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Partea 1 INTRODUCERE 

CAPITOUL 1 INTRODUCERE 
 

Agricultura reprezintă unul dintre pilonii principali ai economiei noastre. Evoluţia 

anuală a producţiei agricole influenţează de exemplu evoluţia generală a preţurilor, PIB-ul 

sau deficitul comercial într-o direcţie sau alta, în funcţie de cum, când şi cât a plouat. Cu 

toţii ne dorim să avem în permanenţă un rezultat pozitiv, dar pentru asta avem nevoie de 

performanţă, de o productivitate cît mai mare, dar pentru a ne atinge aceste obiective trebuie 

să muncim eficient. Pentru a munci eficient este  esențială utilizarea tehnologiei, dacă nu 

este posibilă utilizarea unor tehnologii de ultimă oră, cel puțin să nu fie de acum 30, 40 de 

ani, aşa cum se întâmplă de cele mai  multe ori  în agricultură unde  încă se practică 

agricultura  de tip medieval. 

Achim Irimescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii consideră că 

trebuiesc continuate investițiile în ferme, deoarece acestea au cea mai proastă dotare 

tehnică/fermă din Europa. De exemplu la 100 ha, România are 1,4 tractoare, în timp ce 

Polonia are 9,5 tractoare. (recolta.eu, 2013). 

Pe de altă parte pe piaţa locală a producătorilor de tehnică agricolă (utilaje sau 

subansambluri) au mai rămas doar opt jucători. Având în vedere că în 2012 s-au vândut 

1800 de tractoare noi, cei care fac cărţile sunt importatorii, (Razi, 2013), iar mici fermieri 

trebuie să găsească resursele necesare pentru a face faţă unei pieţe globale. 

În capitolul 4 este prezentat un studiu mai amănunțit legat de stadiul actual al 

agriculturii românești, în comparație și cu alte state membre ale Uniunii Europene, care ne 

sunt concurenți direcți în această piață globală. 

Piaţa globală a modificat cerinţele clienţilor, astfel ei cer preţuri mai mici la o calitate 

cât mai ridicată, ceea ce înseamnă pentru companii, deci şi pentru ferme, costuri tot mai 

mari şi un accent tot mai mare al managementului privind calitatea. 

Firmele din domeniul producerii și comercializării utilajelor agricole ar trebuie să 

profite de acest aspect și să comunice mai mult cu potențialii clienți consumatori, dar și să îi 

implice în activitățile lor zilnice, mai ales cele desfășurate în mediul online. 

Conform datelor preluate de pe Eurostat, INSSE dar și a altor studii legate de 

consumul de internet și prezentate în capitolele 8,9 și 10 există o mare discrepanță între 
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consumul de internet în rândul persoanelor fizice și consumul de internet (în interesul 

companiei) al companiilor.  

În opinia mea situația companiilor românești ar putea fi îmbunătățită dacă ar utiliza  

instrumentele din domeniul managementului calității, prezentate în capitolul 2 al acestei 

lucrări și dacă și-ar alinia strategiile de marketing  la noile tendințe globale. 

Conform noilor tendințe în marketing, prezentate în capitolul 2, produsele trebuie să 

fie personalizate și trebuie să includă și să respecte valorile clientului. Pentru a determina 

dorințele și nevoile clientului este utilă realizarea unor studii de piață.  

Din păcate studiile de piață comandate costă foarte mult și o mare parte din companii 

nu își permit să comande astfel de studii. Dar, în capitolul 3 am prezentat și cum se pot 

interpreta studiile de piață de dimensiuni reduse utilizând softuri de noua generație. 

În literatura de specialitate din România am găsit foarte puține referiri la astfel de 

studii și cred că ele sunt viitorul studiilor pentru multe companii. Cu ajutorul acestor softuri 

se pot face multe simulări, se pot introduce multe variabile iar rezultate obținute sunt 

validate de realitate. 

PARTEA II STADIUL ACTUAL 

CAPITOLUL MANAGEMENT ȘI MARKETING - TENDINȚE  

 

 Evoluţia calităţii este strâns legată de evoluţia organizării agenţilor economici şi a 

societăţii.  

2.1 EVOLUŢIA  MANAGEMENTULUI CALITĂŢII  ÎN ROMÂNIA 

În România primul pas înspre activitatea de standardizare s-a făcut în noiembrie l948. 

În 1970, printr-o nouă organizare ia naştere Institutul Român de Standardizare(IRS), organ 

subordonat Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie(CNST). După revoluţie, 

activitatea de standardizare a fost coordonată de Comisia Naţională pentru Standarde, 

Metrologie şi Calitate (CNSMC). Atât CNSMC cât şi IRS erau organe centrale 

coordonatoare în domeniul standardizării, cu atribuţii distincte. 

2.2 ELEMENTE ALE CALITĂŢII  
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Definiții care ne permit să măsurăm calitatea pentru un anumit bun sau serviciu din 

poziţia de consumator. În cazul bunurilor avem: Performanţa, Înfăţişare, Fiabilitate, 

Conformanţă ,Durabilitatea , Mentenabilitate Estetica Siguranţa  

1. Alte aspecte  de natură subiectivă care ţin de brand, de publicitate, de poziţia 

socială, preţ. 

În cazul serviciilor: 

 

2.3 METODE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII 

 Principiului QFD (Quality Function Deploiment – îmbunătăţirea continuă a calităţii) 

prin care se impune proiectarea internă a necesităţilor implicite şi potenţiale ale 

beneficiarilor de produse. 

 Calitate proiectată trebuie să ţină cont de necesităţile aşteptate (exprimate, implicite, 

identificabile) ale beneficiarilor precum şi de cele neaşteptate (potenţiale, inovatoare). 

 Instrumentele din generaţia a II-a au ca principii directoare: prognozarea prospectivă 

a calităţii; - tratarea problemelor potenţiale ale procesului de producţie în vederea 

implementării atât a cerinţelor exprimate cât şi a celor potenţiale legate de calitate, aplicarea 

încă din faza de proiect a unei activităţi organizate pe structura productivă a unui proces  

2.4 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII DE-A LUNGUL LANŢULUI DE 

APROVIZIONARE 

 Indiferent de companie ea poate fi văzută atât  ca furnizor cât şi în postura de client. 

Companiile sunt conştiente de faptul că pentru a putea îndeplini cerinţele consumatorilor 

trebuie să îşi respecte angajamentul de a oferi servicii de calitate precum şi să  aibă în 

permanenţă suportul şi accesul la resursele furnizorilor. Evident, trebuie să existe un 

parteneriat între toţi actorii implicaţi de-a lungul lanţului de aprovizionare.  

 În prezent companiile încearcă să reducă numărul furnizorilor pentru a putea avea o 

influenţă mult mai mare şi directă asupra calităţii şi a unei distribuţii performante din partea 

furnizorilor. (Roberta Russel et all) 

 O altă măsură în acest sens luată de companii este aceea de a pretinde ca furnizorii să 

aibă implementat acelaşi sistem de management al calităţii  ca şi ele sau să îi includă în 

sistemul lor de management al calităţii.  

2.5 SISTEMUL CALITĂŢII 
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 Sistemul calităţii, conform standardului SR EN ISO 9000:2006, reprezintă 

„ansamblul de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese şi resurse, care are 

ca scop implementarea conducerii calităţii. Acesta are ca scop integrarea tuturor elementelor 

care influenţează calitatea unui produs sau serviciu oferit de o organizaţie.” 

2.6 PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII 

 În Standardul SR EN ISO 9000:2006 sunt prezentate cele opt principii ale 

managementului calităţii: 

1) Orientarea spre client: compania trebuie să-şi cunoască cât mai bine clienţii 

deaorece depinde în mod direct de ei. Ea trebuie să le cunoască necesităţile curente şi 

să le anticipeze pe cele viitoare pentru a i le putea satisface. 

2) Leadership: liderii unei organizaţii stabilesc şi asigură unitatea dintre scopul şi 

orientarea organizaţiei. Ei au ca principale atribuţii crearea, menţinerea unui mediu 

intern adecvat implicării depline a personalului în realizarea obiectivelor stabilite. 

3) Implicarea personalului: la nivelul unei organizaţii personalul reprezintă esenţa 

acesteia, iar dezvoltarea ei depinde de gradul de implicarea a acestora. Utilizarea 

abilităţilor personalului trebuie să se facă în beneficiul organizaţiei. 

4) Abordarea bazată pe proces: pentru a se obţine rezultatul dorit într-un mod cât mai 

eficient este de dorit ca activităţile şi resursele aferente să fie conduse sub forma unui 

proces. 

5) Abordarea managementului ca sistem: identificarea, înţelegerea şi conducerea 

proceselor corelate în cadrul unui sistem contribuie la eficacitatea şi eficienţa unei 

organizaţii şi duce în final la realizarea obiectivelor sale. 

6) Îmbunătăţirea continuă: îmbunătăţirea continuă a performanţelor sale globale ar 

trebui să constituie un obiectiv permanent al oricărei organizaţii. 

7) Abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor: deciziile eficace sunt cele bazate 

exclusiv pe analiza datelor şi informaţiilor. 

8) Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorul: o organizaţie şi furnizorii săi sunt 

interdependenţi, de aceea o relaţie reciproc avantajoasă este de natură să dezvolte 

abilităţile ambilor parteneri de a crea valoare. 

2.7 CONCEPTUL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII TOTALE 
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 Managementul Calităţii Totale presupune utilizarea sistematică a ansamblului 

resurselor, în special umane, din organizaţie, pe întreaga durată de viaţă a 

produsului/serviciului furnizat de aceasta, în scopul satisfacerii integrale a cerinţelor clienţilor 

simultan cu ameliorarea rezultatelor economice ale agenţilor economici. 

2.8 ABORDAREA MARKETINGULUI DE CĂTRE SPECIALIŞTII ÎN SOCIAL MEDIA 

Astfle principalele lucruri pe care o companie poate să le facă și ar trebui să le facă  în 

mediul online sunt  

 trebuie utilizate simultan canalele media dobândite, plătite(reclamele) şi cele 

deţinute (paginile reţelelor de socializare, podcasturile, sau alte lucruri produse de 

companie în mediul virtual). 

 să identificăm acele şabloane urmate de cumpărători  

 marketeri să se implice cu adevărat în marketingul interactiv.  

 Să conștietizeze importanţa mobilelor.  

 este să se orienteze spre comerţul social, aflat încă la început, deoarece 

social media poate servi ca un canal care poate atrage creşterea profitului. 

 trebuie să vină lângă client şi să-şi orienteze marketingul astfel încât 

să-l ajute.  

 conţinutul trebuie să rezolve ceva sau să fie unul grozav astfel încât 

să merite să fie dat mai departe 

 să existe o strategie detaliată pentru conţinutul publicat online.  

 să pună în centrul tuturor activităţilor digitalul având în vedere că 

nivelul conectivităţii ajunge în multe ţări aproape la 100%. 

 să-şi îndrepte atenţia spre ceea ce caută oamenii în social media 

atunci când îşi planifică strategiile de marketing.  

 să le oferi oamenilor ceea ce îi interesează utilizând tehnologia, 

locurile unde se întâlnesc ei şi chiar peţirea.  

 să ajungi la bloggeri şi să-ţi câştigi dreptul să vorbească despre tine 

 marketerii care vor folosi partea superioară a piramidei vor avea cel 

mai mare succes. 

Experienţa legată de brand, în opinia lui Jeanne Bliss de la CustomerBliss.com, ţine de 5 

aspecte: 
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1. Un scop clar bine definit trebuie să exprime punctul de vedere al clientului 

2. Trebuie recunoscut, faptul că, în foarte multe situaţii de interacţiune cu piaţa, brandul 

firmei este reprezentant de către angajaţi. De aceea trebuie avută încredere în ei şi 

educaţi. 

3. Când vine vorba de comunicare trebuie adoptată o atitudine umană şi reală. 

4. Viaţa clienţilor trebuie respectată, respect dat şi de forma cu care o companie li se 

adresează. 

5. Termenii clienţilor trebuie să fie respectaţi, smerenia unei companii trebuie şi ea 

cultivată astfel încât ea să îşi ceară scuze şi să-şi asume responsabilitatea pentru 

dezamăgirea clienţilor. 

 marketerii să se asigure că ceea ce fac ei nu este rupt de realitate.  

  

 Tehnologiile utilizate în domeniul social sunt utile în construirea relaţiilor. 

1. O companie nu poate controla relaţiile şi trebuie să se asigure că există în 

permanenţă o relaţie: ofer-primesc 

2. Conversaţiile nu pot fi controlate dar relaţiile de marketing se dezvoltă pe 

baza dialogului 

3. Când un mesaj este transmis trebuie avut în vedere cum va influenţa el relaţiile. 

 să interacţioneze direct cu clienţii, să fie sociale.  

 să fie o companie bună datorita social mediei.  

 să-şi pună următoarea întrebare „îmi permit să nu fiu prezentă în social media?”. 

De ce? Deoarece în prezent clienţii sunt prezenţi în social media şi este important 

pentru orice firmă să fie acolo unde îi sunt clienţii. Pentru o firmă toate acţiunile 

întreprinse în social media sunt întreprinse pentru a obţine profit. Companiile din 

Fortune 500, de exemplu, utilizează social media în 5 moduri pentru a obţine profit: 

branding, comerţ online, îndrumarea generaţiei, reţinerea clienţilor, cercetare.  

 în prezent mesajul transmis nu mai poate fi controlat. Companiile trebuie să 

înţeleagă acest aspect şi să acţioneze în consecinţă.  

2.9 NOILE TENDINŢE ÎN MARKETING ÎN VIZIUNEA LUI KOTLER 
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Marketingul 3.0 a fost pentru prima dată definit în 2005 de către un grup de consultanţi 

de la compania MarketPlus. Se caracterizează prin atitudinea faţă de consumator. În această 

epocă el este văzut ca o fiinţă umană, cu inimă şi spirit care caută soluţii la dorinţa lui de a 

transforma piaţa globală într-un loc mai bun şi de a dobândi împlinirea spirituală. În final 

marketingul 3.0 poate fi văzut ca o epocă a participaţiei.  

Această epocă a participaţiei este definită printr-o social media expresivă: bloguri, 

Twitter, Youtube, photosharing; colaborare medie: Wikipedia, Rotten Tomatoes, Foursquare, 

etc. 

În viziunea lui Kotler social media este ieftină, fără prejudecăţi şi implică colaborarea 

maselor. Aceste elemente pot ajuta companiile să fie mai aproape de clienţi care la rândul lor 

să-i ajute la dezvoltarea produselor, în advertising, în comunicare. De ce pot ajuta clienţii 

companiile? Pentru că ei sunt mai informaţi, fac parte din cel puţin o reţea socială, sunt mult 

mai activi şi mai dispuşi să furnizeze feedbackul.   

CAPITOLUL 3 ANALIZA EŞANTIOANELE DE DIMENSIUNE REDUSĂ – 

STUDIU BIBLIOGRAFIC 

Martin N Marshall (Marshall, 1996) consideră că: „Dimensiunea optimă a unui 

eşantion depinde de parametrii fenomenului studiat, de exemplu, de raritatea evenimentului 

sau de  mărimea diferenţei aşteptate dintre grupul de control şi cel asupra căruia se intervine”  

La întrebarea: Ce metodă de studiu ar trebui aleasă: metoda cantitativă sau calitativă, 

M. Marshall (Marshall, 1996) consideră că în primul rând trebuie avut în vedere că: „Scopul 

metodei cantitative este să verifice o ipoteza prestabilită şi să se obţină rezultate care pot fi 

generalizate. Astfel de studii sunt utile când se doreşte un răspuns la întrebarea „CE?”, Pe de 

altă parte studiile calitative au rolul de a aduce lumină şi înţelegere într-o problemă complexă 

filozofică şi sunt utile pentru a răspunde la întrebările umanistice „De ce?” şi „CUM?” 

Studiile calitative se utilizează pentru observarea fenomenului uman în mediul natural nu într-

unul artificial.”  

În acelaşi studiu M. Marshall vorbeşte şi aspecte care trebuiesc luate în considerare la 

eşantionare, deoarece ele pot influenţa rezultatele studiului. Acestea sunt: 

- Caracteristicile individuale ale individului 

- Influenţele temporale spaţiale şi situaţionale – contextul studiului 

- Imaginea de ansamblu  
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- În ce condiţii poate fi influenţat răspunsul individului când este relaxat sau când află 

sub condiţii de stres.  

M. Marshall  consideră că „În practică, eşantionul calitativ necesită o abordare flexibilă şi 

pragmatică şi aparţine unei arii care provoacă numeroase confuzii chiar şi cercetătorilor 

experimentaţi în stabilirea modelelor ipotetico deductive. Acestea sunt adeseori legate de 

înţelegerea greşită a obiectivelor studiilor cantitative, deoarece scopul lor este o mai bună 

înţelegere a problemelor umane complexe nu generalizarea rezultatelor. 

PARTEA III MATERIALE ȘI METODĂ 

În această lucrare am încercat să dau un răspuns la următoarea problemă:  

Care este situația actuală  pe piața utilajelor agricole și cum ar putea fi îmbunătățite 

rezultatele financiare.  O compania ar putea avea un profit mai mare dacă și-ar certifica 

sistemul de management al calității  sau dacă ar utiliza în relația cu clientul alte canale de 

comunicare. 

Pe lângă  această problemă am formulat mai multe ipoteze de lucru: 

1. Angajații companiilor din domeniul utilajelor agricole înțeleg importanța 

managementului calității 

2. Implementarea unui sistem de management al calității aduce un profit mai 

mare companiilor 

3. Există interes în România pentru produsele comercializate, în special 

pentru tractoare din partea companiilor și este nevoie de aceste produse 

4. Potențialii clienți țin pasul cu inovațiile accesibile în mediul online 

5. Companiile țin pasul cu noile tehnologii de comunicare și le utilizează în 

eficientizarea activității și în creșterea expunerii 

6. Utilizarea tehnologiilor de comunicare aduc companiilor un profit mai 

mare față de implementarea unui sisteme de management al calității. 

7. Există instrumente mai puțin costisitoare față de instrumentele clasice care 

s-ar putea utiliza în realizarea unor studii de piață de dimensiuni reduse dar 

relevante pentru companii. 

Obiectivele studiului. Obiectivele acestui studiu sunt următoarele:  

1. Să testez și să analizez ipotezele statistic.  

2. Să studiez stadiul actual de dezvoltare și tehnologizare a fermelor agricole. 
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3. Să studiez situația certificării a sistemului de management al calității pe piața 

utilajelor agricole. 

4. Să identific cele mai noi tendințe în managementul calității și în marketing 

5. Să identific instrumente de analiză a eșantioanelor de dimensiune redusă 

6. Să determin dacă românul utilizează noile canale de comunicare și dacă este 

interesat de utilaje agricole și mai ales de „tractor” 

7. Să realizez un studiu, în rândul producătorilor și comecianților de utilaje agricole 

și mai ales de tractoare, privind percepția asupra certificării sistemului de 

management al calității 

8. Să analizez prezența online a companiilor chestionate pentru a determina 

dacă reușesc să țină pasul cu noile tendințe în marketingul online. 

Relevanța și importanța studiului. 

Pentru a stabili importanța acestui studiu am luat în considerare câțiva indicatori 

 • Acest studiu  este primul care încearcă să determine situația certificărilor 

sistemului de management al calității pe piața utilajelor agricole și să determine dacă există 

o legătură directă între certificare și creșterea profitului. 

Românii petrec tot mai mult timp navigând pe internet și socializând pe rețelele 

sociale. Realizează mai multe tranzacții online. Din acest motiv este important pentru 

companii să fie și ele disponibile în mediul online, să-și construiască site-uri mai bune, să-și 

construiască magazine online dar mai ales să învețe să dăruiască.  

Acest studiu prezintă care sunt principalii consumatori de internet din România, cât 

sunt ei de educați, ce materiale consumă în mediul online, ce cumpără sau nu cumpără, câtă 

încredere au în securitatea tranzacțiilor. De asemenea prezintă care este poziția firmelor 

românești față de activitatea în mediul online din punct de vedere statistitc. 

Rezultatete și recomandările acestui studiu pot influența pozitiv rezultatele 

financiare, pot ajuta la dezvoltarea brandurilor și pot determina companiile să investească 

mai mult timp în mediul online pentru a fi mult mai aproape de potențialii clienți. 

Cu toate că o mare parte din aceste materiale sunt disponibilie online, majoritatea în 

limba engleză,  meritul acestui studiu este  în primul rând acela de a reuni și de a le da o 

formă  astfel încât el să fie accesibil  dar mai ales util companiilor.  

Limitele de cercetare  



12 

 

1. Limite legate de timp pentru că în marketingul de azi lucrurile se întâmplă acum, nu se 

mai pot planifica cu câtiva ani înainte 

 2. Numărul de companii chestionate  

3 Limitările materiale – Acest studiu a fost realizat din resurse proprii, fără vre-un sprijin 

material venit din afară. 

4 Limitări legate de subiectul abordat care a fost unul generos și tocmai din acest motiv 

poate mai greu de formulat un material coerent. 

Metodologia cercetării 

Cercetarea am realizat-o în mai multe etape 

Etapa I A inclus studierea literaturii din domeniul managementului calității, al statisticii, al 

marketingului și al internetului, ocazie cu care am preluat date și informați din surse 

secundare: cărți, alte studii prezentate online, Eurostat, INSSE, reviste site-ue, cercetări 

anterioare pentru a putea contrui fundamentele teoretice pentru cea de-a doua parte a 

studiului – studiul practic. 

Etapa II Studiul practic – Am colectat date din resurse primare direct de la principalii actori 

de pe piața utilajelor agricole. 

Pentru a-mi putea atinge obiectivele acestei lucrări am utilizat ambele surse de date primare 

și secundare. Pentru colectarea acestor date am utilizat mai multe instrumente și modalități 

de colectare după cum urmează 

Vizite la târgurile expoziționale și intervievarea directă a potențialilor subiecți cu scopul de 

a ști care este poziția lor legată de certificarea sistemului de management al calității, dacă 

există, pentru a vedea ce alte elemente aș putea include în studiu. 

Am realizat mai multe vizite la târguri expoziționale importante din țără pentru a stabili care 

sunt cele mai importante elemente care pot fi studiate prin intermediul unor chestionare, iar 

apoi le-am și aplicat. 

Am trimis mailuri personalizate în vederea colectării de date pentru studiul care 

implica aplicarea de chestionare, dar am primit un singur chestionar completat. 

În scopul colectării de informații am vizitat mai multe biblioteci din țară : Cluj 

Napoca, București, Suceava. Din păcate materiale găsite în aceste biblioteci  m-au ajutat 

într-o mică măsură la realizarea acestei lucrări.  

 Consider că nu sunt multe materiale  în literatura de specialitate deoarece: 



13 

 

- Piața utilajelor agricole este una relativ mică 

- Internetul dar și marketingul integrat în social media fac parte dintr-un 

domeniu în care lucrurile se schimbă foarte repede astfel că publicațiile 

clasice nu mai reușesc să țină pasul cu modificările intervenite 

Instrumente utilizate  

 Am realizat un chestionar special pentru acest studiu 

CAPITOLUL 4 STADIUL ACTUAL DE DEZVOLTARE AL AGRICULTURII 

ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

4.1 STADIUL ACTUAL PE PIAŢA UTILAJELOR AGRICOLE DIN ROMÂNIA 

 La noi organismele de drept privat cu activităţi de gestionare şi standardizare a 

calităţii sunt următoarele:RENAR(reţeaua naţională de acreditare din România); 

ASRO(Asociaţia Română de standardizare), Asociaţia Română pentru Calitate, Fundaţia 

Română pentru Promovarea Calităţii, Asociaţia Laboratoarelor Acreditate, Registrul 

Naţional al Auditorilor (aceste entităţi pot fi considerate furnizori pentru să zicem 

documentaţiile care trebuie realizate în domeniul calităţii) (www.Regielive.ro) 

4.2 PIAŢA UTILAJELOR AGRICOLE 

4.3 PARCUL DE TRACTOARE DIN ROMÂNIA ŞI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

Figură / Figure 1 Parcul de tractoare pe regiuni de dezvoltare/ Romanian tractors park by regions 

Figura 1 prezintă situaţia parcului de tractoare pe zone de dezvoltare la nivelul anului 

2007 și 2013. În Regiunea Sud Muntenia, în 2007 erau concentrate aproximativ 18.5% din 
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numărul total de tractoare agricole fizice, în timp ce în Regiunea Bucureşti Ilfov deţinea doar 

1.04%. Regiunea Nord – Vest deţinea în anul 2007 aproximativ 15.5% din parcul de tractoare 

procent care a crescut în 2013 la 18.8%. 

Singura regiune în care a scăzut numărul de tractoare în 2013 comparativ cu 2007 este 

regiunea Sud Est.  

În 2013 comparativ cu 2007 parcul de tractoare a crescut cu aproape 10%. 

Datele au fost preluate de pe Ministerul Agriculturii și Dezvoltării rurale (MADR.ro, 

2013), și din Anuarul Statistic al României Ediția din 2008. (INSSE, 2008) 

 

4.4 SUPRAFAȚA AGRICOLĂ A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2007-2013 

   Tabel / Table 1Sursă Imagine INSSE Anuarul Statistic al României 2013(pag 449) 

 

 

În 2007 suprafaţa agricolă din România, a scăzut de la 14741.2 la 14709.3 (mii ha) 

Suprafaţa agricolă se compune din: 

 Teren arabil 

 Păşuni 

 Fâneţe 

 Vii şi pepiniere viticole 

 Livezi şi pepiniere pomicole. 

În 2012 95.35% din terenul arabil, 87.52% din păşuni, 97.41% din fâneţe, 96.24% din vii 

şi pepiniere pomicole şi 94.91% din livezi şi pepiniere pomicole erau în proprietate privată. 

Dimensiunea exploataţiilor agricole 
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Tabel / Table 2Suprafaţa agricolă utilizată Agricultural holdings, by use category and size class of agricultural area in use 

Clasa de mărime a suprafeţei agricole utilizate(ha) 

Size class of agricultural area in use(ha) 

2002 2005 2007 2010 

<0.1 539893 414975 273544 384944 

0.1 – 0.3 581365 474857 522538 662122 

0.3 – 0.5 323452 283561 279419 355182 

0.5 – 1 724547 678442 609999 617198 

1 – 2 897891 869878 800066 712288 

2 – 5 952395 1014105 965594 727389 

5 – 10 218880 289575 299996 182444 

10 – 20 37408 65905 70128 43609 

20 – 30 5527 10130 9548 9730 

20 – 50 3950 5989 6559 8213 

50 – 100 3850 4939 4791 7556 

>100 10203 8891 9608 13657 

TOTAL 4299361 4121247 3851790 3724332 

Sursă INSSE anuarul statistic 2008, 2013 

 

CAPITOLUL 5 .DEFINIREA CADRULUI CONCEPTUAL AL CERCETĂRII  

Pentru acest studiu s-a apelat ca şi metodă la chestionar,  iar informaţiile care au fost  

dorite a fi obţinute au fost de natură calitativă. Aceasta a fost considerată a fi cea mai 

potrivită atât din punct de vedere al eficienţei, cât şi pentru scopul propus în cadrul 

acestei cercetări. 

„Chestionarul de cercetare reprezintă o tehnică şi, corespunzător, un instrument de 

investigare constând dintr-un ansamblu de întrebări scrise şi, eventual, imagini, grafice, 

ordonate logic şi psihologic, care, prin administrarea de către operatorii de anchetă sau prin 

autoadministrare, determină din partea persoanelor anchetate răspunsuri ce urmează 

a fi înregistrate în scris.” (Chelcea, 2004) 

Am ales chestionarul de tip omnibuz deoarece, conform definiţiei dată de (Chelcea, 

2004), „conţine mai multe teme, iar cu ajutorul lor se poate obţine o cantitate mare de 

informaţie cu privire la fenomenele studiate şi dă posibilitatea de a surprinde interacţiunea şi 

condiţionarea acestora”. 
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Chestionarul conţine un număr de 3 de întrebări deschise şi 21 întrebări închise cu 

răspunsuri multiple. 

Chestionarele au fost  administrate atât de operatori de anchetă cât şi de mine. Rata 

succesului în ceea ce priveşte chestionarele autoadministrate a fost foarte mic.  De exemplu 

din 50 de mail-uri cu chestionare trimise am primit 1 singur chestionar completat. 

Structura chestionarului: 

- Întrebări introductive 

- Întrebări de clasificare/ identificare 

- Întrebări tampon 

- Întrebări filtru 

- Întrebări de control 

Dimensiunea chestionarului a fost de două pagini, dar listat pe o singură pagină  

pentru a da impresia că nu este de dimensiune mare şi pentru ca oamenii să fie mai deschişi 

în completarea lui. 

Datorită numărului mic de firme din domeniul producţiei şi comercializării de tractoare 

am ales ca metodă de eşantionare o metodă empirică, eşantionare la locul de cumpărare, care 

presupune stabilirea populaţiei studiate în funcţie de locul de cumpărare a unor bunuri sau 

servicii, în cazul de fată fiind vorba de târgurile de profil unde într-o singură locaţie îi găsesc 

pe cei mai importanţi jucători din domeniu. Este vorba aşadar şi de o eşantionare logică chiar 

dacă ceea ce a rezultat ar putea fi considerat un eşantion care nu este pe deplin reprezentativ. 

Pentru a elimina pe cât posibil acest neajuns, al ne reprezentativităţii datelor, în analiza 

datelor am utilizat instrumente statistice specifice eşantioanelor de dimensiune redusă. 

Pentru eșantioanele non-probabilistice  nu se poate determina eroarea de eșantionare. 

Din această cauză determinarea dimensiunii unui șantion pentru un test in locație centrală cu 

selecție stradală sau a unui eșantion pe cote este pur orientativă, fără a asigura acuratețea 

dorită a datelor. (SmarQuest) 

PARTEA A IV A REZULTATE ȘI DISCUȚII 

CAPITOLUL 6 REZULTATE ȘI DISCUȚII CHESTIONAR COMPANII 

În vederea evaluării situaţiei în ceea ce priveşte managementul calităţii pe piaţa 

utilajelor agricole am realizat un studiu de piaţă. Pentru realizarea studiului de piaţă am 
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parcurs mai multe etape, care s-au finalizat prin participarea la cele mai mari trei târguri de 

profil, desfăşurate în 2009 și 2010  în România: 

 

  

Figură / Figure 2Distribuţie firme analizate Distribution of questioned companies 

  În urma centralizării datelor colectate cu ajutorul chestionarelor a rezultat faptul că 

aproximativ 29% din firme au sediul central în Bucureşti şi Ilfov, 10% în regiunea centru iar 

22% în regiunea Nord Est. 

Numărul chestionarelor aplicate a fost de 31. Chestionarul cuprinde 24 de întrebări  

Datele au fost analizate cu ajutorul programului SPSS 22.  

În ceea ce priveşte variabila Firma deţine un sistem de management al calităţii 

certificat 51.6% au declarat că deţin un certificat propriu (firma a fost supusă unui proces de 

certificare) 38.7% deţin un certificat pentru produsele comercializate şi doar 9,7%  nu deţin 

nici un tip de certificat. 

Certificarea Sistemului de management al calităţii 

 Principalele direcţii de îmbunătăţire după certificarea sistemului de management al calităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figură / Figure 3SMC –certificări/ Certification - QMS                                                                 
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După cum se poate observa şi din figura 3 49% dintre firmele analizate nu au un sistem 

de management al calităţii certificat, iar dintre acestea 10% nu au un certificat de calitate  

Firmele respondente se încadrează 53.33% în categoria importatorilor direct de la 

producători, 30% în categoria altor tipuri de importator iar 13.3% în categoria producătorilor 

interni.  Din numărul total de produse comercializate doar 16.67%  sunt de origine românească 

în timp ce 50% provin din exterior. Respondenţii declară că aproximativ 33.33% din produse 

sunt de origine mixtă (România şi exterior).  

Figură / Figure 4Direcții îmbunătățire /Improvements   Figură / Figure 5 Motivare alegere cerficare /Why firms choose to 

get a certification 

Dintre firmele care s-au certificat aproximativ 26,09% consideră că principala direcţie 

de îmbunătăţire a fost o mai bună organizare, iar 30.43% cred că beneficiile certificării s-au 

simţit mai ales în calitatea produselor şi/sau a serviciilor. 13% consideră că li s-au redus 

costurile și doar 4,35 consideră că a fost influențat și preţul. (Figura 4)  

La întrebarea De ce aveaţi / aţi avea nevoie de un sistem de management al calităţii?  

întrebare cu posibilitate de răspuns multiplu aproximativ 31% au răspuns că doresc astfel să 

îşi eficientizeze activitatea, 33.33% pentru a răspunde la cerinţele europene. Mai puţin de 

10% ar dori să se certifice ca răspuns al cerinţelor furnizorilor.  

Prin acest studiu, am încercat să identific şi cât de puternice sunt relaţiile între firmă şi 

colaboratori.  Firmele chestionate au avut de răspuns la întrebarea: Sistemul de management 

include clienţii şi furnizorii. cu  variantă de răspuns diohotonică doar 35.48% au inclus în 

sistemul lor  atât clienţii cât şi furnizorii în timp ce restul persoanelor chestionate fie nu au 

răspuns, fie au declarat că nu sunt incluşi(25.8%). 
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La întrebarea Cum consideraţi că este implementat sistemului de management al calităţii 

în România în comparaţie cu restul ţărilor membre UE  cu răspunsuri în scală 67.74% din 

răspunsurile primite indică faptul că în România modalitatea de certificare atinge un nivel 

satisfăcător, iar restul consideră că nivelul este unul bun. 

La întrebarea Care este perioada medie de timp de apariție a problemelor la utilajele 

comercializate de dumneavoastră cu variantele de răspuns: <1 an, 1-3 ani, >3 ani, încă nu 

am avut probleme aproximativ 38,7% dintre răspunsurile primite indică perioada de 1-3 ani, 

iar 51.6% după 3 ani, dar fiind vorba de răspunsuri venite din partea comercianţilor de utilaje 

trebuie luată în considerare și o notă de subiectivitate în răspunsurile primite. 

La întrebarea Aveți o bază de date cu  Clienți/Furnizori cu variante de răspuns Da 

propie, Da de la Apia , Nu Cea mai mare parte din respondenţi au declarat că au o bază de 

date proprie, atât cu clienţii cât şi cu furnizorii produselor lor dar având în vedere răspunsurile 

modul în care s-a răspuns la această întrebare consider că multe dintre firmele chestionate au 

un document excel în care și-au notat informații și că .aceată dată nu este folosită pentru 

statistici mai evoluate. Scopul aceste întrebări a fost acela de a identifica dacă firmele 

întâmpină probleme în realizarea unei baze de date cu informații cât mai complete.,dar 

persoanele chestionate au fost foarte concise.   

Persoanele chestionate au răspuns și la întrebarea: Cum consideraţi gradul de 

pregătire informare al clienţilor, furnizorilor şi al bugetarilor, cu care intraţi în contact. 

Conform datelor obţinute 34.13% dintre respondenţi  consideră gradul de informare/ pregătire 

ca fiind unul satisfăcător, 40.5% ca fiind unul bun în timp ce doar 5.4% consideră gradul de 

informare/pregătire ca fiind unul foarte bun. 56% dintre răspunsurile primite au fost de la 

importatorii direcţi care consideră că în proporţie de 66.7% persoanele cu care colaborează 

au un grad de pregătire satisfăcător sau bun, la fel îl consideră şi 75% dintre producătorii 

interni, în timp ce producătorii externi în proporţie de 100% îl consideră ca fiind prost sau 

foarte prost..  
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Figură / Figure 6Grad de pregătire/ informare clienţi/ Clients – how prepared and well informed are? 

Celelalte tipuri de firme analizate în proporţie de 38.1% cataloghează gradul de 

pregătire al clienților bun şi foarte bun.(Figura 6) 

 

 Figură / Figure 7 Grad de pregătire informare furnizori/ Suppliers – how well informed are? 

Producătorii interni consideră că aproximativ 75% dintre furnizori au un grad de 

informare şi pregătire bun și foarte bun, iar 25% dintre furnizori au un grad de pregătire foarte 

prost. Producătorii externi consideră că 50% dintre furnizori au un nivel de pregătire şi 

informare satisfăcător, iar 50% stau foarte prost la acest capitol. Alte tipuri de firme 

chestionate sunt mult mai darnice în aprecieri, considerând că furnizorii sunt bine informaţi 

şi pregătiţi. 

La întrebarea Cum consideraţi gradul de pregătire informare al bugetarilor, părerile 

sunt împărţite, dar spre deosebire de celelalte categorii analizate s-au acordat mai multe 

calificative mici . Producătorii externi și importatorii direcți au părerea cea mai proastă despre 

bugetari considerând că nivelul lor de pregătire și informare este cel mult satisfăcător. 4.8 
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dintre importatorii direcți consideră nivelul de pregătire și informare al bugetarilor ca fiind 

foarte prost, 28.6% consideră nivelul prost iar  33.3% îl consideră  satisfăcător. 

 

Figură / Figure 8 Grad de pregătire informare furnizori/ Suppliers – how well informed are? 

La întrebarea 19 din chestionar: Cum catalogați atitudinea bugetarilor față de 

dumneavoastră  firmele. în proporție de 45.15% consideră atitudinea bugetarilor, respectiv a 

clienților față de ei ca fiind bună şi foarte bună. Firmele chestionate consideră atitudinea 

furnizorilor față de ei mai bună decât atitudinea clienților sau a bugetarilor, deoarece 

87%(aproape dublu față de celelalte două categorii) dintre răspunsurile primite au venit pentru 

calificativele atitudinea este una bună și foarte bună. Scopul acestei evaluări a fost măsurarea 

gradului de încredere între principalii actori de pe piaţa utilajelor agricole precum şi 

identificarea acelor categorii de firme care prezintă un grad de încredere mai scăzut faţă de  

La întrebarea Există legătură între nivelul de pregătire şi frecvenţa apariţiei 

problemelor cu furnizorii, bugetarii, respectiv cu clienţii  4 din 31 de chestionare nu au fost 

completate la această întrebare. În momentul alegerii acestei întrebări pentru chestionar am 

plecat de la premisa că un nivel înalt de pregătire duce la o scădere a frecvenţei apariţiilor 

defecțiunilor 

După prelucrarea datelor reiese faptul că.producătorii interni consideră că aceste erori 

sunt în proporţie de 37.5% legate de nivelul de pregătire al furnizorilor, în proporţie tot de 

37.5% de nivelul de pregătire al personalului de la stat şi respectiv, de 25% la clienţi. 

Importatorii direcţi consideră că erorile pot fi legate de nivelul de pregătire în proporţie de 

40% la furnizori, 32.5% la bugetarii şi respectiv 27.5% la clienţi. Producătorii externi 

evaluează această corelaţie, pregătire-erori, la 33.3% pentru toate cele 3 tipuri de actori 

analizaţi. Ultima categorie de firme au evaluat corelaţia la 40.9% la furnizori, 22.7% la 
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bugetarii şi 36.4% la clienţi. Din total răspunsurilor în  39.7% din cazuri pregătirea 

furnizorilor influențează și numărul de defecțiuni.  

La întrebarea 22: Care considerați că sunt principalele cazue care determină apariția 

defecțiunilor la utilajele comercializate de dumneavoastră  respondenții puteau alege una 

sau mai multe răspunsuri din următoarele: Vechimea utilajelor, Lipsa de experiență a 

manipulatorilor, Calitatea pieselor de schimb, Exploatarea intensă, Calitatea consumabilelor, 

Terenul pe care se lucrează, Calitatea utilajului, Calitatea lucrărilor de reparații anterioare. 

Producătorii interni consideră că 42,9% din defecţiunile survenite la utilajele 

comercializate de ei se datorează lipsei de experienţă a manipulatorilor, 14,3% vechimii 

utilajelor şi 28,6% exploatării intense.  

Importatorii direcţi consideră ca principală cauza a apariţiei defecţiunilor este tot lipsa 

de experienţă a manipulatorilor(37,5% din răspunsurile primite). O altă cauză majoră (22.9% 

din Răspunsuri) este și exploatarea intensă. 

Producătorii externi în 66.7% din cazuri au identificat ca si cauză a defecţiunilor lipsa 

de experienţă a manipulatorilor şi în 33.3% exploatarea intensă. 

A patra categorie de firmă a identificat ca principale cauze de apariţie a defecţiunilor, 

lipsa de experienţă şi 36% exploatarea intensă 28%. 

La întrebarea 24 Principalele probleme cu care vă confruntați în cazul în care apar 

probleme la utilajele comercializate de dumneavoastră variantele de răspuns multiplu erau: 

lipsa pieselor de schimb, distanța față de furnizor, lipsa specialiștilor, distanță față de 

producător, distanța față de client și alte cauze.  

 Producătorilor  interni  au indicat ca principală problemă distanţa faţă de furnizor 

(50%) şi altor cauze decât acelea menţionate în chestionar 

 Importatorilor direcţi  indică ca principale probleme distanța față de furnizor(25%) 

alte cauze în plus față de cele trecute în chestionar 20.8%  

 Producătorilor externi consideră că întâmpină probleme, în 50%  din răspunsuri, din 

cauza lipsei specialiştilor şi în 50%  din alte cauze nemenționate în chestionar 

 Celelalte tipuri de firmă  consideră că lispa specialiștilor(26.7%) și distanța față de 

client(26.7) sunt elemente care întârzie rezolvarea problemelor apărute la utilajele 

comercializate de ei. 
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Din numărul total de răspunsuri primite 53.3% au fost de la importatorii direcţi, 33.3% 

de la alte tipuri de firme, 8.9% de la producătorii interni şi 4.4% de la producătorii externi. 

Dintre firmele care au sistem propriu de management al calităţii certificat se remarcă 

următoarele 

 6,45% nu au indicat în ce direcții au simțit îmbunătățirile 

 Principalele motive pentru care au ales să se certifice firmele care au simţit 

îmbunătăţiri în ceea ce priveşte preţul practicat după certificare au fost cerințele 

clienților(50%) şi  din dorința de a-şi eficientiza activitatea(50%) 

 Pentru firmele cărora le-a crescut productivitatea după certificare, principalele motive 

pentru care au ales să facă acest pas au fost: pentru a fi în conformitate cu normele și 

cerințele europene(42.9%) dar și pentru a-și eficientizarea activităţii(33.3%) 

 Pentru firmele care şi-au îmbunătăţit calitatea produselor şi sau a serviciilor motivele 

certificării au fost : eficientizarea activităţii(40%) şi pentru a răspunde la cerinţele 

europene(40%) 

 Reducerea costurilor s-a simţit la firmele care s-au certificat deoarece au existat cerinţe 

din partea clienţilor(33,3%) şi pentru a-şi eficientiza activitatea(33,3%) 

 Firmele care s-au certificat din cauza normele şi reglementărilor europene au simţit 

îmbunătăţiri după certificare în calitatea produselor și serviciilor 33.3% și în creșterea 

productivității 25% 

 Firmele care pentru a se extinde și-au certificat sistemul de management al calităţii au 

simţit îmbunătăţiri în organizare 

 O parte din firme s-au certificat din cauza furnizorilor, dar în urma certificării s-au 

redus costurilor, a crescut calitatea produselor, a crescut productivitate și au fost mai 

bine organizați. 

 Certificarea ca răspuns la cerinţele clienţilor a adus organizaţiei modificări pozitive în 

reducerea costurilor(33,3%) 

 8,1% dintre firmele care dețin un sisteme de management al calității certificat și au 

decis să se certifice din dorința de a-si eficientiza activitatea dar și pentru a fi în 

conformitate cu normele europene, consideră că certificarea a adus un plus în alte 

direcţii. 

Companiile care și-au îmbunătățit prețul după certificare au o relație bună cu clienții și 
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furnizorii și satisfăcătoare cu bugetarii.,Companiile cărora după certificare le-a cresut 

productivitatea au o relație bună cu clienții, bună și foarte bună cu furnizorii, cel mult 

bună cu bugetarii, Pentru companiile cărora li s-a îmbunătățit calitatea 

produselor/serviciilor după certificare relațiile cu clienții sunt bune(53.1%) și foarte 

bune(42.9%), cu furnizorii sunt bune(42.9%) și foarte bune(57.1%), iar cu bugetarii 

satisfăcătoare 28.6% și bune 57.1%  

Relații bune  cu clienții(83.3%), bune și foarte bune cu furnizorii și cel mult satisfăcătoare au  

firmele care au simţit modificări pozitive în organizare după certificare.Dintre răspunsurile 

primite doar 2.4% au fost acordate calificativului prost şi 21.4% celui satisfăcător. 

 

Figură / Figure 9Relaţii cu clienţi în funcţie de direcţii îmbunătăţi    Figură / Figure 10Relaţii cu furnizori în funcţie de Ways 

of improving – Public relations          direcţii îmbunătăţi/ Ways  of improving – Suppliers relationships 

 

 

Figura 11 prezintă relaţiile respondenţilor 

cu clienţii, furnizorii respectiv bugetarii, 

repartizate în funcţie de principalele direcţii 

de îmbunătăţire resimţite în activitatea lor, 

după certificare. Conform calificativelor 

acordate relaţiile sunt în general bune când  

 

Figură / Figure 11Relaţii cu bugetarii în funcţie de direcţii îmbunătăţi/Ways of improving – Budgetary personal 

Direcții îmbunătățire- Relațiile cu furnizorii
Ways of improving - Suppliers relationships

Bune Foarte bune

Preț ProductivitateCalitate produseReducere costuri Organizare Alte direcții

Direcții îmbunătățire- Relațiile cu clienții
Ways of improving - Public relations

Bune Foarte bune

Direcții îmbunătățire- Relațiile cu bugetarii
Ways of improving - Administration employees relationships

Foarte proaste Proaste Satisfăcătoare Bune Foarte bune
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vine vorba de clienţi şi furnizori şi sunt cel mult satisfăcătoare când vine vorba de bugetarii.  

Pentru relaţiile cu clienţii şi furnizorii cel mai mic calificativ acordat a fost bine, iar pentru 

bugetarii  a fost foarte prost  

33.3% dintre respondenţii care au simţit îmbunătăţiri în preţ şi reducerea costurilor 

consideră gradul de informare şi pregătire al colaboratorilor ca fiind foarte prost,  33.3% îl 

consideră prost şi 33.3% îl consideră satisfăcător. 66.6% dintre firmele care au simţit 

îmbunătăţiri în productivitate îl consideră ca fiind bun şi foarte bun. Pentru acele firme care 

au simţit îmbunătăţiri în calitatea produselor şi a serviciilor, gradul de informare şi pregătire 

este considerat în proporţie de aproape 70% bun şi foarte bun. El este considerat în proporţie 

de 75% ca fiind satisfăcător spre bun de către firmele care au fost mai bine organizate după 

certificare.  

Din totalul răspunsurilor 26.1% au fost primite de la firmele mai bine organizate,  30.4% de 

la firmele care au o calitate a produselor şi a serviciilor mai ridicată după certificare şi de 

17.4% de la acelea cărora au simţit certificarea în creșterea productivității. 

CAPITOLUL 7 ANALIZA DATELOR DIN CHESTIONARUL STUDENT 

Chestionarul student conţine 29 de întrebări. Scopul acestui chestionar este 

măsurarea percepţiei studenţilor în ceea ce priveşte sistemul de management al calităţii şi 

identificarea posibilelor cauze care împiedică implementarea unui sistem de management al 

calităţii.  

Am plecat de la ipoteza că în România implementarea sistemului de management al 

calităţii în domeniul producerii, comercializării şi utilizării de tractoare se face deficitar.  

Dar pentru a proba această ipoteză trebuie să identific cauzele posibile.  

În cazul chestionarului student am dorit să văd care este viziunea din afara sistemului 

asupra sistemului. Cu acest scop am introdus câteva întrebări care mi-au permis să identific 

măsura în care ei au de-a face cu tractoarele: primele 5 întrebări. 

Pentru interpretarea chestionarului am folosit softul SPSS versiunea 17.01 cu toate 

modulele adiţionale. Pentru chestionarul student am obţinut un număr de 91 de chestionare. 

În acest scop am utilizat pachetul SPSS teste exacte creat şi pentru analiza datelor 

categoriale. Am utilizat Crosstabs şi Teste Nonparametrice. Acestea au predefinit metoda 

asimptotică, adică valoarea lui p este estimată pornind de la ipoteza că pentru interpretare 

avem suficiente date, care urmează o anumită distribuţie. Dar din păcate nu era şi cazul 
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datelor obţinute, astfel că a fost nevoie de utlizarea Testele exacte pentru a estima nivelul de 

semnificaţie bazat pe distribuţia exactă a testului statistic, fapt ce îmi permite să obţin valori 

precise ale lui p. 

În urma prelucrării chestionarelor primate de la studenţi din 4 universităţi din ţară a 

reieşit faptul că 34%  dintre studenţi sunt în anul 2, 61.54% locuiesc în mediul urban şi doar 

15,38% deţin (ei sau familiile lor tractoare)  

Dintre studenţii chestionaţi, 14,3% le utilizează în agricultură, 2% în alte scopuri. 

Cea mai mare parte a studenţilor de la Universitatea din Suceava nu deţin tractoare 

Studenţii de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi medicină Veterinară din Cluj Napoca 

consideră că în cele mai multe situaţii utilizatorii de tractoare au de suferit de pe urma 

angajaţilor de la firmele care asigură service-ul fie din cauza întârzierilor fie din cauza 

calităţii lucrărilor. Acestea sunt cazuri fericite, dacă se poate spune aşa, deoarece studenţii 

din Bucureşti se plâng de lipsa cu desăvârşire a service-urilor. 

Studenţii din Bucureşti consideră că utilajele achiziţionate, în mare parte se 

defectează după 3 ani. Părerea este împărtăşită şi de studenţii din Cluj şi Suceava. În 

Suceava o mare parte dintre studenţi au ales să nu răspundă la aceste întrebări. 

În Cluj o mare parte dintre studenţi consideră că fermele au în medie între 100-250 

ha, în timp ce colegii lor de la Bucureşti consideră că nu au mai mult de 100. La Suceava 

studenții sunt mai realiști  și consider, într-un procent foarte mare că o fermă nu are mai 

mult de 10 ha.  

Studenţii din mediul urban consideră că service-urile repară bine defecţiunile dar 

amână până  să ajungă la remedierea problemei. Studenţii din mediul urban consideră că 

atunci când fermierii au norocul să găsescă un service în zona, angajaţii îşi fac treaba 

superficial, lucra care afectează durata de viaţă a tractoarelor. Oricum, din totalul 

răspunsurilor primite se constată că cea mai mare parte a utilajelor au o vechime de 10-15 

ani, iar ele sunt folosite în special în agricultură  

Studenţii din anul 1 consideră şi ei că în cea mai mare parte service-urile amână 

rezolvarea defecţiunilor dar în final îşi fac destul de bine treaba. Pe de altă parte studenţii 

din anul 2 sunt mai pesimişti. Cea mai mare dintre răspunsuri sunt distribuite în mod egal 

între: nu există service în zonă, rezolvarea superficială a defecţiunilor şi amânarea  
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rezolvării defecţiunilor dar totuşi cu un rezultat final bun.  Sunt puţini cei care consideră că 

remedierea defecţiunilor se face prompt şi bine. 

Studenţii care deţin tractoare, atunci când li se defectează  nu au unde îl repara sau 

dacă au unde acesta este reparat superficial. Ei consideră că suprafaţa medie a fermelor este 

de 50-100 de hectare, opinie împărtăşită şi de către studenţii care nu deţin tractoare. 

Atunci când am întocmit chestionarele pentru studenţi mi-am pus problema: pot fii ei 

o sursă de încredere în ceea ce priveşte rezultatele finale ale chestionarelor. Am considerat 

că dacă deţin un tractor, sau dacă din familia lor lucrează în domeniul producerii, 

comercializării de tractoare atunci mă aştept ca răspunsurile pe care le primesc sa fie validat. 

Din păcate foarte puţini dintre respondenţi  deţin tractoare şi mai puţini dintre aceştia au pe 

cineva în familie care lucrează în mod direct cu tractoarele. 

Dintre cei care au pe cineva în familie care lucrează cu tractoare cea mai parte îl 

utilizează în agricultură. Tractoarele care au o vechime mai mare de 15 ani se pare că se 

rezolvă foarte greu, deoarece fie apelează la service-uri care  îi tot amână până renunţă la 

serviciile lor, fie nu au unde îl repara, fie defecţiunea este reparată superficial.  

În măsurarea importanţei locaţiei universităţii pe harta României, cea mai bună 

apreciere este dată de către studenţii care fie nu au tractoare fie au omis să răspundă la 

întrebare. La polul opus se situează studenţii care au tractoarele de mai puţin de 5 ani. 

Importanţa variabilei deţineţi de tractoare este măsurată cel mai bine de către studenţii care 

nu au tractoare.  

Studenţii care au tractoare de 10-15 ani evaluează cel mai bine calitatea pieselor de 

schimb –cum influenţează ele funcţionarea tractorului. Ca şi o paranteză, marea majoritate a 

studenţilor chestionaţi au până în 25 de ani, o vechime   de 15 ani a tractorului înseamnă din 

punctul meu de vedere faptul că ei cunosc foarte bine cum funcţionează tractoarele şi este 

foarte probabil să fi şi ajutat la repararea lor. 

Studenţii care consider că relaţia clienţilor cu firmele care furnizează tractoare este 

proastă şi cei care nu au răspuns au cea mai mare importanţă în evaluarea variabilei 

Certificarea sistemului de management al calităţii din dorinţa de a se eficientiza activitatea. 

Eficientizarea activităţii se poate face şi printr-o relaţie mai bună cu clienţii, astfel că 

răspunsul dat de către studenţi este unul pertinent. 
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Studenţii care consideră că în prezent relaţia firmelor cu furnizorii este foarte proastă 

au o influenţă mult mai mare, faţă de cei care consideră că relaţia este una foarte bună, 

asupra variabilei extindere. Acest lucru poate fi explicat astfel: fie relaţia cu furnizorii este 

atât de proastă încât posibilitatea extinderii după certificarea sistemului de management al 

calităţii este exclusă, fie datorită dorinţei de extindere periclitează relaţiile cu furnizorii. 

Studenţii care consideră că relaţia cu furnizorii cred că există legătură între nivelul de 

pregătire al clienţilor firmei şi frecvenţa apariţiei problemelor, faţă de cei care consideră că 

firmele au o relaţie satisfăcătoare cu furnizorii. 

CAPITOLUL 8 INTERNETUL ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN 

ROMÂNIA 

8.1 GOSPODĂRIILE CARE AU ACCES LA INTERNET ÎN FUNCŢIE DE TIPUL 

CONEXIUNII. 

În trimestrul 4, din 2010, România ocupa locul 4 în lume (Akamai, 2011, p. 10), după 

Coreea de Sud, Hong Kong şi Japonia din punct de vedere a vitezei medii a internetului (7 

Mbs), În primul trimestru din 2015 în România s-a înregistrat cea mai mare viteză înregistrată: 

71.6 Mbs. (internet], 2015)  

Conform datelor furnizate de Eurostat la data de 12.08.2015 în 2010 țările care aveau 

cele mai multe gospodării cu o conexiune la internet de tip Broadband erau Islanda 95%, 

Suedia 83%, Norvegia 83% în timp ce în România doar 23% aveau o astfel de conexiune, 

clasându-se astfel pe ultimul loc în U.E. Pentru România anului 2014 lucrurile se văd ceva 

mai bine deoarece numărul gospodăriilor a ajuns la 56% dar fiind tot spre coada 

clasamentului, înainte de Bulgaria – 56% și Turcia – 57%. 

8.2 ACCESUL LA UN CALCULATOR ŞI DE UNDE ESTE EL FOLOSIT 

Numărul locuinţelor care au calculator a crescut în permanenţă în ultimii ani, dar se situează 

încă mult sub media Uniunii Europene. Dacă la nivelul anului 2010 media UE era de 67-69% 

(67% dacă este luată în considerare România, 68%  dacă nu este luată şi 69% dacă nu este 

luată în considerare nici Bulgaria ), în România media era de 42% ( în creştere cu 12 puncte 

procentuale faţă de 2008). În 2014 gradul de acoperire cu internet al gospodăriilor a crescut 

la 61% dar media UE(28 state -  Croația din 2013) era de 81%.  
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8.3 ACCESUL GOSPODĂRIILOR ȘI A FIRMELOR LA INTERNET 

În 2010, în U.E. 70% din gospodării erau conectate la internet. Cele mai puţine gospodării 

conectate la internet erau cele din Bulgaria(33%), România(42%), Turcia(42%), 

Grecia(46%), Fosta republică Iugoslavă(46%). 

În România,cele mai multe gospodării care au acces la internet sunt cele care aparţin 

persoanelor cu un venit mai mare decât 75% din populaţie, celor care trăiesc în localităţi cu 

peste 100 de loc/km2 şi celor cu cel puţin 3 adulţi(în 2010, 61% erau conectate la internet).  

 

8.4 UTILIZAREA INTERNETULUI 

În România, 2010, 33% din populaţie, foloseşte internetul pentru Comunicare, 31% pentru 

a trimite şi a primi mail-uri, 26% căută informaţii despre produse şi servicii, 22% 

citesc/descarcă ziare, ştiri, 21% descarcă jocuri, imagini, muzică sau filme, 19% caută 

informaţii legate de sănătate, 17% postează mesaje pe site-uri de socializare, sau trimis IM, 

16% pentru servicii legate de călătorii şi vacanţe, 4% pentru a trimite formulare completate, 

3% pentru tranzacţii bancare, 1% pentru a vinde produse/servicii. 

8.4 FRECVENŢA UTILIZĂRII INTERNETULUI ÎN ROMÂNIA 

În 2010, 96% (în creştere cu 8 puncte procentuale faţă de 2009) dintre tinerii cu vârsta 

cuprinsă între 16-24 ani care aveau studii superioare precum şi specialiştii TIC foloseau cel 

puţin o data pe săptămână internetul, în timp ce mai puţin de 10% dintre persoanele cu vârstă 

peste 55 de ani, pensionarii sau persoanele inactive şi persoanele peste 25 de ani cu studii 

gimnaziale foloseau internetul cel puţin o dată pe săptămână. 

Dacă în 2010, 34% din români foloseau internetul săptămânal, inclusiv în fiecare zi, în 

2014 numărul lor a crescut la 48%,  Românii care foloseau internetul în fiecare zi în 2010 

reprezentau 21%  din total în timp ce în 2014 numărul lor a crescut la 32%.  

8.5 VIZIUNEA ASUPRA SIGURANŢEI ACTIVITĂŢILOR DE PE INTERNET 

În 2010, aproximativ 24% dintre cetăţenii U.E. şi 8% dintre români se considerau 

foarte îngrijoraţi de posibilitatea virusării calculatorului datorită activităţilor desfăşurate pe 

internet ceea ce le-ar putea aduce pierdere de informaţii sau de timp. 32% dintre cetăţenii U.E. 

şi 23% dintre români se considerau oarecum îngrijoraţi de posibilitatea virusării calculatorului 

în timp ce 15% dintre cetăţenii U.E. şi 9% dintre români nu erau deloc îngrijoraţi. 
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 Primirea de spam1-uri reprezintă o mare îngrijorare pentru 21% dintre cetăţenii 

europene, pentru 8% dintre bulgari şi pentru 4% dintre români, o oarecare îngrijorare pentru 

29% dintre cetăţenii europene, pentru 22% dintre români şi nu reprezintă nici o îngrijorare 

pentru 21% dintre cetăţenii europene și pentru 15% dintre români. 

 Posibilele pierderi financiare reprezintă o mare îngrijorare pentru 25% dintre cetăţenii 

europeni, 4% dintre bulgari şi 3% dintre români, dar nu reprezintă nici o îngrijorare pentru 

25% dintre cetăţenii U.E., 12% dintre bulgari şi 23% dintre români.  

 

8.6  PROBLEME LEGATE DE SECURITATEA INFORMAŢIILOR ŞI A DATELOR 

AVUTE DE UTILIZATORII DE INTERNET ÎN 2010 

40% dintre cetăţenii U.E., 25% dintre bulgari şi 10% dintre români au primit în cursul 

anului 2010 spam-uri. 30% dintre cetăţenii U.E., % dintre Bulgari, 2% dintre români în urma 

cumpărăturilor online au avut de a face cu una sau mai multe dintre următoarele probleme: 

virusarea calculatorului, primirea de spam-uri, abuzul informaţiilor personale transmise pe 

internet şi/sau alte încălcări ale vieţii private, pierderi financiare ca urmare a primirii unor 

mail-uri frauduloase sau redirecţionarea spre unele site-uri false sau utilizarea frauduloasă a 

cardului de credit, copiii au accesat site-uri inadecvate sau au luat legătura cu persoane posibil 

periculoase.  

8.7 ACHIZIŢII ONLINE 

Dacă în 2010 maxim 2% dintre români cumpăraseră un produs online, în 2014 s-au 

înregistrat câteva categorii pentru care românii au arătat un interes mai mare. Este vorba de 

achiziția online de haine sau articole sportive(6% față de 1% în 2010), filme muzică sau 

materiale online (4% în 2013 față de 2% în 2010). Un alt aspect interesant este faptul că 

românii preferă să cumpere de la vânzători cunoscuți din România și mai puțin din afară, fie 

că vorbim de cumpărături din țări UE sau non UE.  

 8.8 INTERESUL ROMÂNILOR PENTRU TRACTOARE 

Google trends permite  vizualizarea unor statistici legate de cei mai căutați termeni într-o 

anumită perioada. Perioada maximă disponibilă pentru analiză este 2004-2015. Datele 

                                                 
1 Spam = un proces de expediere a mesajelor electronice nesolicitate, de cele mai multe ori cu caracter comercial, de 
publicitate pentru produse și servicii dubioase, practicată în industria e-marketingului și de proprietarii de situri 
pornografice - http://ro.wikipedia.org/wiki/Spam 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Spam
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prezentate de Google Trends sunt unele dinamice (dacă se ia în considerare și perioada 

curentă) dar sunt un indicator important al determinării interesului pentru un anumit subiect.  

Pentru domeniul Agricultură și silvicultură cei mai căutați termeni din lume au fost: Farm - 

Field of study, Tractor - Product category,  Plant - Plant, Tree - Literature Subject, Chicken - 

Bird, Chicken - Bird, Agriculture - Area of study, John Deere - Manufacturing company, Seed 

- Industry și Egg –Food.  

Conform datelor furnizate de Google Trends România se află pe locul 9 în ceea ce 

privește numărul de căutări pentru  subiectul „Farm” și pe locul 3 în ceea ce privește numărul 

de căutări pentru subiectul „tractor”.  

Pentru termenul tractor au existat 46709 mențiuni în 63.000 de bloguri, 50.000 conturi 

de Twitter, 1200 surse online media, 15000 pagini publice Facebook, +3.1 mil cititori bloguri, 

+3.2 mil de utilizatori Facebook în perioada august 2014- august 2015. Cele mai multe 

mențiuni au fost în presă și pe pe facebook unde numărul cititorilor potențiali este de 3,1 

milioane în cazul presei scrise și de 8.4 milioane în cazul facebook. Cu ajutorul datelor 

furnizate de zelist se poate crea și un profil al cititorului potențial: bucureștean cu vârsta 

cuprinsă între 30-34 ani. 

 

Figură / Figure 12Mențiunile în presă pentru tractor august 2014-august 2015/ Press 

mentions for tractor in august 2014 – august 2015 

Figura 12 unde sunt prezentate  procentual aparițiile pe tipul sursei pentru categoria 

tractor  ilustrează impactul pe tipul sursei ajută la formarea unei imagini asupra importanței 

social media în România.  

  

https://www.google.ro/trends/explore#cmpt=q&cat=0-12-46&q=%2Fm%2F0g8p9
https://www.google.ro/trends/explore#cmpt=q&cat=0-12-46&q=%2Fm%2F0g8p9
https://www.google.ro/trends/explore#cmpt=q&cat=0-12-46&q=%2Fm%2F013xlm
https://www.google.ro/trends/explore#cmpt=q&cat=0-12-46&q=%2Fm%2F05s2s
https://www.google.ro/trends/explore#cmpt=q&cat=0-12-46&q=%2Fm%2F07j7r
https://www.google.ro/trends/explore#cmpt=q&cat=0-12-46&q=%2Fm%2F09b5t
https://www.google.ro/trends/explore#cmpt=q&cat=0-12-46&q=%2Fm%2F09b5t
https://www.google.ro/trends/explore#cmpt=q&cat=0-12-46&q=%2Fm%2F09b5t
https://www.google.ro/trends/explore#cmpt=q&cat=0-12-46&q=%2Fm%2F0hkf
https://www.google.ro/trends/explore#cmpt=q&cat=0-12-46&q=%2Fm%2F027v3x
https://www.google.ro/trends/explore#cmpt=q&cat=0-12-46&q=%2Fm%2F09dh0
https://www.google.ro/trends/explore#cmpt=q&cat=0-12-46&q=%2Fm%2F09dh0
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8.9 VÂNZĂRILE ONLINE ALE FIRMELOR 

În 2014 din totalul companiilor, în UE 18%  iar în România 8%, de asemenea 16%  

(UE), respectiv 7%( România) din firmele mici cu 10-49 angajați, 25% (UE), respectiv 9%( 

România) din firmele medii cu 50-249 angajați, 40% (UE), respectiv 15%( România) din 

firmele mari cu mai mul de 250 de angajați au primit comenzi prin intermediul unei rețele 

de calculatoare. 

 Companiile care vând online și care cel puțin 1% din Cifra de afaceri a fost realizată 

din vânzările online, conform datelor Eurostat preluate la data de 29.08.2015, pentru anul 

2014 au fost înregistrate: 

- în România  7% din total companiilor, 7% dintre companiile mici, 8% din companiile 

medii, 14% din companiile mari, 7% din companiile care au ca obiect de activitate 

activități profesionale, științifice și activități tehnice cu mai mult de 10 angajați, 8% 

din firmele de transport și depozitare, 10% dintre firmele cu Comerțul cu ridicata și cu 

amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (10 persoane angajate sau mai 

multe) 

8.10 SOCIAL MEDIA ÎN ROMÂNIA  

În luna iunie 2011, conform barometrului blogosferei lunii iunie realizat de către zelist, 

pe blogspot.com au fost postate cca 64000 articole,  dublu faţă de wordpress.com. Persoanele 

înregistrate pe wordpress şi care au postat cel puţin un articol în luna iunie 2011, 30% aveau 

între 19 şi 24 ani, 20.3% între 25 şi 29 ani şi 17.2% între 30 şi 34 ani, 43.5% erau din 

Bucureşti, 15.9% din Transilvania iar 11.6% din Moldova, iar 57.6% erau bărbaţi. (Zelist.ro, 

2011) 

Conform site-ului „zelist.ro”, un site care înregisterază activitatea a „7,179,025 posturi, 

5,699,459 comentarii, 25,180,075 twittere si 5,457,799 articole din presa online” (la data de 

26 iulie 2011) în perioada 18-24 iulie au fost 7034 bloguri active (cu cel puţin 1 post), în 

scădere cu 2.7% faţă de săptămâna anterioară din care 1668 (în scădere cu 1%) bloguri cu 

minim 5 posturi, numărul total de bloguri a crescut cu 0.1% ajungând la 62868. În săptămâna 

18-24 iulie s-au publicat 41336 de posturi şi s-au înregistrat 22490( în creştere cu 0,9%) 

comentarii. Marţi şi miercuri sunt zilele în care s-au înregistrat cele mai multe comentarii şi 

cele mai multe posturi. (Zelist.ro, 2011) 
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Un studiu Regus, publicat de capital.ro indică faptul că „jumătate din managerii 

companiilor românești au afirmat că s-au folosit de rețelele sociale pentru a atrage noi clienți 

în 2010”. (Bănilă, 2011) Majoritatea campaniilor de succes îmbină blogurile cu rețelele 

sociale, bazându-se și pe extensia acestora în rețelele sociale“. Acelaşi studiu indică faptul că 

doar 35% dintre companiile româneşti îşi încurajează personalul să se înregistreze pe reţelele 

sociale, faţă de 52% la nivel mondial (studiul Regus s-a desfăşurat în 80 de ţări, pe 17000 de 

manageri). Wall-street.ro mai notează că mai puţin de jumătate dintre companii româneşti 

accesează web-ul pentru a lua legătură cu clienţii şi doar 35% dintre companiile româneşti 

alocă o sumă mai importantă( până la 20% din bugetul de marketing) pentru activităţi pe 

reţelele sociale de afaceri: Cu toate acestea 70% dintre companiile româneşti recunosc faptul 

că „fără activitate în mediile sociale, strategiile de marketing nu mai pot avea un succes 

garantat”, dar 57% „subliniază faptul că trebuie să existe un echilibru între mijloacele de 

marketing, iar tehnicile tradiţionale trebuie îmbinate cu cele digitale pentru a avea succes 

campaniile de marketing”. (Goaga, Studiu: 35% dintre companiile romanesti isi incurajeaza 

angajatii sa se inscrie pe retele sociale, 2011) 

Din cele cca 3.6 milioane de conturi de pe facebook mai puţin de 14000 aparţin 

brandurilor înscrise pe facebrands(la data de 27 iulie 2011), site de monitorizare a activităţii 

facebook-ului în România. Pe twitter din cele cca 50000 de conturi doar 50 de firme au 

activitate constantă. (Bănilă, 2011) 

Gabriel Dombri, consultant în strategie şi marketing online, consideră că numărul 

firmelor active în social media este încă mic, iar campaniile desfăşurate nu sunt foarte 

eficiente deoarece se încearcă mai mult copierea campaniilor existente decât o abordare 

sistematică. G. Dobrini consideră că firmele ar trebui să dea mult mai multă importanţă 

poziţiei de social media manager, deoarece beneficiile campaniilor media pot fi foarte mari. 

De exemplu, o companie de protecţie şi pază „Nei Guard”, a reuşit în 6 luni, alocând doar 2% 

din bugetul general de marketing și comunicare să-şi crească  cu 20% numărul de clienţi. 

(Bănilă, 2011) 
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CAPITOLUL 9 EVOLUȚIA FIRMELOR CARE ACTIVEAZĂ PE PIAȚA 

TRACTOARELOR ÎN PERIOADA 2008-2014 

Piața utilajelor agricole în perioada 2009-2014 a fost una dinamică. Au fost ani care 

și-au pus amprenta atât în modalitatea de abordare cât și în mentalitatea persoanelor juridice 

dar și a  persoanelor fizice care au avut tangență cu acest segment de piață. 

Din păcate firmele selectate pentru analiză  nu au furnizat o tendință generală de 

evoluție în perioada analizată astfel că pe lângă evoluția Cifrei de afaceri raportată la numărul 

de angajati și a profitului brut raportat la numărul de angajați am făcut și o analiză a indicilor 

Cifrei de Afaceri raportați la anul precedent dar și la anul de bază 2008. 

Din Figura 13 (Cifra de afaceri generată de un angajat mediu)din 25 de firme analizate 

17(exceptând unii ani) (respectiv 62%) au avut constant o cifră de afaceri sub 1 milion lei în 

perioada 2009-2014. Angajații care au generat constant cea mai mare CA au fost angajații 

companiei MAP Mașini Agricole Performante, o companiei a cărui număr maxim de 63 de 

angajați a fost atins în 2014.  

 

Figură / Figure 13Cifra De Afacerigenerată de angajat mediuîn perioada 2009-2014 /Turnover generated by 
an average employee in 2009-2014 

 

Firma cu cei mai mulți angajați IPSO avea în 2009 un număr mediu de 506  

angajati iar la sfârșitul perioadei în 2014 mai avea doar 314. Este o companie care pare 

că a reușit să-și croiască un drum în conformitate cu noile cerințe dar și tendințe ale 

pieței. Da au fost pierdute aproape 200 de locuri de muncă dar rezultatele economice 

indică o revenire a companiei iar 2014 a fost al patrulea an consecutiv în care numărul 

său mediu de angajați a crescut. 
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 Ursa Mare Suceava și NHR Agroparterns sunt 2 firme care au reușit să-și crească 

în fiecare an  atât cifra de afaceri generată de un angajat cât și numărul de 

angajați.Prima de la 15 la 22, iar a doua de la 115 la 183. 

  Din datele extrase rezultă că cel mai mare profit (cca 385.000 lei) realizat 

de un angajat a fost înregistrat în 2013 la Valtrans Impex. Din reprezentările grafice se 

poate constata că nu a existat nicio companie care să înregistreze în perioada 2008 2014 

o creștere constantă a profitului generat de un angajat. 

 

Figură / Figure 14Profitul brut raportat la numărul de angajați în perioada 2009-2014 partea I /Gross profit 

by no of employees in 2009-2014 part1 

 

Figură / Figure 15Profitul brut raportat la numărul de angajați în perioada 2009-2014 partea a II a /Gross 

profit by no of employees in 2009-2014 part II 

 Mergând mai departe cu analiza putem vedea în figura 16(Rata de creștere a 

Cifrei de Afaceri cu bază fixă) că din totalul de 25 de companii analizate 20% au 

înregistrat pe toată perioada analizată creșteri ale Cifrei de Afaceri  raportat la anul de 
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bază 2008. Anul cu cele mai slabe rezultate raportate la anul anterior nu este după cum 

m-aș fi așteptat 2009 ci este anul 2013. În 2013, 54.16% din firmele analizate au 

înregistrări creșteri ale CA de maxim 10% față cu anul 2012. 

 

Figură / Figure 16Rata de creștere a Cifrei de Afaceri cu bază fixă /Growth rate of 
turnover with fixed base 

 Doar 12% dintre companiile analizate au avut în perioada 2009-2014 un ritm 

mediu anul de creștere(fig. 29) pozitiv. 

 Din datele analizate nu se pot trage niște concluzii clare. Ca în orice sector de 

activitate există companii care se descurcă mai bine și companii care se închid. 

Putem afirma cu siguranță că cele mai bune rezultate financiare le înregistrează 

compania cu cel mai mare număr mediu de angajați: Ipso Agricultura. Pierderile cele 

mai mari le-a înregistrat compania Tractoare Hoyo care de la 45 de angajați în 2012 a 

ajuns la 2 angajați în 2014. De asemenea, putem constata că în aproximativ 48% din 

companii s-au pierdut locuri de muncă. 2014 față de 2009 a fost un an sensibil mai bun: 

în 2009 numărul mediu de angajați era de 48.63, în 2014  numărul  lor a crescut la 

52.18; în 2009 CA medie era de 25.752.478,76 lei, în 2014 era de 46.764.341.35 lei 

adică cu cca 81.59% mai mare, iar profitul mediu  brut în 2009 era 1.008.407,96 lei, 

iar în 2014 cu cca 180% mai mare ajungând la 2.831.632,96 lei.   

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Arthur

Connection

Agrosez

Com

Farm

Tech

Valtrans

 Impex

Agromec

Stefanesti

Map Novus

Construct

General

Leasing

Autoconstruct

 Prod

Tehno

favorit

Agri

Alianta

Agrowest

Bmb

Ipso

Agricultura

Master

 lux

Agri

tehnica

Service

Agri

romex AD

Almos

 Agrorom

Green

Expert

Akheron

Serv

 Ursa

 Mare

Tractoare

 HOYO

NHR

agropartners

Agro

 Star

Valtec Avenue

Rata de creștere a Cifrei de Afaceri cu bază fixă
Growth rate of turnover with fixed base

2009

2010

2011

2012

2013

2014



37 

 

 

Figură / Figure 17Ritmul mediu anual de creștere /Average annual groth 

Dacă analizăm doar cei doi ani putem trage concluzia ca firmele analizate au 

crescut în perioada analizată, dar concluzia este una parțial corectă. Da cifrele sunt mai 

bune, dar ar trebui cuantificat și efortul depus și produsele care au generat cele mai 

bune rezultate. Dar aceste date nu sunt disponibilele publicului larg, iar atunci când 

sunt disponibile în cele mai multe cazuri sunt cosmetizate pentru a arăta mai bine.  

 

Figură / Figure 18Rata de creștere a Cifrei de Afaceri cu bază in lanț/ Growth rate of turnover with based 
chain  

 Ultima afirmație o pot susține prezentând activitatea companiilor în mediul 

online, un mediu accesibil publicului larg, comparativ cu ce spun statisticile despre 
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activitatea companiilor în mediul online, dar și intenția acestora de a folosi mediul 

online.  

9.1 DATE STATISTICE LEGATE DE ACTIVITATEA COMPANIILOR ÎN MEDIUL 

ONLINE 

La 25 noiembrie 2014 Eurostat (Eurostat, Social media - statistics on the use by 

enterprises, 2014) a publicat un raport intitulat: ”Companiile își măresc profilul pe 

internet utilizând social media”. 

Conform definiției date de Eurostat în acel raport, Social Media se referă la 

utilizarea unei suite de aplicații cum ar fi rețelele sociale, blogurile, distribuirea online 

de conținut multimedia pe diferite site-uri, wiki-urile. Social media este utilizată de 

către companii pentru a-și construi imaginea pentru promovarea unui produs dar și 

pentru a ajunge la publicul țintă așa cum dorește acesta să fie contactat. 

Un alt aspect important prezentat în document este și contextul în care s-a realizat 

acest studiu: ”Agenda digitala pentru Europa urmărește repornirea economiei europene 

și ajutorarea cetățenilor europeni și a companiilor europene de obține cât mai multe 

avantaje din utilizarea tehnologiilor digitale. Acesta este primul dintre cele 7 inițiative 

inițiate din Europa 2020 pentru a furniza creștere inteligenta, sustenabilă și inclusivă. 

Interesul mai larg al politicilor europene (Broad-based innovation strategy for the EU) este de a 

identifica oportunitățile de afaceri pentru lansarea unor servicii bazate pe activarea 

unor tehnologii cheie așa cum este social media. ” 

În România 42% dintre companii au website (față de 73% cât este media UE), 5% 

(media UE: 8%) au creat politici de utilizare social media, 17%(media UE: 28%) 

utilizează rețelele sociale, 3%(media UE: 10%) dețin blog/microblog, 8%(media 

UE:11%) distribuie conținut multimedia online,2%(media UE 6%) pun la dispoziția 

utilizatorilor unelte wiki pentru cunoștințe de bază, 14%(media UE: 28%) dețin un 

website și utilizează Social Media, 13%(media UE: 15%)utilizează un singur tip de 

social media,  6%(media UE: 15%)utilizează două sau mai multe tipuri de social media, 

19%(media UE: 30%)utilizează cel puțin un tip de social media. Astfel, companiile din 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/index_en.htm
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România pentru toate situațiile analizate de către Eurostat a înregistrat în anul 2013 

valori sub media UE. 

În baza de date Eurostat (Eurostat, Purpose of social media use [isoc_cismp], 

2015)este menționat și pentru ce foloseau în 2013 companiile (cu peste 10 angajați, 

fără sectorul financiar) social media: 

- 10%(media UE: 15%) pentru a primi o opinie din partea clienților sau pentru a 

le răspunde opiniilor, întrebărilor sau review-urilor; 

- 13%(media UE: 22%) pentru dezvoltarea imaginii companiei sau pentru 

promovarea unui produs; 

- 7%(media UE: 9%) pentru a-și implica clienții în dezvoltarea și inovarea unor 

produse sau servicii; 

- 10%(media UE: 9%) pentru a colabora cu partenerii(de exemplu furnizorii) sau 

alte organizații (de exemplu autorități publice, organizații non guvernamentale); 

- 7%(media UE: 9%) pentru a recruta personal. 

La momentul extragerii datelor singurele date disponibile erau pentru anul 2013. 

9.2 ACTIVITATEA ÎN MEDIUL ONLINE A FIRMELOR ANALIZATE 

Din cele 25 de companii chestionate am identificat Cont facebook pentru 16 dintre 

ele, cont Twitter pentru 2, cont Linkedin sau mențiuni ale angajaților pentru 17, cont 

Google Plus sau mențiuni ale angajaților pentru 16. Deoarece numărul conturilor dar 

și a conținutului a fost mai mare pe facebook am decis să analizez doar conturile de 

socializare de pe Facebook. 

Tabel / Table 3Evoluția paginilor de  Facebook a companiilor analizate iulie-august 2015/ Company facebook analysis july – 

august 2015 

Page Name 

Numele paginii 

Total no of 

fans 
Număr total 

de fani 

Fans 

grow
t 

Creșt

erea 
num

ărulu

i de 
fani 

Talkin

g abou 
Număr

ul 

mediu 
de 

persoa

na care 
vorbes

c  

despre 

Own 

posts 
Postă

ri 

propri
i 

likes 

Like-uri 

com

men
ts 

Co

men
tarii 

Shares 

Numar
ul de 

shares 

Users 

posts 
Postă

ri 

useri 

Interactio

n rate 
Rata de 

interacțiu

ne 

Respo

nse 
rate 

Rata 

de 
răspu

ns 

1. Tehnofavorit Bontida 417 11 1 0 0 0 0 0 0 0 

2. IPSO Agricultură 3137 240 231 10 380 0 26 0 1.3457 0 

3. Tractoare si utilaje agricole 825 50 9 15 56 0 2 0 0.4833 0 

4. General Leasing S.A. 662 61 10 1 39 0 12 0 8.0824 0 
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5. AGRITEHNICA 58 23 10 0 0 0 0 0 0 0 

6. Agromec Ștefănesti SA 497 19 7 2 3 0 0 0 0.308 0 

7. MAP - Masini Agricole 
Performante 

292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Agriromex AD 810 41 5 0 0 0 0 0 0 0 

9. Hoyo Tractoare Rasnov 57 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

10. NEW HOLLAND NHR 
AGROPARTNERS 

664 35 4 9 98 1 7 5 1.8232 0 

11. Green Expert 168 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. AgroStar 65 15 1 13 26 3 13 0 5.668 0 

13. SC Arthur Connection SRL 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Farmtech 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Agrowest BMB 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Ursa Mare Suceava 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Am  ales pentru analiza paginilor un  tool gratuit, cu versiune trial  pentru 15 

zile, mention.com dar care furnizează date doar pentru luna  curenta. 

Din tabelul 3 se poate  observa că   pagina cu cea mai bogată activitate este IPSO 

Agricultură care a avut o rată de interacțiune de 1,64% și care  a generat discuții în 

rândul a 231 conturi de socializare facebook. Majoritatea companiilor analizate s-au 

limitat în a-și crea contul de facebook fără ca mai apoi să se implice în creșterea 

numărului de fani, de postări. 

Unul dintre specialiștii în marketing online, David Merman Scott (care are pe 

twitter aproximativ 118000 de foloweri) consideră că o companie, în mediul online, ar 

trebui să informeze și să educe nu să întrerupă și să vândă. 

După cum se va vedea și din datele pe care le voi prezenta în continuare, prezența 

online a majorității companiilor analizate constă într-un site static( pe care se publică 

foarte puțin, a cărui design nu a fost actualizat), mențiuni în presă legate de participarea 

la târguri și expoziții, anunțuri de angajare sau parteneriate cu diferite instituții publice. 

În tabelul 4 cu ajutorul add on-ului similar web am prezentat evoluția traficului 

estimat pentru perioda aprilie 2015-iunie 2015, poziția în clasamentul Alexa, timpul 

petrecut pe site, numărul paginilor vizualizate, Bounce Rate, principalele surse care au 

dus traficul spre site-ul companiei. 
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Tabel / Table 4 Sumar traffic partea I/ Traffic summary part I 

 Similar WEB Trafic 

estimat 

Estimates trafic 

 

Locul in 

Clasamentul 

Alexa 

Alexa Rank 

Similar WEB  Timp pe site /numar 

pagini vizualizate 

Overview time online /no of visualised 

pages 

Similar WEB Sursa trafic 

Traffic sources 

Numele site-ului aprilie 

2015 

mai 

2015 

iunie 

2015 

Loc ALEXA Timp pe Site Pagini 

Vizualizat

e 

Bounce 

Rate 

Locul 3 Locul 2 Locul 1 

http://www.utilajeagro.ro/ 10000 7000 6000 1624888 3:30 3.45 46.72 referals direct link motoare 

de cautari 

http://www.generalleasing.ro/ 2000 2000 1000 4562383 1:05 5.77 70.83 retele 

sociale 

direct link motoare 

de cautari 

http://www.map-

agricultura.ro/ro/despre-noi-

7.html 

1000 500 1000 4591885 6:44 8.62 45.45 direct 

link 

referals motoare 

de cautari 

http://www.agromec-

stefanesti.ro/ 

1000 500 1000 4678603 3:20 4.43 46.91 retele 

sociale 

referals motoare 

de cautari 

http://tehnofavorit.ro/ 500 1000 1000 5017525 9:31 3.39 31.03 referals direct link motoare 

de cautari 

http://www.agrosez.ro/ro/ 2000 2000 2000 5168083 0:37 1.54 84.62 direct 

link 

referals motoare 

de cautari 

http://www.newhollandromani

a.ro/acasa.html 

2000 1000 1000 5838214 2:13 5.12 33.93  direct link motoare 

de cautari 

http://ipso.ro/agricultura/index

.php 

1000 1000 500 5864548 5:42 6.26 22.22 referals direct link motoare 

de cautari 

http://www.greenexpert.ro/ <500 <500 1000 7124113 1:49 3 30.77 direct 

link 

referals motoare 

de cautari 

http://agrostar.ro/ <200 <200 500 7308561 9:37 7 n/a  direct link motoare 

de cautari 

http://www.akheronserv.ro/ <200 <200 500 7467633 1:00 5.15 40 referals direct link motoare 

de cautari 

http://www.tractoravenue.ro/ 500 100 100 9124260 2:01 1.36 60.87 direct 

link 

referals motoare 

de cautari 

http://www.tehagro.ro/ 500 500 500 9829485 0:47 2.5 60 referals direct link motoare 

de cautari 

http://www.ursa-mare.ro/ 500 <250 500 10069025 0:49 2.35 40  referals motoare 

de cautari 

http://www.agriromex.ro/ 500 <500 500 11381764 3:50 2.41 50   referals motoare 

de cautari 

http://www.agrialianta.com/ <500 <500 500 16788752 n/a 1 100 referals motoare 

de cautari 

direct link 

http://www.autoconstruct.ro/ <250 <250 <250 17130351 2:43 17 n/a   direct link motoare 

de cautari 

http://www.agritehnica.ro/ 500 500 <500 17149891 0:38 3.71 n/a   direct link motoare 

de cautari 

http://www.valtecgroup.ro/ <100 <100 <100 17828416 0:04 1.62 50  motoare 

de cautari 

direct link 

http://www.novusco.ro/ 100 100 <50 18548737 1:36 2.48 n/a - direct link motoare 

de cautari 

http://www.agrowest.ro/ <100 <100 100 26310071 n/a 1 100   motoare 

de cautari 

http://www.farmtech.ro/ <250 <250 <250 27143466 n/a 1 100     motoare 

de cautari 

 

Se constată că pagina cu cel mai mare trafic a fost utilaje agricole, site care se 

plasează cel mai bine în topul paginilor world wide(pe locul 1.624.888) față de 

farmtech care e pe locul 27.143.466 

Am ales clasamentul Alexa deoarece în trafic.ro nu sunt indexate toate site-urile 

analizate. 
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Cel mai mare timp mediu petrecut pe site a fost de 9':31" unde s-au vizitat în 

medie 3.39 pagini, iar cel mai puțin s-a stat pe site-ul valtecgroup.ro: 4s timp în care s-

au accesat 1,62 pagini.   

Cel mai bun bounce rate 2, la momentul extragerii datelor a fost înregistrat pentru 

site-ul http://ipso.ro/agricultura/index.php,= confirmându-mi astfel observațiile: este firma cu cea mai 

mare Cifra de Afaceri, dar este și cea mai activă firmă în mediile sociale. 

O valoarea mică pentru bounce rate arată faptul că pornind de la pagina de 

aterizare pe site, vizitatorii doresc să afle tot mai multe și accesează astfel mai multe pagini 

ale site-ului. Bounce rate-ul trebuie corelat și cu timpul petrecut pe site. 

De exemplu http://www.agrosez.ro/ro/ are un bounce rate de 84.62, timpul mediu 

petrecut pe site este de 37 secunde, iar numărul paginilor vizualizate: 1.54 iar tehnofavorit.ro 

are un bounce rate de 31.03, timpul mediu petrecut pe site: 3.39 iar numărul paginilor 

vizualizat  este de 3.39.   

Tabel / Table 5 Sumar traffic partea a II a / Traffic summary part II 

 Similar Web - 

Tarile din care a 

fost accesat 

Accesed 

countries 

 Site-uri referal 

Similar Web Referal 

Căutări 

Similar WEB Search 

Numele site-ului Tara Pr

oc

en

t 

Site 1 Site 2 Site 3 Site 

4 

Cuvant1 Cuvant2 Cuvant 3 Cuvant 4 Cuvant 5 

http://www.novusc

o.ro/ 

Romania 10

0 

- - - - info.novus@novusco.co     

http://www.general

leasing.ro/ 

Romania 78

.9

3 

        achizitionare 

utilaje agricole 

prin fonduri 

europene 

olimac general 

leasing 

tractorase cu 

incarcator 

frontal 

cosituare cu 

discuri 

http://www.farmtec

h.ro/ 

Romania 10

0 

    farm tech incarcatoare 

articulate 

schaffer utilaje de incarcat cereale 

http://www.autoco

nstruct.ro/ 

Romania 10

0 

        agregat frigorific 

chereau 

dafuri tunate autoconstruct   

http://www.tehagro

.ro/ 

Romania 96

.7

5 

    sediile foton pe 

judete 

curele pentru 

cositoare 

rotativa 

foton 704 

pret 

tractor belarus 

http://tehnofavorit.r

o/ 

Romania 96

.2

3 

        tehnofavorit tehnofavorit 

sa bontida 

fabrica de 

moara 

bontida 

schema morii 

cu ciocanele 

rigle capete duze 

http://www.agrowe

st.ro/ 

Romania 10

0 

    agrowest.ro checci magli 

masina de 

plantat 

agrowest 

romania 

agrowest bmb srl 

http://www.utilajea

gro.ro/ 

Romania 76

.1 

metaca

utare.ro 

search.tb

.ask.com 

int.sear

ch.tb.as

k.com 

mag

icse

o.ro 

tractoare la mana 2 mini 

tractoare 

second hand 

romania 

tractoare 

mici 

masini si 

agregate 

agricole 

scheme 

nou tractor de 

vanzare 

 Similar Web - 

Tarile din care a 

fost accesat 

Accesed 

countries 

 Site-uri 

referal 

Similar 

Web 

Referal 

Căutări 

Similar 

WEB 

Search 

       

http://www.map-

agricultura.ro/ro/de

spre-noi-7.html 

Romania 97

.4

8 

urbo.ro    masini si agregate 

agricole 

map masini 

agricole 

performante 

maag 

romania 

cel mai bun 

tractor agricol 

deutz-fahr 

agroplus 75 piese 

romania 

http://www.agriteh

nica.ro/ 

Romania 89

.4

2 

        www.agritehnica.r

o 

prasitoare 

gaspardo 8 

randuri 

fendt 936 agritehnica 

service 

horsch.ro 

http://www.ursa-

mare.ro/ 

Romania 10

0 

bestjob

s.ro 

   motocositoare bcs 

noi 

motocositori 

forum 

ursa mare magazin piese 

claas 

ursa mare 

suceava 

http://www.agriro

mex.ro/ 

Romania 34

.6

6 

        gaspardo fabio 

plug 

agriromex gaspardo 

uragano 

4000 

semanatoare 

corona 

agriromex 

facebook 

                                                 
2 Bounce Rate = Numărul vizitatorilor care păresesc site-ul după ce au vizitat o pagină 

http://ipso.ro/agricultura/index.php
http://www.agrosez.ro/ro/
mailto:info.novus@novusco.co
http://www.agritehnica.ro/
http://www.agritehnica.ro/
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http://www.agrome

c-stefanesti.ro/ 

Romania 95

.7

3 

    agromec stefanesti freza 

agricola 

second hand 

scoala de 

tractoristi 

stefanesti 

masini de 

plantat rasaduri 

unde se face 

scoala de 

tractoristi 

ruteristi la iasi 

http://ipso.ro/agric

ultura/index.php 

Romania 88

.8

1 

bestjob

s.ro 

search.w

ebsearch

es.com 

    ipso ipso srl ipso.ro ipso srl 

bucuresti 

john deere 

romania 

http://www.newhol

landromania.ro/aca

sa.html 

Romania 89

.9

4 

    new holland nhr 

agropartners 

newhollan

d 

new holland 

romania 

new holland 

romania 

http://www.agrosez

.ro/ro/ 

Romania 71

.6

8 

        masina pintru 

facut gauri 

agrosez aparat de 

muls vasi 

structura 

cauzele de 

defectiune a 

aparatelor de 

muls 

semanatoare 

paioase cu 

fertilizare pret  

http://www.agrialia

nta.com/ 

Romania 68

.2

2 

agrialianta.ro   kubota romania agri alianta    

http://www.tractora

venue.ro/ 

Germania 41

.2

6 

forum.softpedia.com     tractoare noi 

carasebes 

s.c. aikom 

invest, s.r.l. 

ce avenue 

caransebes 

tractoravenue.r

o 

sc avenue 

http://www.valtecg

roup.ro/ 

Romania 58

.8

9 

    valtec     

http://www.akhero

nserv.ro/ 

Romania 81

.3

1 

bihor.anunturi-

agricole.ro 

    www.akheronserv.

ro 

combina 

claas 

germania 

prasitoare 

cu 

scarificato

r 

scarificator   

http://agrostar.ro/ Turcia 75

.8

7 

         

http://www.greene

xpert.ro/ 

Romania 58

.4

9 

        greenexpert ro       

 

O perioadă scurtă petrecută pe site și un număr mare de pagini vizualizate indică faptul 

că vizitatorul căută o anumită informație, nu găsește altceva care să-i distragă atenția, nu 

găsește informația dorită și merge în altă parte. Un timp mai mare petrecut pe site indică faptul 

că informația căutată a fost găsită și probabil au fost găsite și alte informații interesante, 

informații care l-au determinat pe vizitator să petreacă mai mult timp pe site. În cazul site-

ului tehnofavorit.ro, având în vedere informațiile prezente pe site și numărul mic de pagini 

vizualizate și că pentru a ajunge pe site s-au folosit interogări ca tehnofavorit, bonțida, moara 

bonțida, ciocănele, rigle capete duze(tabelul 5) se poate presupune că vizitatorul căuta 

numărul de telefon și după ce l-a găsit a și contactat telefonic firma.  

Pentru site-urile analizate în 90% din cazuri vizitatorii au ajuns pe site în urma unei 

căutări pe Google. O altă modalitate de aterizare pe site sunt prin introducerea directă a adresei 

site-ului dar și prin redirecționări sau linkuri externe găsite pe alte site-uri. 

Nu se poate afirma că pentru site-urile cu un bounce rate mai bun modalitate de 

aterizare pe site a fost prin link direct sau că un trafic mai bun aduce și un bounce rate mai 

bun. 

În tabelul 5 se poate vedea că în principal site-urile sunt accesate din România, că 

numărul legăturilor externe este atât de mic încât o aplicație ca Similar Web nu o poate 

înregistra, că pentru companiile mai mari se caută date despre firmă, iar companiile mai mici 

ar putea obține un trafic mai bun dacă ar prezenta și ar vinde pe site tractoare/utilaje agricole 

dar și dacă ar prezenta mai multe informații legate de utilizarea produselor. 

http://www.akheronserv.ro/
http://www.akheronserv.ro/
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Tabel / Table 6Sumar trafic partea a III a /Trafic sumary part III 

 Site-uri similare 

Similar WEB Similar Sites 

Open SEO Stats Pagini 

Indexate 

Indexed pages 

Linkuri interne./Externe 

Open SEO Stats Page info 

Numele site-ului Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Google Bin

g 

Internal Links Extern

al links 

http://www.novusco.ro/ benza.ro astools.ro valinst.ro myo.ro 108 61 62 0 

http://www.generalleasing.r

o/ 

myo.ro agromashina.

moldagro.md 

ns-agro.com akheronserv.ro 458 155

0 

53 13 

http://www.farmtech.ro/ melfiora.ro farmtrac.com.

ro 

feeder.ro agro-business.ro 121 36 22 16 

http://www.autoconstruct.r

o/ 

afaceri-

intermediari 

emerald-

auto.ro 

vinvest.ro comunicatedeafaceri.r

o 

189 29 15 2 

http://www.tehagro.ro/ evenimentul

delux.ro 

masterpub.ro culegatoare-

porumb.ro 

deluxe-lifestyle.ro 169 67 24 0 

http://tehnofavorit.ro/ nae.se primat.ro tehnofavorit.pr

ofitromania.ro 

inmateh.eu 216 653 17 0 

         

http://www.agrowest.ro/ candemir.co

m.tr 

apdrp.ro diskosvarna.gr grimmeuk.com 191 80 12 0 

http://www.utilajeagro.ro/ tractoare-

foton.ro 

agro-varro.ro adv.justbeenpai

d.com 

makemoneyweb.yolas

ite.com 

2220 236

0 

57 4 

http://www.map-

agricultura.ro/ro/despre-

noi-7.html 

agricol.allsh

op.ro 

mert-san.ro agritech-

utilajeagricole.r

o 

prodagrotehnic.ro 804 473 16 3 

http://www.agritehnica.ro/ masiniutilaj

eagricole.ro 

mert-san.ro automaturatoar

e.ro 

mewi.ro 250 77 62 12 

http://www.ursa-mare.ro/ agrounivers

al.ro 

ioanistrate.ro tractoare-

dolj.ro 

echipamenteagricole.r

o 

106 590 8 1 

http://www.agriromex.ro/ validator.w3

.org 

jigsaw.w3.org rocast.ro sercoservice.ro 378 376 29 3 

http://www.agromec-

stefanesti.ro/ 

smartsecurit

ytech.ro 

agromashina.

moldagro.md 

agros.ro primat.ro 246 200

0 

79 1 

http://ipso.ro/agricultura/in

dex.php 

unitrack.gr linfis.si farmer200.com jcb.hu 1150 46 9 3 

http://www.newhollandrom

ania.ro/acasa.html 

nhr.ro combine.web

garden.ro 

myo.ro apimar.eu 254 207

0 

17 2 

http://www.agrosez.ro/ro/ utilaje.ro utilajeagricole

noi.ro 

argosez.ro mulgatoare-

vaci.blogspot.ro 

1460 1 98 3 

http://www.agrialianta.com

/ 

torop.net wsb.torop.net agri-

transport.com 

mascus.ro 36 33 8 21 

http://www.tractoravenue.r

o/ 

technique.ro gardelina.bizo

o.ro 

tractoareavenu

e.ro 

agricultura-utilaje-

forestiere.oferta.aaz.r

o 

16 16 9 4 

http://www.valtecgroup.ro/ bogasiu.ro inchirieri-

macara.ro 

rai88.ro hosting.hinter.ro 30 14 14 0 

http://www.akheronserv.ro/ akheronserv

.bizoo.ro 

akheronserv.i

nfoferma.ro 

agrimachine.inf

oferma.ro 

claas.webgarden.ro 39 38 25 5 

http://agrostar.ro/ feroneria.ro agrimob.ro mascus.ro krisarotrans2009.ro 132 25 26 1 

http://www.greenexpert.ro/ ingcomion.b

izoo.ro 

tractoareagric

ole.ro 

agrouniversal.r

o 

agroindholboca.3x.ro 184 24 6 0 

 

În tabelul 6 se pot vedea care sunt site-urile cu un conținut similar cu al site-urilor 

analizate.  Niciunul dintre site-urile analizate nu apare ca site similar pentru vreun alt site 

analizat. Pentru unele site-uri analizate site-urile similare fac parte dintr-un domeniu diferit 

de cel al tractoarelor și utilajelor agricole. 

Cele mai multe pagini indexate Google(care apar ca rezultate ale căutărilor) conform 

Open Seo Stats, deține utilajeagricole.ro care comercializează online utilaje agricole. Le locul 

doi, cu cele mai multe pagini indexate Google – 1460 se află agrosez.ro care de asemenea 

comercializează online utilaje agricole. 

În cazul firmelor analizate se observă o tendință de utilizare a motorului de căutare 

Google în defavoarea altor motoare de căutare ca Bing.  
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 Open seo stats furnizează și alte date importante în analiza unui site, cum ar fi numărul 

de linkuri interne și externe. Linkurile interne reprezintă numărul de pagini ale site-ului iar 

linkurile externe reprezintă numărul de linkuri spre alte site-uri. De exemplu agrosez.ro are 3 

linkuri externe, iar pe site sunt trecute linkurile spre conturile de youtube, facebook și twitter. 

Lipsa linkurilor externe poate indica lipsa site-urilor de socializare sau lipsa unei politici 

comune în administrarea conturilor de pe retelele sociale.  Un număr mare de pagini indică 

faptul că site-ul respectiv are pagini de prezentare și/sau comercializare pentru mai multe 

utilaje agricole. 

CAPITOLUL 10 PROPUNERI ŞI CONCLUZII 

 

În această lucrare am încercat să identific acele elemente ale sistemului de management 

al calității care ar putea fi schimbate cu costuri minime dar care ar putea produce efecte 

importante unei companii. 

Am plecat de la ideea că în centrul oricărei activități stă omul și că pregătirea lui, 

relațiile cu cei din jur, atittudinea lui influențează foarte mult activitatea firmei din care face 

parte. 

În subcapitolul 2.5 am prezentat definiția sistemului calității: 

Un sistem al calităţii vizează: identificarea tuturor serviciilor legate de calitate; distribuţia 

responsabilităţii;stabilirea relaţiilor de colaborare. 

El trebuie să fie ,,transparent” în aşa fel încât organizaţia, cât şi clienţii săi să înţeleagă 

clar cum intenţionează firma să se asigure că produsele sale vor satisface toate cerinţele 

calităţii. 

Iar în capitolul 2.3 sunt enumerate câteva metode de îmbunătățire a calității, iar una 

dintre acestea are ca principiu de bază QFD-ul (Quality Function Deploiment) – un sistem de 

metode capabile să administreze, să dirijeze şi să organizeze „pas cu pas” calitatea la toate 

nivelurile unui agent economic, ţinând cont de necesităţile beneficiarilor de produse în 

realizarea acestor exigenţe. 

Conform conceptului Kaizen „Dacă ai grijă de calitate, profiturile vor avea grijă de 

ele însele! Prioritar este ,nu cercetarea rezultatelor,ci a proceselor care conduc la aceste 

rezultate şi implicit a lucrătorilor. Rezultatele se obţin datorită oamenilor. Indicatorii 
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economici sunt consecinţe ale proceselor productive, de aceea atenţia trebuie acordată 

prioritar lucrătorilor” 

În Standardul SR EN ISO 9000:2006 unul din cele cele opt principii ale managementului 

calităţii este: 

1) Orientarea spre client: compania trebuie să-şi cunoască cât mai bine clienţii 

deoarece depinde în mod direct de ei. Ea trebuie să le cunoască necesităţile curente şi 

să le anticipeze pe cele viitoare pentru a i le putea satisface. 

Cu ajutorul instrumentului chestionar am realizat un studiu de piața aplicat firmelor de 

pe piața utilajelor agricole. Am selectat acele firme care sunt prezente la târgurile de 

specialitate deoarece am considerat că prezența lor la un târg este un indicator al gradului de 

orientare spre client. 

Am urmărit cu acest studiu să dacă firmele de pe piața utilajelor agricole au un sistem de 

management al calității certificat și dacă știu ce înseamnă el. 

Conform rezultatelor studiului 50% dețin un sistem de management al calității certificat. 

Nu am putut determina și care sunt principalele firme care se ocupă cu certificarea pe acest 

segment de piață. 

Un alt punct urmărit în studiu a fost să determin dacă existența unui sistem de 

management al calității certificat are vreo influență asupra perioadei medie de timp  după 

care apar defecțiuni la produsele comercializate. Din datele obținute cu ajutorul softului 

SPSS a rezultat că influența nu este relevanță și că se acceptă ipoteza nulă: lipsa unei 

legături. 

În prezent companiile încearcă să reducă numărul furnizorilor pentru a putea avea o 

influenţă mult mai mare şi directă asupra calităţii şi a unei distribuţii performante din partea 

furnizorilor. (Roberta Russel et all) 

Tot mai mult firmele pretind furnizorilor să aibă implementat acelaşi sistem de 

management al calităţii  ca şi ele sau să îi includă în sistemul lor de management al calităţii. 

Întrebarea 12 din chestionar comerciat a avut rolul de a vedea dacă pe această piață 

există această tendință. Din răspunsurile primite a rezultat că da există și pe piața studiată 

această tendință deoarece 35.5% din răspunsuri au indicat includerea partenerilor în sistemul 

de management al calității. Dar la ultima întrebare din chestionarul aplicat companiilor 

firmele au indicat ca principală problemă cu care se confruntă atunci când trebuie să întârzie 



47 

 

remedierea unei probleme ca fiind distanța față de furnizor 27.3% distanța față de client 

18.2% și distanța față de producător 12.1%. 

Am vrut să determin dacă firmele simt și alte beneficii după certificare. După 

prelucrarea datelor a rezultat faptul că principalele direcții în care s-a simțit certificarea au 

fost după cum era de așteptat a crescut calitatea produselor serviciilor(50% din cazuri), s-a 

îmbunătățit orgaizarea(42.9% din cazuri) dar a crescut și productivitatea 28.6.(Întrebarea 

corespunzătoare din chestionar este întrebarea 13 pentru care  am pe varianta răspunsuri 

multiple). 

A fost dezamăgitor pentru mine să aflu că principalele motive pentru care firmele aleg să 

se certifice sunt pentru că le cer alții: uniunea europeană (33.3%), clienții (11.9%), furnizorii 

(9.5%), dar pentru una din 3 firme principala motivație este eficientizarea activiății. 

La întrebarea 22 din chestionar companiile au indicat ca principală cauză a defecțiunilor 

lipsa de experiență a manipulatorilor(25%) și exploatarea intensă(42.2%). Aceste răspunsuri 

confirmă astfel proasta tehnologizare din domeniul agricol și lipsa personalului calificat.  

În teorie și din declarații firmele înțeleg ce înseamnă orientarea spre client de exemplu, 

dar prezența lor în mediul online indică contrariul. 

Din rezultatele studiului relațiile cu clienții sunt considerate a fi bune și foarte bune, dar 

în majoritatea cazurilor analizate între firme și clienți nu există o relație în mediul online. Se 

poate astfel afirma că firmele nu cunosc necesitățile curente ale clienților și nu vor reuși 

astfel să le anticipeze pe cele viitorare. 

Din datele statistice prezentate în această lucrare și preluate de pe Eurostat românii sunt 

tot mai interesați de domeniul agricol(a crescut numărul exploatațiilor agricole de mici 

dimensiuni), sunt la curent cu noile tendințe drept dovadă sunt creșterea numărului de 

utilizatori de internet, a terminalelor mobile(tablete, telefoanele inteligente) cumpărate de 

români. Au crescut achizițiile de produse online, cu toate că există încă o mare doză de 

neîncredere în mediul online.  

Conform datelor furnizate de Google Trends românii ocupa locul 3 în lume în ceea ce 

privește căutarea termenlui tractor pe google într-o perioadă lungă de timp ianuarie 2004 –

prezent. În plus datelor furnizate special pentru această lucracre de către Zenit există multe 

mențiuni pentru expresia tractor în media online monitorizată de ei (cca 200 de mențiuni pe 
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zi), iar cea mai mare influență o are rețeaua de socializare Facebook, rețea pe care sunt cca 8 

milioane de utilizatori( mai bine de o treime din populația României). 

Principalele elemente care consider că se pot schimba relativ ușor sunt în primul rând 

implicarea activă în mediul online mai ales pe rețelele sociale. Am arătat în capitolele 

anterioare că românii sunt tot mai prezenți în mediul online dar din păcate, în general doar 

companiile mari se implică activ pe rețelele de socializare acolo unde românii își petrec atât 

de mult timp. 

De asemenea am arătat că există un interes crescut pentru expresia tractor. Sunt foarte 

multe căutări pe google pentru acest termen, sunt multe apariții în presă pentru cuvântul 

tractor, dar este greu de contorizat câte se referă strict la domeniul agricol. Companiile ar 

trebui să profite de acest lucru și să creeze materiale utile pentru internauți și care să le permită 

să își dezvolte imaginea în mediul online. 

Foarte mulți specialiști în social media consideră că ar trebui în primul rând să oferi și 

abia apoi să ceri cu alte cuvinte firmele ar trebui să încerce să vândă mai puțin și să ofere mai 

mult conținut valoros. 

De asemenea companiile ar trebui să țină mai mult cont de noile tendințe în marketing 

și să încerce să personalizeze serviciile oferite clienților. Din slaba prezență online a 

companiilor analizate se poate desprinde concluzia că afacerile se fac în continuare după 

modelul vechi de business și că încă nu înțeleg pe deplin ce presupune un sistem de 

management al calității. 

Companiile utilizând instrumente de analiză adecvată: chestionarelor de dimensiune 

redusă ar putea face studii de piață pentru a identifica acele elemente care ar putea-o ajuta să-

și crească businessul. 

Am scos în evidență  în primele capitole și de ce elemente ar trebui orice business să 

țină cont în condițiile actuale. 

Mi-aș fi dorit să pot determina dacă există o legătură între investițiile în social media 

și cifra de afaceri, din păcate pentru companiile analizate din cauza prezenței slabe în mediul 

online nu se pot face astfel de calcule. Am încercat însă să arăt că pentru alte piețe există 

beneficii pozitive atunci când se utilizeaza social media. 
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Sunt multe studii și în România în care este prezentată situația companiilor și legăturile 

lor cu social media dar nu am reușit să identific un studiu relevant pentru piața utilajelor 

agricole. 

Am arătat în această lucrare și interesul crescut pentru agricultură, dar  și că 

productivitatea  este în continuare mică datorită slabei tehnologizări. 

Din punctul meu de vedere consider că în prezent există o mare prăpastie între 

comercianți și potențialii clienți și că social media ar putea juca un rol de intermediar. 

Ca direcții viitoare de studiu consider că ar fi interesat de realizat mai multe studii mici 

care să fie validate cu ajutorul noilor instrumente de analiză și interpretate. 

Pentru companii ar fi util să își construiască comunități în jurul lor, să fie mai 

transparente, să fie mai deschise la nou, să își educe personalul în spiritul noilor vremuri. 
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