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1.INFORMATII  GENERALE:



ACTIVITĂȚI ALE COMPANIEI  CONFORM CODULUI CAEN:
CLASIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE ECONOMIE NAȚIONALĂ

1.0162 -servicii de pastorit a oilor pe bază de plată sau contract.
2.6820- asigurare spatiu pentru adapostirea animalelor.
3.1051 - preluarea laptelui.
4.1011 - preluarea lânii.
5,7500- activitati veterinare, vaccinare animale
6.1051 - fabricarea produselor lactate si a branzeturilor.
7.105 - fabricarea produselor lactate.
8.9610- spalarea si curatarea (uscata) textilelor si produselor din blana.



2.DESCRIEREA  FIRMEI

F. E. CIOBANASUL.S.R.L va avea ca obiect de
activitate cresterea ovinelor si obtinerea si prelucrarea
laptelui si a lanii.
Produsele vor fi vândute pe o platformă online care va
fi preluată, administrată de tineri care nu își găsesc un
loc de muncă, direct de acasă, fiind astfel aproape de
familie.



Societatea Ciobanasul S.R.L. se urmărește, de asemenea, să ajute 
familiile vârstnice, bătrânii sau singuri vârstnici care nu mai pot avea grijă 
de terenurile pe care le dețin sau de animalele pe care le dețin în 
gospodărie. Astfel, compania va funcționa ca o asociație care îngrijește, 
valorifică și folosește terenurile care nu sunt folosite, dar oferă și un loc 
de muncă tinerilor aflați în risc de neintegrare pe piața muncii.
Activitățile pe care compania le presupune sunt:
-producția prin cultivarea pământului, creșterea oilor, producerea laptelui, 
producerea lânii și folosirea lânii la confecționarea hainelor pentru copii și 
adulți;
-activitati de management al personalului angajat;
-activitati comerciale de marketing, publicitate si marketing de produse 
finite;
- activitati contabile.



Viziunea noastră este aceea a unei companii

în care specialiștii noștri lucrează îndeaproape cu clienții
noștri pentru a înțelege mai bine problemele reale ale
acestora, pentru a oferi servicii mai bune și pentru a fi
considerat un partener de încredere în domeniul producției
de lapte și al confecțiilor din lână. Viziunea companiei este și
de a ajuta oamenii din mediul rural prin asigurarea unui loc
de muncă, cultivarea pământului bătrânilor și asigurarea unui
venit acestor bătrâni.

Misiunea companiei consta in imbunatatirea calitatii
produselor lactate de pe piata nationala prin oferirea de
produse ecologice pure, de inalta calitate, intr-un timp rapid.



7. Oferirea de locuri de muncă pentru oamenii din mediul
rural;
8. Valorificarea terenurilor nefolosite;
9. Asigurarea unui venit persoanelor în vârstă, care au
teren agricol, dar nu-l pot folosi.
10.Achizitionarea unui efectiv de 10 capre, pe care in 3
ani estimam ca ajunge la minim 30 de capete de capre
de rasa productiva.
11. Creșterea numărului de angajați în fiecare an.



Compartiment 
financiar

Compartiment 
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3. MANAGEMENTUL 
FIRMEI

Managementul obiectiv este folosit ca stil de management. Ca orice
sistem sau metodă de management, managementul obiectivelor aplicat
se confruntă cu un set de limitări, în principal din cauza problemelor de
comportament ale personalului, eforturilor apreciabile de a aplica
managementul obiectivelor, dificultății de a stabili obiective individuale
pentru toate pozițiile din cadrul organizației.
Avantajele folosirii acestui tip de management sunt date de faptul ca
obiectivul este previzionat tangibil deoarece se stabileste unde vrem sa
ajungem, directia este clara.
De asemenea, aplicăm un management participativ pentru a interesa
participanții.



4. UTILIZAREA NOII TEHNOLOGII ȘI PROMOVAREA
SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Produsul principal al companiei este laptele. Laptele fiind un aliment cu
o valoare biologica foarte mare, deosebit de important in alimentatia
omului, indiferent de varsta, datorita nutrientilor pe care ii contine, asigura
dezvoltarea normala a organismului din primele luni de viata si pana la
sfarsitul lui.

Fiind un produs foarte solicitat credem că șansele de succes ale
afacerii noastre sunt foarte mari. Pentru aceasta vom folosi cele mai
avansate tehnologii din domeniu, astfel incat produsul sa fie ecologic, sa
aiba o valoare nutritiva mare pana ajunge la consumator. Personalul va fi
instruit și instruit pentru a menține igiena și a aplica tehnologie avansată.



4.1. Societatea informațională și noile tehnologii: compania
noastră dispune de tehnologii de ultimă generație care ușurează
munca angajaților noștri, dar dispune și de un sistem
informațional promoțional bine actualizat.
4.2. Impactul asupra mediului și eficiența energetică: în cadrul
companiei noastre avem
a implementat un proiect prin care deșeurile animale vor fi
colectate și folosite ca îngrășământ natural pentru terenurile de
unde achiziționăm animale de hrană, iar toate produsele noastre
sunt cât se poate de naturale.



-Nu există un sistem de livrare la domiciliu pentru persoane fizice.
-Există unele defecțiuni care apar în relațiile cu furnizorii locali.
- Numar limitat de personal.
-Promovare insuficientă, în comparație cu companiile agresive ale
concurenților.

Oportunități:
-Cu toate efectele negative ale crizei economico-financiare, consumul
populaţiei reflectă menţinerea tendinţei de a aloca acelei mari părţi din
veniturile produselor alimentare.
-Existența cererii de produse noi pe piețele existente.
- Creștere rapidă a pieței datorită creșterii nivelului de trai al populației.
-Compania are posibilitatea extinderii nomenclatorului produselor fie prin noi
sortimente.
-Angrosiştii cumpără cele mai ieftine mărfuri, concurenţii nu sunt încurajaţi să
intre pe piaţă.



Riscuri:

-Efectele nefavorabile ale crizei economice-
impactul financiar asupra activitatii firmei.
-Imperfecțiunea și ambiguitatea legislației în 

vigoare.
-Atenție insuficientă din partea Guvernului.
-Iresponsabilitatea etică, ecologică, socială a 
comercianților.
-Intrarea de noi competitori pe piata cu strategii 

clare.



7.    MARKETINGUL  AFACERII                   

Spre deosebire de concurenți, dorim să menționăm câteva
elemente care ne-ar acorda prioritate față de concurenți:
Prețurile produselor oferite de companie pe piață vor fi cu 5 -6%
mai mici, iar calitatea va fi mai mare;

Se urmărește dezvoltarea unei politici de prețuri mai flexibile
decât cea a concurenților, atrăgând astfel un număr mai mare de
cumpărători.
Se vor încheia contracte pentru livrarea laptelui către școli,
grădinițe, spitale, cămine de bătrâni.
Având propria noastră producție de furaje, vom putea obține
prețul laptelui la un preț mai mic decât concurența.
Vom începe să încheiem contracte ferme de livrare către micile
magazine din centrele comerciale, la început din județul Ialomita,
apoi ne vom extinde în toată regiunea Sud-Muntenia.



Estimăm o evoluție ascendentă a profitului în fiecare an și ne
bazăm atunci când spunem acest lucru în primul rând pe
faptul că vom folosi materii prime, adică furaje pentru oi și
capre din producție proprie.
Un avantaj al Ciobanasu SRL este că se bazează pe o
diversificare a producției și nu pe un singur produs, care o
ferește de manifestarea fenomenelor de criză economică. Nu
vom acorda profitul sub formă de dividende asociaților, ci va fi
reinvestit sau acordat ca forme de motivații financiare
angajaților și vârstnicilor care ne-au acordat terenurile agricole
spre închiriere.



Vă mulțumim pentru atenție
si va dorim cumparaturi placute!


