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I. CARACTERISTICA DE BAZĂ A ORGANIZAȚIEI 

Agenția de publicitate Grafic Prim SRL este specializată în elaborarea și implementarea 

strategiilor de comunicare. Ei au reușit să se mențină pe piață deja de mai mulți ani în acest 

domeniu. 

În procesul de elaborare a strategiilor de promovare și de efectuare a cercetărilor, Grafic Prim 

SRL creează un spațiu pentru idei, un mediu foarte apropiat de realitate în care accentul principal 

sunt experiențele umane și acestea stabilesc regulile jocului. 

Agenția de publicitate Grafic Prim SRL este locul în care ideile se nasc și devin realitate. Noi 

generăm și dezvoltăm idei, iar pe cele mai bune le transformăm în istorii de succes. Toate eforturile 

noastre le direcționăm astfel, încât clienții noștri să obțină cele mai bune rezultate și să beneficieze 

la maxim de lucrul nostru. Când spunem „spațiu pentru idei” – vorbim despre ideile inovative 

care prind viață, inclusiv datorită clienților și partenerilor agenției noastre. Scopul nostru este să 

lăsăm o amintire memorabilă, o impresie profundă acolo unde nemijlocit nutresc ideile – în mințile 

oamenilor. 

Datorită experienței vaste în domeniul publicității și a studiului neîncetat al pieței, noi 

întotdeauna știm ce mesaj publicitar va avea un efect mai mare și în ce context. În activitatea 

noastră, ne bazăm pe nevoile tot mai complexe ale consumatorului și lucrăm neîncetat la 

satisfacerea lor. 

Nu suntem o simplă agenție de publicitate pentru că în tot ce facem, noi urmărim să: 

 Ajutăm cele mai de succes branduri să interacționeze cu consumatorii săi prin cele mai 

potrivite mesaje. 

 Studiem comportamentul consumatorilor identificând diferențele dintre percepțiile 

acestora. 

 Ne asigurăm că brandurile informează oamenii și duc o comunicare corectă, creând astfel 

un mediu de comunicare pentru ei. 

 Controlăm procesul de comunicare, optimizând regulat planurile clienților noştri de a 

atinge rezultate maxime prin eforturi minime. 

 Dăm viață ideilor și le dezvoltăm în proiecte de amploare. 

Societatea Comercială GRAFIC PRIM SRL a fost fondată la data de 05.01.2004, cu sediul 

în municipiul Chișinău, strada Teilor 4/2, of. 57. 

Conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 34186 din 28.09.2020 

(Anexa 1), obiectul principal de activitate al societății este constituit din: 

1. Publicitate; 

2. Tipărirea altor publicații (cărți, broșuri etc.); 

3. Fabricarea de structure și tâmplării metalice pentru construcții; 
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4. Activități de consultare pentru afaceri și management; 

5. Alte tipuri de comerț cu ridicata; 

6. Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic; 

7. Fabricarea altor articole din material plastic; 

8. Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile; 

9. Comerțul cu ridicata al resturilor, deșeurilor și materialelor recuperabile. 

Capitalul social a constituit 304343 lei. 

Rezultatele activității companiei din 2004 până în prezent sunt cuantificate în următoarea 

figură: 

 

Figura 1. Rezultatele activității companiei 

Sursa: elaborat de autor 

Serviciile propuse de companie sunt următoarele: 

 Brandare și Design; 

 Marketing; 

 Publicitate exterioară; 

 Plasarea publicității; 

 Carduri din plastic; 

 Poligrafie; 

 Web & Digital. 

1. Brandare și Design 

Acestea sunt soluțiile care ar trebui să modeleze în consumători încrederea, loialitatea, emoția, 

recunoașterea și memorarea brăndului dvs.! 

Există sute de branduri de care nu ne vom mai aminti niciodată. Acest lucru nu se datorează 

faptului că acestea sunt greu de cumpărat sau de găsit, ci pentru că nu au putut să vă atragă atenția, 

să vă trezească încrederea și loialitatea. 
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Elaborarea Brand-ului — nu este o sarcină trecătoare, este începutul istoriei de succes a 

companiei tale! 

NAMING - Crearea profesională a denumirii brăndului. Numele este unul dintre primii 

factori de atractivitate a brăndului pentru public și competitivitatea pe piaţă. 

Rezutatul Dvs: 

 Denumire unică 

 Atenția publicului țintă 

 Avantaj competitiv 

CREAREA LOGO-ULUI 

Crearea unei imagini vizuale care formează asociații puternice cu ideea afacerii. Crearea unui 

logo este una dintre cele mai importante etape în construirea comunicării cu consumatorii. 

Designerii și comercianții noștri vă vor oferi un logo conceput pentru a se potrivi afacerii dvs. și 

publicului vizat. 

Rezutatul Dvs: 

 siglă memorabilă 

 Imagine holistică a mărcii 

 100% atenția auditoriului 

ELABORAREA SLOGANULUI 

Puterea sloganului - creativă și distructivă - este subestimată de mulți. Crearea unui slogan de 

succes poate consolida semnificativ campania publicitară. Dacă publicitatea este motorul 

comerțului, atunci sloganul este un elementul controlului direcției. 

Rezutatul Dvs: 

 Slogan ca un îndemn 

 Reflectarea poziționării mărcii dvs. 

 Evidențierea avantajului produsului dvs. 

ELABORAREA STILULUI CORPORATIV 

Un singur concept vizual-grafic care afișează filosofia, valorile și perspectivele dezvoltării 

brandului companiei. Identitatea corporativă de înaltă calitate a companiei se bazează pe o 

combinație de elemente de stil speciale - grafică, culori, fonturi, care oferă mărcii o percepție 

rapidă asupra avantajelor sale. 

Rezutatul Dvs: 

 Avantaj competitiv 

 Alegerea cumpărătorului în favoarea produsului dvs. 

 Compania dvs. este elegantă, modernă și unică 
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CREAREA BRAND BOOK 

Brand book – este o carte în care sunt înregistrate toate etapele dezvoltării identității 

corporative, conținutul și caracteristicile acesteia. Conține principii de aplicare a elementelor de 

identitate corporativă, explicații pentru tipografii și agenții de publicitate, păstrând astfel unitatea 

în reproducerea identității corporatiste pe diverse media. 

Rezutatul Dvs: 

 Dezvoltarea conceptului de promovare a mărcii 

 Identitate corporativă unică 

 Poziționarea exactă pe piață 

2. Marketing  

Spre deosebire de companiile de publicitate simple, noi ne ocupăm de marketing strategic şi 

integrat. Cufundarea profundă în proiecte, analizele competente, înțelegerea tehnologiilor 

reprezintă cheia cooperării rezultative și punerea în aplicare a celor mai interesante proiecte și 

sarcini. 

Marketing – Nu este scopul final! Veți obține – creșterea vânzărilor, extinderea bazei de 

clienți și dezvoltarea afacerii – în PapaPrint știu cum să o facă! 

ELABORAREA PLANULUI DE MARKETING SI A STRATEGIEI 

Strategia de marketing vă va permite să repartizaţi corect investiţiile pentru a câștiga mai mult. 

Sarcina noastră: 

 Creșterea eficienței bugetului și a reclamei companiei Dvs. 

 Creșterea fluxului clienţilor de intrare 

 Creșteți încrederea clienților și loialitatea față de brandul Dvs. 

ELABORAREA ŞI INTRODUCEREA PE PIAŢĂ A NOULUI BRAND 

Strategia de marketing a unui produs nou - este un instrument practic cu ajutorul căruia puteți 

crea un produs potrivit pentru consumator. 

Sarcina Noastă de a răspunde la întrebări : 

 Unde să producem? 

 Când să producem? 

 Ce preț va satisface consumatorul? 

REBRENDING ŞI RESTAYLING 

Schimbarea fundamentală a elementelor filosofiei și stilul brandului precedent pentru a intra 

într-o nouă etapă de dezvoltare . 

Sarcina noastră: 

 Să stabilim un mecanism de comunicare a companiei cu clienții 
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 Să extindem publicul țintă 

DESCHIDEREA NOILOR BIROURI ȘI PUNCTELE DE VÂNZARE 

Comandând serviciul "deschiderea noilor puncte de vânzăre", obțineți lista recomandată de 

locuri, luând în considerare traficul și obiectivele companiei. Și conceptul elaborat al noului punct 

de vânzare, pentru dezvoltarea rapidă a vânzărilor. 

Sarcina noastră: 

 Elaborarea conceptului a unui nou punct de vânzare 

 Merchandising și producția publicitară 

 Creșterea rentabilității noului punct 

MERCHANDISING 

Poziţionarea corectă crește veniturile cu încă 15%, iar metodele "viclene" de merchandising - 

cu încă 25%. În general, nivelul de vânzări din magazin, în cazul în care principiile de 

merchandising sunt respectate la poziţionarea mărfurilor, poate fi cu 200-300% mai mare decât în 

cazul unei alt punct analogic, în care afișarea mărfurilor este nestructurată. 

Sarcina noastră: 

 Creșterea veniturilor 

 Prevenirea unui deficit de produsuri 

 Optimizarea vizuală a spațiului de raft 

Elaborarea merchandising book, vă va ajuta să respectați în viitor echilibrul asortimentului 

ELABORAREA ŞI LANSAREA PROMOŢIILOR PUBLICITARE ŞI 

EVENIMENTELOR-PR 

Campania de publicitate — este o mica lupta pentru atentia si recunoasterea publicului. Și 

experții noștri vă vor ajuta să câștigați această bătălie! 

Sarcina noastră: 

 Demonstrarea unicitatății produsului Dvs. 

 Evidențierea avantajelor concurențiale 

 Definirea conceptului de poziționare a produsului Dvs. 

ELABORAREA MATERIALELOR PENTRU MARKETING 

Noi elaborăm prezentări cu ajutorul cărora puteți lansa în mod eficient compania dvs., să 

descrieţi în mod clar despre serviciile și beneficiile produsului dvs. 

Sarcina noastră: 

 Vă ajutăm la negoicieri 

 Vă ajutăm în obținerea clienţilor 

 Vă ajutăm să prezentați în mod eficient produsul sau compania dvs. 
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ELABORAREA MATERIALELOR PROMOŢIONALE ŞI DE RECLAMĂ 

Papa Print oferă o gamă largă de servicii pentru producerea materialelor publicitare tipărite, 

cum ar fi: cărți de vizită, broșuri, buclete, pungi, pliante, cataloage etc. 

Sarcina noastră: 

 Elaborarea materialelor eficiente 

 Vă ajutăm în atragerea noilor clienți 

 Demonstrarea din cea mai bună parte a companiei, produsul sau serviciul dvs. 

PRODUCEREA FOTO ȘI VIDEO 

Demonstrarea din cea mai bună parte a companiei, produsul sau serviciul dvs. 

Sarcina noastră: 

 Să comunice consumatorului informațiile necesare 

 Asigurarea că scopul anunțului este îndeplinit la 100% complet 

 Formarea unei impresii pozitive despre companie 

CERCETARE DE MARKETING 

Cercetarea de marketing - este procesul de studiere a publicului țintă, precum și colectarea și 

analizarea datelor despre concurenți. Facem acest lucru de 15 ani și rezolvăm cu ajutorul 

cercetărilor problemele companiilor. 

Sarcina noastră: 

 Identificăm oportunitățile și punctele vulnerabile ale companiei dvs. 

 Identificăm punctele tari și punctele slabe 

 Oferim soluții pentru problemele dvs. 

 Creștem eficiența companiei dvs. 

3. Reclamă exterioară 

În fața concurenței agresive, companiile încearcă să adopte o poziție mai stabilă pe piață. În 

aceste scopuri, publicitatea în aer liber (stradă) este ideală, o caracteristică distinctivă fiind 

inevitabilitatea contactului vizual cu mesajul publicitar. Oferă un nivel ridicat de acoperire a 

audienței, numărul și compoziția personală care se schimbă aproape în fiecare minut. 

LIGHTBOX 

Box Iluminat – soluţie economică şi eficientă pentru afacerea dvs. Ele sunt utilizate nu doar 

ca purtători de publicitate în aer liber, ajutând la evidențierea mesajului dvs. într-un flux imens de 

informații, dar și ca elemente de design pentru fațadele caselor, centrelor de afaceri, băncilor, 

magazinelor și altor obiecte. Ele sunt clar vizibile în întuneric, astfel încât acestea sunt adesea 

stabilite ca semne, indicatori, meniuri luminoase. Stabilitatea structurii este asigurată de un carcas 

metalic sau din aluminiu. 

https://papaprint.md/ro/plasarea-publicitatii/
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PRODUCEREA LITERILOR ILUMINATE 

Din toate varietățile de semne publicitare, astăzi cele mai solicitate sunt literele volumetrice. 

Astfel de structuri sunt folosite pretutindeni: pe biroul de informații, pe fațada clădirii sau în bar. 

Literile voluminoase transmit informații direct consumatorului - simplu și concis. 

PRODUCEREA DE LITERE PSEUDO-VOLUMETRICE, NEILUMINATE 

Aceasta este o formă eficientă, spectaculoasă și populară de publicitate în aer liber. Fontul 

original al literelor volumetrice, culorile frumoase, forma neobișnuită și dimensiunile destul de 

mari vor atrage cu siguranță atenția viitorului dvs. client și vor sublinia identitatea corporativă 

unică. 

PRODUCEREA DE LITERE CU ILUMINAREA CONTURULUI PE FUNDAL 

Pseudo-volumetrică litere pot fi făcute cu iluminare din spate. În interior această opțiune va 

servi ca o soluție excelentă pentru iluminatul decorativ. Și iluminarea externă a literelor pseudo-

volumetrice va fi potrivită pentru designul în aer liber. Acest tip de iluminat este cel mai economic. 

BRANDARE AUTOMOBILE 

Publicitatea pe mașină - o modalitate economică foarte bună de a plasa anunțuri de reclamă. 

Publicitatea pe mașină atrage atenția șoferilor, pasagerilor și chiar trecătorilor. Iar datorită 

proximității și disponibilității acestui tip de publicitate, aceasta provoacă o atitudine mai pozitivă 

a potențialilor clienți. Această metodă de publicitate, spre deosebire de altele, nu are practic nici o 

șansă de a fi neprofitabilă. 

PRODUCEREA DE STELLE PROMO 

Avantajele acestui tip de publicitate sunt că, spre deosebire de panourile simple, ele nu se 

limitează la o structură strictă în ceea ce privește aspectul lor, ceea ce deschide libertatea pentru 

soluții creative de design la proiectare. În afară de faptul că stella este un tip de publicitate foarte 

eficient, este și una de prezentare a statutului. 

IMPRIMAREA PE «ORACAL» 

Imprimare pe Oracal este un mod rapid și eficient prin care puteți aduce informații 

utilizatorului final fără a cheltui prea mulți bani și efort. 

IMPRIMAREA PE «ONE WAY VISION» 

Pelicula OWV (one way vision) sau pelicula perforată – Peliculă tradiţională pentru crearea 

de publicitate pe transport, pe vitrine, pe ferestrele birourilor și magazinelor. Pelicula perforată pe 

auto-adeziv One Way Vision rapid și simplu se lipeşte pe baza de sticlă. Cu acest avantaj, dacă 

este necesar, îl puteți îndepărta cu ușurință. Pelicola perforată nu lasă urme pe geam. 

IMPRIMAREA PE FLAG 
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Noi folosim tehnologia cea mai modernă de tipărire pe materiale textile imprimare 

sublimătoare termo-chimică. Această tehnologie se bazează pe vopsele speciale, care sunt 

sublimate de temperatură și presiune, penetrând adânc în structura țesăturii. 

IMPRIMAREA BANNERELOR 

Bannerele reprezintă un element foarte popular al publicității în aer liber, deoarece acest tip 

de publicitate influențează foarte mult publicul consumator. Imprimarea bannerelor se realizează 

pe echipamente de înaltă tehnologie, utilizând ca materiale cerneală și banner de înaltă calitate. 

Imprimarea pe bannere este unul dintre cele mai comune tipuri de publicitate, deoarece acest tip 

de sursă de informații poate fi plasat atât în interior, cât și în aer liber, datorită durabilității și 

rezistenţei sale. 

IMRIMAREA PE PLASĂ MESH 

Plasă pentru baner Mesh — material secţionat , ce include o țesătură banner perforată cu o 

acoperire de lac mată pe ambele părți. Avantajele tipăririi pe plasă sunt evidente: este de două ori 

mai ușoară decât bannerul, ceea ce face instalarea mai ușoară, iar grilajul de rețea este permeabil 

la lumină, ceea ce permite plasarea acestuia pe ferestrele clădirilor. 

4. Carduri din plastic 

Compania noastra este un producător direct de carduri din plastic. Avem o bază de producție 

serioasă, fiind capabili să oferim nu numai condiții de înaltă calitate și termini fixaţi , ci și cele mai 

bune prețuri pentru Dvs pentru producția de carduri din plastic. 

Oferim carduri de plastic de orice tip, oferim toate serviciile – de la dezvoltarea design-ului la 

producerea finală, realizăm toate tipurile de personalizare și codare a cardurilor. 

CARDURI CU TIPING ŞI EMBOSARE 

Embosarea cardurilor din plastic – extrudarea pe o placă de plastic din partea exterioară a 

termenului de valabilitate, numărul, numele titularului cardului sau alte date cu caracter personal. 

În principiu la embosare se pot aplica folii colorate (cel mai adesea, auriu sau argintiu) – Tiping. 

Cardurile cu embosare se deosebesc prin unicitatea lor, un stil unic și vor fi memorate cu uşurinţă 

de cei care primesc cardul. 

CARDURI CU CHIP EM MARINE ŞI MI FARE 

Cardurile cu chip modern sunt un produs unic care combină tradițiile și standardele afacerii 

cu tehnologia înaltă. Acestea arată că cardurile obișnuite din plastic, dar cu memorie integrată și 

microprocesor. Cardurile sunt utilizate ca instrumente de credit și de plată, chei de treceri, 

portmoneu pentru bonusuri și reduceri etc. 

CARDURI CU COD DE BARE ȘI NUMEROTARE 

Un card de plastic cu un cod de bare servește ca un identificator unic al clientului în sistemul 

de discounturi. Codul de bare oferă identificarea automată a unui card de plastic. Aceasta poate fi 

https://papaprint.md/ro/
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o carte de discount, un certificat de cadou, o mini-carte, o carte de bonus sau o altă opțiune de card. 

Numerotarea servește și ca identificator unic pentru clientul deținătorului cardului. 

CARDURI CU BANDĂ MAGNETICĂ 

Cardurile cu benzi magnetice reprezintă o soluție convenabilă și fiabilă pentru personalizarea 

cardurilor de plastic și automatizarea citirii datelor. Cardurile de reduceri, bonusuri, cadouri, 

bancare și de credit, precum și cartelele cheie, insignele și alte carduri din plastic sunt prevăzute 

cu dungi magnetice. Avantajele acestor carduri sunt: ușurința procesării informațiilor, 

disponibilitate și siguranţă. 

CARDURI CU HOLOGRAME 

Plasarea unei holograme pe un card de plastic reprezintă o metodă eficientă și sigură de 

protecție împotriva contrafacerii. O hologramă poate avea un design unic, oferind cardului un 

aspect exclusiv. 

CARDURI CU ACOPERIRE TEXTURATĂ 

Designul cardului plastic este extrem de important! În primul rând, pentru că, cu ajutorul lui, 

o persoană identifică exact compania dvs. În al doilea rând, luminozitatea și estetica cardului 

creează o impresie și o atitudine față de companie. În al treilea rând, atragând atenţia în portofel, 

cardul îți va aminti întotdeauna de tine și de compania ta. Prin urmare, puteți conta pe designerii 

Papa Print, care vor oferi cele mai avantajoase opțiuni de prezentare pentru afacerea Dvs. 

CARDURI 3-TAG 

3 - tag Cardul este un card conectat din 3 părți, cu linii de pliere pentru împărțirea în carduri 

MINI sau în carduri breloc. În prezent, fabricarea cardurilor cu 3-Tag şi card-breloc sunt foarte 

populare şi sunt solicitate pe piaţă. Comandă 3- tag Card pentru afacerea dvs. și în loc de o singură 

carte, trei carduri vor apărea imediat în buzunarele clienților! 

5. Poligrafie 

Produsele poligrafice – unul dintre principalele canale de comunicare între companie și 

public. Facilitățile noastre de producție ne permit să producem tot felul de produse pentru afaceri 

care pot accentua stilul individual și imaginea companiei dvs. – imprimare pentru rechizitele de 

birou și materialele pentru  publicitate, POS-materiale multi-band, calendare, pungi, precum și 

orice produse non-standard. 

Specialiștii companiei noastre vor elabora pentru dvs. designul individual și vor crea un stil 

memorabil, atractiv  pentru orice tip de produse poligrafice. 

POLIGRAFIE PUBLICITARĂ 

Adevăraţii profesioniști ai agenției noastre de publicitate și de marketing vor putea să creeze 

stilul pentru orice produs cu imprimare de care aveți nevoie pentru o campanie publicitară de o 

https://papaprint.md/ro/branding-si-design/
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singură dată sau pe termen lung. Dezvoltăm designul și amprenta individuală: broșuri, flayre, 

postere, steaguri de companie, pliante, cataloage, buclete, autocolante, wobblere etc. 

POLIGRAFIE PENTRU AFACERI 

Poligrafie de afacere reprezintă o contribuție eficientă la promovarea mărcii și la crearea 

documentației corporative pentru diferite domenii ale companiei. Acestea includ produse de birou 

cu logo-uri și propria identitate corporativă. Vom elabora o identitate corporatistă și vom tipări 

pentru dvs.: antete, agende, blocnote, calendare (de orice dimensiune și format), cărți de vizită, 

plicuri, mape pentru documente de afaceri, pungi, invitaţii brăndate etc. Producția de fiecare tip se 

realizează ținând cont de specificul companiei dvs. în dimensiuni standard și individual. Puteți să 

comandați un tip de imprimare sau să furnizați pe deplin biroul cu produse de marcă. 

SUVENIRILE BRĂNDATE 

Suvenirile brăndate — singurul tip de publicitate pentru care spun "mulțumesc". Suntem gata 

să vă oferim aceste instrumente de marketing indispensabile. Toate produsele au dovedit în mod 

repetat eficienţa lor ca purtători de mesaje publicitare și simboluri corporative. Un lot de lucruri 

utile cu sigla dvs., cum ar fi cani, pixuri, tricouri, support cărţi de vizită, suporturi de cheie etc., 

eliberate pentru o sărbătoare sau dată corporativă, vor ridica statutul companiei dvs. în ochii 

clienților și partenerilor dvs. 
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II. SISTEMUL MANAGERIAL AL ORGANIZAȚIEI 

2.1. Planificarea activității întreprinderii 

În încercarea de a-şi vinde produsele/serviciile într-un mod cât mai original, firma utilizează 

atât strategiile above the line (ATL) cât şi strategiile bellow the line (BTL). ATL este publicitatea 

care foloseşte drept canal de comunicare mass-media reprezentată de televizor, radio, cinema, etc. 

Acest tip de comunicare este unul convenţional, fiind însă considerat impersonal în relaţia cu 

clienţii.  

Acesta diferă de publicitatea BTL, care utilizează strategii neconvenţionale de brand-building 

şi de promovare, cum ar fi marketingul direct prin corespondenţă, promoţii de vânzări, pliante la 

punctul de vânzare, telemarketing şi massmedia tipărite (broşuri), concentrându-se pe mijloace 

directe de comunicare, cum ar fi emailul. Ca şi servicii oferim: creaţie, client service, strategie, 

research, BTL neconvenţional (event marketing, consumer, trade promotion), media production, 

communication and brand consultancy, direct marketing inovativ.  

 

2.2. Organizarea întreprinderii 

În cadrul întreprinderii activează 15 persoane, dintre care 3 sunt personal administrativ 

(administrator, contabil și specialist în marketing principal) și 12 persoane la categoria muncitori, 

care sunt reprezentați în mare parte de 7 project manageri, 3 specialiști în marketing, 1 designer și 

un angajat personal tehnic.  

 

Figura 2. Organigrama societății GRAFIC PRIM SRL 

Sursa: elaborat de autor 
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III. ANALIZA FUNCȚIUNILOR ÎNTREPRINDERII 

3.1. Funcțiunea de personal 

Numărul salariaților la 31.12.2020 cuprinde toţi salariaţii angajaţi cu contracte individuale de muncă, pe 

durată determinată sau nedeterminată în total: 15 angajați. 

Tabelul 1. 

Clasificarea personalului în funcție de gradul de pregătire în GRAFIC PRIM SRL 

Clasificarea personalului în funcţie de gradul de pregătire  2017 2018  2019 2020 

Superioare (ciclu I+II+III)  10 10 13 14 

Profesionale tehnice postsecundare (colegiu)  1 1 1 1 

Total:  11 11 14 15 

Sursa: elaborat de autor 

Se atestă că doar angajatul din categoria personal tehnic deține un nivel de pregătire tehnic 

postsecundar, iar restul angajaților au studii superioare. 

 

Figura 3. Numărul salariaţilor în funcţie de sex în GRAFIC PRIM SRL 

Sursa: elaborat de autor 

Din figura realizată, se observă că în anii 2017 și 2018, predominau angajații bărbați, iar 

ulterior ultimii doi ani, au mai fost angajate femei. 

Tabelul 2.  

Personalul GRAFIC PRIM SRL pe grupe de vârstă în anul 2020 

Personalul GRAFIC PRIM SRL pe 

grupe de vârstă, Total: 

vârsta 

20-30: 

vârsta 

31-40 

vârsta 

41-50 

vârsta 

51-60 

vârsta 

>61 

15 4 11 0 0 0 

100 %  26,66%  73,33%  0  0  0  

Sursa: elaborat de autor 

2017 2018 2019 2020

feminin 5 5 8 9

masculin 6 6 6 6

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Din tabelul respectiv, se atestă că în anul 2020 predomină personalul cu vârsta 31-40 de ani 

(11 persoane) și cei cu vârsta 20-30 de ani (4 persoane). Angajați cu altă vârstă nu se găsesc în 

organizație.  

 

3.2. Funcțiunea financiar-contabilă 

În anul 2020 activitatea GRAFIC PRIM SRL s-a desfășurat în corespundere cu actele 

normative în domeniu, asigurarea realizării obiectivelor și furnizarea serviciilor de calitate 

consumatorilor. 

Întocmirea rapoartelor financiare constituie principala etapă de finalizare a procesului 

contabil. Rapoartele financiare reprezintă totalitate sistematizată de indicatori ce caracterizează 

situaţia patrimonială şi financiară, existenta şi fluxul capitalului propriu şi al mijloacelor băneşti 

ale copmaniei pe o perioadă de gestiune. Scopul rapoartelor financiare îl constituie prezentarea 

unei informaţii accesibile investitorilor şi creditorilor reali şi potenţiali: privind situaţia financiară 

a întreprinderii indicatorii activităţii acesteia şi fluxul mijloacelor băneşti, privind resursele 

economice şi datoriile întreprinderii, componenţa activelor şi a surselor de formare a acestora, 

precum şi modificările lor, fiind necesare unui cerc larg de utilizatori în luarea deciziilor 

economice. 

Scopul rapoartelor financiare îl constituie prezentarea unei informaţii accesibile unui cerc larg 

de utilizatori, fiecare din ei având interesul de un anumit gen de informaţie. 

Rapoartele trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: 

 activele şi pasivele întreprinderii; 

 profitul net al întreprinderii; 

 fluxul mijloacelor băneşti în perioada de gestiune . 

Această informaţie este utilă pentru utilizatorii rapoartelor financiare în aprecierea capacităţii 

întreprinderii de a plăti dividende şi dobânzi şi a achita datoriile în termenele stabilite. 

În baza informaţiei rapoartelor financiare se calculează o serie de indicatori de apreciere a 

structurii patrimoniului şi surselor de finanţare, rentabilităţii economice şi financiare, 

productivităţii muncii, vitezei de rotaţie a activelor şi datoriilor, lichidităţii etc., care servesc pentru 

analiza economico-financiară a întreprinderii. Prin compararea acestor indicatori în dinamică se 

poate de apreciat cum au evoluat aceştia pe parcursul a cîtorva ani, precum şi de efectuat previziuni 

cu privire la evoluţia lor în viitor. 

Termenii de prezentare a rapoartelor financiare sunt stipulaţi in art. 38 al Legii Contabilităţii 

nr. 113-XVI din 27.04.2007. În general termenul de prezentare a raportului financiar anual este de 

90 de zile următoare anului de gestiune. 
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Analiza potențialului tehnico-economic 

Tabelul 3 

Analiza mărimii și evoluției patrimoniului întreprinderii pe anii 2017 2019, lei 

Indicatorii 
Anii, lei Ritmul creșterii, % 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 

Valoarea totală a activelor 
1459148 

2188478 1752602 149,98 80,08 

Venitul din vânzări 2444084 2993381 2731542 122,47 91,25 

Profitul brut 1066140 968862 950081 90,88 98,06 

Sursa: elaborat de autor 

Concluzie: Din tabelul respectiv, se atestă o creștere în anul de gestiune 2018, în cazul 

activelor totale , care cresc cu 49,98% și a veniturilor din vânzări care cresc cu 22,47%. Negativ 

se apreciază faptul că profitul brut este în scădere în ambii ani de gestiune și de asemenea și ceilalți 

indicatori în 2019, înregistrează tendințe de diminuare. 

În afaceri și contabilitate, activele sunt resursele economice care aparțin unei întreprinderi. 

Conform definiției din IFRS, un activ reprezintă o resursă controlată de întreprindere ca rezultat 

al unor evenimente trecute și de la care se așteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru 

întreprindere. 

Tabelul 4. 

Analiza evoluției structurii activelor întreprinderii pe anii 2017  2019 

(determinarea coerenței gestiunii activelor întreprinderii), lei 

Indicatori 2017 
Pondere, 

% 
2018 

Pondere, 

% 
2019 

Pondere, 

% 

Devierea 

ponderii (%) 

+/- 

2018/

2017 

2019/

2018 

Active 

imobilizate 

inclusiv: 

767235 
52,58 1177302 53,80 1024293 58,44 1,21 4,65 

Imobilizări 

corporale 
767235 52,58 1177302 53,80 1024293 58,44 1,21 4,65 

Active 

circulante, 

inclusiv: 

691913 47,42 1011176 46,20 728309 41,56 -1,21 -4,65 

Stocuri 280348 19,21 192890 8,81 170295 9,72 -10,40 0,90 

Creanțe 

comerciale și 

calculate 

361446 24,77 811576 37,08 521806 29,77 12,31 -7,31 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Afacere
https://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Standarde_Interna%C8%9Bionale_de_Raportare_Financiar%C4%83
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Numerar 39847 2,73 783 0,04 28276 1,61 -2,70 1,58 

Investiții 

financiare 

curente 

0 0,00 5927 0,27 0 0,00 0,27 -0,27 

Alte active 

circulante 
10272 0,70 0 0 7932 0,45 -0,70 0,45 

Active totale 1459148 100 2188478 100 1752602 100 x x 

Sursa: elaborat de autor 

Concluzie: Referitor la activele companiei, se atestă că acestea sunt formate în toți anii de 

gestiune analizați, în mare parte de active imobilizate, pondere care crește de la 52,58% în 2017 la 

58,44% în 2019, și care sunt formate 100% doar din imobilizări corporale. Referitor la activele 

circulante, pondere acestora, respectiv scade în dinamică de la 47,42% la 41,56%. Activele 

circulante, în mare parte, sunt constituite în perioada respective, din creanțe comerciale și 

calculate. Investițiile financiare curenbte dețin cea mai mica pondere. 

În contabilitatea financiară, un pasiv este definit ca o obligație a unei componente provenită 

din tranzacții sau evenimente din trecut, a cărei stingere poate duce la transferarea unui activ, 

prestarea de servicii sau alte beneficii economice viitoare. 

 Ele includ o îndatorare sau o responsabilitate față de alții, stingerea acestora fiind posibilă 

prin viitoare transferuri sau utilizarea activelor, asigurarea de anumite servicii sau beneficii 

economice, la o data specificată sau determinabilă, la apariția unui anumit eveniment sau, la cerere; 

 Datoria sau responsabilitatea îl obligă pe posesor, care nu are dreptul sa evite această 

îndatorare; 

 Tranzacția sau evenimentul prin care se declanșează obligația deja s-a petrecut. 

Tabelul 5. 

Evoluția pasivelor (determinarea coerenței gestiunii activelor întreprinderii) pe anii 

2017  2019, lei 

Indicatori 2017 
Pondere, 

% 
2018 

Pondere

, % 
2019 

Pondere,

% 

Devierea ponderii (%) 

+/- 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Capital 

propriu, 

inclusiv:  

1293102 
88,62 1398324 63,89 1486072 84,79 -24,73 20,90 

Capital 

social și 

suplimentar 

304343 20,86 304343 13,91 304343 17,37 -6,95 3,46 

Rezerve 30434 2,09 30434 1,39 30434 1,74 -0,70 0,35 

Profit 

nerepartizat 
958325 65,68 1063547 48,60 783973 44,73 -17,08 -3,87 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Activ_(contabilitate)
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Sursa: elaborat de autor 

Concluzie: Pasivele companiei GRAFIC PRIM SRL, sunt formate în cea mai mare parte din 

capital propriu, dar ponderea căreia este în scădere de la 88,62% în 2017 la 84,79% în 2019. Datorii 

pe termen lung nu înregistrează. Ponderea structurală a datoriilor curente în totalul pasivelor, crește 

de la 11,38% în 2017 la 36,11% în 2017, ca ulterior să scadă la 15,21% în 2019. Creșterea 

considerabilă a datoriilor curente în 2018, se datorează înregistrării datoriilor financiare curente în 

valoare de 345 mii lei. 

Indicatori ai rezultatelor economico-financiare 

În domeniul afacerilor, venitul reprezintǎ o sumă de bani pe care o companie o primește din 

activitățile sale normale de afaceri, de obicei, din vânzarea de bunuri și servicii. În multe țări, cum 

ar fi Regatul Unit, venitul este menționat ca cifra de afaceri. Unele companii primesc venituri din 

dobânzi, dividende sau redevențele plătite lor de către alte companii.  

De asemenea, conform SNC, veniturile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice 

înregistrate în cursul perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii 

acestora, sau a diminuării datoriilor care au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu, cu 

excepţia creşterilor legate de contribuţiile proprietarilor. 

Tabelul 6. 

Analiza evoluției veniturilor pe anii 2017  2019, lei 

Indicatorii 2017 2018 2019 

Abaterea absolută, 

lei (+/-) 
Ritmul creșterii, % 

2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

Venituri din vânzări 
2444084 

2993381 2731542 549297,00 -261839,00 122,47 91,25 

(pierdere 

neacoperită) 

Datorii pe 

termen 

lung, 

inclusiv:  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Datorii 

curente, 

inclusiv: 

166046 11,38 790154 36,11 266530 15,21 24,73 -20,90 

Datorii 

financiare 

curente 

0 0,00 345000 15,76 0 0,00 15,76 -15,76 

Datorii 

comerciale 

curente 

37884 2,60 381132 17,42 184270 10,51 14,82 -6,90 

Datorii 

calculate 

curente 

127867 8,76 62376 2,85 82260 4,69 -5,91 1,84 

Alte datorii 

curente 
1205 0,08 1646 0,08 0 0,00 -0,01 -0,08 

Pasive total 1459148 100 2188478 100 1752602 100 x x 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Companie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Unit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Companie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Companie
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Alte venituri din 

activitatea 

operațională 

11510 217499 18062 205989,00 -199437,00 1889,65 8,30 

Venituri din alte 

activități 

0 8025 2903 8025,00 -5122,00 0,00 36,17 

Total venituri 2455594 3218905 2752507 763311,00 -466398,00 131,08 85,51 

Sursa: elaborat de autor 

Veniturile totale ale companiei cresc în 2018 cu 31,08%, fapt determinat de creșterea 

indicatorilor venituri din vânzări cu 22,47% și a altor venituri din activitatea operațională, care 

cresc considerabil cu 1789,65%, ceea ce se apreciază pozitiv. Negativ se atestă situația în anul 

2019, când toți indicatorii de evoluție ai veniturilor scad, ceea ce presupune o problemă în 

desfășurarea activității în acest an. 

Grafic, evoluția veniturilor totale, poate fi realizată în următorul mod: 

 

Figura 4. Evoluția veniturilor totale pentru anii 2017-2019 

Sursa: elaborat de autor 

Conform SNC, cheltuielile reprezintă diminuări ale beneficiilor economice înregistrate în 

perioada de gestiune sub formă de ieşiri, reduceri ale valorii activelor sau de creşteri ale datoriilor 

care contribuie la diminuări ale capitalului propriu (rezultatului financiar), altele decît cele 

rezultate din distribuirea acestuia proprietarilor. 

Tabelul 7. 

Analiza evoluției cheltuielilor întreprinderii pe anii 2017  2019, lei 

Indicatorii 2017 2018 2019 

Abaterea absolută, 

lei (+/-) 
Ritmul creșterii, % 

2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

Cheltuieli privind 

stocurile 
252839 

1365718 447053 1112879 -918665 540,15 32,73 

Cheltuieli cu 

personalul privind 

remunerarea muncii 

267450 369323 439783 101873 70460 138,09 119,08 

2017 2018 2019

Venituri din vânzări 2444084 2993381 2731542

Alte venituri din activitatea 
operațională

11510 217499 18062

Venituri din alte activități 0 8025 2903
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Cheltuieli de 

asigurări sociale de 

stat obligatorii și 

prime de asigurare 

obligatorie de 

asistență medicală 

73548 79556 98951 6008 19395 108,17 124,38 

Cheltuieli cu 

amortizarea și 

deprecierea activelor 

imobilizate 

126279 134548 190456 8269 55908 106,55 141,55 

Alte cheltuieli 917182 529121 1127237 -388061 598116 57,69 213,04 

Cheltuieli din alte 

activități 
0 1453 9297 1453 7844 0,00 639,85 

Total cheltuieli 1637298 2479719 2312777 842421 -166942 151,45 93,27 

Sursa: elaborat de autor 

Din cauza specificului activității desfășurate, nici într-un an de gestiune nu au fost înregistrate 

variații ale stocurilor și costul vânzărilor mărfurilor vândute. În anul 2018, se atestă creșterea 

cheltuielilor totale cu 51,45%, din considerentul creșterii unor categorii de cheltuieli care formeză 

acest indicator, și anume: creșterea cheltuielilor privind stocurile cu 440,15%, cheltuieli cu 

personalul privind remunerarea muncii cu 38,09%, cheltuieli de asigurări sociale de stat obligatorii 

și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală cu 8,17% și a cheltuielilor cu amortizarea 

și deprecierea activelor imobilizate cu 6,55%. În anul 2019 însă, cheltuielile totale scad cu 6,73%, 

fiind cauzate de scăderea considerabilă a cheltuielilor privind stocurile cu 67,27%. Ceilalți 

indicatori cresc în acest an, cee ace se apreciază negative, din motiv că în anul 2019 veniturile au 

scăzut, iar cheltuielile de fapt cresc. 

Analiza rentabilităţii veniturilor din vânzări este importantă atât pentru managerii 

financiari cât şi pentru conducerea întreprinderii  deoarece analizând nivelul acestui 

indicator se poate determina: 

cât de eficient au fost promovate deciziile managementului financiar in 

obţinerea  profitului la un leu venituri din vânzări; 

care este nivelul şi evoluţia rentabilităţii veniturilor din vânzări pe parcursul mai multor 

perioade de activitate a intreprinderii; 

ce factori au contribuit la devierea rentabilităţii veniturilor din vânzări faţă de 

nivelul anilor precedenţi şi/ sau prevăzut in planul de afaceri; 

ce măsuri trebuie întreprinse pentru creşterea nivelului rentabilităţii  veniturilor 

din vânzări. 

Rentabilitatea veniturilor din vânzări exprimă legătura care există intre rezultatul 

financiar şiveniturile din vânzări obţinute de întreprindere şi se determină in baza raportului 

dintre mărimea profitului şi valoarea veniturilor din vânzări.  
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Tabelul 8.  

Aprecierea dinamicii rentabilității veniturilor din vânzări pe anii 2017  2019, % 

Indicatorii Formula de calcul 2017 2018 2019 

Abaretea absolută, 

(+/-) 

2018/2017 2019/2018 

Rentabilitatea venitului din vânzări 

calculată în baza profitului brut, % 
Rvv= PB/VV100% 43,62 

32,37 34,78 -11,25 2,42 

Rentabilitatea venitului din vânzări 

calculată în baza profitului din 

activitatea operațională, % 
Rvv=PAO/VV100% 

33,48 24,47 16,33 -9,01 -8,14 

Rentabilitatea venitului din vânzări 

calculată în baza profitului până la 

impozitare, % 
Rvv = PPI/VV100% 

33,48 24,69 16,10 -8,79 -8,60 

Rentabilitatea venitului din vânzări 

calculată în baza profitului 

net(pierderii nete), % 
Rvv = PN/VV100% 

29,58 21,81 13,50 -7,77 -8,31 

Rvv –rentabilitatea venitului din vânzări; PB– profit brut; PAO – profit din activitatea 

operațională; PPI –profit până la impozitare; PN – profit net. 

Sursa: elaborat de autor 

Din tabel, se obervă că rentabilitatea veniturilor din vânzări se înregistrează în fiecare an, 

chiar dacă este calculată în baza diferitor indicatori de profitabilitate. Totuși, cum s-a menționat și 

anterior, se observă tendințele de diminuare în dinamică în anul 2019 a acestui indicator. 

 

3.3. Funcțiunea de marketing 

Ca agenţie de publicitate full-service, GRAFIC PRIM SRL asigură managementul acţiunilor 

de promovare, copywriting, design grafic, producţie audio-video, media planning şi buying, afişaj 

outdoor & transit, producţie obiecte promoţionale, cercetare piaţă, directmarketing şi relaţii 

publice.  

De asemenea susţinem şi activităţi promoţionale ce includ următoarele elemente:  

 consiliere în marketing: studii de piaţă, studii de poziţionare pe piaţă a firmei-client şi a 

produselor acesteia etc;  

 consiliere în comunicaţii: scenarii promoţie, realizarea mesajului publicitar, a strategiei 

media etc;  

 creaţie şi producţie publicitară audio-video-print: conceperea temei/ideii publicitare şi 

realizarea materială a diferitelor genuri de mesaje (anunţuri tipărite, spoturi radio, filme publicitare 

video, filme documentare, filme de prezentare la expoziţii, emisiuni publicitare radio/TV, grafica 

de televiziune, animaţie, on air promotion, obiecte promoţionale s.a.); acestea trebuie să răspundă 

obiectivelor de comunicare stabilite de client;  

 servicii de publicitate online: site web, baze de date, reclama pe Internet etc (V. marketing 

pe Internet, virtual advertising agency); 
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 cumpărarea de spaţiu publicitar: selectarea amplasamentelor, negocierea şi plasarea 

mesajelor;  

 planificare, coordonare, control, evaluare a rezultatelor; 

 creearea de brand - presupune activităţi de creeare a numelui , logo-ului, imaginii, culorilor, 

a sloganului, etc., având scopul de a ajuta la identificarea companiei; 

 copywritting – activitate prin care o persoană specializată din cadrul agenţiei de publicitate 

dezvolta strategii de publicitate; 

 design grafic – este o activitate ce presupune creaţie, care implică subiectivitate, variaţie şi 

personalitate. Acelaşi mesaj poate fi spus în mii de moduri şi fiecare dintre ele să fie eficient. 

Totuşi, fiecare dintre aceste moduri urmează câteva principii. Designul eficient înglobează atribute 

precum echilibru, putere, unitate, contrast, dinamicitate şi proporţie; 

 afiaj outdoor & transit – activităţi promoţionale (bannere, postere, împărţirea de flayere) 

desfăşurate în spaţii publice fie ele în mişcare (autobuze, taxiuri, caravane), fie în spaţii statice  

(staţii de autobus). 

Preţul se subordonează obiectivelor concrete ale întreprinderii, iar în condiţiile în care aceasta 

cunoaşte piaţa pe care va activa, întreaga strategie de marketing a întreprinderii, inclusiv 

componenta preţ se va dezvolta în concordanţă cu cerinţele pieţei. Prețurile companiei, au fost 

stabilite în urma mai multor cercetări ce vizează costurile înfiinţării şi desfăşurării unei astfel de 

activităţi. Compania GRAFIC PRIM SRL foarte des realizează oferte promoționale în special 

pentru companiile mari, care fac comenzi grandioase, 

Membrii echipei ştiu că pe termen lung relaţia, vânzător – cumpărător întreţinută cu grijă tinde 

către un parteneriat, de aceea compania nu consideră că vânzarea s-a încheiat în momentul 

semnării contractului sau încasării baniilor, ci acest pas reprezintă doar un start către o vânzare 

ulterioară fie aceluiaşi client, fie altor clienți. Încercăm în acest mod să câştigăm încrederea 

clienţilor noştrii şi să îi facem să se simtă confortabil cu mediul nostru de lucru. De asemenea vom 

avea grijă să păstrăm mereu legătura cu aceştia pentru a ştii în permanenţă dacă sunt mulţumiti de 

serviciile realizate de noi sau dacă au apărut alte nevoi. 

Pentru buna desfășurare a acestei afaceri este nevoie de un nivel ridicat de cunoştinţe de 

operare PC, Office (Access, ce se ocupă cu gestionarea bazelor de date cu clienţi, a lucrărilor 

efectuate sau de efectuat, care să înregistreze timpul alocat comenzii, Power point, pentru 

realizarea prezentărilor) Adobe (grafică şi print), Vegas (video).  

Conducerea este atentă la tot ce se întâmplă pe piaţa publicitară şi la concurenţă. Pentru a 

creea firmei forţa promoţionala şi o imagine de marcă, se ia în considerare mai multe aspecte de 

ordin instituţional, profesional, relaţional cum ar fi: personaliatatea, notorietatea, asociativitatea - 

ce pune în valoare şi alte imagini ale firmei (parteneriatele, proiectele importante), puterea de 
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evocare datorată serviciilor oferite, specializate pe promovarea brandurilor, orginalitatea numelui 

ales, care urmăreşte sporirea gradului de perceptibilitate în raport cu alte mărci.  

Realizarea creşterii economice şi financiare a agenţiei Selection Advertising în condiţiile unei 

pieţe concurenţiale slab concentrate, se poate realiza doar prin intermediul unui management 

performant. Sistemul de management performant implică decizii legate de remunerație, de 

promovare, de evaluarea performanţei şi dezvoltarea angajaţilor.  

Fiecare angajat al firmei deţine certificate de Grafică publicitară (grafician DTP), operator 

calculator, de limba engleză, de Web Design şi de comunicare în afaceri. Participând la cursurile 

facultative în domeniu şi la traininguri, avem ca scop perfecţionarea angajaţilor, crearea unor 

parteneriate, creşterea afacerii proprii şi creşterea afacerilor clienţilor.  

Sarcinile în firma sunt împărţite, atât la nivel de individ, cât şi la nivel de echipa sau de unitate, 

având diferite niveluri de responsabilitate, dificultate şi complexitate. Managerul general este cel 

ce stabileşte anual, împreună cu directorii de departamente, obiectivele generale de dezvoltare şi 

comunică în permanență cu aceştia pentru a se asigura că activitatea întreprinderii se desfăşoară în 

cele mai bune condiţii.  

Compania are obiective clare, ce vizează maximizarea profitului, a veniturilor, a vânzărilor 

sau a cotei de piaţă, dorința de a îmbunătăţi imaginiea produselor oferite pe piaţă şi depăşirea 

concurenţei şi nu în ultimul rând luptăm pentru a supravieţui pe piaţă. Membrii echipei sunt 

motivaţi atât financiar, cât şi profesional pentru a-şi atinge obiectivele în activitatea curentă. Pentru 

implementarea acestui sistem de management performant, se asigură feedbackuri constructive ori 

de câte ori se observă o activitate excepţională, sau una negativă, dar şi feedback-uri periodice 

legate de atingerea obiectivelor zilnice, ce ajută la realizarea îmbunătățirilor în activitatea 

profesională.  

Astfel, fiecare îşi cunoaşte nivelul la care se afla şi ştie unde trebuie să ajungă. Spiritul 

întreprinzătorului este definit prin pasiune şi o gândire pozitivă, prin ambiţie şi leadership.  

Pentru gestionarea afacerii compania s-a inspirat din modelul managementului japonez, ce 

vizează următoarele aspecte: reducerea cheltuielilor, libera exprimare a ideilor în cadrul firmei. 

Acest model de management are avantajele sale cum ar fi: costurile de implementare sunt reduse, 

deoarece urmăreşte utilizarea eficientă a resurselor existente şi nu presupune investiţii mari în 

ameliorarea tehnologiei. 
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CONCLUZII 

Agenția de publicitate Grafic Prim SRL este specializată în elaborarea și implementarea 

strategiilor de comunicare. Ei au reușit să se mențină pe piață deja de mai mulți ani în acest 

domeniu. 

În procesul de elaborare a strategiilor de promovare și de efectuare a cercetărilor, Grafic Prim 

SRL creează un spațiu pentru idei, un mediu foarte apropiat de realitate în care accentul principal 

sunt experiențele umane și acestea stabilesc regulile jocului. 

Agenția de publicitate Grafic Prim SRL este locul în care ideile se nasc și devin realitate. Noi 

generăm și dezvoltăm idei, iar pe cele mai bune le transformăm în istorii de succes. Toate eforturile 

noastre le direcționăm astfel, încât clienții noștri să obțină cele mai bune rezultate și să beneficieze 

la maxim de lucrul nostru. Când spunem „spațiu pentru idei” – vorbim despre ideile inovative 

care prind viață, inclusiv datorită clienților și partenerilor agenției noastre. Scopul nostru este să 

lăsăm o amintire memorabilă, o impresie profundă acolo unde nemijlocit nutresc ideile – în mințile 

oamenilor. 

Serviciile propuse de companie sunt următoarele: 

 Brandare și Design; 

 Marketing; 

 Publicitate exterioară; 

 Plasarea publicității; 

 Carduri din plastic; 

 Poligrafie; 

 Web & Digital. 

În cadrul întreprinderii activează 15 persoane, dintre care 3 sunt personal administrativ 

(administrator, contabil și specialist în marketing principal) și 12 persoane la categoria muncitori, 

care sunt reprezentați în mare parte de 7 project manageri, 3 specialiști în marketing, 1 designer și 

un angajat personal tehnic.  

În anul 2020 activitatea GRAFIC PRIM SRL s-a desfășurat în corespundere cu actele 

normative în domeniu, asigurarea realizării obiectivelor și furnizarea serviciilor de calitate 

consumatorilor. Din punct de vedere al indicatorilor economico-financiari, cel mai profitabil an se 

consider a fi anul 2018. 

Ca agenţie de publicitate full-service, GRAFIC PRIM SRL asigură managementul acţiunilor 

de promovare, copywriting, design grafic, producţie audio-video, media planning şi buying, afişaj 

outdoor & transit, producţie obiecte promoţionale, cercetare piaţă, directmarketing şi relaţii 

publice. 
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