Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Prioritatea de investiţii 8.iii: Activităţi independente, antreprenoriat și înfiinţare de întreprinderi,
inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

ANEXA 2.12

PLAN DE AFACERI
” Amenajări peisagistice inovative”
COD PROIECT …….

** acest material este doar un model de plan de afaceri finanțat printr-un
program similar**
*** pentru programul Start –Up Nation, materialul trebuie adaptat
conform cerintelor procedurii***

1

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Prioritatea de investiţii 8.iii: Activităţi independente, antreprenoriat și înfiinţare de întreprinderi,
inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

1. INFORMAȚII GENERALE

Denumirea ideii de afacere (a proiectului de investiție)

Amenajări peisagistice inovative

Nume și prenume Solicitant ajutor de minimis

Popa Viorel

C.N.P. Solicitant ajutor de minimis

…………………

Adresa Solicitant ajutor de minimis (domiciliul/reședința)

Mediaș, Str. Vasile Alecsandri, 12

Județ

Sibiu

Cod postal

551020

Număr de telefon

0740 9…………….

E-mail Solicitant ajutor de minimis

popa.viorel@gmail.com

Localitatea și județul în care se va realiza investiția

Mediaș, jud. Sibiu

Codul CAEN al activităţii pentru care se va solicita
finantare

8130
Activități de întreținere peisagistică

Valoarea totală a proiectului de investiții aferentă
perioadei de implementare a planului de afaceri - TVA **
inclus (RON)

Ajutor de minimis solicitat (RON)

200.000,00

Contribuția proprie a aplicantului (RON) - daca este cazul

***

Procent contribuție proprie aplicant (%) = Contribuția
proprie a aplicantului (RON) / Valoarea
totală a
***
proiectului
de
investiții
aferentă perioadei
de
implementare a planului de afaceri - TVA inclus (RON)

Durata de implementare a proiectului este (maximum 12
12 luni
luni)

Perioada de sustenabilitate este (minimum 6 luni)

6 luni

Număr total de locuri de muncă nou create în cadrul
2 locuri de muncă
proiectului
Precizati daca ati urmat cursul de antreprenoriat organizat
DA
în cadrul proiectului (DA/ NU)
Proiectul propus spre finanțare este încheiat în mod fizic
sau implementat integral înainte de depunerea Planului de
NU
afacere, indiferent dacă toate plățile aferente au fost
efectuate de către beneficiar (art. 65, alin. (6) din Reg.
1303/2013)?

2. DESCRIEREA AFACERII ȘI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE
AFACERI (OBIECTIVE, ACTIVITĂȚI, REZULTATE, INDICATORI PENTRU O
PERIOADA 12 LUNI IMPLEMENTARE PLAN DE AFACERE)
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1. Descrierea afacerii

Sediul societății va fi la Mediaș, Str. Axente Sever, Nr. 14. iar activitatea de prestări servicii se va
desfășura în județul Sibiu, în Mediaș și în proximitatea orașului în care este înregistrat sediul.
Firma va avea domeniul principal de activitate, aferent codului CAEN 8130 – Activități de
întreținere peisagistică. Aceasta clasa include printre altele ingrijirea si intretinerea de parcuri si
gradini pentru facilitati de locuit particulare si publice, terenuri municipale, spatiile verzi de pe
autostrazi, etc.
Societatea va achiziționa o motocositoare performanta, actionata hidraulic cu dirijare cu
telecomadă si va presta servicii pentru: primării, locuri de agrement, societăţi comerciale, asociaţii
de locatari.
Clienţii ţintă sunt: Primaria din Medias și Copșa Mică, Sistemul de Gospodărirea Apelor Mediaș,
administratori de locuri de agrement,hoteluri, pensiuni, asociatii de locatari, supemarketuri, pers.
fizice.
Ne propunem prestarea de servicii de intretinere spatii verzi, prin achizitia unui utilaj
multifunctional care permite gospodarirea mecanizata a celor mai dificile terenuri.
Ne referim la spaţiile verzi, margini de drumuri, diguri, taluzuri, terenuri de sport, parcuri şi alte
locuri de agrement şi recreere.
Clienții noștri vor beneficia direct de rezultatele proiectului, prin serviciile pe care le putem oferi
iar indirect vor beneficia mai departe locuitorii orașului, dacă ne referim la clienți publici
(primării, Apele Române) sau clienții clienților noștrii dacă facem referire la (administratori de
locuri de agrement, hoteluri, pensiuni etc.)
Un element distinctiv, al utilajului care face obiectul investiției, este folosirea unor roti patentate
din aluminiu cu pinteni datorita carora utilajul se poate utiliza si pe cele mai inclinate pante care
nu permit abordarea clasica mecanizata cu tractoare sau alte utilaje.
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Gospodărirea acestora de mână este mult prea costisitoare şi laborioasă.
Astfel prin investiţia propusă prin proiect, vrem sa oferim servicii mai competitive faţă de cele
existente la momentul actual.
Serviciile oferite sunt unice datorita conceptului tehnic al utilajului care permite mecanizarea
terenurilor în pantă, terenuri care până în momentul de faţă nu pot fi gospodărite decât manual.
La prima vedere serviciile pe care le oferim sunt unele banale si anume cosit/tocat iarba. Realitatea
este că lipsa acuta de de forta de munca si faptul ca noi putem cosi mecanizat si terenurile greu
accesibile cu inclinații mari, ne oferă un important avantaj competitiv. Clienții noștrii au nevoie de
servicii eficiente în ceea ce privește îndepărtarea vegetației și prin faptul că noi putem cosi in
aprox. 1 h cu un consum de 3-4 l. de benzină, cel puțin aceeași suprafață pe care o pot curăța 4
persoane cu motoutilaje de mână într-o zi, le putem satisface această nevoie.
Aspectul deosebit al utilajului cu care prestăm servicii, combinat cu randamentul ridicat, dacă mai
adăugăm un ingredient principal și anume seriozitatea, brand-ul ia forme singur fără eforturi
financiare prea mari din partea noastră.

2. Scopul și obiectivele companiei
Scopul nostru este sa oferim servicii de înaltă calitate în timp scurt, respectiv să dezvoltăm un
model economic, menit să îmbine creerea de locuri de muncă cu satifacerea nevoilor clienților
nostrii, ba mai mult să sporim nivelul de conștientizare în rândul populației în ceea ce privește
importanța îngrijirii spațiilor verzi.
Nevoia protejării mediului înconjurător și creerea unor spații verzi îngrijite, au contribuit la
stabilirea direcției și misiunii proiectului. Dezvoltarea spațiilor verzi diminuează masiv riscurile
ecologice urbane, având un impact pozitiv imediat asupra viabilității și sustenabilității acestora,
asupra calității vieții și stării de sănătate a populației.
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•
•
•

Obiectivele noastre strategice sunt:
Realizarea unei cifre de afaceri de 90.000 lei, în primul an de activitate
Mărirea numărului de clienți cu cel puțin 10% după primul an de activitate
Creșterea cifrei de afaceri cu cel putin 20% la finalizarea proiectului fata de anul implementarii.

3. Activitățile proiectului
Activitățile aferente fazei de investiții se vor concretiza în următorii pași:
•

Semnarea contractului

•

Pregatirea și depunerea documentelor de înființare la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu

•

Achiziția echipamentului

•

Achiziția și dotarea cu echipamente de protecția muncii și echipamente de birou

•

Obținerea avizelor și autorizațiilor

•

Recrutarea, selecția și angajarea personalului

•

Dezvoltare site web

În faza operațională, activitățile pot fi sintetizate după cum urmează:
•

Instruirea SSM a angajaților

•

Activități de marketing

•

Activități demonstrative cu diferite ocazii

•

Relații cu clienții – evaluarea situației și contractarea lucrărilor

•

Amenajarea spațiilor verzi

•

Mentenanță zilnică și întreținerea utilajului

•

Activități specific de birou – facturare, procese verbale, etc
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Graficul de implementare a proiectului se prezintă astfel:
Activitate

L1 L 2 L3

L4

L5

L6

L 7 L8

L9

L10

L11

L12

Semnarea
contractului
Înființare
firmă
Achiziție
echipament
Dotarea

cu

echipamente
de

protecția

muncii

și

echipamente
de birou
Obținerea
avizelor

și

autorizațiilor
Recrutare și
angajare
personal
Dezvoltare
pagină web
Activități
specifice
fazei
operaționale
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4. Investițiile necesare pentru implementarea proiectului
Proiectul propus aduce în prin plan mediul înconjurător, cu focus pe dezvoltarea unor sercivii
eficiente pentru menţinerea în cote minime a emisiilor de dioxid de carbon şi păstrarea spaţiilor
verzi în mediul urban. Finanțarea nerambursabilă se dovedește în acest caz indispensabilă în
condițiile în care posibilitățile financiare proprii nu sunt suficiente pentru cumpărarea
echipamentului şi susținerea tuturor activităților în etapa de început, sprijinind astfel
implementarea și derularea mai rapidă a afacerii, cu impact direct și asupra rezultatelor financiare.
Astfel necesitatea implementării unui asemenea proiect, care vine cu soluții concrete și eficiente la
una din problemele de mare actualitate ale oraşelor şi anume întreținerea spaţiilor verzi, este
intrinsecă.
Societatea va achiziționa o motocositoare performanta, acționată hidraulic cu dirijare alternativă
cu telecomadă, un utilaj ușor cu motor pe benzină de 19kW / 26,5 CP, dotat cu roți patentate din
aluminiu cu pinteni și ca și accesoriu de lucru un tocător performant care mărunțește iarba, și lasă
în urmă resturile ca și îngrășământ.
Serviciile oferite sunt unice datorită conceptului tehnic al utilajului care permite mecanizarea
terenurilor în pantă, care până în momentul de faţă nu pot fi gospodărite decât manual. O descriere
detaliată a activităţii şi modul de desfăşurare se regăsteşte mai jos:
1. Clienții ne plasează o comadă pentru întreținerea spațiilor verzi;
2. Se face o vizită în teren pentru evaluarea lucrării și planificarea resurselor materiale;
3. Se pregătesc resursele necesare (benzină, echipamente de protecție și semnalizare, etc.);
4. Se transportă utilajul la locul în care se vor presta serviciile și se efetuează efectiv lucrarea de
cosit şi tocat;
5. După finalizare se transportă utilajul înapoi la sediu;
6. Întocmirea procesului verbal de predare-primire și emitrea facturii;
Aspectul deosebit al utilajului cu care dorim prestarea serviciilor, combinat cu randamentul ridicat,
explică motivul pentru care dorim achiziţionarea acestui utilaj. Considerând trendul marilor
companii de a avea întinderi considerabile de spaţii verzi, previozionăm că serviciile de tuns iarba
vor fi extrem de solicitate.
5. Rezultatele atinse ca urmare a implementării ideii de afaceri
Pornind de la obiectivele noastre strategice și conform cerințelor programului de finanțare,
însumăm rezultatele atinse ca urmare a implementării ideii de afaceri, astfel:
• Angajarea a două persoane în primele două luni de activitate,
• Realizarea unui site web de prezentare în primele 3 luni de activitate,
• Realizarea unei cifre de afaceri de 90.000 lei, în primul an de activitate
• Mărirea numărului de clienți cu cel puțin 10% după primul an de activitate
• Creșterea cifrei de afaceri cu cel putin 20% la finalizarea proiectului, la finalul anului 2 de
activitate
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6. Indicatori de rezultat (Obligatoriu pentru Solicitant)
Cod
4S9

4S10

Denumire indicator
Valoare minimă
Locuri de muncă create și existente
2
urmare
a
sprijinului
primit
de
șomeri&inactivi/ persoane angajate la 6
luni după terminarea sprijinului
IMM-uri create și funcţionale la 6 luni
1
după terminarea sprijinului

Valoare propusă
2

1

7. Temele orizontale/secundare la atingerea cărora contribuie planul de afaceri:
Notă: Datorită faptului că formularul de buget nu permite atribuirea contribuției unei singure
cheltuieli, mai multor teme, am împărțit această valoare din buget în 5 părți egale pentru a
evidenția faptul că investiția noastră majoritară contribuie la toate cele 5 teme orizontale /
secundare. De fapt este vorba de o investiție în achiziționarea unui singur echipament în valoare
de 194.505,50 lei (TVA inclus) așa cum este descris în prezentul plan de afaceri, respective în
tabelul următor.
Nr.

Tema orizontală

Descrierea măsurilor /

Valoarea propusă pentru

Crt.

/secundară

activităților propuse

această măsură in bugetul
proiectului

1.

Măsuri referitoare la
inovarea socială (Detaliați,
măsurile incluse în planul
de afaceri care vor
promova concret inovarea
socială - cum se reflecta
aceste masuri in bugetul
proiectului).

Ne propunem ca in fiecare an
sa ajutam unele gradinite si
scoli din localitate sa le
amenajam spatiile verzi din
curte si imprejurimi.

194.505,50 lei

Acest lucru nu ar fi posibil fără
achiziția utilajului propus.
Astfel valoarea propusă din
buget este dată de cheltuiala cu
achizitia acestui activ, inclusiv
TVA.

9

2.

Măsuri referitoare la
utilizarea și calitatea TIC
(Detaliați, măsurile incluse
în planul de afaceri care
vor
promova
concret
utilizarea și calitatea TIC
prin implementarea unor
soluții TIC în procesul de
producție/ furnizare de
bunuri, prestare de servicii
și/sau execuție de lucrăricum se reflecta aceste
masuri
in
bugetul
proiectului).

Investiția de bază este un
concept
multifuncțional
hidraulic, dirijat electronic de
la un display, prin intermediul
unei
unități
electronice
(calculator)
care se poate
utiliza
alternativ
și
cu
telecomandă
și
conform
comunicării furnizorulu, în
viitorul foarte apropiat se va
face un up-grade la utilajul de
bază astfel încât să funcționeze
cu GPS. Modulul GPS se va
putea monta pe toate utilajele
de bază care au software
actualizat la ultima versiune.

194.505,50 lei

Astfel valoarea propusă din
buget este dată de cheltuiala
cu achizitia acestui activ,
inclusiv TVA.
3.

Măsuri referitoare la
dezvoltarea
durabilă
(Detaliați, măsurile incluse
în planul de afaceri care
vor
promova
concret
dezvoltarea durabilă prin
dezvoltarea unor produse,
tehnologii sau servicii care
contribuie la aplicarea
principiilor
dezvoltării
durabile
de
către
întreprinderile finanțate cum se reflecta aceste
masuri
in
bugetul
proiectului).

Ca și soluție tehnică am
subliniat în mai multe rânduri
că vorbim de un utilaj de
ultimă generație, un concept
ușor de folosit și prietenos
mediului iar modelul nostru de
afacere foarte probabil va fi
reprodus și în alte regiuni, iar
astfel considerăm că aducem
un
important
aport
la
promovarea
principiilor
dezvoltării durabile.
În plus, prin activitățile pe care
le vom presta, pentru Apele
Române, municipalități și

194.505,50 lei
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administratori
de
drumuri/autostrăzi, și anume
curățarea digurilor și a
taluzutilor, în plus față de
funcția estetică a serviciilor,
contribuim
substanțial
la
prevenirea
și
gestionarea
riscurilor date de incendii și
inundații.
Astfel valoarea propusă din
buget este dată de cheltuiala
cu
achizitia
utilajului
multifuncțional, inclusiv TVA.

4.

Măsuri referitoare la
sprijinirea tranziției către
o economie cu emisii
scăzute de dioxid de
carbon
(Detaliați,
activitățile incluse în planul
de afaceri care vor
promova
concret
sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute
de dioxid de carbon și
eficiență din punctul de
vedere
al
utilizării
resurselor - cum se reflecta
aceste masuri in bugetul
proiectului).

Dorim să subliniem câteva
atuuri tehnice ale utilajului
Brielmaier, care își aduc
aportul la reducerea efectelor
negative asupra mediului și
reducerea emisiilor de gaze și
anume: utialjul folosește un
motor pe benzină de mici
dimensiuni cu un consum redus
de carburant deci cu emisii
scăzute de gaze iar uleiul
hidraulic
folosit
pentru
antrenarea roților și a cositorii
este biodegradabil.

194.505,50 lei

Astfel valoarea propusă din
buget este dată de cheltuiala
cu
achizitia
utilajului
multifuncțional, inclusiv TVA.
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5.

Măsuri referitoare la
consolidarea cercetării, a
dezvoltării
tehnologice
și/sau
a
inovării
(Detaliați,, măsurile incluse
în planul de afaceri care
vor
promova
concret
consolidarea cercetării, a
dezvoltării
tehnologice
și/sau a inovarii, prin
derularea de activități
specifice - cum se reflecta
aceste masuri in bugetul
proiectului).

Prin proiectul propus sustinem
dezvoltarea
tehnologica
deoarece am ales un utilaj,
inovativ, multifuncțional de
utlimă generație care prin
detaliile tehnice demonstrează
că este rezultatul unui lung
proces de cercetare-dezvoltare.

194.505,50 lei

Valorificăm rezultate de CD și
idei
brevetate
pentru
dezvoltarea modelului ales.
Producătorul
german
Brielmaier
este
pionierul
aplicării tehnologiei hidraulice
la utilaje mici de cosit, este
singurul care a reusit sa mute
centrul de greutate al utilajului,
atât de jos, încât se poate cosi,
lipsit de riscuri, pe cele mai
înclinate terenuri, si nu în
ultimul rând datorită roților din
aluminiu cu pinteni, care sunt
invenție proprie, patentată
sub număr EP1731010B2
Astfel valoarea propusă din
buget este dată de cheltuiala
cu
achizitia
utilajului
multifuncțional, inclusiv TVA.
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7. Prezentati care sunt principalele riscuri asociate cu implementarea planului de
afaceri/derularea afacerii.
Risc identificat
Reticența clienților
noi/inovatoare

Măsuri de atenuare
țintă

față

de

soluții Dat fiind că venim cu o soluție inovatoare pentru o
nevoie specifică, clienții noștrii vor fi convinși de
potențialul serviciilor oferite de noi, în urma unor
prezentări practice.
O să depune eforturi pentru a satisface, dincolo de
așteptări nevoile clienților noștrii și o să promovăm
rezultatele.

Gradul mare de dependență față de un singur În eventualitatea unei situații neprevăzute, respectiv
defectarea utilajului tocmai în momentul în care
mijloc fix
trebuie să onorăm unele comenzi, vom închiria un
utilaj similar pentru a putea presta serviciile cerute.
Pentru situații excepționale și doar în cazuri
extreme, o să fim flexibili și o să apelăm la
subcontractarea lucrărilor pe care nu le putem onora,
până la remedierea defecțiunii
Dificultăți în găsirea personalului operator

Cu toate că personalul operator nu trebuie sa dețină
calificări sau specializări pentru a putea lucra cu
utilajul care face obiectul investiției, există
posibilitatea să întâmpinăm greutăți în a găsi un
operator care deține permis categoria B sau B+E.
Menționăm că este o cerință la angajare, pentru a
putea transporta utilajul pe platforma cu dispozitiv
de frânare, la și de la client.
În cazul în care există interesați de postul nostru de
operator, dar nu dețin permis de conducere și nu
avem alți candidați care să întrunească condițiile
acestea, societatea va finanța obținerea permisului
de conducere și astfel va motiva angajatul.
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3. ANALIZA SWOT A AFACERII
Puncte tari:

Puncte slabe:

1. Deținem un utilaj multifuncțional cu care putem
presta servicii mecanizate eficiente.

1. Societatea noastră comercială este prea mică – cu
doar un singur utilaj nu poate onora contracte
mari.

2. Utilajul este complet hidraulic si se poate folosisi
cu telecomanda de catre operatori fara experienta 2. În primii doi ani societatea nu deține mijloace de
transport proprii (auto+platformă).
– astfel nu suntem nevoiti sa recrutam personal
cu experienta sau calificari.
3. În cursul anului există cel puțin 4 luni de zile
(lunile de iarnă) în care nu putem presta servicii
3. Dat fiind că aspectul utilajului (ne referim la
cu echiparea aleasă.
roțile de aluminiu cu pinteni) este ieșit din
comun, ne putem diferenția de alți prestatori de
servicii similar.
4. Experiența personal a managerului, în domeniu.
Oportunități:

Amenințări:

1. Posibilitatea de a fi subcontractați de către 1. Societăți concurente care vor imita modelul
operatori mari care nu dețin tehnica noastră sau
nostru de afaceri
sunt nevoiți să finalizeze lucrări de amploare în
timp scurt.
2. Instabilitatea legislativă
2. Condițiile meteo creează de multe ori nevoia 3. Barierele administrative
folosirii tehnicii noastre. De exemplu dacă plouă
mult (multe zile la rând), terenul devine alunecos
și moale, astfel încât nu pot intra alte utilaje mai
grele pe terenuri însă cu roțile noastre patentate,
avem acces în cele mai dificile locații.
3. În sezonul rece se pot folosi freze și pluguri de
zăpadă, ca și accesorii pentru prestări servicii,
dacă există cerere
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4. SCHEMA ORGANIZATORICĂ ȘI POLITICA DE RESURSE UMANE
4.1. Management
Nume şi prenume

Funcţia - responsabilităţi Experienţa în Studii/Specializări
cu
pe scurt
domeniu
impact asupra afacerii
propuse

Popa Viorel

Director executiv

-

Absolvent al Facultății
Lucian Blaga – economist

Neacșu Ioan

Operator utilaj

Nu se solicit
experiență

Nu se solicit
studii/specializări

2. Număr de locuri create pentru persoane care se încadrează în una din următoarele categorii:
șomeri, persoane inactive, angajați, în urma obținerii finanțării (persoanele ce urmează să fie
angajate trebuie să aibă domiciliul/ reședința în regiunea de implementare a proiectului)
2
Număr persoane

3. Politica de resurse umane
Pentru desfăşurarea activităţii fimei, va fi nevoie de 2 angajaţi. Cerinţele la angajare vor fi
existenţa studiilor medii sau postliceale, experienţa de muncă în domeniul amenajării de spaţii
verzi va fi un avantaj. Administratorul, care va fi managerul societăţii, va fii responsabil de
marketing, va prelua atribuțiile administrative și aplicare procedurilor și consultanța oferită
clienților în materie de amenajarea spaţiilor verzi şi îngrijirea lor, personalizând fiecare pachet în
funcție de necesitățile clientului; al doilea post se va ocupa strict de un operator pentru utilaj, care
nu necesita calificări speciale dar ar fi preferabil să dețină permis de conducere cat B+E pentru a
putea transporta utilajul cu un autoturism cu remorca ataşată. Datorită uşurinţei cu care se poate
utiliza utilajul ce se dorește a se achiziţiona prin proiect, utilizarea acestuia nu necesită vreo
calificare în acest sens, conceptul fiind unul foarte prietenos, automatizat şi dotat cu tehnologie
hidraulică, care poate fi utilizat de către oricine în condiţii de siguranţă deplină.Am optat pentru un
utilaj performant, ușor de folosit, eficient și sigur, tocmai pentru a minimiza riscul găsirii
operatorului potrivit.
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Privind politica de instruire a salariaţilor, operatorul va fi instruit de către managerul firmei despre
cum să manipuleze utilajul în condiţii de siguranţă şi eficienţă maxime. Vor fi create proceduri de
lucru luând în considerare manual utilajului, tipul de teren pe care se va lucra, condiţiile
meteorologice. Toate aceste date vor fi trecute într-o instrucţiune de lucru uşor de parcurs în orice
condiţii şi de orici persoană, sprijinind astfel învăţarea cât mai rapidă a modului de utilizare a
utilajului de către viitorul operator întrucât postul va fi deschis atât pentru femei cât şi pentru
barbaţi, oferind egalitate de şanse pe piața forţei de muncă pentru ambele categorii de persoane.
5. DESCRIEREA PRODUSELOR/ SERVICIILOR/ LUCRĂRILOR CARE FAC OBIECTUL
AFACERII
5.1. Produsele/ serviciile /lucrările oferite
Serviciile oferite sunt unice datorita conceptului tehnic al utilajului care permite mecanizarea
terenurilor în pantă, terenuri care până în momentul de faţă nu pot fi gospodărite decât manual.
Pentru a înțelege mai bine serviciile pe care le oferim, considerăm importantă descrierea utilajului
cu care societatea dorește să se doteze prin acest proiect.

Utilaj multifuncțional marca Brielmaier cu următoarele caracteristii de bază:
•

Greutate utilaj de bază 207 Kg

•

Display electronic și modul pentru folosirea alternativă de la distanță, cu telecomandă

•

Motor benzină in 4 timpi,

•

Minim 2 cilindrii,

•

Putere motor: 26,5 CP,

•

Mecanism de rulare cu reglaj continuu, 3 trepte de viteză,

•

Fără ambreiaj,
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•

Roti din aluminiu cu pinteni,

•

Actionare hidraulică a roților si accesoriilor,

•

Accesoriu frontal – tocător/freză pt. vegetație. masă de lucru 125 cm

Motocositoarea care se doreste a fi achizitionata prin proiect este o cositoare pentru utilizări în
condiţii extreme din sectoarele alpine şi comunale. Se distinge în mod deosebit prin aplicarea
consecventă a tehnologiei hidraulice.
Cositoarea este pusă în mişcare de către un motor pe benzină în patru timpi. El antrenează o pompă
hidraulică cu roţi dinţate triple, care deserveşte prin intermediul unui sistem de reglare minuţioasă,
cu supape, motoare hidraulice pentru antrenarea roţilor şi a agregatul de tăiere/cosire.
Acest sistem modern cu supape face posibilă renunţarea la cutiile de viteze şi la ambreaje
•

Motoarele se alimentează cu benzină normală fără adaus de plumb.

• Uleiul hidraulic utilizat este Panolin HLP46 synt care se descompune în mod biologic
Motocositoarea este condusă manual şi pentru a se putea folosii pe terenuri cu înclinaţie mare,
aceasta are un model pantentat de roti de aluminiu cu pinteni.

La prima vedere serviciile pe care le oferim sunt unele banale si anume cosit/tocat iarba. Realitatea
este că lipsa acuta de de forta de munca si faptul ca noi putem cosi mecanizat si terenurile greu
accesibile cu inclinații mari, ne oferă un important avantaj competitiv. Clienții noștrii au nevoie de
servicii eficiente în ceea ce privește îndepărtarea vegetației și prin faptul că noi putem cosi in
aprox. 1 h cu un consum de 3-4 l. de benzină, cel puțin aceeași suprafață pe care o pot curăța 4
persoane cu motoutilaje de mână într-o zi, le putem satisface această nevoie.
În principiu derularea unui contract decurge după următorii pași:
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1.
Clienții ne plasează o comadă pentru întreținerea spațiilor verzi
2.
Se face o vizită în teren pentru evaluarea amplorii lucrării și planificarea resurselor
materiale
3.
Se pregătesc resursele necesare (benzină, echipamente de protecție și semnalizare, etc.)
4.
Se transportă utilajul la locul în care se vor presta serviciile și se eftuează efectiv lucrarea
de cosit
5.
După finalizare se transportă utilajul înapoi la sediu,
6.
Ca ultim pas se întocmește procesul verbal de predare-primire și se emite facture
Aspectul deosebit al utilajului cu care prestăm servicii, combinat cu randamentul ridicat, dacă mai
adăugăm un ingredient principal și anume seriozitatea, brand-ul ia forme singur fără eforturi
financiare prea mari din partea noastră.
6. ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE ȘI A CONCURENȚEI (SEGMENTUL DE PIAȚĂ)
6.1. Descrierea pieței specifice
Segmentul de piață vizat este constituit în principal din persoane fizice şi juridice, precum şi
instituţii şi autorităţi publice din județul Sibiu şi judeţele limitrofe, care gospodăresc în special
spaţii verzi, margini de drumuri, terenuri de sport, parcuri, terenuri conexe pensiunilor şi alte locuri
de agrement. Există un număr ridicat de locuri de agrement şi terenuri private deschise publicului
larg, care trebuiesc întreţinute săptămânal pentru a-şi păstra estetica.
La nivelul țării în acest domeniu de activitate sunt prezenți 1.149 de agenți economici, care
reprezintă 0,6% din totalul agenților economici din România. Aceștia însumează o cifră de afaceri
de peste 881 milioane de lei.
În aria de dezvoltare geografică a companiei noastre, jud. Sibiu sunt înregistrate 65 de firme cu
codul de activitate specific serviciilor de amenajări peisagistice dar dintre acestia doar 2 oferă
servicii similare cu cele pe care le vom oferi noi.
Cererea pentru servicii profesionale de amenajare a spațiilor verzi – ne referim la zone verzi
întinse, sau cu acces dificil, așa cum au fost descrise anterior, este în continuă creștere iar "lupta cu
natura" continuă an de an, astfel încât pe nișa de piata pe care dorim sa ne poziționăm, nevoile
clienților nu sunt satisfăcute sau doar parțial.
Compania noastră nu va reuși, nici pe departe, în primii ani să se adreseze tuturor clienților țintă pe
care îi vizăm dar în funcție de experiența pe care o vom acumula in primii 2-ani de activitate, vom
stabilii liniile directoare pe termen lung, diversificarea activităților sau chiar extinderea capacității.
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6.2. Clienți
Portofoliul de clienţi previzionat este descris, în funcţie de ponderea în volumul de vânzări, după
cum urmează:
Clienți țintă
%
Produse / Servicii
condiţii de plată
vânzări
Primăria Mediaș
35 %
Servicii - cosit/tocat
OP trezorerie – 30
vegetație
de zile
Apele Române
35 %
Servicii - cosit/tocat
OP trezorerie – 30
vegetație
de zile
Teren motocross
20 %
Servicii - cosit/tocat
OP la 15 zile sau
și terenuri de
vegetație
cash
agrement
Persoane fizice
10 %
Servicii - cosit/tocat
de obicei cash
vegetație
conform bonului
de casă
Vom pune accent pe orientarea spre client și îndeplinirea așteptărilor acestuia. Managerul va avea
un rol bine definit în fidelizarea clienților.

6.3. Furnizori
Principalii furnizori, vor fi în primul rând, furnizorii de echipamente și urmând ordinea logică din
etapele de implementare a proiectului, sintetizăm următoarea listă:
Furnizori

Valori conform
buget
-lei- TVA inclus
Magnum Grup SRL
194.505,50
- Brielmaier Leco SRL
2.380,00
Mecosoft SRL
CA
&
OV,
Meteor, Elephant
Studio
Rompetrol
Ovi TOOLS

3.570,00
5.950,00

19.040,00
952,00

Produse / servicii

condiţii de plată

Utilaj multifuncțional

La termen – 30 de zile

Echipamente
protecția muncii
laptop
Servicii specializate
(SSM, contabilitate,
webdesign
și
rankingCoach)
carburant
piese de schimb
şi consumabile

La termen – 15 zile
La termen – 15 zile
La termen – 15 zile

Bonuri de carburant
La termen – 30 de zile
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6.4. Concurenți
Din prospectarea pieței rezultă că doar o firmă de lângă Mediaș oferă servicii similare cu cele pe
care le vom oferi noi. Din discuții cu administratorul firmei, am ajuns la concluzia că societățile
noastre nu se amenință una pe cealaltă sub nici o formă dat fiind că există cerere care nu poate fi
acoperită, doar în imediata proximitate a orașelor Mediaș și Copșa Mică, fără să mai vorbim de
contracte în alte județe.
Avantajele noastre competitive cele mai importante sunt:
- Folosirea pe terenuri cu înclinaţie mare, datorită rotilor de aluminiu cu pinteni și a centrului de
greutate situat foarte aproape de sol.
- Tehnologia de tăiere mult mai eficientă, greutate redusă, flexibilitate, randament ridicat
- Consum redus de carburant şi costuri de întreţinere mult mai mici faţă de alte metode.
Pentru o poziționare mai bună pe piață, ar fi nevoie de multiplicarea modelului respectiv creșterea
afacerii prin achiziția unui utilaj suplimentar și a altor accesorii
Prețurile noastre pot fi cel puțin la fel de ridicate ca cele ale concurenței dacă nu chiar mai ridicate.
Un exemplu concret ar fi folosirea unui număr de 4 persoane cu motoutilaje de mână care pot
curăța/cosi într-o zi, suprafața pe care utilajul nostru o face cu un om în aprox. 1 oră. Astfel
randamentul sporit, promptitudinea și calitatea au și un preț pe măsură, pe care clienții noștrii îl
plătesc pentru că sunt mulțumiți
"Lupta cu natura" continua an de an, terenurile trebuie gospodărite și acest lucru fără utilaje performante și
extrem de dependetă de forța de muncă, ne plasează pe noi, cu prezentul conceptul, pe un loc fruntaș.

Shimbările pe orice piață sunt inevitabile, dar investiția relativ mare pentru dotarea concurenței cu
utilaje similare cu ale noastre, astfel încât oferta să ajungă mai mare decât cererea, nu se întrezăresc
într-un orizont de timp foarte apropiat.

7. STRATEGIA DE MARKETING
7.1.

Strategia de produs

Mixul de marketing pentru serviciile pe care le oferim se prezintă astfel:
Produsul – în cazul nostru serviciul oferit este, în termeni de calitate și eficiență, un "produs de
nișă" a cărui cerere nu poate să scadă, decât să crească iar singura amenințare reală este imitarea
modelului nostru de către alții, doar că există mulți factori care îngreunează o simplă multiplicarea
a exemplului nostru de afacere.
Aspectul deosebit al utilajului cu care prestăm servicii, combinat cu randamentul ridicat, dacă
mai adăugăm un ingredient principal și anume seriozitatea, brand-ul ia forme singur fără eforturi
financiare din partea noastră
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7.2. Strategia sau politica de preț
Prețul - se stabilește realist prin compararea serviciilor similare oferite după exemplul
susmenționat (folosirea unui număr de 4 persoane cu motoutilaje de mână care pot curăța/cosi
într-o zi, suprafața pe care utilajul nostru o face cu un om în aprox. 1 oră.) Astfel o oră facturată
începe la 300 lei. Potențialul de creștere estimat este de aproximativ 5% / an.

7.3. Strategia de vânzări și distribuție
Promovarea – este elementul cheie al strategiei, provocarea pentru managerul din structura noastră
organizatorică. Mixul nostru promoțional va fi în primă fază dat de combinarea relațiilor publice cu
social-media și forța de vânzare.
Plasamentul – sau distribuția, reprezintă acele activități ale firmei care fac disponibil serviciul
clienților noștrii. Pentru satisfacerea acestora, produsul trebuie să fie disponibil la momentul
oportun, într-un loc convenabil și în cantitatea necesară. Astfel ne concentrăm eforturile pe clienți
țintă pe o rază de 20-25 KM în jurul sediului din Mediaș, și încercăm permanent să-i fidelizăm

8. PROIECȚII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA
8.1. Dimensionarea investiției (Buget)
S-a completat in conformitate cu ANEXA 2.13.
Nr. Element de investiţie
Crt. / Cheltuieli operationale
Denumire

Cant. Valoare
unitara

1

Cheltuieli de
constituire

1

2

Cheltuieli salariale
manager

3

Valoarea totală Valoarea
fara TVA - lei
TVA - lei

Valoare
eligibilă

800

800

95

895

11

2.000

22.000

0

22.000

Cheltuieli salariale
operator utilaj

10

2.000

20.000

0

20.000

4

Servicii contabilitate

12

100

1.200

228

1.428

5

Servicii SSM

10

100

1.000

190

1.190

6

Dezvoltare site web

1

2.000

2.000

380

2.380

7

Întreținere site –
promovare online

8

100

800

152

952
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8

Utilaj multifuncțional
cu telecomandă

1

163.450

163.450

9

Laptop

1

3.000

3.000

570

3.570

10

Echipamente de
protecția muncii

1

2.000

2.000

380

2.380

11

Combustibil

8

2.000

16.000

3.040

19.040

12

Material auxiliare

8

100

800

152

952

TOTAL INVESTIȚIE

233.050

31.055 194.505

44.279 277.329

8.2. Plan de finanţare a proiectului
Sursa de finanţare

Total cu TVA
RON

%

Ajutor de minimis

200.000

** %

Contribuție proprie

77.329

** %

277.329

100%

TOTAL valoare de investiţie

8.3. Previziune cheltuieli și venituri (cash-flow) pe o perioadă de 3 ani. Se va completa ANEXA 2.14
………………………………………………………………………………………………………………..
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8.4. Prezentați ipotezele de lucru pe baza cărora a fost realizat cashflow-ul.
În cazul prezentului concept, dat fiind că oferim un singur tip de serviciu, descris în secțiunile
anterioare, estimăm facturarea unui număr de aproximativ 300 de ore în primul an de activitate.
Tariful orar pentru serviciile prestate este de 300 de lei. Pentru primul trimestru previzionat, după
achiziția activelor și angajarea personalului, am luat în calcul un număr de 60 de ore facturate,
adică o medie de 20 de ore facturate / lună.
În trimestrul al doilea de activitate estimăm că odată cu creșterea notorietății, vom putea factura o
medie de 33 de ore / lună urmând să ajungem la 40 de ore facturate pe lună în ultimul trimestru din
anul implementării.
Începând cu anul 2 de activitate estimăm o creștere a prețurilor cu aproximativ 5% pe an.
Aportul asociatului la prezentul proiect în sumă de 28.292 de lei, va fi depus în societate sub formă
de creditare pe perioadă nedeterminată.
Am prins în fluxul de numerar și prima tranșă a alocării financiare.
Am preluat în previziuni cheltuielile evidențiate în buget, inclusive salarii și impozite.
Soldul final de numerar a fost preluat ca sold inițial în anul 2 de activitate a cărui previziuni
financiare se bazează pe ipotezele prezentului plan de afaceri.
Veniturile previzionate pentru anul implementării se prezintă astfel:
Produs/Serviciu

UM

Produsul 1: servicii ora
de cosit/tocat

Cantitate

Pret unitar

Pret Total

Pondere în
vânzările totale

300

300 lei

90.000 lei

100%

8.5. Având în vedere previziunile financiare, estimați completând tabelul de mai jos
veniturile trimestriale (trebuie să țineți cont că tranșa finală a ajutorului de minimis în cuantum de
25% din finanțarea solicitată se va acorda în termen de maximum 12 luni de la semnarea
contractului de subvenție, la momentul realizării unei cifre de afaceri de cel putin 30% din valoarea
primei tranșe de bani primită - 75% din totalul ajutorului de minimis).

Venituri periodice
(RON)

Luna 1-3

Luna 4-6

Luna 7-9

Luna 10-12

0

24.000

30.000

36.000
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