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Abstract. The aim of the paper is to determine, on survey basis, which 

are caracteristichs of the successful romanian farms and of these managers; 
most frecvently financial administration practices; future projects; the sources 
of internal information and external privileged of the managers farms; 
principles of marketing use and strategically planning practice; level of 
information concerning on the governmental and communitarian programs.  
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Lucrarea urmăreşte să determine, pe baza unei anchete, care sunt 
caracteristicile exploataţiilor agricole româneşti de succes şi cele ale 
conducătorilor acestora; practicile de gestiune cele mai frecvente; proiectele de 
viitor; sursele de informaţii interne şi externe privilegiate de managerii de 
exploataţie; principiile de marketing folosite şi practicile de planificare strategică; 
nivelul de informare privind programele guvernamentale şi cele comunitare 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Etapa 1-a  Identificarea principalelor informaţii ce trebuiesc urmărite pentru a 

caracteriza exploataţia agricolă (EA). Membrii echipei de lucru au discutat cu 10 
conducători de exploataţii de diverse specializări precum şi cu responsabili ai 
organizaţiilor profesionale cu privire la informaţiile ce vor fi căutate şi în ce manieră 
vor fi formulate întrebările în cadrul chestionarului de anchetă.  

Etapa a 2-a Ancheta propriu zisă efectuată în mai multe exploataţii agricole de 
diferite specializări şi dimensiuni având ca principală caracteristică faptul că pot fi 
clasificate ca exploataţii de succes în ultimii ani.  

Chestionarul anchetă a cuprins informaţii privind următoarele domenii: 
• Aspectele tehnice – activităţile desfăşurate în exploataţie, tehnologiile şi 

practicile culturale folosite, randamentele realizate, etc.  
• Adoptarea deciziilor – ne interesează dacă se utilizează studii de 

fezabilitate, studii de piaţă, plan de dezvoltare a exploataţiei, etc. 
• Situaţia financiară, eligibilitatea pentru credite.  
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• Managementul resurselor umane – ce rol are forţa de muncă angajată în 
exploataţie şi ce atitudine are exploatantul faţă de forţa de  muncă angajată, 
politica de remunerare, practici de gestiune utilizate, etc. 

• Informaţiile externe: ce şi cum sunt utilizate informaţiile externe; tipul, numărul 
de contacte, sursele de informare arată cât de activ este exploatantul în 
căutarea informaţiilor. 

• Programele guvernamentale şi cele comunitare – dacă le cunosc, dacă au 
luat parte la ele, cum le apreciază gradul de utilitate, dacă au avut impact 
asupra fermei, ce îi reţin să apeleze la ele, etc. 

• Marketingul – se urmăreşte în ce măsură foloseşte exploatatul tehnicile de 
marketing în cumpărarea inputurilor şi în vânzarea produselor. Planificare – se 
urmăreşte strategia pe termen lung  (3-5 ani) pentru a evalua în ce măsură 
exploatantul poate planifica acţiuni şi eventuale schimbări în fermă.  

• Strategia afacerilor – se urmăreşte identificarea obiectivelor şi motivaţiilor 
fiecărui exploatant. Se doreşte să se afle care este primul obiectiv al 
exploatantului: maximizarea profitului, importanţa pe care o ataşeză succesului 
relativ al exploataţiei şi/sau altor aspecte ale vieţii. 
Chestionarul a fost aplicat celor 10 exploatanţi de succes: 3 exploatanţi 

legumicultori, cu exploataţii de până la 7 ha, localizaţi în sudul Bucureştiului; 3 
exploatanţi crescători de animale (2 oi, 1 albine), zona de nord a Bucureştiului; 4 
exploatanţi cultivatori de cartofi şi cereale, zona Slobozia Moară.  

Succesul exploatantului a fost apreciat după dezvoltarea şi creşterea fermei 
în timp, utilizarea sau nonutilizarea unor practici de afaceri (principii de 
marketing, gestiune financiară, etc.), performanţa privind veniturile, creşterea 
averii, randamentul activelor.  

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Caracteristici personale şi financiare 

 Legume Zootehnie Cartofi 
Vârstă 25 - 64 45 - 67 35 - 55 
Vechime în agricultură 4 - 40 15 - 45 12 - 22 
Valoare active Mld lei 1,0 – 4,5 2,3 – 6,8 2,8 – 9,0 
% Datorii din active 0 - 20 0 - 10 20 - 30 
Venit brut Mld lei 0,8 – 1,2 0,5 – 2,0 0,7 – 3,3 
Venit net Mld lei 0.3 – 0,8 0,25 – 1,3 0,2 – 1,8 

 
Nivelul de instruire 

 Legume Zootehnie Cartofi 
Primar     1 

Secundar 1 1 1 
Liceu 2 1 1 

Universitar - 1 1 

 
Putem asocia nivelul de instruire relativ ridicat cu succesul în gestiunea 

exploataţiei. Tinerii în general au un nivel de instruire superior. 
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 Legume Zootehnie Cartofi 
Randamente peste medie 2 2 3 
Tehnologie utilizată    
De ultimă generaţie - - - 
Nouă dar probată 1 - 1 
Bună, probată 2 2 2 
Tehnologie veche - 1 1 

 
Pentru a evita evaluările complicate privind randamentele şi nivelul 

tehnologic, fiecare exploatant s-a autoevaluat. 
Exploatanţii chestionaţi stăpânesc foarte bine tehnologia, de regulă folosesc 

tehnologie “probată”, fie o testează ei înşişi pe loturi mici, fie o “fură” de la alţii 
care au testat-o deja. 

În general, au disponibilitate redusă la riscul privind noile tehnologii care 
se leagă cumva şi de nivelul redus de capitalizare a fermei şi randamentul 
activelor relativ redus faţă de alte domenii de activitate. 

Recunosc în mod intuitiv plasamentele bune în tehnologie. 
Procesul decizional 

 Legume Zootehnie Cartofi 
Studii de fezabilitate formale - 1 1 
Studii de fezabilitate mentale 3 2 2 
Fără studii de fezabilitate - - 1 
Criterii de expansiune 
Profit 

*** *** *** 

Risc * ** * 
Recuperare * * * 
Eficienţă ** ** *** 
Cost *** *** *** 

 
Exploatanţii de succes utilizează studiile de fezabilitate dar sub formă 

mentală, foarte rar le formalizează pe hârtie. Dovedesc o foarte bună înţelegere a 
fenomenelor economice şi sunt capabili să identifice nevoi pe piaţă şi să decidă să 
răspundă acestor nevoi. 

Profitul aşteptat, costul precum şi eficienţa sunt criterii privilegiate în 
adoptarea deciziilor de expansiune.  
 Riscul şi perioada de recuperare sunt mai puţin importante. 
 

Gestiune financiară 
 Legume Zootehnie Cartofi 

Valoare active Mld lei 1,0 – 4,5 2,3 – 6,8 2,8 – 9,0 
% Datorii din active 0 - 20 0 - 10 20 - 30 
Valoare absolută datorii Mld lei 0 – 0,9 0 – 0,7 0,56 – 2,7 
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Exploatanţii studiaţi gândesc că nivelul acceptabil pentru îndatorare este de 
circa 20-25%. Cu toate acestea deşi sunt eligibili, unii dintre ei preferă să nu se 
împrumute considerând prea riscantă expunerea la dobânzi mari.  

În opinia lor, un nivel de îndatorare acceptabil nu se măsoară în termeni 
absoluţi ci depinde de natura proiectului, costul acestuia, profitul aşteptat şi 
momentul recuperării.  

Sunt preferate investiţii cu termen de recuperare scurt, cu risc scăzut. 
Toţi au avut probleme financiare, ocazionate de cele mai multe ori de 

preţuri mici, iar unii evocă o capacitate scăzută de absorbţie a pieţei. 
 

Surse de informare – Informaţiile interne  

 Legume Zootehnie Cartofi 
Informaţii interne       
Contabilitate simplă 1 1 1 
Contabilitate dublă 2 2 3 
Registre tehnice 3 3 4 

 
 
Informaţiile interne provin în general din registrele tehnice şi financiare care sunt 

ţinute şi păstrate în primul rând pentru informarea asociaţilor şi apoi din raţiuni de 
marketing (cum, când şi unde se vinde recolta, de unde şi în ce condiţii se procură 
imputurile). 

Uneori sunt invocate motivele statistice (cât s-a produs, în ce condiţii de piaţă, 
evoluţii ale preţurilor, etc.), dorinţa de evaluare a rentabilităţii activităţilor şi pentru a evalua 
dacă este mai bine să produci sau să cumperi anumite furaje în cazul crescătorilor. 

Surse de informare - Informaţiile externe 

 Legume Zootehnie Cartofi 
Informaţii externe       Presă *** *** *** 

Radio - TV * ** *  

Reprezentanţi  vânzare *** *** *** 

Reprezentanţi guvern ** ** ** 

Alţi producători *** *** *** 

Contacte personale ** ** ** 

 
În chestionar au fost incluse o serie de întrebări privind sursele de 

informaţii externe pentru a identifica persoanele susceptibile să fie cel mai mult 
consultate şi ascultate de către exploatanţi.  

Se constată că informaţiile provenind presă sunt mai credibile faţă de cele 
de la radio – TV.  

De asemenea, reprezentanţii de vânzări şi-au câştigat credibilitatea iar 
informaţiile provenind de la alţi producători sunt considerate foarte credibile. 

În toate cazurile este preferată şi practicată vânzarea en detail pentru plus 
valoarea care o aduce.  
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Crescătorii mai fac transformarea şi vânzarea în special la lapte şi tot ei au 
contracte cu industria prelucrătoare.  

Varza este adeseori murată şi depozitată înainte de vânzare.  
Legumicultorii sunt mai avansaţi în constituirea asociaţiilor de vânzare şi 

tot ei sunt primii în constituirea asocierilor pentru aprovizionare. 
Toţi cei 10 exploatanţi dovedesc reale calităţi comerciale, succesul lor fiind 

cumva legat şi de acest fapt. 
 

Utilizarea tehnicilor de marketing 

 Legume Zootehnie Cartofi 
Vânzare en-gros * ** ** 
Vânzare en detail *** *** *** 
Contract cu industria  **  
Transformare şi vânzare  *** ** 
Asociere pentru vânzare **   
Vânzare după depozitare  ** * 
Asociere pentru aprovizionare ** * * 

Planificarea strategică 

Orizontul de planificare al exploatanţilor chestionaţi se situează la 3-5 
ani, mai puţin pentru legumicultori şi mai mult pentru crescătorii de animale.  

Principalul lor scop este de a continua creşterea exploataţiei şi succesul în 
activitate. 

Nu se remarcă o tendinţă pronunţată de diversificare. În general fermele 
pe care le conduc sunt specializate şi cu oarecare tradiţie în ceea ce fac. 

De regulă sunt avute în vedere schimbări la nivelul comercializării 
eventual al transformării şi mai puţin la nivelul activităţilor prezente. 

Sunt întotdeauna în lipsă de timp! 
Întrebaţi ce a contribuit la reuşita lor, întotdeauna se menţionează, pe 

lângă alte motive, munca încrâncenată, ajutorul familiar (iniţial la demararea 
afacerii şi în muncă pe parcurs), capacitatea de a recunoaşte oportunităniţile, 
capacitatea de analiză şi de a decide corect. 

 
Strategii de afaceri 

Profitul este prima mea prioritate 1,8 
Creşterea exploataţiei este limitată doar de profit şi de aptitudini 
tehnice 

2,5 

Este mai important să profit de viaţa familiară/ rurală decât de a 
câştiga bani 

2,4 

Este important ca ferma să rămână în familie 1,5 
În agricultură succesul depinde de mine 2,8 
Până acum sunt satisfăcut de performanţele fermei 2,0 
Agricultura este baza economică de care depinde orice altă 
activitate economică 

2,1 

Lipsa succesului financiar arată că producătorul nu lucrează bine 3,4 
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* 1 – de acord, 2 – parţial de acord, 3 – parţial în dezacord, 4 – nu sunt de 

acord 
Exploatanţii de succes sunt mai ataşaţi profitului decât vieţii liniştite sunt 

convinşi că exploataţia poate creşte şi din alte surse decât profitul realizat; 
îşi doresc foarte mult ca ferma să rămână în familie deşi nu-şi încurajează 

copiii în acest sens; 
Sunt convinşi că succesul nu depind numai de ei şi sunt parţial satisfăcuţi 

de cea ce au realizat. 
Nu sunt de loc de acord că insuccesul financiar arată că nu s-a muncit bine. 

CONCLUZII 
• Exploatanţii de succes sunt “constructorii” afacerilor lor, ei au debutat de 

regulă cu puţine active în raport cu ceea ce au acum. 
• Dovedesc capacitate de luare a deciziei şi de a utiliza informaţia din orice 

sursă, inclusiv din experienţa lor pentru a face o alegere. 
• Ţin cu regularitate registrele tehnice şi cele financiare şi le folosesc în 

fundamentarea deciziilor lor privind comercializarea, alocarea resurselor şi 
alegerea activităţilor. 

• Îşi cunosc foarte bine costurile şi veniturile şi sunt în măsură să determine, 
uneori intuitiv, dacă o tehnologie sau echipament nou sunt benefice pentru 
afacerea lor. 

• Pentru informaţiile externe au o reţea complexă de contacte, sunt activi în 
căutarea informaţiei. 

• Acordă multă încredere informaţiei din presă, de la alţi colegi sau de la 
reprezentanţii de vânzare. 

• Sunt orientaţi spre piaţă, dovedesc abilităţi comerciale şi-şi valorifică 
întotdeauna marfa către mai multe destinaţii preferând pe cele care asigură 
plus valoare. Nu aşteaptă, caută oportunităţi pe piaţă! 

• Sunt capabili să îşi planifice pe termen lung activitatea iar când este cazul 
schimbă planurile deja întocmite. 
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