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Rezumat: Previziunea cheltuielilor curente ale perioadei de exploatare este 
o faz� important� a planific�rii financiare pentru deciziile asupra 
antreprenoriatului. În aceast� lucrare vom aborda unele metode de 
previziune a cheltuielilor generate de salarii �i de consumul de materii prime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Previziunea cheltuielilor curente din perioada de exploatare 
 
În acest capitol vom aborda doar cheltuielile care vor fi incluse ulterior în costurile 
sortimentelor produse. În aceast� categorie nu intr� cheltuielile financiare, precum 
dobânzile pl�tite, care nu influen�eaz� direct costurile exploat�rii. În plus, nu vor fi luate 
în considerare cheltuielile nepl�tibile, precum cele aferente amortiz�rilor �i 
provizioanelor. Vom împ�r�i demersul de anticipare a cheltuielilor curente în trei 
componente majore: 

- previziunea cheltuielilor salariale; 
- previziunea cheltuielilor cu materii prime �i utilit��i; 
- previziunea celorlalte cheltuieli. 

 
4.1. Previziunea cheltuielilor salariale 
 
Pentru o firm�, cheltuielile salariale sunt reprezentate de salariile brute pl�tite angaja�ilor 
�i de contribu�iile aferente acestora suportate de angajator (contribu�ii pentru fondurile 
asigur�rilor de s�n�tate, pensii, �omaj etc.). Previziunea acestor sume începe cu prognoza 
evolu�iei salariilor lunare pentru fiecare categorie de posturi (se poate considera c� 
posturile similare vor fi pl�tite cu salarii egale; totu�i, în unele situa�ii, acestea pot fi 
diferen�iate în raport cu vechimea sau performan�ele angaja�ilor) printr-un procedeu 
similar celui aplicat în capitolul anterior pentru prognoza pre�ului unui sortiment de 
produs. Salariul lunar prognozat pentru sfâr�itul unui an este calculat în func�ie de salariul 
lunar de la începutul anului �i de rata prognozat� a infla�iei: 

)ˆ1(ˆˆ 01
iii SS Π+×=                                                                                    (4.1.) 

unde: 

- 1ˆ
iS este salariul lunar previzionat pentru sfâr�itul anului i; 

- 0ˆ
iS  este  salariul lunar  previzionat pentru începutul anului i; 

- iΠ̂  este rata infla�iei previzionat� pentru anul i (decembrie anul curent fa�� de 

decembrie anul trecut) exprimat� în procente. 
�i în acest caz rela�ia de calcul poate fi aplicat� succesiv pentru mai mul�i ani pornind de 
la premisa c� salariul de la începutul anului viitor va fi egal cu cel de la sfâr�itul anului 

curent. Nivelul mediu al salariului lunar previzionat pentru un an i ( med

iŜ ) va fi 

determinat prin media aritmetic� a valorilor de la începutul �i de la sfâr�itul anului: 
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Suma total� a salariilor pl�tite într-un an pentru to�i angaja�ii care ocup� posturi similare 
poate fi previzionat� prin formula: 
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 unde: 

- totk

iS ,ˆ este totalul salariilor previzionate a fi pl�tite într-un an i pentru angaja�ii din 

categoria de posturi k; 



- Mk este num�rul de angaja�i ai categoriei de posturi k; 

- l

iN este num�rul de luni incluse în perioada de exploatare în anul i.  

 
Dup� determinarea totalului salariilor poate fi calculat nivelul previzionat al cheltuielilor 
salariale prin includerea contribu�iilor suportate de angajator: 
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unde:  

- sal

ihĈ reprezint� cheltuielile salariale previzionate pentru anul i; 

- cont

ir̂ este rata contribu�iilor suportate de angajator prognozat� pentru anul i.  

 
Exemplul 4.1.: Un întreprinz�tor previzioneaz� cheltuielile salariale pentru perioada 
[N+1; N+5] pentru posturile de muncitor necalificat. Sunt luate în considerare 
urm�toarele informa�ii: 

- perioada de exploatare va începe la mijlocul anului N+1; 
- vor fi 8 muncitori necalifica�i în perioada [N+1; N+3] �i 10 în perioada [N+4; 

N+5]; 
- rata contribu�iilor suportate de angajator va reprezenta 21% în perioada [N+1; 

N+3] �i 19%  în perioada [N+4; N+5]; 
- ratele infla�iei vor fi 3,5% în perioada [N+1; N+2] �i 3% în perioada [N+3; N+5] ; 
- la sfâr�itul anului N, salariul pentru un muncitor necalificat reprezint� 800 

lei/lun�. 
 

Rezolvare: În Tabelul 4.1. este prezentat� determinarea salariului mediu lunar pentru 
perioada de exploatare prin intermediul formulelor (4.1) �i (4.2.). De remarcat c�, într-o 
abordare mai riguroas�, salariul mediu pentru anul N+1 (care cuprinde doar �ase luni de 
exploatare) ar fi trebuit calculat ca o medie între valoarea de la mijlocul anului �i cea de 
la sfâr�itul anului. 
 
Tabelul 4.1. Prognoza evolu�iei salariului mediu lunar pentru posturile de muncitor 
necalificat 
An Salariu lunar 

prognozat pentru 
începutul anului 

( 0ˆ
iS ) [lei/lun�] 

Valorile 
prognozate ale 
ratei infla�iei 

( iΠ̂ ) [%/an] 

Salariu lunar 
prognozat pentru 

sfâr�itul anului ( 1ˆ
iS ) 

[lei/lun�] 

Nivelul mediu 
prognozat al 
salariului lunar 

( med

iŜ ) [lei/lun�] 

N+1 800,00 3,5 
=+× )

100

5,3
1(00,800

828,00 

=
+

2

00,82800,800

814,00 
N+2 828,00 3,5 

=+× )
100

5,3
1(00,828

856,98 

=
+

2

98,85600,828

842,49 



N+3 856,98 3 
=+× )

100

3
1(98,856

882,69 

=
+

2

69,88298,856

869,83 
N+4 882,69 3 

=+× )
100

3
1(69,882

909,17 

=
+

2

17,90969,882

895,93 
N+5 909,17 3 

=+× )
100

3
1(17,909

936,45 

=
+

2

45,93617,909

922,81 
 
Prin intermediul formulei (4.3.) sunt determinate valorile previzionate ale salariilor totale 
pentru posturile de muncitor necalificat (Tabelul 4.2.). 
 
Tabelul 4.2. Previziunea salariilor totale pentru posturile de muncitor necalificat 
An Num�rul de 

muncitori 
necalifica�i 
(Mk) 

Num�rul de 
luni incluse în 
perioada de 
exploatare 

( l

iN ) 

Nivelul mediu 
prognozat al 
salariului lunar 

( med

iŜ ) [lei/lun�] 

Salarii totale pentru posturile 
de muncitor necalificat  

( totk

iS ,ˆ ) [lei] 

N+1 8 6 814,00 =×× 00,81468 39072,00 
N+2 8 12 842,49 =×× 49,842128 80879,04 
N+3 8 12 869,83 =×× 83,869128 83503,68 
N+4 10 12 895,93 =×× 93,8951210 107511,60 
N+5 10 12 922,81 =×× 81,9221210 110737,20 
 
Aplicând formula (4.4.) se ob�in valorile previzionate pentru cheltuielile salariale aferente 
posturilor de muncitor necalificat (Tabelul 4.3.). 
 
Tabelul 4.3. Previziunea cheltuielilor salariale pentru posturile de muncitor necalificat 
An Salarii totale pentru 

posturile de 
muncitor necalificat 

( totk

iS ,ˆ ) [mii lei] 

Rata contribu�iilor 
suportate de angajator 

( cont

ir̂ ) [%] 

Cheltuieli salariale  

( sal

ihĈ ) [mii lei] 

N+1 39,072 21 
=+× )

100

21
1(072,39 47,277 

N+2 80,879 21 
=+× )

100

21
1(879,80 97,864 

N+3 83,504 21 
=+× )

100

21
1(504,83 101,040 



N+4 107,512 19 
=+× )

100

19
1(512,107 127,939 

N+5 110,737 19 
=+× )

100

19
1(737,110 131,777 

 
La fel ca în cazul veniturilor, previziunea cheltuielilor salariale este afectat�, inerent de 
incertitudine. Sunt indicate, din acest motiv, analizele de sensibilitate ale rezultatelor 
prognozelor în raport cu variabilele care au fost luate în considerare în demersul de 
prognoz�. 
 
Exemplul 4.2.: Pentru fundamentarea unei decizii de antreprenoriat au fost previzionate 
cheltuielile salariale ale viitoarei firme în perioada [N+1; N+4] pe baza a dou� variabile: 

- totalul salariilor angaja�ilor; 
- ratele contribu�iilor suportate de angajator. 

În privin�a contribu�iilor suportate de angajator au fost luate în considerare dou� ipoteze: 
una pesimist� �i alta moderat�. Valorile asociate acestora, împreun� cu cele prognozate 
pentru totalul salariilor angaja�ilor, sunt prezentate în Tabelul 4.4. Se cere s� se determine 
valorile previzionate ale cheltuielilor salariale în raport cu cele dou� ipoteze. 
 
Tabelul 4.4. Date luate în considerare în previziunea cheltuielilor salariale 
An Salarii totale ale 

angaja�ilor firmei 

( totk

iS ,ˆ ) [mii lei] 

Rata contribu�iilor 
suportate de 
angajator în ipoteza 
pesimist�  

( pescont

ir
,ˆ )  [%] 

Rata contribu�iilor 
suportate de 
angajator în ipoteza 
optimist�  

( optcont

ir
,ˆ )  [%] 

N+1 2240 22 21 
N+2 2440 24 20 
N+3 2840 24 20 
N+4 3220 25 19 
 
Rezolvare: Pentru a facilita analiza de sensibilitate este utilizat� o foaie de lucru Excel în 
care au fost trecute, deocamdat�, salariile totale ale angaja�ilor firmei. În  prima celul� a 
coloanei cheltuielilor salariale este înscris� formula (4.4.) ce va fi translatat�, apoi, asupra 
celorlalte celule ( Figura 4.1.).  
 



 
Figura 4.1. Rela�ia de calcul a cheltuielilor salariale 
 
Se introduc, apoi, în celula ratei contribu�iilor, valorile asociate ipotezei pesimiste. Vor 
rezulta, astfel, cheltuielile salariale previzionate pentru aceast� ipotez� (Figura 4.2.).  
 

 
Figura 4.2. Previziunea cheltuielilor salariale pentru ipoteza pesimist� 
 
Pentru a determina cheltuielile salariale previzionate pentru ipoteza optimist� sunt 
introduse, în coloana ratei contribu�iilor, valorile prognozate pentru aceast� ipotez� 
(Figura 4.3.). 
 

 
Figura 4.3. Previziunea cheltuielilor salariale pentru ipoteza optimist� 



 
4.2. Previziunea cheltuielilor cu materii prime �i utilit��i 
 
Cheltuielile cu materii prime �i utilit��i sunt specifice îndeosebi activit��ii de produc�ie. 
Valoarea prognozat� a sumelor pl�tite pentru achizi�ia unui sortiment de materie prim�  
(sau al unei utilit��i) MPk  într-un an i poate fi calculat�, presupunând c�  întreaga 
cantitate va fi consumat� în anul în care a fost cump�rat�, ca un produs între pre� �i 
consum: 
 

k
med

kk MP

i

MP

i

MP

i onsCphC ˆˆˆ ×=                                                                     (4.5.) 

unde: 

- kMP

ihĈ sunt cheltuielile previzionate pentru achizi�ia sortimentului MPk în anul i; 

- 
med

kMP

ip̂ este pre�ul mediu al sortimentului MPk previzionat pentru anul i; 

- kMP

ionsĈ reprezint� consumul previzionat al sortimentului MPk pentru anul i. 

În aceste condi�ii. demersul de previziune al acestor cheltuieli poate fi descompus în dou� 
componente:  
a. prognoza pre�urilor sortimentelor de materii prime �i utilit��i; 
b. previziunea consumurilor. 
 
a. Previziunea pre�urilor sortimentelor de materii prime �i utilit��i. Pentru a 
prognoza evolu�ia pre�urilor sortimentelor de materii prime sau utilit��i poate fi aplicat un 
procedeu similar celor utilizate în previziunea pre�urilor produselor sau salariilor în care 
se porne�te de la premisa c� aceste variabile vor cre�te anual cu un ritm egal cu rata 
infla�iei: 
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unde: 

 -
1

ˆ kMP

ip reprezint� pre�ul sortimentului MPk la sfâr�itul anului i; 

- 
0

ˆ kMP

ip reprezint� pre�ul sortimentului MPk la începutul anului i. 

Nivelul mediu al acestui pre� pentru un an i (
med

kMP

ip̂ ) va reprezenta media aritmetic� 

dintre valoarea de la începutul �i de la sfâr�itul anului: 
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b. Previziunea consumurilor. În faza de planificare. pentru previziunea consumurilor 
sunt luate în considerare normele unitare de consum �i prognozele asupra volumului 
produc�iei. Pe baza tehnologiei de fabrica�ie a unui sortiment de produs pot fi deduse 
consumurile unitare ale sortimentelor de materii prime �i utilit��i folosite (în general. se 
consider� c� valorile acestor consumuri unitare r�mân neschimbate, dac� nu intervin 
modific�ri tehnologice semnificative, pentru perioade îndelungate). În ce prive�te 
volumul planificat al produc�iei. acesta este estimat pornind de la volumul vânz�rilor 



(adeseori, în faza de planificare, celor dou� variabile le sunt atribuite valori egale). Pentru  
produc�ia unui sortiment de produs j consumul unui sortiment de materie prim� MPk 
poate fi calculat prin rela�ia:  
 

anj

p

MP

i

MP

i i

j

k

j

k QcNonsC ,ˆˆˆ ×=                                                                              (4.8.) 

unde: 

- 
j

k
MP

ionsĈ  reprezint� valoarea previzionat� a consumului din anul i al sortimentului de 

materie prim� MPk folosit pentru produc�ia sortimentului j; 

- 
j

k
MP

icN̂  este consumul previzionat pentru anul i al sortimentului de materie prim� MPk 

folosit  pentru produc�ia unei unit��i din sortimentul j; 

- anj

p i
Q

,ˆ  este valoarea previzionat� a volumului produc�iei sortimentul j în anul i. 

În condi�iile unei incertitudini semnificative este indicat� o analiz� a sensibilit��ii 
consumului de materii prime �i utilit��i în raport cu variabilele cu  influen�e relevante.   
 
Exemplul 4.3.: Un întreprinz�tor preconizeaz� s� fabrice un sortiment de produs care 
utilizeaz� dou� articole de materii prime: MP-A-1, cu un consum unitar de 2,5kg/buc �i 
MP-A-2, cu un consum unitar de 1,5kg/buc. În cadrul planific�rii cheltuielilor cu 
materiile prime din perioada [N+1; N+3]  este analizat� sensibilitatea consumurilor celor 
dou� articole în raport cu valorile previzionate (valorile medii prognozate �i limitele  
intervalelor de prognoz�) ale volumului produc�iei elaborate în func�ie de prognoza 
asupra cererii (Tabelul 4.5).   
 
Tabelul 4.5. Rezultate ale previziunii asupra volumului produc�iei  

                                                                                  - buc - 
An Limita inferioar� a 

intervalului de prognoz� 
Valoarea medie 
prognozat� 

Limita superioar� a 
intervalului de prognoz� 

N+1 7500 7600 7700 
N+2 8000 8200 8400 
N+3 8200 8500 8800 
 
Rezolvare: Într-o foaie de lucru Excel sunt înscrise formulele de calcul pentru 
consumurile celor dou� articole din anul N+1 (Figura 4.4.). Acestea vor fi apoi translatate 
pentru ceilal�i doi ani.  
 



 
Figura 4.4. Rela�ii de calcul ale consumurilor de materii prime 
 
În cadrul analizei de sensibilitate sunt introduse rezultatele prognozei în coloana 
volumului produc�iei. Consumurile previzionate în raport cu limitele inferioare ale 
intervalelor de prognoz� sunt prezentate în Figura 4.5. 
 

 
Figura 4.5. Consumuri anuale previzionate în raport cu limitele inferioare ale intervalelor 
de prognoz� asupra volumului produc�iei 
 
Analiza sensibilit��ii consumurilor celor dou� sortimente de materii prime în raport cu 
volumul produc�iei continu� cu valorile medii prognozate ale acestui indicator (Figura 
4.6.). 



 
Figura 4.6. Consumuri anuale previzionate în raport cu valorile medii prognozate ale 
volumului produc�iei 
 
În Figura 4.7 sunt prezentate valorile anuale ale consumurilor previzionate în raport cu 
limitele superioare ale intervalelor de prognoz�. 
 

 
Figura 4.7. Consumuri anuale previzionate în raport cu limitele superioare ale 
intervalelor de prognoz� asupra volumului produc�iei 
 
În cazul  în care unii dintre anii pentru care este realizat� previziunea nu sunt cuprin�i 
integral în perioada de exploatare se poate recurge la exprimarea volumului anual al 
produc�iei în raport cu nivelul mediu anual: 
  

lunj

p

l

i

anj

p ii
QNQ

,, ˆˆ ×=                                    (4.9.) 

 
unde: 

- l

iN este num�rul de luni al anului i incluse în perioada de exploatare; 

-  lunj

pi
Q

,ˆ  este valoarea medie lunar� previzionat� a volumului produc�iei sortimentului j 

în  anul i din perioada de exploatare. 
 
Exemplul 4.4.: Managerii departamentului de produc�ie al unei firme previzioneaz� 
pentru perioada [N+1; N+5] cheltuielile aferente sortimentului de materie prim� MP-001 
utilizat în fabricarea sortimentului de produs A-1. Sunt disponibile urm�toarele informa�ii: 

- pentru anul N+1 perioada de exploatare acoper� doar ultimele trei luni; 



- pentru întreaga perioad� de exploatare consumul unitar al sortimentului MP-001 
aferent sortimentului de produs A-1 va reprezenta 3.5 kg/buc; 

- valorile medii lunare previzionate ale volumului produc�iei sortimentului j 
reprezint� 2000 buc��i în primii doi ani �i 2500 buc��i în urm�torii trei ani; 

- prognozele asupra ratei infla�iei indic� 3% în primii trei ani �i 2% în urm�torii doi 
ani; 

- la sfâr�itul anului N pre�ul sortimentului MP-001 reprezint� 8 lei/kg. 
 
Rezolvare: În Tabelul 4.6. sunt prezentate calculele aferente previziunii pre�ului 
sortimentului MP-001. prin intermediul rela�iilor (4.6) �i (4.7.).  
 
Tabelul 4.6. Calculul  pre�urilor previzionate ale sortimentului MP-001 
An Pre� prognozat 

pentru începutul 

anului (
0

001ˆ MP

ip ) 

[lei/kg] 

Valorile 
prognozate 
ale ratei 

infla�iei ( iΠ̂ ) 

[%/an] 

Pre� prognozat pentru 

sfâr�itul anului (
1
001ˆ MP

ip ) 

[lei/kg] 

Nivelul mediu 
prognozat al pre�ului 

(
med

MP

ip 001ˆ ) [lei/kg] 

N+1 8,00 3,00 
=+× )

100

3
1(00,8 8,24 =

+

2

24,800,8
8,12 

N+2 8,24 3,00 
=+× )

100

3
1(24,8 8,49 =

+

2

49,824,8
8,36 

N+3 8,49 3,00 
=+× )

100

3
1(49,8 8,74 =

+

2

74,849,8
8,61 

N+4 8,74 2,00 
=+× )

100

2
1(74,8 8,92 =

+

2

92,874,8
8,83 

N+5 8,92 2,00 
=+× )

100

2
1(92,8 9,09 =

+

2

09,992,8
9,01 

  
Prin aplicarea rela�iilor (4.8) �i (4.9) rezult� consumul previzionat al sortimentului MP-01 
(Tabelul 4.7.). 
 
Tabelul 4.7. Determinarea consumului previzionat al sortimentului MP-001 
An Valoarea 

medie lunar� 
previzionat� 
a volumului 
produc�iei 
sortimentului 
A-1 

( lunA

p i
Q

,1ˆ − ) 

[buc] 

Num�rul 
de luni 
incluse în 
perioada 
de 
exploatare 

( l

iN ) 

Valoarea anual� 
previzionat� a 
volumului 
produc�iei 
sortimentului A-1 

( anA

p i
Q

,1ˆ − ) [buc] 

Norm� de 
consum al 
sortimentului  
MP-001 
pentru 
fabricarea 
produsulului 
A-1 

(
j

MP

icN 001ˆ ) 

[kg/buc] 

Consum previzionat al 
sortimentului MP-001 

(
j

MP

ionsC 001ˆ ) [kg] 



N+1 2000 3 =× 32000 6000 3,5 =× 5,36000 21000 
N+2 2000 12 =×122000 24000 3,5 =× 5,324000 84000 
N+3 2500 12 =×122500 30000 3,5 =× 5,330000 105000 
N+4 2500 12 =×122500 30000 3,5 =× 5,330000 105000 
N+5 2500 12 =×122500 30000 3,5 =× 5,330000 105000 
 
În Tabelul 4.8. este prezentat calculul valorilor previzionate ale cheltuielilor aferente 
achizi�ion�rii sortimentului MP-001  prin rela�ia (4.5).  
 
Tabelul 4.8. Calculul valorilor previzionate ale cheltuielilor ocazionate de achizi�ionarea 
sortimentului MP-001 
An Consum previzionat al 

sortimentului MP-001 

(
j

MP

ionsC 001ˆ ) [kg] 

Nivelul mediu 
prognozat al pre�ului 

(
med

MP

ip 001ˆ ) [lei/kg] 

Valori previzionate ale 
cheltuielilor de achizi�ie a 
sortimentului MP-001 

( 001ˆ MP

ihC ) [mii lei] 

N+1 21000 

8.12 
=

×

1000

12,821000
170.52 

N+2 84000 

8.36 
=

×

1000

36,884000
702.24 

N+3 105000 

8.61 
=

×

1000

61,8105000
904.05 

N+4 105000 

8.83 
=

×

1000

83,8105000
927.15 

N+5 105000 

9.01 
=

×

1000

011,9105000
946.05 

 
Pentru o produc�ie eterogen�, în care un sortiment de materie prim� (sau al unei utilit��i) 

este folosit în fabricarea mai multor sortimente de produs, consumul acestuia ( k
MP

ionsĈ ) 

este previzionat prin formula: 
    

��
==

×==

s

j

anj

p

MP

i

s

j

MP

i

MP

i i

j

k

j

kk QcNonsConsC
1

,

1

ˆˆˆˆ                                    (4.10) 

unde s este num�rul de sortimente produse.     
 
  Prin însumarea valorilor previzionate pentru fiecare articol de materii prime �i utilit��i se 
ob�ine totalul cheltuielilor materiale: 
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×==

u

k

MP

i

MP

i

u

k

MP

i

MP

i
k
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ˆˆˆˆ                                       (4.11.) 

unde u este num�rul de sortimente de materii prime �i utilit��i folosite. 



 
4.3. Previziunea celorlalte cheltuieli 
 
Pentru fiecare domeniu al activit��ii unei firme pot fi identificate �i alte cheltuieli în afara 
celor salariale sau ale celor ocazionate de achizi�ia materiilor prime �i utilit��ilor. În 
aceast� categorie pot fi incluse diferite articole: cheltuieli generate de consumul unor 
materiale auxiliare, chirii, abonamente etc. O metod� simpl� de previziune a acestor 
cheltuieli porne�te de la premisa c�, precum salariile �i pre�urile materiilor prime, vor 
cre�te cu un ritm egal cu rata infla�iei: 
 

)ˆ1(ˆˆ 0,1,
i

aux

i

aux

i hChC Π+×=                                                                             (4.12.) 

unde: 

- 1,ˆ aux

ihC  reprezint� nivelul cheltuielilor la sfâr�itul anului i; 

- 0,ˆ aux

ihC exprim� nivelul cheltuielilor la începutul anului i. 

 

Nivelul mediu previzionat pentru cheltuielile din anul i ( medaux

ihC ,ˆ ) poate fi asimilat 

mediei aritmetice a valorilor de la începutul �i de la sfâr�itul anului: 

2

ˆˆ
ˆ

0,1,
,

aux

i

aux

imedaux

i

hChC
hC

+
=                                                                       (4.13.) 

Acurate�ea previziunii acestor cheltuieli depinde în mare m�sur� de cea a ratelor infla�iei. 
În condi�iile unei incertitudini semnificative este indicat� o analiz� a sensibilit��ii în 
raport cu aceast� variabil�. 
 
Exemplul 4.5.: În cadrul previziunii cheltuielilor activit��ii de produc�ie  dintr-o viitoare 
firm� pentru perioada [N+1; N+4] au fost identificate, pe lâng� aricolele asociate 
salariilor �i consumului de materii prime, �i alte cheltuieli (chiria spa�iilor de produc�ie, 
lucr�ri de între�inere �i repara�ii etc.) estimate, pentru sfâr�itul anului N, la o sum� de 600 
mii lei. Managerii viitoarei firme analizeaz� sensibilitatea  acestor cheltuieli în peroada 
de previziune în raport cu rezultatele unei prognoze asupra infla�iei, prezentate în Tabelul 
4.9.  
 
Tabelul 4.9. Rezultatele prognozei asupra ratei infla�iei în perioada [N+1; N+4] 
                                                                                                                       - %/an - 
An Limita inferioar� a 

intervalului de 

prognoz� ( infˆ
iΠ ) 

Valoare medie 

prognozat� ( med

iΠ̂ )  

Limita superioar� a 
intervalului de 

prognoz� ( supˆ
iΠ ) 

N+1 3 4 5 
N+2 2 3 4 
N+3 2 3 4 
N+4 1 3 5 

 



Rezolvare: Pentru analiza sensibilit��ii este utilizat� o foaie de lucru Excel. Este înscris�, 
pentru început, formula (4.12.) prin care este determinat nivelul cheltuielilor la sfâr�itul 
anului N+1 (Figura 4.8.). Aceast� rela�ie este translatat�, apoi, pentru rândurile care 
corespund celorlal�i ani. 
 

 
Figura 4.8. Rela�ia de calcul a cheltuielilor la sfâr�itul anului N+1 
 
În continuare, este introdus� formula de calcul a cheltuielilor la începutul anului N+2 
(Figura 4.9.). Aceast� rela�ie va fi, de asemenea, translatat� pentru anii ulteriori. 
 

 
Figura 4.9. Rela�ia de calcul a cheltuielilor la începutul anului N+2  
 
Prin formula (4.13.) este calculat nivelul mediu al cheltuielilor pentru anul N+1 (Figura 
4.10.). Rela�ia este, apoi, translatat� pentru urm�torii trei ani. 
 



 
Figura 4.10. Rela�ia de calcul a cheltuielilor medii pentru anul N+1 
 
Dup� înscrierea rela�iilor de calcul în foaia Excel se poate trece la previziunea 
cheltuielilor în raport cu rezultatele prognozei asupra infla�iei. Pentru început, sunt 
trecute în coloana aferent� ratei infla�iei valorile limitelor inferioare ale intervalelor de 
prognoz� (Figura 4.11.). 
 

 
Figura 4.11. Previziunea cheltuielilor în raport cu limitele inferioare ale intervalelor de 
prognoz� pentru ratele infla�iei 
 
Analiza sensibilit��ii continu� cu determinarea cheltuielilor previzionate în raport cu 
valorile medii prognozate ale ratelor infla�iei, care sunt introduse în coloana E (Figura 
4.12). 
 



 
Figura 4.12. Previziunea cheltuielilor în raport cu valorile medii prognozate ale ratelor 
infla�iei 
 
În încheiere, sunt previzionate cheltuielile în raport cu limitele superioare ale intervalelor 
de prognoz� pentru ratele infla�iei introducând aceste valori în aceea�i coloan� E (Figura 
4.13). 
 

 
Figura 4.13. Previziunea cheltuielilor în raport cu limitele superioare ale intervalelor de 
prognoz� pentru ratele infla�iei 
 
Atunci când perioada de prognoz� include ani care nu sunt acoperi�i integral de perioada 

de exploatare este indicat� exprimarea nivelului anual al cheltuielilor ( aux

ani
hĈ ) în raport cu 

cel mediu lunar: 
medaux

l

l

i

medaux

an ii
hCNhC

,, ˆˆ ×=                                    (4.14.) 

 
unde: 

- l

iN este num�rul de luni al anului i incluse în perioada de exploatare; 

- medaux

li
hC

,ˆ este valoarea medie lunar� previzionat� a cheltuielilor pentru  anul i. 

 
Exemplul 4.6.: Managerii unei viitoare firme previzioneaz� cheltuielile administrative 
din perioada [N+1; N+3]. În afara salariilor personalului administrativ au fost identificate 



�i alte surse de cheltuieli (chiria spa�iului administrativ, abonamente, hârtie etc.). Pentru 
previziunea acestor cheltuieli sunt disponibile urm�toarele infoma�ii: 

- la nivelul sfâr�itului anului N, media lunar� a acestor cheltuieli reprezint� 40 mii 
lei; 

- perioada de exploatare acoper� 4 luni din anul N+1 �i 12 luni din ceilal�i ani; 
- ratele prognozate ale infla�iei reprezint� 4% pentru anul N+1  �i 3% pentru 

urm�torii doi ani.  
 
Rezolvare: În Tabelul 4.10. sunt prezentate calculele  care conduc, prin intermediul 
rela�iei  (4.12.), la valorile previzionate ale cheltuielilor medii lunare. 
 
Tabelul 4.10. Previziunea nivelului mediu lunar al celorlalte cheltuieli administrative 

An 

Cheltuieli 
lunare la 
începutul 
anului 

( 0,ˆ aux

l i
hC ) 

[mii lei] 

Valorile 
prognozate 
ale ratei 
infla�iei 

( iΠ̂ ) [%/an] 

Cheltuieli lunare la 
sfâr�itul anului 

( 1,ˆ aux

li
hC )  [mii lei] 

Cheltuieli medii lunare 

( medaux

li
hC

,ˆ ) [mii lei] 

N+1 40,00 4,00 

=+× )
100

4
1(00,40  

41,60 
=

+

2

60,4100,40
40,80 

N+2 41,60 4,00 

=+× )
100

4
1(60,41   

43,26 
=

+

2

26,4360,41
42,43 

N+3 43,26 3,00 

  =+× )
100

3
1(26,43   

44,56 
=

+

2

56,4426,43
43,91 

 
Aplicând rela�ia (4.13.) sunt determinate valorile previzionate ale cheltuielilor medii 
anuale (Tabelul 4.11.). 
 
Tabelul 4.11. Previziunea nivelului mediu anual al celorlalte cheltuieli administrative 

An 

Cheltuieli medii 

lunare ( medaux

li
hC

,ˆ ) 

[mii lei] 

Num�rul de luni 
incluse în perioada de 

exploatare ( l

iN ) 
Cheltuieli anuale ( aux

ani
hĈ ) 

[mii lei] 

N+1 40,80 4 =× 480,40 163,20 

N+2 42,43 12 =×1243,42 509,18 

N+3 43,91 12 =×1291,43 526,96 
 

 

 



4.4. Aplica�ie rezolvat�: Previziunea cheltuielilor curente de 

exploatare ale unei firme 

 
În cadrul fundament�rii unei decizii de antreprenoriat sunt previzionate cheltuielile de 
exploatare din principalele domenii de activitate ale viitoarei firme: 

- activitatea administrativ�; 
- activitatea comercial�; 
- activitatea de produc�ie; 
- activitatea financiar-contabil�. 

A fost luat� în considerare o perioad� de exploatare care începe la jum�tatea anului N+1 
�i se încheie la sfâr�itul anului N+8. Pentru actualizarea cheltuielilor în raport cu pre�urile 
vor fi utilizate valorile prognozate ale ratei infla�iei din perioada de exploatare, prezentate 
în Tabelul 4.12. În plus, în cadrul previziunii cheltuielilor salariale, s-a considerat c� in  
fiecare an din perioada [N+1, N+8], angajatorul va suporta contribu�ii calculate cu o cot� 
de 22,8%. 
 
Tabelul 4.12.  Rate ale infla�iei prognozate pentru perioada [N+1, N+8] 

An 

Valorile prognozate ale ratei 

infla�iei ( iΠ̂ ) [%/an] 

N+1 2,00 
N+2 2,00 
N+3 2,00 
N+4 2,50 
N+5 2,50 
N+6 3,00 
N+7 3,00 
N+8 2,50 
 
În demersul de previziune a cheltuielilor au fost colectate informa�ii cu privire la 
principalele domenii de activitate ale viitoarei firme. 
 
a. Date asupra activit��ii administrative 
 
 Cheltuielile acestei activit��i au fost împ�r�ite în dou� categorii: 

- a.1. cheltuieli aferente salariilor personalului administrativ; 
- a.2. alte cheltuieli. 
 

a.1. Date asupra cheltuielilor aferente salariilor personalului administrativ 
 
Pentru activitatea administrativ� vor fi necesare urm�toarele posturi: 

- un post de administrator al viitoarei firme; 
- un post de asistent manager; 
- cinci posturi de personal de paz� �i cur��enie. 



S-a apreciat c� la sfâr�itul anului N (�i, evident, începutul anului N+1) salariile lunare ale 
acestor posturi vor avea valorile prezentate în Tabelul 4.13. 
 
Tabelul 4.13. Salariile personalului din domeniul administrativ 
Nr. 
crt. 

Post Nr. angaja�i Salariu lunar la nivelul 
începutului anului N+1 [lei/lun�] 

1 Administrator firm� 1 5000 
2 Asistent manager 1 2000 
3 Personal paz� - cur��enie 5 900 
 
a.2. Date asupra celorlalte cheltuieli administrative 
 
Pentru celelalte cheltuieli administrative (impozitele locale pentru cl�direa �i terenul 
firmei, înc�lzirea �i iluminatul biroului administrativ, abonamente telefonie mobil�, hârtie 
etc.) a fost estimat, la nivelul sfâr�itului anului N, o medie lunar� de 1500 lei/lun�. 
 
b. Date asupra activit��ii comerciale 
 
 Prognoza cheltuielilor aferente activit��ii comerciale vizeaz� dou� aspecte: 

- b.1. cheltuielile salariale; 
- b.2. alte cheltuieli. 

 
b.1. Date asupra cheltuielilor salariale aferente activit��ii comerciale 

 
Se preconizeaz� ca transportul unei p�r�i a produselor vândute s� fie realizat cu o 
camionet� a viitoarei firme. Salariul lunar al �oferului acesteia a fost estimat, pentru 
sfâr�itului anului N, la un nivel de 2100 lei/lun�.  
 
 b.2. Date asupra celorlalte cheltuieli ale activit��ii comerciale 

 
Celelalte cheltuieli ale activit��ii comerciale (publicitate, combustibil pentru transportul 
produselor vândute etc.) au fost estimate, pentru sfâr�itului anului N, la 1100 lei/lun�. 
 

c. Date asupra activit��ii de produc�ie 
 
Cheltuielile aferente activit��ii de produc�ie au fost împ�r�ite în trei categorii; 

- c1. cheltuieli generate de salariile personalului din activitatea de produc�ie; 
- c2. cheltuieli aferente consumului de materii prime �i energie electric�; 
- c3. alte cheltuieli. 

 
c.1. Date asupra cheltuielilor generate de salariile personalului din activitatea de 

produc�ie 
 
Desf��urarea activit��ii de produc�ie va implica urm�toarele posturi: 

- un post de maistru; 
- dou� posturi de muncitori califica�i; 



- cinci posturi de muncitori necalifica�i. 
Pentru sfâr�itul anului N (�i începutul anului N+1) au fost estimate salariile lunare 
prezentate în Tabelul 4.14. 
 
Tabelul 4.14. Salariile personalului din activitatea de produc�ie 
Nr. 
crt. 

Post Nr. angaja�i Salariu lunar la nivelul 
începutului anului N+1 [lei/lun�] 

1 Maistru 1 3500 
2 Muncitori califica�i 2 3000 
3 Muncitori necalifica�i 7 1200 
 
c.2. Date asupra cheltuielilor aferente consumului de materii prime �i energie 

electric� 
 
Pentru întreaga perioad� de exploatare sunt preconizate normele de consum prezentate în 
Tabelul 4.15. 
 
Tabelul 4.15. Norme de consum materii prime �i energie electric� 
Articol Consum MP1 

[kg/buc.] 
Consum MP2 
[kg/buc.] 

Consum MP3 
[kg/buc.] 

Consum energie 
electric� [kWh/buc.] 

Prod 1 0,30 0,15 X 150 
Prod 2 0,25 0,20 X 175 
Prod 3 0,40 x 0,80 250 
 
Pentru sfâr�itul anului N (�i  începutul anului N+1) au fost luate în considerare 
urm�toarele pre�uri: 

- pre� MP1: 220 lei/kg; 
- pre� MP2: 280 lei/kg; 
- pre� MP3: 375 lei/kg; 
- pre� energie electric�: 0,44 lei/kWh. 

În cadrul previziunii activit��ii firmei s-a considerat c� volumul anual al produc�iei 
coincide cu cel al vânz�rilor având valorile prezentate în Tabelul 4.16. 
 
Tabelul 4.16. Valori prognozate ale volumului produc�iei 
                                                                                                                                     - buc - 

An 

Volum anual al 
produc�iei 
sortimentului  Prod. 1      

 Volum anual al 
produc�iei 
sortimentului  Prod. 2      

Volum anual al 
produc�iei 
sortimentului  Prod. 3      

N+1 900 360 120 

N+2 1800 720 240 

N+3 1440 720 360 

N+4 1440 720 360 

N+5 1200 480 600 

N+6 1200 480 600 

N+7 960 480 720 



N+8 960 480 720 
 

c.3. Date asupra celorlalte cheltuieli din activitatea de produc�ie 

 
Celelalte cheltuieli (între�inerea �i repara�ia instala�iilor tehnice, înc�lzirea �i iluminatul 
spa�iului productiv etc.) au fost estimate, la nivelul sfâr�itului anului N, la 2000 lei/lun�. 
 
d. Date asupra activit��ii financiar-contabile 
 
Pentru consultan�� financiar� �i pentru întocmirea documentelor contabile, 
întreprinz�torul va apela la o firm� specializat� al c�rei tarif reprezint�, la nivelul 
sfâr�itului anului N (�i  începutul anului N+1), 500 lei/lun�.  
 

Rezolvare 

 

A. Previziunea cheltuielilor administrative 
 

A.1. Previziunea cheltuielilor aferente salariilor personalului administrativ 

 

A.1.1. Prognoza evolu�iei salariilor posturilor din activitatea administrativ� 
 
În Tabelul 4.17 sunt prezentate valorile prognozate ale salariului administratorului firmei 
pentru perioada de exploatare. 

 
Tabelul 4.17. Valori previzionate ale salariului pentru postul de administrator al firmei în 
perioada [N+1; N+8] 

An 

Salariu lunar 
prognozat pentru 
începutul anului 

( 0,ˆ adm

iS ) 

[lei/lun�] 

Valorile prognozate 
ale ratei infla�iei 

( iΠ̂ ) [%/an] 

Salariu lunar 
prognozat 
pentru sfâr�itul 

anului ( 1,ˆ adm

iS ) 

[lei/lun�] 

Salariu mediu 
lunar 

( medadm

iS ,ˆ ) 

[lei/lun�] 
N+1 5000,00 2,00 5100,00 5050,00 
N+2 5100,00 2,00 5202,00 5151,00 
N+3 5202,00 2,00 5306,04 5254,02 
N+4 5306,04 2,50 5438,69 5372,37 
N+5 5438,69 2,50 5574,66 5506,67 
N+6 5574,66 3,00 5741,90 5658,28 
N+7 5741,90 3,00 5914,15 5828,03 
N+8 5914,15 2,50 6062,01 5988,08 
 
Valorile prognozate ale salariului aferent postului de asistent manager sunt prezentate în 
Tabelul 4.18. 
 
Tabelul 4.18. Valori previzionate ale salariului pentru postul de asistent manager în 
perioada [N+1; N+8] 



An 

Salariu lunar 
prognozat 
pentru 
începutul 

anului ( 0,ˆ as

iS ) 

[lei/lun�] 

Valorile 
prognozate ale 
ratei infla�iei 

( iΠ̂ ) [%/an] 

Salariu lunar 
prognozat pentru 
sfâr�itul anului 

( 1,ˆ as

iS ) [lei/lun�] 

Salariu mediu 

lunar ( medas

iS ,ˆ ) 

[lei/lun�] 
N+1 2000,00 2,00 2040,00 2020,00 
N+2 2040,00 2,00 2080,80 2060,4 
N+3 2080,80 2,00 2122,42 2101,61 
N+4 2122,42 2,50 2175,48 2148,95 
N+5 2175,48 2,50 2229,86 2202,67 
N+6 2229,86 3,00 2296,76 2263,31 
N+7 2296,76 3,00 2365,66 2331,21 
N+8 2365,66 2,50 2424,80 2395,23 
 
 
Valorile previzionate ale totalului lunar al salariilor pentru posturile de personal de paz� 
�i cur��enie sunt prezentate în Tabelul 4.19. 
 
Tabelul 4.19. Valori previzionate ale totalului lunar al salariilor pentru posturile de 
personal de paz� �i cur��enie în perioada [N+1; N+8] 

An 

Salariu 
lunar 
prognozat 
pentru 
începutul 
anului 

( 0,ˆ paz

iS ) 

[lei/lun�] 

Valorile 
prognozate 
ale ratei 
infla�iei 

( iΠ̂ ) 

[%/an] 

Salariu lunar 
prognozat 
pentru 
sfâr�itul 
anului 

( 1,ˆ paz

iS ) 

[lei/lun�] 

Salariu 
mediu 
lunar 

( medpaz

iS ,ˆ ) 

[lei/lun�] 

Num�r 
angaja�i 
pers. paz� 
�i 
cur��enie 

( paz

iM̂ ) 

Total 
salarii 
lunare 
pers. paz� 
�i 
cur��enie 

( totpaz

iS ,ˆ ) 

[lei/lun�] 
N+1 900,00 2,00 918,00 909,00 5 4545,00 
N+2 918,00 2,00 936,36 927,18 5 4635,90 
N+3 936,36 2,00 955,09 945,724 5 4728,62 
N+4 955,09 2,50 978,96 967,026 5 4835,13 
N+5 978,96 2,50 1003,44 991,201 5 4956,01 
N+6 1003,44 3,00 1033,54 1018,49 5 5092,45 
N+7 1033,54 3,00 1064,55 1049,04 5 5245,22 
N+8 1064,55 2,50 1091,16 1077,85 5 5389,27 
 
A.1.2. Determinarea valorilor previzionate ale cheltuielilor aferente salariilor 

personalului administrativ 

 
Valorile previzionate ale cheltuielilor salariale administrative în perioada de exploatare 
sunt determinate pentru fiecare an luând în considerare totalul salariilor, num�rul de luni 
incluse în perioada de exploatare �i cota contribu�iilor suportate de angajator (Tabelul 
4.20). 



 
Tabelul 4.20. Valori previzionate ale cheltuielilor salariale administrative în perioada 
[N+1; N+8] 

An 

Nr. luni 
incluse în 
perioada 
de 
exploatare 

( l

iN ) 

Salariu 
mediu lunar 
administrator 
firm� 

( medadm

iS ,ˆ ) 

[lei/lun�] 

Salariu 
mediu 
lunar 
asistent 
manager 

( medas

iS ,ˆ ) 

[lei/lun�] 

Total 
salarii 
lunare 
personal 
paz� – 
cur��enie 

( totpaz

iS ,ˆ )  

[lei/lun�] 

Cot� 
contribu�ii 
suportate 
de 
angajator 

( cont

ir̂ ) 

[%] 

Cheltuieli 
salariale 
anuale pentru 
activitatea 
administrativ� 

( admsal

ihC ,ˆ ) 

[mii lei]  
N+1 6 5050,00 2020,00 4545,00 22,8 85,58 
N+2 12 515,001 2060,40 4635,90 22,8 174,58 
N+3 12 5254,02 2101,61 4728,62 22,8 178,07 
N+4 12 5372,37 2148,95 4835,13 22,8 182,08 
N+5 12 5506,67 2202,67 4956,01 22,8 186,64 
N+6 12 5658,28 2263,31 5092,45 22,8 191,77 
N+7 12 5828,03 2331,21 5245,22 22,8 197,53 
N+8 12 5988,08 2395,23 5389,27 22,8 202,95 
 
A.2. Previziunea celorlalte cheltuieli administrative 

 
Pe baza nivelului lunar de la sfâr�itul anului N �i a ratelor prognozate ale infla�iei sunt 
determinate valorile previzionate ale celorlalte cheltuieli administrative în perioada de 
exploatare (Tabelul 4.21.). 
 
Tabelul 4.21. Valori previzionate ale celorlalte cheltuieli administrative în perioada de 
exploatare 

An 

Cheltuieli 
lunare la 
începutul 
anului 

(
adm

i

aux

lhC 0ˆ ) 

[lei/lun�] 

Valorile 
prognozate 
ale ratei 
infla�iei 

( iΠ̂ ) [%/an] 

Cheltuieli 
lunare la 
sfâr�itul 
anului 

(
adm

i

aux

lhC 1ˆ ) 

[lei/lun�] 

Cheltuieli 
medii 
lunare 

(
adm
med

i

aux

lhĈ ) 

[lei/lun�] 

Nr. luni 
incluse în 
perioada 
de 
exploatare    

( l

iN ) 

Cheltuieli 
anuale 

(
admaux

ani
hĈ ) 

[mii lei] 

N+1 1500,00 2,00 1530,00 1515 6 9,09 
N+2 1530,00 2,00 1560,60 1545,3 12 18,54 
N+3 1560,60 2,00 1591,81 1576,21 12 18,91 
N+4 1591,81 2,50 1631,61 1611,71 12 19,34 
N+5 1631,61 2,50 1672,40 1652 12 19,82 
N+6 1672,40 3,00 1722,57 1697,48 12 20,37 
N+7 1722,57 3,00 1774,25 1748,41 12 20,98 
N+8 1774,25 2,50 1818,60 1796,42 12 21,56 
 
A.3. Calculul valorilor anticipate ale cheltuielilor curente administrative 



 
Prin însumarea cheltuielilor salariale �i a celorlalte cheltuieli rezult� valorile anuale 
prognozate ale cheltuielilor curente administrative (Tabelul 4.22). 
 
Tabelul 4.22. Valori previzionate ale cheltuielilor curente administrative în perioada de 
exploatare 
                                                                                                             - mii lei - 

An 

Cheltuieli salariale 
anuale pentru activitatea 
administrativ� 

( admsal

ihC ,ˆ ) 

Alte cheltuieli anuale 
pentru activitatea 
administrativ� 

(
admaux

ani
hĈ ) 

Total cheltuieli anuale 
pentru activitatea 

administrativ� ( adm

ihĈ ) 

N+1 85,58 9,09 94,67 
N+2 174,58 18,54 193,12 
N+3 178,07 18,91 196,98 
N+4 182,08 19,34 201,42 
N+5 186,64 19,82 206,46 
N+6 191,77 20,37 212,14 
N+7 197,53 20,98 218,51 
N+8 202,95 21,56 224,51 
 
B. Previziunea cheltuielilor curente ale activit��ii comerciale 
 

B.1. Previziunea cheltuielilor salariale din activitatea comercial� 
 
În Tabelul 4.23 sunt prezentate valorile prognozate ale salariului postului de �ofer al 
camionetei. În raport cu valorile acestuia, cu num�rul de luni incluse în perioada de 
exploatare �i cu rata contribu�iilor suportate de angajator sunt determinate cheltuielile 
salariale din activitatea comercial� previzionate pentru perioada [N+1; N+8]. 
 
Tabelul 4.23. Valori previzionate ale cheltuielilor salariale din activitatea comercial� în 
perioada [N+1; N+8] 
 

An 

Salariu 
lunar la 
începutul 
anului 

( 0,ˆ sof

iS ) 

[lei/lun�] 

Valorile 
prognozate 
ale ratei 
infla�iei 

( iΠ̂ ) 

[%/an] 

Salariu 
lunar la 
sfâr�itul 
anului 

( 1,ˆ sof

iS ) 

[lei/lun�] 

Salariu 
mediu 
lunar 

( medsof

iS ,ˆ ) 

[lei/lun�] 

Nr. luni 
incluse în 
perioada 
de 
exploatare    

( l

iN ) 

Cot� 
contribu�ii 
suportate de 
angajator 

( cont

ir̂ ) [%] 

Cheltuieli 
salariale 
anuale  

( comsal

ihC ,ˆ ) 

[mii lei] 

N+1 2100,00 2,00 2142,00 2121,00 6 22,8 15,63 
N+2 2142,00 2,00 2184,84 2163,42 12 22,8 31,88 
N+3 2184,84 2,00 2228,54 2206,69 12 22,8 32,52 
N+4 2228,54 2,50 2284,25 2256,39 12 22,8 33,25 
N+5 2284,25 2,50 2341,36 2312,80 12 22,8 34,08 
N+6 2341,36 3,00 2411,60 2376,48 12 22,8 35,02 



N+7 2411,60 3,00 2483,95 2447,77 12 22,8 36,07 
N+8 2483,95 2,50 2546,04 2514,99 12 22,8 37,06 
 

B.2. Previziunea celorlalte cheltuieli din activitatea comercial� 
 
Valorile anuale ale celorlalte cheltuieli din activitatea comercial� sunt previzionate pe 
baza nivelului lunar de la sfâr�itul anului N, ratelor anuale ale infla�iei �i num�rul de luni 
incluse în perioada de exploatare (Tabelul 4.24). 
 
Tabelul 4.24. Valori previzionate ale celorlalte cheltuieli din activitatea comercial� în 
perioada [N+1; N+8] 

An 

Cheltuieli 
lunare la 
începutul 
anului 

(
com

i

aux

lhC 0ˆ ) 

[lei/lun�] 

Valorile 
prognozate 
ale ratei 
infla�iei 

( iΠ̂ ) [%/an] 

Cheltuieli 
lunare la 
sfâr�itul 
anului 

(
com

i

aux

lhC 1ˆ ) 

[lei/lun�] 

Cheltuieli 
medii 
lunare 

(
com
med

i

aux

lhĈ ) 

[lei/lun�] 

Nr. luni ale 
perioadei 
de 
exploatare 

( l

iN ) 

Cheltuieli 
anuale 

(
comaux

ani
hĈ ) 

[mii lei] 

N+1 1100,00 2,00 1122,00 1111,00 6 6,67 
N+2 1122,00 2,00 1144,44 1133,22 12 13,60 
N+3 1144,44 2,00 1167,33 1155,88 12 13,87 
N+4 1167,33 2,50 1196,51 1181,92 12 14,18 
N+5 1196,51 2,50 1226,42 1211,47 12 14,54 
N+6 1226,42 3,00 1263,22 1244,82 12 14,94 
N+7 1263,22 3,00 1301,11 1282,17 12 15,39 
N+8 1301,11 2,50 1333,64 1317,38 12 15,81 
 
B.3. Calculul valorilor anticipate ale cheltuielilor curente ale activit��ii comerciale 
 
Cheltuielilor curente ale activit��ii comerciale previzionate pentru perioada de exploatare 
sunt ob�inute prin însumarea cheltuielilor salariale �i a celorlalte cheltuieli (Tabelul 4.25). 
 
Tabelul 4.25. Valori previzionate ale cheltuielilor din activitatea comercial� în perioada 
[N+1; N+8] 
                                                                                                             - mii lei - 

An 

Cheltuieli 
salariale anuale 
pentru 
activitatea 
comercial� 

( comsal

ihC ,ˆ ) 

Alte cheltuieli anuale 
pentru activitatea 

comercial� (
comaux

ani
hĈ ) 

Total cheltuieli anuale 
pentru activitatea 

comercial� ( com

ihĈ ) 

N+1 15,63 6,67 22,30 
N+2 31,88 13,60 45,48 
N+3 32,52 13,87 46,39 
N+4 33,25 14,18 47,43 



N+5 34,08 14,54 48,62 
N+6 35,02 14,94 49,96 
N+7 36,07 15,39 51,46 
N+8 37,06 15,81 52,87 
 
C. Previziunea cheltuielilor activit��ii de produc�ie 
 

C.1. Previziunea cheltuielilor aferente salariilor personalului din activitatea de 

produc�ie 

 

C.1.1. Prognoza evolu�iei salariilor posturilor din activitatea de produc�ie 

 
Valorile prognozate ale salariului pentru postul de maistru sunt prezentate în Tabelul 
4.26. 
 
Tabelul 4.26. Valori previzionate ale salariului pentru postul de maistru în perioada N+1 
– N+8 

An 

Salariu lunar 
prognozat 
pentru 
începutul 

anului ( 0,ˆ mst

iS ) 

[lei/lun�] 

Valorile 
prognozate ale 
ratei infla�iei 

( iΠ̂ ) [%/an] 

Salariu lunar 
prognozat pentru 
sfâr�itul anului 

( 1,ˆ mst

iS ) [lei/lun�] 

Salariu mediu 

lunar ( medmst

iS ,ˆ ) 

[lei/lun�] 
N+1 3500,00 2,00 3570,00 3535,00 
N+2 3570,00 2,00 3641,40 3605,70 
N+3 3641,40 2,00 3714,23 3677,81 
N+4 3714,23 2,50 3807,08 3760,66 
N+5 3807,08 2,50 3902,26 3854,67 
N+6 3902,26 3,00 4019,33 3960,79 
N+7 4019,33 3,00 4139,91 4079,62 
N+8 4139,91 2,50 4243,41 4191,66 
 
În Tabelul 4.27. sunt prezentate valorile previzionate ale salariilor pentru posturile de 
muncitori califica�i în perioada de exploatare. 
 
Tabelul 4.27. Valori previzionate ale salariilor pentru posturile de muncitori califica�i în 
perioada [N+1; N+8] 

An 

Salariu 
lunar 
prognozat 
pentru 
începutul 
anului 

( 0,ˆ cal

iS ) 

[lei/lun�] 

Valorile 
prognozate 
ale ratei 
infla�iei 

( iΠ̂ ) 

[%/an] 

Salariu lunar 
prognozat 
pentru 
sfâr�itul 
anului 

( 1,ˆ cal

iS ) 

[lei/lun�] 

Salariu 
mediu 
lunar 

( medcal

iS ,ˆ ) 

[lei/lun�] 

Num�r 
muncitori 
califica�i 

( cal

iM̂ ) 

Total 
salarii 
lunare 
muncitori 
califica�i 

( totcal

iS ,ˆ ) 

[lei/lun�] 



N+1 3000,00 2,00 3060,00 3030,00 2 6060,00 
N+2 3060,00 2,00 3121,20 3090,60 2 6181,20 
N+3 3121,20 2,00 3183,62 3152,41 2 6304,82 
N+4 3183,62 2,50 3263,21 3223,42 2 6446,84 
N+5 3263,21 2,50 3344,79 3304,00 2 6608,00 
N+6 3344,79 3,00 3445,14 3394,97 2 6789,94 
N+7 3445,14 3,00 3548,49 3496,82 2 6993,64 
N+8 3548,49 2,50 3637,21 3592,85 2 7185,70 
 
Valori previzionate ale salariilor pentru posturile de muncitori necalifica�i sunt prezentate 
în Tabelul 4.28. 
 
Tabelul 4.28. Valori previzionate ale salariilor pentru posturile de muncitori necalifica�i 
în perioada [N+1; N+8] 

An 

Salariu 
lunar 
prognozat 
pentru 
începutul 
anului 

( 0,ˆ nec

iS ) 

[lei/lun�] 

Valorile 
prognozate 
ale ratei 
infla�iei 

( iΠ̂ ) 

[%/an] 

Salariu 
lunar 
prognozat 
pentru 
sfâr�itul 
anului 

( 1,ˆ nec

iS ) 

[lei/lun�] 

Salariu 
mediu 
lunar 

( mednec

iS ,ˆ ) 

[lei/lun�] 

Num�r 
muncitori 
necalifica�i 

( nec

iM̂ ) 

Total 
salarii 
lunare 
muncitori 
necalifica�i 

( totnec

iS ,ˆ ) 

[lei/lun�] 

N+1 1200,00 2,00 1224,00 1212,00 7 8484,00 
N+2 1224,00 2,00 1248,48 1236,24 7 8653,68 
N+3 1248,48 2,00 1273,45 1260,96 7 8826,72 
N+4 1273,45 2,50 1305,29 1289,37 7 9025,59 
N+5 1305,29 2,50 1337,92 1321,6 7 9251,20 
N+6 1337,92 3,00 1378,06 1357,99 7 9505,93 
N+7 1378,06 3,00 1419,40 1398,73 7 9791,11 
N+8 1419,40 2,50 1454,88 1437,14 7 10059,98 
 
C.1.2. Determinarea valorilor previzionate ale cheltuielilor aferente salariilor din 

activitatea de produc�ie 
 
În raport cu num�rul de luni incluse în perioada de exploatare, cu salariile lunare ale 
personalului �i cu rata contribu�iilor suportate de angajator sunt determinate valorile 
previzionate ale cheltuielilor salariale din activitatea de produc�ie în timpul perioadei de 
exploatare (Tabelul 4.29). 
 
Tabelul 4.29. Valori previzionate ale cheltuielilor salariale din activitatea de produc�ie în 
perioada [N+1; N+8] 

An 

Nr. luni 
incluse în 
perioada 
de 

Salariu 
mediu lunar 
postul de 
maistru 

Total 
salarii 
lunare 
muncitori 

Total 
salarii 
lunare 
muncitori 

Cot� 
contribu�ii 
suportate 
de 

Cheltuieli 
salariale 
anuale pentru 
activitatea de 



exploatare 

( l

iN ) 
( medmst

iS ,ˆ ) 

[lei/lun�] 

califica�i 

( totcal

iS ,ˆ ) 

[lei/lun�] 

necalifica�i 

( totnec

iS ,ˆ ) 

[lei/lun�] 

angajator 

( cont

ir̂ ) 

[%] 

produc�ie 

( prodsal

ihC ,ˆ ) 

[mii lei]   
N+1 6 3535,00 6060,00 8484,00 22,8 133,21 
N+2 12 3605,70 6181,20 8653,68 22,8 271,74 
N+3 12 3677,81 6304,82 8826,72 22,8 277,18 
N+4 12 3760,66 6446,84 9025,59 22,8 283,42 
N+5 12 3854,67 6608,00 9251,20 22,8 290,50 
N+6 12 3960,79 6789,94 9505,93 22,8 298,50 
N+7 12 4079,62 6993,64 9791,11 22,8 307,46 
N+8 12 4191,66 7185,70 10059,98 22,8 315,90 
 
C.2. Previziunea cheltuielilor aferente consumului de materii prime �i energie 

electric� 
 
C.2.1. Determinarea cheltuielilor previzionate pentru consumul sortimentul de 

materie prim� MP1 
 
În func�ie de valorile anuale ale volumului produc�iei pentru cele trei sortimente de 
produs în a c�ror fabrica�ie este consumat articolul MP1 �i de normele de consum sunt 
previzionate consumurile anuale ale acestui sortiment de materie prim� (Tabelul 4.30.). 
 
Tabelul 4.30. Valori previzionate ale consumului sortimentului de materie prim� MP1 

An 

Volum 
anual 
produc�ie 
sort.  Prod. 1   

(
anod

pi
Q

,1Prˆ )    

[ buc.] 

Norma 
consum MP1 
pentru sort. 
Prod. 1 

( 1Pr1ˆ od
MP

icN ) 

[kg/buc.] 

Volum 
anual 
produc�ie 
sort. Prod. 2  

(
anod

p i
Q

,2Prˆ )   

[ buc.] 

Norma 
consum MP1 
pentru sort. 
Prod. 2 

( 2Pr1ˆ od
MP

icN ) 

[kg/buc.] 

Volum 
anual 
produc�ie 
sort. Prod. 3  

(
anod

pi
Q

,3Prˆ )  

[ buc.] 

Norma 
consum 
MP1 pentru 
sort.  Prod. 
3 

( 3Pr1ˆ od
MP

icN ) 

[kg/buc.] 

Consum 
anual 
MP1 
( 1ˆ MP

ionsC ) 

 
[kg] 

N+1 900 0,30 360 0,25 120 0,40 408 

N+2 1800 0,30 720 0,25 240 0,40 816 

N+3 1440 0,30 720 0,25 360 0,40 756 

N+4 1440 0,30 720 0,25 360 0,40 756 

N+5 1200 0,30 480 0,25 600 0,40 720 

N+6 1200 0,30 480 0,25 600 0,40 720 

N+7 960 0,30 480 0,25 720 0,40 696 

N+8 960 0,30 480 0,25 720 0,40 696 
 
Pe baza valorii de la sfâr�itul anului N �i a ratelor prognozate ale infla�iei sunt 
determinate valorile previzionate ale pre�ului sortimentului de materie prim� MP1 în 
timpul perioadei de exploatare (Tabelul 4.31). 
 



Tabelul 4.31. Valori previzionate ale pre�ului sortimentului de materie prim� MP1 în 
perioada [N+1; N+8] 

An 

Pre� la începutul 

anului ( 01ˆ MP

ip ) 

[lei/kg] 

Valorile prognozate 
ale ratei infla�iei 

( iΠ̂ ) [%/an] 

Pre� la sfâr�itul 

anului ( 11ˆ MP

ip ) 

[lei/kg] 

Pre� mediu anual 

( med
MP

ip
1ˆ ) 

[lei/kg] 
N+1 220,00 2,00 224,40 222,20 
N+2 224,40 2,00 228,89 226,64 
N+3 228,89 2,00 233,47 231,18 
N+4 233,47 2,50 239,30 236,38 
N+5 239,30 2,50 245,28 242,29 
N+6 245,28 3,00 252,64 248,96 
N+7 252,64 3,00 260,22 256,43 
N+8 260,22 2,50 266,73 263,48 
 
Înmul�ind, pentru fiecare an, consumul cu pre�ul mediu �i transformând rezultatul în mii 
de lei sunt ob�inute valorile previzionate ale cheltuielilor generate de consumul articolului 
de materie prim� MP1 (Tabelul 4.32.). 
 
Tabelul 4.32. Valori previzionate ale cheltuielilor pentru sortimentul de materie prim� 
MP1 în perioada [N+1; N+8] 

An 

Consum anual MP1 
( 1ˆ MP

ionsC ) [kg] Pre� mediu anual 

( med
MP

ip
1ˆ ) [lei/kg] 

Cheltuieli aferente sort. MP1 

(
1ˆ MP

ihC ) [mii lei] 

N+1 408 222,20 90,66 

N+2 816 226,64 184,94 

N+3 756 231,18 174,77 

N+4 756 236,38 178,70 

N+5 720 242,29 174,45 

N+6 720 248,96 179,25 

N+7 696 256,43 178,48 

N+8 696 263,48 183,38 
 
C.2.2. Determinarea cheltuielilor previzionate pentru consumul sortimentul de 

materie prim� MP2 

 
Articolul de materie prim� MP2 este utilizat în produc�ia sortimentelor Prod. 1 �i Prod. 2. 
În raport cu valorile prognozate ale volumului produc�iei acestor sortimente �i cu normele 
de consum sunt calculate valorile previzionate ale consumului articolului MP2 (Tabelul 
4.33.). 
 
Tabelul 4.33. Valori previzionate ale consumului sortimentului de materie prim� MP2 în 
perioada de exploatare 



An 

Volum anual 
produc�ie 
sortiment  Prod. 

1   ( anod

pi
Q

,1Prˆ )    

[ buc.] 

Norma 
consum MP2 
pentru sort. 
Prod. 1 

( 1Pr2ˆ od
MP

icN ) 

[kg/buc.] 

Volum 
anual 
produc�ie 
sort. Prod. 
2  

( anod

p i
Q

,2Prˆ )   

[ buc.] 

Norma 
consum MP2 
pentru sort. 
Prod. 2 

( 2Pr2ˆ od
MP

icN ) 

[kg/buc.] 

Consum anual 
MP2 
( 2ˆ MP

ionsC ) 

[kg] 

N+1 900 0,15 360 0,20 207 

N+2 1800 0,15 720 0,20 414 

N+3 1440 0,15 720 0,20 360 

N+4 1440 0,15 720 0,20 360 

N+5 1200 0,15 480 0,20 276 

N+6 1200 0,15 480 0,20 276 

N+7 960 0,15 480 0,20 240 

N+8 960 0,15 480 0,20 240 
 
În Tabelul 4.34 este prezentat� previziunea asupra evolu�iei pre�ului sortimentului de 
materie prim� MP2 în perioada de exploatare.  
 
Tabelul 4.34. Valori previzionate ale pre�ului sortimentului de materie prim� MP2 în 
perioada [N+1; N+8] 

An 

Pre� la început 

de an ( 02ˆ MP

ip ) 

[lei/kg] 

Valorile 
prognozate ale 

ratei infla�iei ( iΠ̂ ) 

[%/an] 

Pre� la sfâr�it de an 

( 12ˆ MP

ip ) [lei/kg] 

Pre� mediu anual 

( med
MP

ip
2ˆ ) 

[lei/kg] 
N+1 280,00 2,00 285,60 282,80 
N+2 285,60 2,00 291,31 288,46 
N+3 291,31 2,00 297,14 294,23 
N+4 297,14 2,50 304,57 300,85 
N+5 304,57 2,50 312,18 308,37 
N+6 312,18 3,00 321,55 316,86 
N+7 321,55 3,00 331,19 326,37 
N+8 331,19 2,50 339,47 335,33 
 
Valorile previzionate ale cheltuielilor generate de achizi�ia articolului de materie prim� 
MP2 sunt prezentate în Tabelul 4.35. 
 
Tabelul 4.35. Valori previzionate ale cheltuielilor pentru sortimentul de materie prim� 
MP2 în perioada [N+1; N+8] 

An 

Consum anual MP2 
( 2ˆ MP

ionsC ) [kg] Pre� mediu anual 

( med
MP

ip
2ˆ ) [lei/kg] 

Cheltuieli aferente 
sort. MP2 

(
2ˆ MP

ihC ) [mii lei] 

N+1 207 282,80 58,54 



N+2 414 288,46 119,42 

N+3 360 294,23 105,92 

N+4 360 300,85 108,31 

N+5 276 308,37 85,11 

N+6 276 316,86 87,45 

N+7 240 326,37 78,33 

N+8 240 335,33 80,48 
 
C.2.3. Determinarea cheltuielilor previzionate pentru consumul sortimentul de 

materie prim� MP3 

 
Dintre cele trei sortimente sortimente ce vor fi produse de viitoarea firm� doar Prod. 3 va 
utiliza articolul de materie prim� MP3. Pe baza volumului produc�iei sortimentului Prod. 
3 �i a normei de consum pentru articolul MP3 sunt calculate valorile previzionate ale 
consumului (Tabelul 4.36.). 
 
Tabelul 4.36. Valori previzionate ale consumului sortimentului de materie prim� MP3 

An 

Volum anual produc�ie 
sort. Prod. 3  

( anod

pi
Q

,3Prˆ )  [ buc.] 

Norma consum MP3 
pentru sort.  Prod. 3 

( 3Pr3ˆ odMP

icN ) [kg/buc.] 

Consum anual MP3 
( 3ˆ MP

ionsC ) [kg] 

N+1 120 0,80 96 

N+2 240 0,80 192 

N+3 360 0,80 288 

N+4 360 0,80 288 

N+5 600 0,80 480 

N+6 600 0,80 480 

N+7 720 0,80 576 

N+8 720 0,80 576 
 
Prognoza asupra pre�ului articolului de materie prim� MP3 este prezentat� în Tabelul 
4.37.  

 
Tabelul 4.37. Valori previzionate ale pre�ului sortimentului de materie prim� MP3 în 
perioada [N+1; N+8] 

An 

Pre� la 
începutul 

anului ( 03ˆ MP

ip ) 

[lei/kg] 

Valorile 
prognozate ale 

ratei infla�iei ( iΠ̂ ) 

[%/an] 

Pre� la sfâr�itul 

anului ( 13ˆ MP

ip ) 

[lei/kg] 

Pre� mediu anual 

( med
MP

ip
3ˆ ) 

[lei/kg] 
N+1 375,00 2,00 382,50 378,75 
N+2 382,50 2,00 390,15 386,33 
N+3 390,15 2,00 397,95 394,05 
N+4 397,95 2,50 407,90 402,93 
N+5 407,90 2,50 418,10 413,00 



N+6 418,10 3,00 430,64 424,37 
N+7 430,64 3,00 443,56 437,10 
N+8 443,56 2,50 454,65 449,11 
 
Pe baza prognozelor asupra consumului �i pre�ului sunt determinate valorile previzionate 
ale cheltuielilor aferente achizi�iei articolului de materie prim� MP3 (Tabelul 4.38). 
 
Tabelul 4.38. Valori previzionate ale cheltuielilor pentru sortimentul de materie prim� 
MP3 în perioada [N+1; N+8] 

An 

Consum anual MP3 
( 3ˆ MP

ionsC ) [kg] Pre� mediu anual 

( med
MP

ip
3ˆ ) [lei/kg] 

Cheltuieli aferente sort. 

MP3 (
3ˆ MP

ihC ) [mii lei] 

N+1 96 378,75 36,36 

N+2 192 386,33 74,18 

N+3 288 394,05 113,49 

N+4 288 402,93 116,04 

N+5 480 413,00 198,24 

N+6 480 424,37 203,70 

N+7 576 437,10 251,77 

N+8 576 449,11 258,69 
 

C.2.4. Determinarea cheltuielilor previzionate pentru consumul de energie electric� 
în activitatea de produc�ie 

 
Prognozele asupra volumului produc�iei celor trei sortimente �i normele de consum 
conduc la valorile previzionate ale consumului de energie electric� (Tabelul 4.39). 
 
Tabelul 4.39. Valori previzionate ale consumului de energie electric� 

An 

Volum 
anual 
produc�ie 
sort.  Prod. 1   

(
anod

pi
Q

,1Prˆ )    

[ buc.] 

Norma 
cons. en. 
el. pentru 
sort. Prod. 
1 

( 1Prˆ od
el

icN ) 

[kWh/buc.] 

Volum 
anual 
produc�ie 
sort.  Prod. 
2   

(
anod

p i
Q

,2Prˆ )   

[ buc.] 

Norma 
cons. en. el. 
pentru sort. 
Prod. 2 

( 2Prˆ od
el

icN ) 

[kWh/buc.] 

Volum 
anual 
produc�ie 
sort.  Prod. 
3   

(
anod

pi
Q

,3Prˆ )   

[ buc.] 

Norma 
cons. en. el. 
pentru sort. 
Prod. 3 

( 3Prˆ od
el

icN ) 

[kWh/buc.] 

Consum 
anual en. 
el. 
( el

ionsĈ ) 

 [kWh] 

N+1 900 150 360 175 120 250 228000 

N+2 1800 150 720 175 240 250 456000 

N+3 1440 150 720 175 360 250 432000 

N+4 1440 150 720 175 360 250 432000 

N+5 1200 150 480 175 600 250 414000 

N+6 1200 150 480 175 600 250 414000 

N+7 960 150 480 175 720 250 408000 

N+8 960 150 480 175 720 250 408000 



 
Evolu�ia previzionat� a pre�ului energiei electrice în cursul perioadei de exploatare este 
prezentat� în Tabelul 4.40. 
 
Tabelul 4.40. Valori previzionate ale pre�ului energiei electrice în perioada [N+1; N+8] 

An 

 Pre� la 
începutul 

anului ( 0ˆ el

ip ) 

[lei/kWh] 

Valorile 
prognozate ale 
ratei infla�iei 

( iΠ̂ ) [%/an] 

Pre� la sfâr�itul 

anului ( 1ˆ el

ip ) 

[lei/kWh] 

Pre� mediu anual 

( med
el

ip̂ ) 

[lei/kWh] 
N+1 0,440 2,00 0,449 0,444 
N+2 0,449 2,00 0,458 0,453 
N+3 0,458 2,00 0,467 0,462 
N+4 0,467 2,50 0,479 0,473 
N+5 0,479 2,50 0,491 0,485 
N+6 0,491 3,00 0,505 0,498 
N+7 0,505 3,00 0,520 0,513 
N+8 0,520 2,50 0,533 0,527 
 
În Tabelul 4.41 sunt prezentate valorile previzionate ale cheltuielilor aferente consumului 
de energie electric� în activitatea de produc�ie. 
 
Tabelul 4.41. Valori previzionate ale cheltuielilor generate de consumul de energie 
electric� din activitatea de produc�ie în perioada [N+1; N+8] 

An 

Consum anual en.  el. 
( el

ionsĈ ) [kWh] Pre� mediu anual 

( med
el

ip̂ ) [lei/kWh] 

Cheltuieli anuale 
pentru energie electric� 

( el

ihĈ ) [mii lei] 

N+1 228000 0,444 101,23 

N+2 456000 0,453 206,57 

N+3 432000 0,462 199,58 

N+4 432000 0,473 204,34 

N+5 414000 0,485 200,79 

N+6 414000 0,498 206,17 

N+7 408000 0,513 209,30 

N+8 408000 0,527 215,02 
 
C.2.5. Calculul cheltuielilor previzionate pentru consumul de materii prime �i 
energie electric� în activitatea de produc�ie 
 
Prin însumarea valorilor ob�inute anterior reies previziunile asupra cheltuielilor activit��ii 
de produc�ie generate de consumul de materii prime �i energie electric� (Tabelul 4.42.).  
 
Tabelul 4.42. Valori previzionate ale cheltuielilor pentru de materii prime �i energie 
electric� în perioada [N+1; N+8] 
                                                                                                                         - mii lei - 



An 

Cheltuieli 
aferente 
sort. MP1 

( 1ˆ MP

ihC ) 

Cheltuieli 
aferente 
sort. MP2 

( 2ˆ MP

ihC ) 

Cheltuieli 
aferente 
sort. MP3 

( 3ˆ MP

ihC ) 

Cheltuieli 
anuale pentru 

en. el. ( el

ihĈ ) 

Cheltuieli anuale 
pentru materii prime 
�i energie electric� 

( elmp

ihC &ˆ ) 

N+1 90,66 58,54 36,36 101,23 286,79 

N+2 184,94 119,42 74,18 206,57 585,11 

N+3 174,77 105,92 113,49 199,58 593,76 

N+4 178,70 108,31 116,04 204,34 607,39 

N+5 174,45 85,11 198,24 200,79 658,59 

N+6 179,25 87,45 203,70 206,17 676,57 

N+7 178,48 78,33 251,77 209,30 717,88 

N+8 183,38 80,48 258,69 215,02 737,57 
 

C.3. Previziunea celorlalte cheltuieli aferente activit��ii de produc�ie 

 
Pe baza valorii de la sfâr�itul anului N �i a prognozelor asupra infla�iei sunt determinate 
valorile previzionate ale celorlalte cheltuieli de productie din perioada de exploatare 
(Tabelul 4.43.). 
 
Tabelul 4.43 Valori previzionate ale celorlalte cheltuieli de produc�ie în perioada de 
exploatare 

An 

Cheltuieli 
lunare la 
începutul 
anului 

(
prod

i

aux

lhC 0ˆ ) 

[lei/lun�] 

Valorile 
prognozate 
ale ratei 

infla�iei ( iΠ̂ ) 

[%/an] 

Cheltuieli 
lunare la 
sfâr�itul 
anului 

(
prod

i

aux

lhC 1ˆ ) 

[lei/lun�] 

Cheltuieli 
medii 
lunare 

(
prod

med

i

aux

lhĈ ) 

[lei/lun�] 

Nr. luni 
incluse în 
perioada 
de 
exploatare    

(
l

iN ) 

Cheltuieli 
anuale 

(
admaux

ani
hĈ ) 

[mii lei] 

N+1 2000,00 2,00 2040,00 2020,00 6 12,12 
N+2 2040,00 2,00 2080,80 2060,4 12 24,72 
N+3 2080,80 2,00 2122,42 2101,61 12 25,22 
N+4 2122,42 2,50 2175,48 2148,95 12 25,79 
N+5 2175,48 2,50 2229,86 2202,67 12 26,43 
N+6 2229,86 3,00 2296,76 2263,31 12 27,16 
N+7 2296,76 3,00 2365,66 2331,21 12 27,97 
N+8 2365,66 2,50 2424,80 2395,23 12 28,74 
 

C.4. Determinarea valorilor anticipate ale cheltuielilor curente de produc�ie 

 
Prin însumarea celor trei componente sunt ob�inute valori previzionate ale cheltuielilor 
curente de produc�ie (Tabelul 4.44.). 
 
Tabelul 4.44. Valori previzionate ale cheltuielilor de produc�ie în perioada de exploatare 
                                                                                                                           - mii lei - 



An 

Cheltuieli 
salariale anuale 
pentru activitatea 
de produc�ie 

( prodsal

ihC ,ˆ )  

Cheltuieli anuale 
pentru materii 
prime �i energie 
electric� 

( elmp

ihC &ˆ ) 

Alte cheltuieli 
de produc�ie 

(
admaux

ani
hĈ ) 

Total cheltuieli 
de produc�ie 

( prod

ihĈ ) 

N+1 133,21 286,79 12,12 432,12 

N+2 271,74 585,11 24,72 881,57 

N+3 277,18 593,76 25,22 896,16 

N+4 283,42 607,39 25,79 916,6 

N+5 290,50 658,59 26,43 975,52 

N+6 298,50 676,57 27,16 1002,23 

N+7 307,46 717,88 27,97 1053,31 

N+8 315,90 737,57 28,74 1082,21 
 
D. Previziunea cheltuielilor aferente activit��ii financiar-contabile 
 
Vom considera c� tariful pentru serviciile financiar-contabile vor cre�te în fiecare an cu 
un ritm egal cu rata infla�iei. În Tabelul 4.45 este prezentat� previziunea asupra evolu�iei 
acestor cheltuieli. 
 
Tabelul 4.45. Valori previzionate ale  cheltuielilor curente din activitatea financiar - 
contabil� în perioada [N+1; N+8] 

An 

Cheltuieli 
lunare la 
începutul 
anului 

( 0ˆ fc

li
hC ) 

[lei/lun�] 

Valorile 
prognozate 
ale ratei 
infla�iei 

( iΠ̂ ) [%/an] 

Cheltuieli 
lunare la 
sfâr�itul 
anului 

( 1ˆ fc

li
hC ) 

[lei/lun�] 

Cheltuieli 
medii 
lunare 

( med

i

fc

lhĈ ) 

[lei/lun�] 

Nr. luni 
incluse în 
perioada 
de 
exploatare    

( l

iN ) 

Cheltuieli 
anuale 

( fc

an i
hĈ ) 

[mii lei] 

N+1 500,00 2,00 510,00 505,00 6 3,03 
N+2 510,00 2,00 520,20 515,10 12 6,18 
N+3 520,20 2,00 530,60 525,40 12 6,30 
N+4 530,60 2,50 543,87 537,24 12 6,45 
N+5 543,87 2,50 557,47 550,67 12 6,61 
N+6 557,47 3,00 574,19 565,83 12 6,79 
N+7 574,19 3,00 591,42 582,80 12 6,99 
N+8 591,42 2,50 606,20 598,81 12 7,19 
 
E. Calculul valorilor previzionate ale cheltuielilor curente din perioada 

de exploatare 
 
Prin însumarea valorilor cheltuielilor prognozate pentru cele patru domenii de activitate 
ale viitoarei firme rezult� previziunile asupra cheltuielilor curente din perioada de 
exploatare (Tabelul 4.46.). 



 
Tabelul 4.46. Valori previzionate ale cheltuielilor curente din activitatea  de exploatare în 
perioada [N+1; N+8] 
                                                                                                                                 - mii lei - 

An 

Cheltuieli ale 
activit��ii 
administrative 

( adm

ihĈ ) 

Cheltuieli ale 
activit��ii 
comerciale 

( com

ihĈ ) 

Cheltuieli ale 
activit��ii de 
produc�ie 

( prod

ihĈ ) 

Cheltuieli ale 
activit��ii fin. 

cont. ( fc

an i
hĈ ) 

 

Cheltuieli 
curente ale 
perioadei de 
exploatare 

( exp.ˆ c

ihC ) 

 
N+1 94,67 22,30 432,12 3,03 552,12 
N+2 193,12 45,48 881,57 6,18 1126,35 
N+3 196,98 46,39 896,16 6,30 1145,83 
N+4 201,42 47,43 916,60 6,45 1171,90 
N+5 206,46 48,62 975,52 6,61 1237,21 
N+6 212,14 49,96 1002,23 6,79 1271,12 
N+7 218,51 51,46 1053,31 6,99 1330,27 
N+8 224,51 52,87 1082,21 7,19 1366,78 
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