din  firmă
efectuată de admininistrator;

 implicarea  administratorului  în  mod  direct  în  prestarea
serviciilor dezvoltate la nivelul firmei;

Puncte slabe:
 afacerea  este  nouă,  nu  este  cunoscută  și 3.6.i  nu  are  clientelă

formată;
 afacerea  nu  are  un  spațiu  propriu,  acesta  urmând  să  fie

închiriat;
 lipsa dotărilor adecvate și 3.6.i suficiente pentru derularea imediată

a serviciilor;
Oportunități:

 prezența  pe  piață  a  resurselor  financiare  din  fonduri
nerambursabile;

 existența  unor  măsuri  de  susținere  a  angajării  persoanelor
necalificate, a și 3.6.omerilor, a persoanelor cu dizabilități la nivelul
insituțiilor publice abilitate, în speță AJOFM, elemente ce pot fi
valorificate de solicitant;

 deschiderea afacerii  într-un orași 3.6. în care nu există în prezent
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astfel de servicii;
Amenințări:

 bariere  administrativ-birocratice  care  determină  probleme
suplimentare în gestionarea activității;

 modificări  politice,  legislative  și 3.6.i  apariția  unor  noi  taxe  și 3.6.i
impozite pentru activitatea derulată;

 fluctuația cursului valutar;
 dezvoltarea  unor  firme  cu  același 3.6.i  obiect  de  activitate  în

localitate;

f) ACTIVITĂȚI PARCURSE PENTRU DERULAREA PLANULUI DE
AFACERI

A1.  Întocmirea  listei  finale  de  mijloace fixe și 3.6.i  bunuri  corporale  și 3.6.i
necorporale, cu detalierea caracteristicilor tehnice minime. 
Acest demers ne sprijină în stabilirea exactă a dotărilor ce se doresc
a fi achiziționate pentru derularea optimă a activității, incluzând și 3.6.i
caracteristicile tehnice. 
A2. Întocmirea documentelor dosarului de achiziție și 3.6.i solicitarea de
oferte tehnice și 3.6.i de preț pentru mijloace fixe și 3.6.i bunuri, corporale și 3.6.i
necorporale.
Acest  demers  implică,  în  acord  cu  prevederile  programului  de
finanțare, derularea procedurii de achiziție prin solicitarea de oferte
și 3.6.i selecția ofertelor cu cel mai bun raport preț/calitate.  Finalitatea
acestui proces asigură semnarea contractului de furnizare.
A3.  Recepționarea  mijloacelor  fixe  și 3.6.i  a  bunurilor
corporale/necorporale livrate și 3.6.i  amenajarea acestora la punctul de
lucru autorizat.
Acest demers implică livrarea dotărilor de furnizori și 3.6.i recepția lor de
noi,  în calitate de beneficiari  și 3.6.i  amplasarea acestora în locația de
implementare a proiectului. Finalitatea acestui proces echivalează cu
asigurarea  logisticii  de  bază  necesară  prestării  unor  servicii  de
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calitate și 3.6.i asigurarea condițiilor de autorizare a activității la ONRC în
conformitate cu prevederile legale.
A4. Întocmirea dosarului de achiziției și 3.6.i solicitarea de oferte tehnice
și 3.6.i de preț pentru servicii  de publicitate și 3.6.i promovare și 3.6.i selectarea
furnizorului în baza celui mai bun raport preț/calitate și 3.6.i întocmirea
contractului  de servicii.
A5. Selectarea din propunerile prezentate de prestator a machetei
grafice  a  logo-ului  firmei  și 3.6.i  ulterior  realizarea  materialelor  de
promovare propuse.
A6.  Realizarea  de  prestator  a  site-ului  web  de  prezentare  și 3.6.i
asigurarea prezenței în mediul online.
A7.  Întocmirea  anunțului  de  selecție  și 3.6.i  parcurgerea  prevederilor
legale, respectiv informarea AJOFM Tulcea cu privire la crearea unui
loc de muncă. 
A8.  Evaluarea  candidaturilor  și 3.6.i  selecția  persoanei,  cu  încheierea
dosarului  de muncă pentru angajat în conformitate cu prevederile
legale.
A9. Trasarea de sarcini de muncă și 3.6.i monitorizarea calității sarcinilor
îndeplinite, corelate cu satisfacția clienților.

g)RESURSE UTILIZATE PENTRU DERULAREA PLANULUI DE
AFACERI

Resurse materiale:
 dotări – mobilier, echipamente tehnologice specifice domeniului

de activitate, birotică, licențe; 
 materii  prime/consumabile  –  consumabile  multifuncțională,

papetărie, rechizite;
 materiale de promovare: site/tipărituri;

Resurse financiare:
 sprijin nerambursabil;



17

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 3: LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TO IȚI
Obiectiv specific: Compozit 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, i 3.6.și 3.6.
Titlul proiectului: ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST
Contract POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, i 3.6.și 3.6.
COD SMIS 120422

 contribuții  proprii,  economii  ale  asociatului  unic  în  cazul
apariției unor cheltuieli neprevăzute;

 venituri obținute prin derularea activităților economice;

Resurse umane
 Administrator
 Personal muncitor

Resurse de timp
 5 luni dotare și 3.6.i amenajare
 12 luni demararea optimă a funcționării

h)ANALIZA PIEȚEI
Piața lucrărilor de amenajare interioară de la nivel local este o piață
deschisă  și 3.6.i  liberă,   caracterizată  printr-o  concurenţă  deosebit  de
puternică  şi  cu  o  puternică  componentă  a  muncii  nefiscalizate,
denumită popular „muncă la negru”.

l) STRATEGIA DE VÂNZARE
Strategia solicitantului este concentrată pe dezvoltarea unei game
de lucrări de zugrăvit, vopsit şi montaj, placare și 3.6.i/sau pardosire, cu
furnizarea calitativă a acestora.
Gama de servicii ce se va dezvolta va include:

o lucrări  de vopsitorie și 3.6.i  zugrăveli,  interioare și 3.6.i  exterioare ale
clădirilor;

o lucrări de vopsitorie și 3.6.i zugrăveli pentru construcții inginereși 3.6.ti
sau lucrări de geniu civil;

o montarea de geamuri, oglinzi, etc;
o lucrări de placare și 3.6.i pardosire;

Vopsirea  este  procesul  tehnologic  de  acoperire  cu  unul  sau  mai
multe straturi de vopsea sau lac a diferitelor obiecte, în urma căruia
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acestea capătă culoarea şi aspectul exterior necesare. Metodele de
realizare ale vopsirii  sunt diferite, cum ar fi: pensulare, imersare,
şpriţuire  cu  pistolul  de  vopsit,  instalaţii  de  vopsire  cu  pulberi  în
câmp electrostatic,  instalaţii  de  vopsire  cu  vopsea caldă.  Aceste
lucrări  sunt  realizate  în  scopul  protejării  metalului  împotriva
coroziunii şi lemnului împotriva agenţilor biochimici, constituind un
gen predominant de finisare,  venind în acelaşi  timp şi  în scopuri
decorative.
Lucrările de finisaj prin care se aplică pe suprafaţa elementelor de
construcţie un strat dintr-o suspensie de pigmenţi în apă se numesc
zugrăveli.
Lucrările de montat, geamuri, oglinzi, etc.  reprezintă procesul de
fixare  a  acestor  obiecte  pe  diverse  suprafețe  interioare  sau
exterioare ale clădirilor, pe pereţi, inclusiv în clădirile publice cum
sunt  structurile  de  cazare,  birouri  etc.,  instalarea  pereţilor
despărţitori de sticlă, a vitrinelor,etc.

Lucrările de placare sunt lucrări  de aplicare pe diverse suprafețe
orizontale și 3.6.i verticale, interioare sau exterioare, cu tehnici umede
şi/sau  uscate,  a  diverse  materiale:  plăci  ceramice,  lemn,  piatră,
metal, materiale compozite, sticlă etc.
Aceste servicii  pot  fi furnizate în  forme simple sau complexe,  în
funcție de nevoile clienților.

 prețul: 
Pentru serviciile dezvoltate se va stabili o grila de prețuri pornind de
la:

o complexitatea și 3.6.i dimensiunea lucrărilor;
o timpul  de  muncă  alocat  și 3.6.i  caracterul  de  urgență  al  lucrării

solicitate;
o materiale consumabile folosite de prestator în cadrul lucrărilor;
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o prețurile practicate de competitori pentru lucrări similare;

Punctele  tari  ale  afacerii  (produsului/  serviciului),  avantaje  oferite
faţă de competitori:

o Management  modern  la  nivel  de  conducere  cu  viteză  de
reacţie decizională la modificările produse în mediul intern sau
extern ;

o Echipamente tehnologice complete, de ultimă generație
o Resursă  umană  cu  competențe  adecvate  în  domeniul,

dobândite prin formare profesională continuă și 3.6.i experiență în
muncă ;

 promovarea: 
Promovarea serviciilor  se va realiza prin:

 realizarea unei  identități  vizuale:  logo și 3.6.i  slogan pentru  firma
dezvoltată pentru a fi uși 3.6.or recunoscută de clienți;

 dezvoltarea unui  site de prezentare și 3.6.i  înscrierea acestuia pe
portalurile online;

 dezvoltarea  unei  pagini  a  firmei  pe  site-urile  de  socializare
(facebook);

 elaborarea  unor  cărți  de  vizită  și 3.6.i  fluturași 3.6.i  informativi  și 3.6.i
diseminarea periodică a acestora către membrii comunității;

 vanzare/desfacere  cu  amănuntul  sau  prestarea
serviciului 

Desfacerea  serviciilor  şi  produselor  se  va  realiza   către  membrii
comunității prin:

 creşterea  vizibilităţii  firmei  prin  diseminare  de  materiale
informative  în  comunitate  și 3.6.i  prin  intermediul  tehnologiei
informaţionale (site web de prezentare);
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 clienți
În  acest  moment  nu  putem  vorbi  de  clienți  existenți  deoarece
această activitate nu s-a derulat până în prezent, motiv pentru care
putem vorbi doar de clienți potențiali.
Clienții potențiali sunt reprezentați de :

 membrii comunității rurale, persoane fizice
o intervale de vârstă: 19-80 ani
o intervale de venituri: modeste, medii și 3.6.i mari
o sexul: neimportant
o ocupația: neimportantă
o starea civilă: neimportantă
o dimensiunea familiei: neimportantă
o clasă socială: neimportantă

 membrii comunității rurale persoane juridice private:
o societăți cu răspundere limitată, indiferent de domeniul de

activitate
o persoane  fizice  autorizate,  întreprinderi  individuale,

întreprinderi familiale
o membrii ai gospodăriilor agricole

o membrii comunității rurale persoane juridice publice:
o Primăria, unități de învățământ, dispensar, etc.

m) PREVIZIUNI FINANCIARE
Previziunile financiare se realizează prin:

 estimarea vânzărilor anuale pornind de la analiza cererii
de piaţă și 3.6.i a produselor realizate sau serviciilor furnizate;

 estimarea consumului de materii prime şi materiale;
 estimarea achiziţiilor,  a  valorii  acestora  şi  a  modului  de

achitare a obligaţiilor faţă de furnizori;
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 estimarea cheltuielilor indirecte;
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