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Abstract: The method permit the general assessment, in economical 

way, for an economical indicators system – in a scale of 100 points – 
constituted a valuable auxiliary for decisional problems approach looking 
resources utilization, with a view to determination of optimal dimension for 
agricultural exploitations. In the paper are presented the analysis – from before 
point of view - for some horticultural productive constructions. 

 
Alegerea plantelor care să fie cultivate în sere se poate decide numai în urma 

studiului cerinţelor pieţii. Lipsa unui sistem specializat de sondare a cerinţelor 
pieţei, face dificilă informarea corespunzătoare a producătorilor.  

Ţinând seama de faptul că serele reprezintă, într-un complex, o pondere de 
circa 80 % din investiţia totală, rezultă că o reducere de câteva procente la aceste 
obiecte influenţează mult şi investiţia totală. Cu cât complexul este mai mare, cu 
atât investiţia specifică va scădea prin dotarea cu utilităţi mai raţional proiectate şi 
executate. De asemenea, comasarea utilităţilor în cadrul complexului conduc la 
reducerea investiţiei specifice. 

Investiţia specifică pe metru pătrat construit de seră este mai mică la serele 
cele mai mari, datorită faptului că pentru o suprafaţă mare acoperită sunt necesari 
mai puţini metri liniari, respectiv metri pătraţi de pereţi laterali. Prin urmare, un 
complex de sere devine cu atât mai puţin costisitor cu cât se vor construi sere cu 
suprafeţe mai mari. 

Se observă că există tendinţa de construire a unor complexe mari pentru a 
obţine o investiţie specifică cât mai mică pe metru pătrat de seră. Această tendinţă 
este în contradicţie cu alte elemente care pledează pentru construirea unor 
complexe de sere mai mici ca suprafaţă care, deşi au o investiţie ceva mai ridicată 
pe metrul pătrat de seră, au în schimb alte avantaje care le fac mai uşor de condus 
şi poate chiar mai eficiente. 

În momentul alegerii opţiunii de cultivare a plantelor în spaţii protejate este 
util să se ţină seama şi de costurile specifice care au în vedere următoarele: 
1. costuri de investiţii - sunt strâns legate de sursa de finanţare, proprie sau din 
credite; 
2. costurile de întreţinere - se referă la reparaţiile necesare pentru buna 
funcţionare a acestora, cum ar fi repararea scheletului, completarea sticlei de 
acoperire, vopsirea, repararea sistemelor pentru dirijarea factorilor de mediu etc. 
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3. costuri pentru combustibili (combustibili solizi, lichizi sau gaze; motorină, 
benzină, lubrefianţi) şi energie electrică; 
4. costurile apei pentru irigare şi lucrări ale solului; 
5. costuri pentru mijloacele tehnice şi lucrări de transport; 
6. costuri pentru material biologic (sămânţă şi răsaduri necesare) şi aplicări 
tratamente fitosanitare; 
7. costuri forţă de muncă. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

 
Pe baza literaturii de specialitate s-a aplicat metoda punctajului unui număr de 

cinci unităţi cu profil horticol situate în judeţul Iaşi (Staţiunea Didactică „V. Adamachi”, 
Complexul de sere Dancu, inclusiv filiala acestuia ferma Vlădiceni, S.C. Agroind S.A. 
Ciurea şi S.C. Legume S.A. Paşcani), iar în studiu s-au luat în considerare un număr 
de şase indicatori economici. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
Precizarea metodelor şi tehnicilor de calcul la întocmirea unui studiu de 

optimizare este deosebit de importantă deoarece se are în vedere posibilitatea 
aprecierii măsurii în care un fenomen cercetat este cuprins şi analizat. În 
abordarea problemelor decizionale privind utilizare resurselor în vederea 
determinării mărimii optime a fermelor, un rol important îl are metoda 
punctajului. Această metodă permite aprecierea de ansamblu a unui sistem de 
indicatori de eficienţă. De asemenea, pentru alocarea optimă a resurselor din 
agricultură, care reprezintă probleme de programare neliniară, se pot utiliza şi 
metode de transformare a modelelor cu restricţii în modele fără restricţii. 

Prin metoda punctajului se acordă fiecărui indicator un anumit număr de 
puncte, în funcţie de nivelul său, considerat în sens economic (pentru valoarea cea 
mai mare se acordă 100 de puncte, iar pentru cea mai mică zero puncte; pentru 
celelalte valori intermediare numărul de puncte se calculează prin regula 
proporţiilor simple). Folosind această metodă se acordă fiecărui indicator de 
eficienţă luat în considerare un anumit număr de puncte în funcţie de nivelul său 
considerat în sens economic. Astfel, pentru valorile maxime ale indicatorilor de 
eficienţă a unităţilor (profit / ha, cheltuieli / ha, capacitatea de producţie / ha, 
valoarea producţiei / ha etc) se vor acorda 100 de puncte, iar pentru valorile 
minime zero puncte. De exemplu, în cazul profiturilor se vor acorda zero puncte 
pentru valorile minime şi 100 puncte pentru valorile maxime ale acestora. Pentru 
valorile cuprinse între limitele maxime şi minime, numărul de puncte se 
calculează prin interpolare. Suma punctelor pe care le primesc indicatorii pe 
variante constituie criteriul de ierarhizare al lor, cea mai bună varianţă fiind cea 
care întruneşte numărul de puncte maxim.  

Se apreciază că în cadrul metodei respective indicatorii sunt consideraţi cu 
o importanţă egală. Pentru unităţile horticole analizate s-au luat în considerare 
următorii indicatori: profit la ha; cheltuieli la ha; capacitatea de producţie la ha; 
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valoarea producţiei la ha; numărul de operaţii mecanizate; valoarea construcţiilor 
(MFi) la ha. Pentru aplicarea procedeului punctajului au fost necesari indicatorii 
prezentaţi în tabelul 1. 

Tabelul 1 
Calculul numărului de puncte pentru unităţile horticole analizate 

 

Indicator S.D. 
”V.Adamachi 

Complex 
de sere 
Dancu 

Ferma 
Vlădiceni

S.C. 
Agroind 

S.A. 
Ciurea 

S.C. 
Legume 

S.A. 
Paşcani 

Profit la ha 21,768 0 0,517 23,023 100 
Cheltuieli la ha 100 60,479 61,509 97,87 0 
Capacitatea de 
producţie la ha 100 0 0,004 17,205 3,610 
Valoarea 
producţiei la 
ha 

49,829 0 7,609 5,038 100 

Numărul de 
operaţii 
mecanizate 

0 0 0 100 33 

Valoarea 
construcţiilor 
(MFi) la ha 

90,87 100 99,53 97,79 0 

Total puncte 
acordate 362,47 160,48 169,17 340,92 236,61 

Locul I V IV II III 
 

Pentru indicatorul „profit la hectar” s-au acordat maximum de punctaj 
(100) pentru S.C. Legume S.A. Paşcani şi zero puncte pentru Complexul de sere 
Dancu. Staţiunea Didactică „V. Adamachi” şi S.C. Agroind S.A. Ciurea au 
obţinut valori aproximativ egale.  

Referitor la indicatorul „cheltuieli la hectar”, maxim de puncte a obţinut 
Staţiunea Didactică „V. Adamachi” iar zero puncte s-au acordat unităţii S.C. 
Legume S.A. Paşcani . Complexul de sere Dancu şi ferma Vlădiceni au obţinut un 
număr de puncte apropiate, dar mai puţine decât S.C. Agroind S.A. Ciurea. 

Având în vedere că în urma căderilor masive de zăpadă s-au distrus mare 
parte din spaţiile protejate care nu au fost reparate ulterior, Complexului de sere 
Dancu şi ferma Vlădiceni au primit cele mai puţine puncte pentru „capacitatea de 
producţie la hectar”. Acestea s-au reflectat şi în privinţa primului indicator 
analizat. Staţiunea Didactică „V. Adamachi” a primit maximum de punctaj. 
Celelalte două unităţi au primit puncte cu valori intermediare. 

În privinţa indicatorului „valoarea producţiei la hectar”, maxim de puncte a 
primit S.C. Legume S.A. Paşcani datorită culturilor intercalate şi asociate pe care 
le practică aceasta. Aproximativ 50 puncte a primit Staţiunea Didactică „V. 
Adamachi” datorită faptului că în perioada luată în studiu această unitate îşi 
refăcea drenajele, şi deci o parte din suprafaţa destinată culturii plantelor în spaţii 
protejate era afectată. 
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Referitor la numărul de operaţii mecanizate, dintre unităţile analizate, S.C. Agroind 
S.A. Ciurea utiliza toate operaţiile mecanizate specifice culturii plantelor în spaţii 
protejate şi din acest motiv a primit maximum de puncte. Staţiunea didactică „V. 
Adamachi”, Complexul de sere Dancu şi ferma Vlădiceni nu au primit nici un punct 
datorită numărului de operaţii mecanizate prea mic. 

Deţinând o suprafaţă mare de sere – construcţii costisitoare, Complexul de sere 
Dancu a primit maximum de punctaj pentru indicatorul „valoarea construcţiilor la hectar”. 
Peste 90 de puncte au primit şi Staţiunea Didactică „V. Adamachi”, ferma Vlădiceni şi 
S.C. Agroind S.A: Ciurea. 

CONCLUZII 
Activitatea modernă a producţiei agricole din cadrul fermelor agricole a devenit tot 

mai complexă, iar rezolvarea problemelor decizionale devine tot mai dificilă prin 
metodele tradiţionale, ceea ce implică introducerea şi folosirea metodelor moderne, cum 
este şi metoda punctajului. Aceasta a fost aplicată pentru cinci unităţi horticole situate în 
judeţul Iaşi, luându-se în considerare şase indicatori economici consideraţi de egală 
importanţă, şi anume : profit la ha; cheltuieli la ha; capacitatea de producţie la ha; valoarea 
producţiei la ha; numărul de operaţii mecanizate; valoarea construcţiilor la ha. 

Prin analiza indicatorilor prezentaţi anterior se evidenţiază Staţiunea Didactică ”V. 
Adamachi” care a realizat cel mai mare număr de puncte şi aceasta ca urmare a acordării 
maximului de puncte la capitolele cheltuieli la ha şi capacitatea de producţie la ha. La 
celelalte capitole avute în vedere această unitate a obţinut punctaje intermediare şi doar 
pentru numărul de operaţii mecanizate s-au acordat zero puncte. S.C. Agroind S.A. Ciurea 
a primit maxim de punctaj pentru indicatorul „numărul de operaţii mecanizate”, iar ceilalţi 
indicatori înregistrând valori intermediare. S.C. Legume S.A. Paşcani a înregistrat maxim 
de puncte pentru indicatorii „profit la ha” şi „valoarea producţiei la ha”. 

Punctaj maxim a obţinut Complexul de sere Dancu doar pentru valoarea 
construcţiilor. În privinţa capacităţii de producţie s-au acordat zero puncte datorită faptului 
că mare parte din spaţiile protejate nu au fost reparate în urma căderilor masive de zăpadă 
din anii anteriori, şi implicit indicatorul „valoarea producţiei la hectar” a primit tot zero 
puncte. Deci din şase indicatori analizaţi, această unitate a primit minim de punctaj pentru 
patru dintre aceştia. Situaţie aproximativ similară a fost înregistrată şi pentru filiala 
Complexului de sere Dancu, ferma Vlădiceni. 

Analizând pe ansamblu rezultatele din tabelul prezentat anterior, s-a constatat că 
Staţiunea Didactică a înregistrat locul I, iar pe ultimele două locuri situându-se Complexul 
de sere Dancu şi filiala acestuia, ferma Vlădiceni. 
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