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Calea 

spre 

         piață 

  2021 
 

Proces Due Dilligence 
Moldova / SUD EST 

ABATOR / Industrie carne procesata 

PEST / Mediul economic in 2021 
PEST: Politic, Economic, Social / Cultural și Tehnologic. 

 

 

Route To Market (RTM) 

Calea spre piata 

 

A. agricultor / cultivator cereale 

B. agricultor / ferma de animale 

 transport / logistica 1 

C. procesator / transare 

 transport / logistica 2 

D. procesator / produs finit, 

industrie carne procesata 

 transport / logistica 3 

E. comerciant / IKA, KA, TTT, 

 

Studii de piata 

 

47% dintre analiștii financiar-bancari 

consideră că vânzările retail vor 

rămâne relativ constante în următoarele 

12 luni, 31% cred că vor crește și 22% 

că vor scădea. Vânzările online vor 

avea o contribuție mai mare decât 

vânzările în rețelele de comercianți, în 

condițiile în care nouă din zece 

respondenți consideră că vânzările 

online vor crește. 
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Online 

 

                            RTM 

 

45% dintre analiștii financiari estimează 

că economia (PIB-ul) va crește moderat 

în 2021, iar revenirea după șoc va fi în 

W, nu în V. Industriile care vor 

înregistra cea mai mare creștere în 

următoarele 12 luni, în viziunea 

analiștilor financiari, sunt sănătatea și 

asistența socială (51% dintre 

respondenți); construcțiile (38%); 

agricultura (36%); transporturile și 

depozitare-logistică (29%); comerțul 

(27%); industria prelucrătoare și 

manufacturieră (20%). 
 
date statistice termene.ro 

 

 

 

 

 

Recomandari ANGEL INVESTOR 

 

Avand in vedere curba in W de revenire 

a mediului economic corelata cu 

oportunitatile definite de avantajele 

tactice ale abatorului, 20000mp de teren 

extravilan, se recomanda pe termen 

mediu in curba de strategie urmatoarele 

actiuni: 

 

• reducerea costurilor de logistica 1 si 2 

prin alianta strategica sau dezvoltare 

facilitate de productie aditionala in 

industria cresterii de animale sau / si a 

industriei de procesare. 

 

• continuarea forecastului de strategie 

prin scurtarea lantului alimentar definita 

de adaugarea in alianta strategica de 

mai sus a ultimei verige, a 

comerciantului. 

 

 

CASH FLOW / Recomandari ANGEL INVESTOR – OBIECTIVE DE 

PERFORMANTA ORGANIZATIE. 
 

Daca in ultimul an de administrare al societatii s-a obtinut atenuarea pierderilor 

acumulate in anii precedenti iar profitul inaintea acoperirii acestor pierderi a fost 

doar 886585 RON, aproximativ 4% din cifra de afaceri se recomanda urmatoarele 

actiuni. 

 

Avand in vedere datele financiare 2021. societatea a intrat pe segmentul de 

profitabilitate dar inca este sub media de 9% din industrie se recomanda 

includerea in planul de management al Directorului General si al 
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Directorului Executiv sincronizarea profitabilitatii abatorului cu bonusurile 

acestora de extra-performanta. 

 

 

 

A. Atingere 9% 

profitabilitate din CA  

bonus integral 

B. Atingere 7% 

profitabilitate din CA 

50% din bonus 

C. Atingere 5% 

profitabilitate din CA 

25% din bonus 

 

In toate cazurile acest 

indicativ de performanta se 

raporteaza la CA 2021 

corelata cu evolutia acesteia 

in 2022. 

 
 

FORECAST 2023 

 
Obiective performanta 

 

Pierderi ani precedenti 0 

Cifra de Afaceri + 20% / 28.194.919 RON 

Profitabilitate + 5% 2.537.542  RON = 9% = aproximativ 500.000 EURO 

 
FORECAST 2023 / o sa utilizam prognoza financiara pentru anul calendaristic 2022, primul an intreg 

dupa alcatuirea acestui dosar de Due Dilligence. 
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DIAGRAMA HR / Recomandari ANGEL INVESTOR – OBIECTIVE 

DE PERFORMANTA ORGANIZATIE. 
 

Puncte forte: nivelul salarial se incadreaza pe nivelul de 0/52% din CA / raportat 

la beneficiile NETE. Brut nu depasesc 1% din CA. Exista marja de optimizare a 

veniturilor performanta vs impact in profitabilitate, recomandari CASH FLOW. 

 

Puncte slabe: arhitectura de personal duce lipsa de personal TESA, cu 

preponderenta in latura de calitate si control. Se recomanda angajarea unui 

supervizor ca sa se ocupe cu supervizarea fluxurilor calitative atat in Abator cat si 

in fabrica de procesare. 
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Amenintare: chiar daca in acest moment nivelul de incarcare este doar de 30% la 

fabrica de procesare, in momentul in care activitatea o sa creasca personalul o sa 

fie demotivat, 3000 RON net fiind un nivel salarial optim. Trebuie tinut cont de 

acest aspect in procesul de management al resurselor umane si trebuie correlate 

viitoarele bonificatii cu nivelul de incarcare viitor si prezent al capacitatilor de 

productie sau optimizare politica de bonusuri * al 13-lea salar. 

 

Oportunitati: Politica de resurse umane poate fi in cel mai scurt timp optimizata 

avand in vedere marjele de incadrare analizate. 

 

 

De la Vranceni pentru Vranceni  

De la Moldoveni pentru Moldoveni 
 

In forecastul de strategie trebuie introduse obiectivele de performanta targetate 

pentru 2023 si anume cresterea cifrei de afaceri cu 20% si optimizarea 

profitabilitatii companiei cu 5%. 

 

Vectori de optimizare atat a cifrei de afaceri cat si a profitabilitatii. 

 

1. 30.000 mp incinte / venituri adiacente chirie procesator mezeluri 

2. Optimizare performanta Top Management 

3. Dezvoltare Strategie de comunicare, pozitionare si branding 

VRANCEANU. 

4. Optimizarea costurilor de logistica 

5. Flexibilitatea pretului final pe segmental de consumatori locali, flexibilitate 

sustinuta de trasabilitatea viitoare a produsului. 
 

 

FORECASTUL / Prognoza de STRATEGIE. Managementul ABATORULUI a 

facut pasul inainte spre comunitatea de antreprenori locala si regionala si a 

dezvoltat marca de produs VRANCEANU astfel incat pe tot parcursul 

lantului de valoarea din lantul alimentar sa fie eficientizate atat costurile 

operationale dar si calitatea finala a produsului. 
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Recomandam exit-ul din statusul de ANGEL INVESTOR din considerente 

strategice. Criza alimentara care este preconizata, corelata cu mediul economic 

actual in care consumul de alimente este pe trend crescator, a scurtat perioada 

de maturizare a conceptului integrat VRANCEANU iar aceasta perioada este 

oportuna atat pentru EXIT-ul investitorului cat si pentru implementarea 

conceptului integrat. WIN - WIN Angel Investor / viitor investitor. 

 

Branding de companie 

unitate de procesare 

ABATOR – initiator alianta 

strategic. 

&  

Branding de produs / carne 

procesata. 

 
 

Studiu de caz 2012 / Date statistice 
 

In mod normal cand tara in care afacerea activeaza se situeaza pe locul numarul 1 

in Uniunea Europeana la productia de floarea soarelui genereaza un flux de marfa 

peste limita uzuala care duce inevitabil la scaderea costului de achizitie al aceleasi 

materii prime la poarta procesatorului. 

 

Cu un prêt de intrare mai mic la materia prima procesatorul poate beneficia de 

rezultatele comerciale ale regiunii avand posibiltatea sa isi creasca productivitatea 

si in acelasi timp sa ofere comerciantului un prêt de intrare mai mic la produsul 

finit. 

 

Dupa cum observam din datele statistice urmatoare acest lucru nu se intampla, 

dimpotriva, performanta financiara ARGUS fiind negativa in acelasi an in care 

Romania a ocupat locul 1 in productia de floarea soarelui. 
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Fermier: productie de floarea soarelui – Romania, locul 1 în UE / Români.  

Trader de cereale: Cargil / Multinațională  

Procesator: Argus Constanța / Români -34% impact în Cifra de Afaceri  

IKA: Metro / Străini  

KA: Kaufland / Străini  

Traditional Trade: La doi Pași / Străini  

Legislația: semnalizarea la raft a produselor autohtone cu steagul României este o 

dilemă atât de încurcată PRODUS IN ROMANIA * FRIESLAND vs PRODUS 

ROMANESC * VRANCEANU. 

Consumatorul final: roman. 

 

Recomandare investitor: din analiza noastra, pentru a elimina fluctuatiile 

necontrolabile de prêt si calitate, recomandam in urmatorii 5 ani eliminarea din 

lantul integrat valoric, in strategia de dezvoltare,  a companiilor multinatinale. 

Ofera o fluctuatie incontrolabila atat de calitate al materiei brute cat si de 

stabilitate economica prin interpunerea in lantul de valoare pe diferite niveluri. 

 

Resurse optimizare cale spre piata ideala. 
 

 
 

http://www.b2b-strategy.ro/
http://www.b2b-strategy.ro/


 

 

www.b2b-strategy.ro 

 

Din Moldova pentru Moldoveni 

 

Daca in etapa preliminara de analiza am eficientizat costurile cu logistica prin 

punerea in valoare a spatiului adiacent al abatorului o sa mergem mai departe in 

planificarea strategica si o sa eficientizam toti parametrii de pe intregul lant de 

valoare din industria alimentara locala si regionala. 

 

Adoptand in alianta strategica si un comerciant din retail-ul alimentar se poate 

influenta mult mai usor consumatorul final, romanul. Trasabilitatea unui produs 

fiind un diferentiator extreme de important in industria alimentara. 

 

In acest caz se impune brandingul retelei de retail cu aceasi identitate 

VRANCEANU, schimband insa sloganul de comunicare din “Putere din 

Moldova” in “Din Moldova pentru Moldoveni”.  

 

Toate produsele din carne procesata din interiorul noului lant de retail o sa fie 

lansate sub marca comerciala VRANCEANU, unde sloganul de comunicare 

“Putere din Moldova” inglobeaza un atribut essential in industria alimentara putere 

= energie = calorii = principalul motiv pentru care produsul alimentar este 

achizitionat. 

 

Avand optimizate costurile de logistica / transport , lantul de distributie / fara 

intermediar, trasabilitatea produselor / avantaj in intentia de cumparare a 

consumatorului final, calitatea produsului / definita prin timpii extreme de mici de 

la productie pana la comercializarea produsului finit, costurile de achizitie pe toate 

nivelurile de intrare rezulta un agrenaj economic calibrat pentru performanta 

finala, relatia directa cu consumatorul roman. Prin aceasta alianta strategica se pot 

elimina toate fluctuatiile economice care afecteaza fiecare participant in parte in 

industria lui. Subventiile statelor europene in agricultura este un dezavantaj comun 

fata de aceleasi subventii alocate fermierilor europeni. Prin aceasta alianta se pot 

diminua aceste dezavantaja macro-economice si se poate creea pe termen mediu 5 

ani un avantaj strategic integrat. Relatia producator local / regional / consumator 

local. 
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Puncte Tari Resursele umane pe nivelul 

operational, echipa stabila, remunerata peste 

venitul net din piata. 

 

30000 mp extravilan in vecinatatea abatorului si 

a fabricii de procesare care pot fi integrati in 

optimizarea profitabilitatii unitatii. 

 

Forecastul de strategie pe termen mediu. 

 

Puncte Slabe Necesitatea suplimentării resursei 

manageriale și a ajustării sistemului de management a 

riscului în contextul creșterii dimensiunii afacerii prin 

atingerea obiectivelor trasate prin forecastul de 

strategie. 

 

 

Oportunitati Interes tot mai crescut pentru consum 

de produse autohtone din surse locale din partea 

consumatorilor români. 

 

Optimizarea costurilor de logistica. 

 

Controlul calitatii finale a produsului prin 

trasabilitate. 

 

 

Amenintari  

 

Fluctuatia de personal din cadrul echipei 

operationale, fluctuatie corelata cu cresterea 

activitatii in fabrica de procesare cu 70% avand in 

vedere ca in prezent activeaza la maxim 30% din 

capacitatea de procesare. 

 

 

Indice multiplicare factor de exit / SCALABILITATE Afacere 

 
A. Atingere 9% profitabilitate din CA  2023 

B. Atingere 7% profitabilitate din CA 50% 2022 

C. Atingere 5% profitabilitate din CA 25% Iulie – Decembrie 2021 

 
Conform forecastului financiar introdus, forecast sustenabil prin indicatorii de 
performanta definiti pentru top management precum si a masurilor de 
sustenabilitate incepand de la venitul din alte cheltuieli * inchirierea spatiului util 
de 20000, terminand cu optimizarea strategiei de produs ajungem la un 
forecast financiar de 500.000 euro profit in 2023.  
 
Profit estimat Indice Exit An financiar Suma EXIT 

500000 Euro 5 2023 2.5 milioane EURO 

 
2022, indice exit 3, suma exit 1.5 milioane euro  
2021, indice exit 2,2 suma exit 1.2 milioane euro 
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