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Programul de activitate 

Programul de investitii 

Bugetul de Venituri  şi Cheltuieli   

pentru anul 2013 

 

 

A. Programul de activitate va urmari administrarea eficienta a resurelor cu aplicarea 

strategiilor adoptate de Adunarile Generale ale Actionarilor si a principiilor sistemului 

managementului integrat calitate - mediu urmarindu-se indeplinirea urmatoarelor 

obiective: 

 

1. Imbunatatirea continua a proceselor si sistemului de management integrat calitate-

mediu, in scopul de a obtine performanta si eficienta; 

 

2. Oferirea de produse si servicii care prin raportul calitate – pret sa asigure cresterea 

cotei de piata;  

 

3. Asigurarea unui inalt nivel de pregatire profesionala a angajatilor evaluarea 

performantelor, recompensarea si recunoasterea acestora pentru cresterea calitatii 

muncii; 

 

4.  Realizarea programului de investitii si achizitii prin investitii de masini, utilaje si 

instalatii noi in domeniul dezvoltarii tehnologice, conditii de munca, 

imbunatatirea activitatii comerciale si de transport pentru cresterea  calitatii si 

productivitatii muncii; 

 

5. Realizarea programului de cercetare proiectare. Fundamentarea programului are 

la baza cerintele dezvoltarii  agriculturii si oferirea de masini si echipamente 

agricole noi si modernizate, desfasurarea de activitati  de inovatie tehnica si 

tehnologica pentru cresterea nivelului calitativ si de fiabilitate a produselor 

precum si pentru diversificarea portofoliului de oferta. Programul de cercetare-

proiectare se realizează si se urmareste prin intermediul planului tehnic anual 

care cuprinde: 

 diversificarea domeniului I de activitate – fabricarea masinilor si 

utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere; 

  extinderea domeniul II de activitate – fabricarea si comercializarea 

echipamentelor de prelucrare a surselor regenerabile de energie. 
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B.  Programul de investitii 

 

Valoarea investitiilor prognozate a se realiza in anul 2013 pentru care se vor aloca sume 

de bani din resurse proprii este de 1.874.300 lei . 

Obiectivele cuprinse in programul de investitii 2013 urmaresc: 

 modernizarea si retehnologizarea fluxurilor de productie pentru cresterea calitatii 

produselor si a reducerea costurilor de productie prin achizitii de masini-unelte, 

utilaje si instalatii noi in domeniul dezvoltarii tehnologice; 

 realizarea de obiective care sa raspunda strategiei de reducere a consumurilor de 

utilitati, de crestere a protectiei mediului, a protectiei muncii si conditiilor de 

munca. 

 

C. Indicatorii Bugetului de Venituri si Cheltuieli  pentru anul 2013 

  

 Cifra de Afaceri    29.700.000 lei 

        Venituri totale    29.000.000 lei 

            Cheltuieli totale                                  24.700.000 lei 

            Profit brut                                             4.300.000 lei 

 

Principiile fundamentarii Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2013 se bazeaza 

pe situatia prezenta existenta in societate si are ca ipoteze de lucru: 

 tendintele manifestate in piata de masini agricole; 

 prognozele avute in vedere pentru anul 2013; 

 nu au fost estimate influente pentru care nu exista informatii certe de anticipare. 
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