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PREZENTAREA SOCIETATTII 
Istoricul societatii. 

Societatea s-a infiinţat in anul 1991 prin preluarea patrimoniului întreprinderii de materiale de 

construcţi Tg.-Jiu . Aceasta , la randul său, s-a constituit in anul 1980 pe structura a două secţii de 

producţie : secţia Prefabricate din beton şi secţia Produse ceramice . 

Până în anul 1989 , ponderea producţiei a fost deţinută de produsele prefabricate din beton armat, 

în special panouri pentru construcţia de locuinţe , a caror producţie a ajuns la peste 50000 mc/an . După 

anul 1989 , odată cu reducerea investiţiilor in construcţia de locuinţe şi în domeniul construcţiilor 

industriale şi de irigaţii în agricultură, producţia de prefabricate a scăzut şi în prezent ponderea 

producţiei este detinuta de atât de produsele din prefabricate cât şi de produsele ceramice. 

În anul 1997 a fost pusă in funcţiune o instalaţie de pavele din beton vibropresat iar in anul 2000 a fost 

finalizată investiţia - linia de tuburi de canal. În anul 1999 a fost înlocuită tehnologia de obţinere a 

ţiglelor .De la realizarea ţiglelor prin extrudere s-a trecut la tehnologia prin presare . Aceasta a impus 

înlocuirea aproape în întregime a liniei de fabricate prin achizitionarea de utilaje şi instalatii ce permit 

automatizarea şi conduc la creşterea producţiei şi îmbunatăţirea calităţii produselor.  În anul 2002 a fost 

modernizat procesul de uscare şi ardere a ţiglei. 

Acestea au fost rodul  colaborării cu un mare producator de utilaje şi maşini in domeniu - 

respectiv ILR-LOLA BELGRAD , Iugoslavia. 

În anii ( 2007-2009 ), s-a realizat o investiţie de mare valoare la produsele ceramice, prin 

achiziţionarea unei linii moderne de fabricare a cărămizilor şi blocurilor ceramice, care a început să 

producă şi a fost pusă în funcţiune în anul 2011, iar la începutul anului 2013 s-a achiziţionat şi pus 

în funcţiune o modernă staţie de betoane. 

 Structura societăţii : 

Forma juridică de constituire : Societate pe acţiuni. 

Tipuri de activităţi: producerea de elemente de zidărie din argilă arsă, ţiglă din argilă arsă, prefabricate din 

beton armat pentru structuri de construcţii ( stâlpi, grinzi, planşee, casete, dale, etc.), tuburi din beton 

armat precomprimat pentru lucrări de irigaţii şi canalizări, pavele din beton, agregate minerale de carieră 

pentru producerea betoanelor, pentru drumuri şi căi ferate, filtre metalice pentru lucrări de foraj , lucrări de 

construcţii civile, confecţii metalice şi reparaţii, transport marfă . 

 

Acţionari principali: 
 

Denumire Procent in 

totalul 

capitalului 

social 

Adresa 

0 2 3 

ZAMFIR SIMONA IOANA 32,5001% Craiova, str. Râului, nr.84 ,Dolj 

SIF MUNTENIA  17,3768 % B-dul Unirii nr. 16 Bucuresti 

nr.101 ,GORJ PATRUT ELISAVETA 16,1000% Str. 11 iunie 1848 TG-JIU 

MANISOR VLAD MIHAI 12,9517% Tg.- Mures, str Petru Maior nr. 5 

PERSOANE FIZICE     12,9175%  

PERSOANE JURIDICE       8,1540%  

TOTAL 100 X 

 



Structura organizatorică : 

Conducerea societăţii comerciale 

Consiliul de Administraţie este format din: 

Nr. 

Crt. 

Nume şi Prenume Vârstă Calificare Experienţă 

profesională 

Funcţia Vechime în 

funcţie 

1. Zamfir Simona Ioana 44 ani Medic 21 ani Preşedinte 7  ani 

2. Patruţ Elisaveta 72 ani Profesor 44 ani Membru 14 ani 

3. Stoica Doinel 64 ani Maistru 40 ani Membru 9 ani 

4. Mocinica Ionel 64 ani Tehnician 40 ani Membru 18 ani 

5. 
Petrescu Ioana 

Mihaela 
46 ani 

Consilier 

Juridic 
21 ani Membru 13 ani 

 

Conducerea executivă : 
 

Nr. 

crt. 
Nume şi Prenume Funcţie Studii 

Vechime 

totală 

(ani) 

Vechime 

în 

societate 

(ani) 

0 1 2 3 4 5 

1 
ZAMFIR SIMONA 

IOANA 
Director General 

Facultatea de 

Construcţii 
21 21 

2 IVAŞCU ION Director Tehnic 
Facultatea de 

Construcţii 

9 

42 19 

3 

UDRESCU 

GABRIEL 

DANIEL 

Director Economic 

Facultatea 

§tiinte 

Economice 
24 13 

4 
TUNARU 

ANTON 
Director Comercial 

Facultatea de 

Construcţii 
41 41 

5 ZAMFIR DORIN Director Marketing 
Facultatea de 

Drept 
19 19 

Cadre de conducere şi specialisti ; 

 

Nr. 

crt. 
Nume si Prenume 

Funcţie 
 

Studii 

Vechime 

totală 

(ani) 

Vechime 

în 

societate 

(ani) 

0 1 2 3 4 5 

1 Zamfir Simona Ioana Director General 
Facultatea de 

Medicina 
21 21 

2 Ivaşcu Ion Director Tehnic Tehnice-Construcţii 42 19 

3 Tunaru Anton Dir.Comercial Thnice-Construcţii 41 41 

4 
Udrescu Gabriel-

Daniel 
Dir.Economic Economice 24 13 

5 Zamfir Dorin Dir.Marketing Juridice 19 19 

6 Griguţa Ionela Jurist Juridice 14 11 



7 Lupulescu Lavinia Şef birou T.P. Tehnice-Construcţii 27 27 

8 Trancău Sonia 

Resp. 

Management 

integrat 

Tehnic- Mine 34 32 

9 Braicu Maria Şef birou ITL Tehnice-Silicaţi 38 37 

10 Guţă Verginia 
Şef birou fin.-

contabilitate 
Economice 39 39 

11 
Lupulescu Constantin 

Eleodor 
Şef sectie Tehnice-Construcţii 32 7 

12 Roşca Ion Şef sectie Tehnice-Mecanică 32 32 

13 Nodea Valeria Normator Tehnic 36 19 

14 Cornea Constantin Inginer Tehnic 11 1 

15 Popescu Georgian Inginer Tehnic-Mediu 13 13 

16 Borcan Gabriel Merceolog Juridice 23 23 

17 Mihut Adrian Inginer Tehnice-Constructii 3 2 

18 Surlin Cristian Inginer mecanic Tehnice-Constructii 1 1 

19 Griguţa Ion Şef atelier Tehnice-Mecanică 19 17 

20 Deaconescu Gabriel Şef sectie Tehnice-Energetic 24 16 

21 Dumitru Aurel Inginer Tehnic-Energetic 32 26 

22 Popescu Daniel Inginer Tehnic-Energetic 14 13 

23 Ciulavu Dumitru Inginer mecanic Tehnice-Mecanică 35 12 

24 Vătau Forin Inginer inform. Informatice 18 16 

25 Mitrache Mădălin Economist Economice 13 13 

26 Avrămoiu Lorena Economist Economice 27 27 

27 Dracea Madalina Inginer Tehnice -Silicati 17 2 

28 Orosz Gheorghe Economist Economice 16 16 

29 Antonie Codruţ Economist Economice 20 20 

30 Dincă Adrian Merceolog Juridice 13 9 

31 Trăistaru Daniel 
Responsabil 

SSM 
Juridice 28 22 

32 Bucur Octavian Subinginer Tehnica- Mecanica 32 7 

33 
Dinca Janina- 

Georgiana 
Economist Economice 8 3 

 

 

 

 

 Produse  : 

Activităţile de producţie se desfăsoara în 4 secţii de producţie, respectiv : 

a) Secţia produse ceramice în cadrul căreia se execută : 

- elemente de zidărie din argilă arsă: 240 x 115 x 63 mm, 240 x 115 x 88 mm , 290 x 240 x 138 mm, 240 x 



115 x 138 mm, 290 x 140 x 88 mm ,290x240x238mm, 300x250x238mm, 250x190x190mm, 

500x120x188. 

- ţiglă dublu presata tip MARSILIA si CONTINENTAL; 

- coame din argilă. 

- coşuri de fum 

-  

b) Secţia prefabricate din beton în cadrul căreia se execută : 

- grinzi, stâlpi şi planşee din beton armat pentru construcţii civile ; 

- dale prefabricate din beton armat pentru construcţii civile ; 

- casete prefabricate tip Rl , R2 , R3 folosite la amenajarea terenurilor; 

- ziduri de sprijin cu fâşii tip Fl , F2 , F3 , F4 ; 

- elemente prefabricate pentru împrejmuiri: plăci şi stâlpi de gard ; 

- elemente prefabricate de trotuar - dale ; 

- parapeţi şi borduri tip New Jersey pentru amenajări de drumuri; 

- radier prefabricat pentru galerii subterane ; 

- bolţari din beton pentru susţineri miniere ; 

- casete tip I, II,III din beton armat pentru subtraversare drumuri cu benzi transportoare ; 

- elemente prefabricate pentru rezervor apă ; 

- stâlpi de susţinere din beton precomprimat vibrat pentru linii electrice aeriene (tip 

S E 4 T  ş i  S E 1 0 T ) ;  

- stâlpi din beton armat  şi şpalieri din beton armat; 

- tuburi de canalizare din beton cu diametrul cuprins între: 200 ^ 300 mm cu L = 1 m , 400 - 1200 mm cu 

L=2,5 m ; 

- garaje auto prefabricate ; 

- betoane şi mortare în stare proaspată ; 

- tuburi PREMO cu diametrul 400 ^-500 mm cu L=5 m ; 

- pavele si borduri din beton vibropresate 

-  

c) Secţia Mecano-Energetică : 

- agregate de balastiera produse în staţia de sortare Runcu 

- confecţii metalice; 

     - filtre de foraj tip JOHNSON 

 

d) Secţia Construcţii: 

     - executa lucrări de construcţii, alimentari cu apa, termoficare . 

 

    Facilitati. 

 

Capacităţi de producţie : 

- Secţia Ceramică are capacitate anuală de producţie de 95.000 mii buc.  blocuri  ceramice 

echivalent FN şi 50 mii buc .ţiglă. 

- Producţia de blocuri ceramice se realizează pe o linie tehnologică nouă cu o capacitate de 85.000 

mii buc., iar cărămizile de format mic se realizează pe o linie modernizată în anul 2000, care are 

capacitatea de 10.000 mii buc./ an 

Producţia de ţiglă a fost suspendata temporar . Aceasta se realiza pe o linie recepţionată în 1999 , 

automatizată .  

Principalele utilaje : instalaţii de presare, coloane de încărcare şi descărcare, camere de uscare şi cuptor de 

ardere tip tunel. 

- Secţia Prefabricate din beton, pusă în funcţiune în anul 1979 , a fost destinată să 

producă prefabricate din beton armat pentru construcţia de locuinţe (panouri mari). 

Ulterior, o parte din spaţii au fost dotate cu utilaje pentru producerea stalpilor LEA . 

Dupa 1989 , odată cu oprirea investiţiilor statului în construcţia de locuinţe , cea mai mare parte a 

utilajelor au fost   dezafectate , cu excepţia celor pentru producţia de planşee , producţie pentru care există 

cerere . 

Spaţiile dezafectate au fost utilizate pentru producerea blocurilor de zidărie din beton, producerea 

de tuburi din beton şi a structurilor diverse . 



În condiţiile modificării oarecum frecvente, nu se mai poate vorbi de o capacitate proiectată, dar 

cea existentă este estimată la 45.000 mc /an şi este utilizată în proporţie de 86%. 

Principalele dotări ale liniilor de fabricate sunt constituite din instalaţii pentru transportul si 

turnarea elementelor prefabricate , utilaje pentru producerea blocurilor de zidărie , a tuburilor , instalaţii şi 

camere  de tratament termic , maşini pentru îndreptarea si fasonarea oţelurilor şi două staţii de preparare a 

betoanelor. 

Gradul de uzură a utilajelor este diferit de la utilaj la utilaj si apreciat pe total la 59,50 % . 

           În anul 2013 s-a efectuat o investitie de peste 200.000 euro, într-o centrală modernă de beton, care 

sporeşte productivitatea muncii şi îmbunătăţeşte semnificativ atât consumul de materiale şi utilităţi cât şi 

calitatea produselor, iar in 2016 s-a achizitionat o instalatie de  borduri. 

 

 

- Secţia tuburi PREMO: 

 - linie de fabricate a tuburilor din beton armat precomprimat cu diametre de 400mm , respectiv 500 mm , 

destinate lucrărilor de irigaţii , canalizări şi alimentari cu apa. Capacităţile au fost puse în funcţiune in 

1983 şi au funcţionat la capacitate maximă până în 1989 , iar după aceasta , sporadic , pentru unele cereri 

nesemnificative . Gradul de uzură al utilajelor este de 76% . 

În anul 1997 a fost pusă în funcţiune o linie de fabricat pavele şi borduri, respectiv o vibropresă care 

lucrează în prezent la 75 % capacitate . 

 

 -   Secţia Mecano-energetică  : 

- Balastieră şi staţie de sortare Runcu - capacitate 100.000 mc/an ; A fost pusă în funcţiune în 1979 şi 

extinsă şi modernizată ulterior . 

- Execută lucrări de întreţinere şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor. Uzura utilajelor este de  aproximativ 

47 %, având un randament 70 % . 

 

Procese tehnologice: 

 

1 .Produsul: Elemente de zidărie 

a) Prepararea pastei de argilă 

- derocarea argilei din carieră cu excavatorul cu rotor şi haldarea; 

- încărcarea argilei din haldă cu excavatorul cu cupă în autobasculanta şi transportul în depozitul   

fabricii; 

- preluarea argilei din depozit cu încărcatorul cu cupă dreapta şi transportul la linia de preparare; 

-prepararea propriu-zisă a pastei ceramice prin trecerea ei succesiv prin : zdrobitorul de bolovani, valţul 

grosier (3 mm) ,omogenizatorul de umiditate, valţul fin ( 1mm) şi depozitarea în alimentatorul presei 

vacuum . 

b) Fasonarea elementelor de zidărie. 

Pasta din argilă este dirijată din alimentatorul presei în malaxor, trece prin camera de vid unde se 

extrage aerul dintre particulele de argilă, apoi în presă de unde este trecută prin filiera care da forma 

elementului de zidărie. Calupul ce iese din presa este secţionat, dândui-se forma finală de către masa de 

tăiat multifil. 

c) Automatul de manipulare produse crude şi uscate. 

Produsele sunt preluate automat de la masa de tăiere, reprizate şi transportate la coloana de 

încărcare, unde prin intermediul unor grătare metalice sunt depuse pe vagoneţii de uscator. Vagoneţii 

încărcaţi cu produse proaspăt fasonate sunt transportate către uscătoria tunel. 

După trecerea prin uscator, vagoneţii cu produse uscate sunt dirijate către coloana de descarcare. 

Din aceasta produsele sunt preluate şi transportate reprizat către automatul de încărcare a produselor 

uscate pe vagonetul de cuptor. 

d) Uscarea elementelor de zidărie 

Vagoneţii încărcaţi cu produse umede sunt introduse în uscătoria tunel. Aceasta este formată din 6 

linii de uscare, fiecare linie are o capacitate de 16 vagoneţi, care realizează un ciclu de uscare (de la 

unitatea de 20 % la 4 %) în 27h 20' . 

Uscătoria funcţionează în regim automat şi are o capacitate de uscare de 442 tone/zi. 

         Agentul de uscare este aerul cald care în proporţie de peste 90 % este recuperat din zona de răcire a 

produselor din cadrul cuptorului tunel. 



        Agentul de uscare ( aerul cald) precum şi aerul încărcat cu umiditatea extrasă din produse, este 

introdus în uscator, recirculat ( barbotat) şi evacuat, cu ajutorul unui sistem de ventilatoare şi tubulaturi, 

toate cu funcţionare automată. 

e) Arderea elementelor de zidărie 

Se realizează într-un cuptor tunel cu lungimea de 141 m, ciclul de ardere de 30 h şi capacitate de ardere 

(producţie de 400 tone zi ), produs finit. 

Vagoneţii încărcaţi cu produse uscate, sunt introduse în cuptor într-un ritm de 23 vagoneţi/24 ore 

unde parcurg următoarele zone : preîncălzire, ardere, răcire rapidă, răcire până la temperatura halei, după 

care sunt evacuaţi către instalaţia de descărcare/împachetare. 

Funcţionarea cuptorului este automată, utilizează drept combustibil gazul natural, iar în zona de răcire 

a produselor , are o instalaţie de recuperare a gazelor calde şi a căldurii din produsele arse, folosind 

acestea la uscătoria tunel. 

Consumul termic total este de 280 Kcal/kg de   produs ars, respectiv 41,5 Nmc gaze naturale/tona de 

produs. 

f) Evacuarea produselor. 

Elementele de zidărie sunt preluate automat de pe vagonetul de cuptor, depuse în pachete pe paleţi 

din lemn., învelite în folie termocontractibilă şi evacuaţi pe rampă către depozitul de produse finite. 

De pe rampă, paleţii cu produse sunt încărcaţi în autocamioane pentru expediţie sau depuşi pe 

platforma depozitului de produse finite. 

2.Produsul: Prefabricate din beton 

Unitatea realizează o mare varietate de elemente din beton simplu, beton armat sau beton 

precomprimat. 

Tehnologia utilizată este o combinaţie între tehnologia stand şi tehnologia lanţ de agregate, dupa 

cum urmeaza : 

Matriţa metalică este curaţată de resturi de beton, praf sau grăsimi, se face ansamblarea 

elementelor componente şi ungerea cu decofrant a elementelor matriţei ce vor veni în contact direct cu 

betonul. 

Se montează armătura elementului prefabricat, distanţierii şi piesele înglobate. 

Piesele de dimensiuni mici sunt transportate la masa vibrantă unde se face turnarea, vibrarea şi 

finisarea suprafeţelor libere ale prefabricatelor iar piesele de dimensiuni mari sunt umplute cu beton , 

vibrate cu vibratoare de adâncime sau cu vibratoare de cofrag şi finisate fără a fi deplasate. 

După 2 ore de la turnare şi finisare, prefabricatele sunt introduse la tratamentul termic care se 

poate face la locul de turnare sau în cuve de tratament, unde încălzirea se face cu abur tehnologic. 

După ce piesa atinge rezistenţă de decofrare, se extrage din matriţa în care s-a turnat şi se 

evacuează către depozitul de produse finite. 

Matriţa se pregateşte din nou pentru turnare- se reia ciclul de fabricate. 

 

3. Produsele: Agregate minerale 

Agregatele minerale sunt produse după tehnologia tip ICPMC , care constă în următoarea 

succesiune de operaţii: 

Încărcarea balastului din zăcământ cu excavator cu cupă inversă, în autobasculantă de 16 to. şi 

transportul în buncărul de recepţie al staţiei de sortare . 

Transportul balastului cu transporter cu bandă cu laţimea de 800 mm la ciurul de presortare unde 

sunt separate fracţiunile 0-25 mm; 25-63 mm şi peste 63 mm. 

Sortul 0-25 este transportat către ciurul cu 4 site , unde se face spălarea agregatelor şi separarea 

lor în fracţiunile 0-4 ; 4-8 ; 8-16 şi 16-25 mm şi transportate către depozitele aferente. 

Sortul 25-63 mm este dirijat către concasorul cu con unde este spart la sub 25 mm şi trimis pe 

ciurul cu 4 site unde este separat în fracţiuni. 

Sortul peste 63 mm, este valorificat drept refuz de ciur sau este dirijat către concasorul cu falci 

unde este maruntit §i dirijat catre concasorul cu con. 

Din depozitele aferente fiecarui sort, produsele sunt încărcate cu încărcătorul frontal pe pneuri în 

autobasculante şi livrat către beneficiari. 

Situaţia financiar-contabilă  

    a) Elemente de bilanţ 

    

Anul Numerar si alte Profituri Total active Total pasive 



disponibilităţi lichide reinvestite curente curente 

2017 2.919.855      -    13.557.203  9.929.664 

2018 3.143.706      -  13.217.488  9.352.034 

2019 6.767.706      - 19.569.262  9.161.603 

   

   b) Contul de profit şi pierdere  

 2017 2018 2019 

Vânzări nete 28.271.995 32.117.745 40.828.650 

Venituri brute 33.445.695 37.136.564 44.829.340 

 

Cheltuielile cu pondere de cel putin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute sunt: 

Materiale  36% 

Cheltuieli generale de administrare  27% 

Nu au fost efectuate vânzări sau opriri ale unor segmente de activitate în ultimul an şi nu vor fi 

efectuate în următorul an. 

Au fost declarate dividente in valoare totala ( bruta ) de 180.675 lei, care se vor achita in cursul 

anului 2020. 

 

 

Indicatori financiari de performanta : 

 

 2018 2019 

Capital social    9.033.747,50 

 

9.033.747,50 

Cifra de afaceri       32.117.745     40.828.650 

Venituri din exploatare       36.107.751     44.719.989 

Cheltuieli din exploatare       31.584.862     34.350.905 

Rezultat din exploatare        4.522.889     10.369.084 

Rezultat financiar        -1.313.869      -1.686.702 

Venituri totale       37.136.564     44.829.340 

Cheltuieli totale       33.927.544     36.146.958 

Rezultat brut         3.209.020       8.682.382 

Rezultat net:         2.746.262       7.572.518 

- surse proprii de finantare - - 

- divident de platit - - 

- divident brut (lei/ actiune) - - 

Active circulante : 13.217.488 19.569.262 

-creante totale   3.935.617   5.228.876 

Datorii totale din care: 28.556.805 26.857.865 

- furnizori   5.251.439       5.256.319 

- credite 21.693.187  19.797.839 

- bugetul de stat si salarii    1.612.179   1.803.707 

Activitatea de export/import (euro) - - 

export - - 

import   - - 

Numar total de actiuni emise 

s 

3.613.499 3.613.499 

Valoarea nominala a actiunilor (lei)                   2,50                    2,50 

 

Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială 

    – AERO 

Dividente 

În ultimii trei ani, societatea nu a acordat dividente. 

PIAŢA  



În anul 2019 , ponderea vanzarilor a fost urmatoarea : 

produse ceramice : 68,00 % 

produse prefabricate : 27,20 % 

agregate de balastiera : 4,80 % 

 

 

 

 

 Cererea : 

Prezentarea pieţei existente 

Piaţa de desfacere a produselor, prezintă doua caracteristici esenţiale : 

aria geografica, practic nelimitată ; 

concentrarea în anumite componente structurale ale pieţei globale . 

           Din punct de vedere geografic , produsele oferite de MACOFIL SA pot fi întâlnite în consum în 

toate zonele ţării . În raport de concentrare pe piaţa globală , determinat de gradul de specializare , 

întreprinderea se inscrie în piaţa materialelor de construcţii. 

Acoperind în mare parte nevoile de consum din zonele geografice Oltenia, Muntenia, Banat, din 

diagnoza efectuată, rezultă urmatoarea structura a clienţilor : 

şantiere de construcţii - 47 % ; 

agenti economici ( comerţ cu materiale de construcţii) - 51 % ; 

persoane fizice - 2 % . 

S.C. MACOFIL are contracte ferme cu agenţi economici - prestatori de servicii în construcţii, ce îi 

asigură o oarecare continuitate şi independenţă, aceştia achiziţionând procente importante din producţia 

realizată . 

Pentru produsele ceramice principalii concurenţi pe piaţă sunt SICERAM Sighisoara, 

CERAMICA Iaşi, CEMACON Zalău, EUROCARAMIDA Biharia, WIENERBERGER . 

Pentru produsele prefabricate din beton , principalii concurenţi pe piată sunt  ELPRECO Craiova şi 

MACON Deva. 

Produsele similare se află la o distanţă de 270 km ( Lugoj ) şi peste 300 km ( Sighişoara , Zalău ) 

distanţă de la care nu mai este eficient transportul produselor ceramice pentru zidărie. 

Pentru produsele " prefabricate , betoane , mortare şi agregate de balastieră" există producători şi 

în Tg.-Jiu , însă piaţa absoarbe produsele tuturor producătorilor , produsele MACOFIL fiind cautate 

pentru calitate şi preţ atractiv dar şi pentru tradiţia producătorului. 

 

Lista potenţialilor clienţi 

SC MACOFIL şi-a propus cunoaşterea clienţilor reali şi potenţiali, precum şi aria lor de 

repartizare , analiza şi anticiparea aşteptărilor în ceea ce priveşte oferta proprie de produse , cunoaşterea 

concurenţei , unde se găseşte aceasta , care este puterea ei de atracţie asupra clientelei potenţiale comune. 

Dacă se are în vedere faptul ca produsele noastre vor fi mai ieftine şi mai bune calitativ decât ale 

concurenţei ( datorită productivităţii mari a utilajelor existente şi a celor ce vor fi achiziţionate ) credem 

că un număr mare de beneficiari din regiune vor prefera produsele noastre. 

Clienţii din 2019 rămân pe lista potenţialilor clienţi ai perioadelor următoare în contextul în care 

există deja încheiate contracte cu aceştia. 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea potenţialilor clienţi 

1 OMV PETROM S.A. 

2 KTK STEEL DISTRIBUTION 

3 SOCOS CONSTRUCT  

4 ENVOGUE RESIDENCE EST 

5 MIRTON INVESTMENT  

6 METALIN  SIBIU 

7 FAPACO BUCURESTI 

8 DAMILA RM. VALCEA 

9 STALKER MEDIA  



10 PROFELIS C&V 

11 ARABESQUE SRL- GALATI 

12 MARNA SA 

13 DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA 

14 ELECTRICA SERV SA BUCURESTI 

15 TRIVOLI TG JIU 

 

Aprovizionare 

 

Sursele de aprovizionare existente sunt: 

Nr. 

Crt. 
Date de identificare furnizor 

Criteriul de 

acceptare 

Denumire produs 

aprovizionat 

1 HEIDELBERG CEMENT certificare ciment 

3 ARABESQUE SRL GALATI certificare Oţel beton , table, profile 

4 DAMILA RM. VALCEA certificare Oţel beton 

5 CIROMAT Craiova certificare Oţel beton 

6 SC STALKER MEDIA TARGOVISTE Certificare 
Tablă, oţeluri, prelucrări 

mecanice 

7 CHRYSO ROMANIA SRL certificare Aditivi 

8 FAG INTERNATIONAL SRL Livrari anterioare 
Paleti EUR/cherestea, 

caloti. 

9 COMPACT TECHNOLOGY SRL Certificare 
Folie , Folie strech, banda 

polipropilena -ambalaj 

10 RMG AGRO SRL ALBA IULIA certificare 
Galvanizari impamantari 

SE, rulmenti 

11 ROCAST Bucure§ti Certificare Organe asamblare 

12 ARTEGO Tg.-Jiu Certificare Oxigen tehnic 

13 GIRON Dragasani certificare Site ciur 

14 I.S.C.I.R.-Craiova Atestat Autorizari instalatii ridicare 

15 TENSCON SRL Bucuresti Atestat 
Bacuri blocaj SE, atestare 

tensionisti, echipam SE 

16 SC PRIMAGRA SRL Suceava certificare Rulmenti, curele 

17 CEZ VANZARE SA Certificare Energie electrica +Gaze n 

18 ROMPETROL SA Certificare Motorina 

19 APROBAZ Tg.-Jiu certificare Piese auto 

20 CESIVO Craiova Certificare Materiale electrice 

21 SC APRODES SRL Tg.-jiu Livrari anterioare Curele trapez.,piese auto 

22 SC HIDROSISTEMS SRL Tg.-Jiu Livrare anterioara 
Semeringuri, furtune 

presiune 

23 
BIROUL DE METROLOGIE LEGALA Tg.-

Jiu 
Atestat Verificare metrologica 

24 APAREGIO GORJ SA TG.-Jiu Certificare Servicii apa, vidanjare 

 

 

Reacţia concurenţei poate fi activă sau pasivă . 

Concurenţa pasivă - constă în faptul că producatorul sau distribuitorul nu aduce nici o modificare 

în activitatea de promovare a produselor (modificări de calitate, preţ şi tehnologie). 

 



Concurenţa activă- este foarte importantă , aceasta poate consta în scăderea preţului, dar nu şi 

îmbunătăţirea calităţii produselor sau diversificarea lor . 

Întrucât prin introducerea unei linii de producţie performante , de ultimă generaţie ce permite realizarea 

de blocuri ceramice de format mare , se realizează produse similare cu cele ale liderului european 

WIENERBERGER , putem vorbi de o concurenţă şi din partea produselor distribute de aceasta pe piaţa 

din România . 

Puncte forte: piaţa existentă, tradiţie , certificare de produse existente , personal calificat, calitate , 

preţ competitiv , asigurare transport, proprietatea firmei asupra spaţiului şi mijloacelor de producţie, 

materie primă aflata în zonă. 

Puncte slabe : lipsa capitalului propriu necesar finanţării în totalitate a investiţiilor propuse. 

Încă de la începutul activităţii, departamentul de marketing a demarat procesul de constituire a unei baze 

de date care să cuprindă urmatoarele : 

 poziţia relativă pe piaţă pentru principalele produse ; 

 orientări privind oferta de materiale de construcţii; 

 performanţe privind calitatea, costurile, tehnologia; 

 posibile relaţii de partereniat cu acestea ; 

 tendinţele pieţei privind : produsele, preţul, tehnologia etc. 

Faţă de aceste aspecte ,strategia de marketing a vizat trei componente primordiale : 

oferirea de garanţii şi servicii post vânzare pentru noile sortimente de produse ceramice; 

realizarea de produse similare cu cele de pe piaţa europeana ; 

acoperirea într-o proporţie mai mare a cererii pe piaţa ce o deservim . 

 

DISTRIBUŢIE-VÂNZARE , RECLAMĂ 

 

Principalii clienţi în anul 2019 au fost: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea clientului Volum vânzări 

în anul 2019 

      - LEI - 

Pondere (%) 

din cifra de 

afaceri în 

anul 2019 

0 1 2 3 

1 GENESIS & MARKETING SRL   1.170.219          2,90 

2 ARABESQUE   6.061.587        14,80 

3 SOCOS CONSTRUCT  

BECURESTI 

   1.257.729 3,10 

4 DAMILA SRL  1.769.111 4,30 

5 STALKER MEDIA SRL 1.564.190 3,80 

6 PROFELIS C&V     1.890.192 4,63 

7 TRIVOLI IMPEX TG JIU     2.561.587         6,30 

8 MIRTON INVESTMENT 2.051.059 5,02 

9 YDAIL CONSTRUCT SRL        928.631         2,25 

10 SDEE TRANSILVANIA NORD       936.292         2,30 

11 DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA     1.527.208  3,70 

12 KTK STEEL DISTRIBUTION SRL    1.280.088 3,99 

 

Structura de distribuţie existentă în prezent se prezintă astfel: 

- şantiere de construcţii - 47 % ; 

- agenţi economici (comerţ cu materiale de construcţii) - 51 % ;  

- persoane fizice - 2 % . 

Având în vedere că firma lucrează direct cu distribuitorii en gros sau utilizatorii finali ai produselor 

sale , realizăm economii substanţiale la desfacerea produselor . În aproape toate contractele încheiate , 

obligaţia transportului produselor la beneficiari le revine acestora . Relaţia directă cu beneficiarii ne 

permite menţinerea unui contact permanent cu piaţa şi cerinţele acesteia, menţinerea unui standard ridicat 

de calitate şi chiar concilierea pe cale amiabilă a unor eventuale divergente . 



Sistemul de vânzare practicat are în vedere flexibilitatea faţă de client , astfel că se practică vânzarea 

cash , cu instrumente bancare de plata la termene prestabilite , în compensare ş.a. 

Promovarea. 

Strategia de marketing aleasă de firmă este o strategie ofensivă de creştere a cotei de piaţă, în special a 

celei externe, odată cu creşterea propriei capacităţi de producţie . 

Aceasta decizie se bazează pe forţa dezvoltării de până acum , pe productivitatea ridicată şi pe echipa 

managerială bună. 

Publicitatea / reclama are în vedere participarea la târguri şi expoziţii , cu produse şi pliante , de 

asemenea practicându-se publicitate în sistem electronic şi la posturile de radio şi TV. 

 

 

5. PREŢURI -Modul de calcul al preţului are în vedere următorul algoritm : 

 Materiale ( UM , cantitate, preţ unitar, valoare ) 

 Cota transport aprovizionare Energie electrica - Gaze  naturale 

 Salarii 

 Aj somaj 

 CAS + Asigurari Sociale Sanatate 

 Cheltuieli generale secţie 

 Cost secţie 

 Cheltuieli generale de întreprindere 

 Preţ de cost 

 

Beneficiu/Pret productie 

Societatea aplică politica de discount în funcţie de condiţiile de plată ale clientului, în funcţie de valoarea 

contractată precum şi de fidelitatea clienţilor . Acest discount este în funcţie de marja de profit luat în calcul la 

analiza de preţ şi ea variază de la 3% la 7% din pretul de cost. 

 RESURSE FINANCIARE 
Resursele necesare perntru realizarea investiţiilor, au în vedere resurse proprii si împrumuturi ( credit 

bancar , eventual obţinere fonduri structurale). 
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