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Abstract 

The current paper presents the financial situation of a company, having the main object as event 

hosting and preparation, which is suffering from the effects of the Covid-19 pandemic. Also 

presented is a relaunch strategy of the business by changing the object of activity to an online 

teaching platform directed at high-school seniors. The design of the project is two-fold: 

applying for an IMM Invest loan with the purpose of covering the cost of accumulated debts, 

and applying for an investment Grant to kick-start the online platform. Project efficiency will 

be determined by: cash-flow calculation and the project evaluation methods, as follows: 

Payback Period, Net Present Value and Internal Rate of Return. 

Cuvinte cheie. Investiție, cash-flow, proiect, evaluare, online. 

 

Introducere 

Prezenta lucrare conține un studiu de caz asupra unei companii care a fost afectată din 

punct de vedere financiar de pandemia de Covid-19. Domeniul de activitate este acela al 

organizării de evenimente și spectacole. Lucrarea prezintă situația actuală a societății, și modul 
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de administrare a problemelor apărute, cât și o strategie de relansare a afacerii prin schimbarea 

domeniului de activitate. 

În contextul pandemiei mondiale în care un procent considerabil dintre societățile mici 

și mijlocii au susținut pierderi majore, atât financiare cât și de personal, modul de gestionare a 

acestor pierderi, cât și elaborarea de strategii pentru relansarea afacerii este de o importanță 

majoră. 

Tema va fi abordată atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere practic, 

oferind un studiu în ceea ce privește modul în care o societate își poate achita datoriile aferente 

obiectului de activitate principal, prin contractarea unui credit IMM Invest, precum și modul 

în care va schimba domeniul de activitate, prin apelarea la un Grant pentru investiții. Studiul 

se va realiza prin utilizarea metodelor de evaluare existente în literatura de specialitate, metode 

ce vor stabili dacă proiectul de investiții poate fi unul rentabil. Indicatorii care vor creiona cel 

mai corect eficiența unui proiect de investiții sunt: termenul de recuperare, valoarea actualizată 

netă, rata internă de rentabilitate, precum și indicele de profitabilitate. 

 

Efectele financiare ale pandemiei asupra societăților comerciale 

Anul 2020 a adus cu el o situație inedită din ultimul centenar: Organizația Mondială a 

Sănătății declara, încă din luna ianuarie 2020, existența unui virus nou, necunoscut și încă 

necercetat îndeajuns de bine, denumit Covid-19, care are efecte asupra stării de sănătate a 

oamenilor. Dacă în luna februarie 2020, OMS anunța că omenirea se confruntă cu o epidemie, 

ca urmare a numărului mare de îmbolnăviri, în luna martie, aceeași instituție declara că, de 

fapt, este vorba de o pandemie, având în vedere că virusul acționa la nivel mondial, pe toate 

continentele. 

Pentru încetinirea transmisibilității, OMS recomanda respectarea unor reguli stricte atât 

din punct de vedere al igienei dar și din punct de vedere al interacționării între oameni. 

Acest ultim set de reguli, are un impact negativ asupra economiilor țărilor care se 

confruntă cu Covid-19 și, implicit, anumite domenii de activitate sunt din plin afectate, cum ar 

fi: turismul, restaurantele, barurile, cafenelele, sportul dar și industria organizării de 
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evenimente: teatre, cinematografe, concerte. Practic, sunt afectate domeniile a căror activitate 

se desfășoară prin participarea în grup a oamenilor. 

Guvernele statelor au elaborat măsuri legislative de susținere a domeniilor afectate, dar, 

cu toate aceste eforturi, societățile comerciale traversează o perioadă dificilă, dar și inedita. 

Riscul insolvenței și cel al falimentului bat la ușa acestora. Pentru evitarea acestor riscuri, unele 

societăți comerciale decid reorientarea către un alt domeniu, îndreptând-se către o activitate în 

mediul online. 

Schimbarea obiectului de activitate presupune o serie de investiții astfel încât, noua 

activitate să funcționeze. 

 

Metodele de evaluare a proiectelor de investiții 

Decizia de investire este un proces decizional pe care managerii îl utilizează pentru 

identificarea proiectelor care au drept rezultat creșterea valorii firmei. Aceasta are implicații pe 

termen lung și implică alocări de fonduri, fiind o decizie ireversibilă care necesită analize 

preliminare detaliate cu privire la (Predescu și Toader, 2010):  

o cheltuielile pentru investiții reprezentate de costul de achiziție al echipamentelor sau a 

altor elemente care sunt efectuate pentru punerea în funcțiune a acestor echipamente; 

o durata de viată a investiției, care oferă informații cu privire la perioada de timp în care se 

efectuează efortul investițional din profitul anual obținut; 

o beneficiile susceptibile de a fi obținute ca urmare a adoptării deciziei de investire 

concretizate în determinarea fluxurilor de trezorerie, respectiv excedentul între încasări 

și plați; 

o valoarea reziduală a investiției care reprezintă valoarea posibilă de realizat după încetarea 

duratei de viață a investiției. 

În procesul decizional de investire, un rol deosebit de important este jucat de 

proveniența surselor de finanțare utilizate.  

În practica economică întâlnim următoarele forme de finanțare a investițiilor: 
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o finanțarea din surse împrumutate: credite bancare, finanțări nerambursabile din fonduri 

europene, scheme de ajutor de stat; 

o finanțarea din surse proprii prin reinvestirea profitului obținut de către societate în anii 

anteriori; 

o finanțarea mixtă care presupune apelarea atât la finanțarea externă (din surse 

împrumutate) cât și finanțarea din surse proprii.  

În contextul pandemiei de Covid-19, multe societăți comerciale, a căror activitate a fost 

afectată, au apelat la întregul ansamblu de metode care stau la baza procesului de investire în 

vederea salvării acestora de la insolvență sau faliment prin schimbarea obiectului de activitate. 

Pentru a putea evalua un proiect de investiții, societățile comerciale trebuie sa apeleze 

la calculul următorilor indicatori: termenul de recuperare, valoarea actualizată netă, rata internă 

de rentabilitate, precum și indicele de profitabilitate. 

Termenul de recuperare (TR) reprezintă numărul de ani necesari pentru recuperarea 

investiției. Deși foarte multe societăți apelează la acest indicator pentru a alege un proiect de 

investiții, acesta nu este cel mai elocvent deoarece, un termen de recuperare mai mare poate 

aduce, pe viitor, un profit mai consistent pentru companie. Termenul de recuperare se 

calculează utilizând următoarea formulă (Predescu și Toader, 2010): 

 

𝑇𝑅 = 𝐴𝑛𝑢𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖𝑒𝑖 +  
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙 𝑛𝑒𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑝𝑢𝑡𝑢𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖

𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑎𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣
 

 

Valoarea actualizată netă (VAN) reprezintă suma absolută cu care va crește averea 

acționarilor și valoarea companiei. Un proiect de investiții se acceptă în momentul în care 

valoarea actualizată netă este pozitivă. Formula de calcul utilizată este (Predescu și Toader, 

2010): 

𝑉𝐴𝑁 = 𝐶𝐹 +
𝐶𝐹

(1 + 𝑟)
+

𝐶𝐹

(1 + 𝑟)
+. . . … +

𝐶𝐹

(1 + 𝑟)
 

unde: 

r = rata de actualizare; 
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n = durata de viată a investiției; 

CFn = cash-flow-urile aferente perioadei. 

 

Rata internă de rentabilitate (RIR) reprezintă o rată de actualizare a cash-flow-urilor 

viitoare pentru care valoarea actualizată netă este egală cu zero (Predescu și Toader, 2010) . În 

momentul în care RIR depășește costul capitalului, acest surplus va fi distribuit acționarilor. 

Formula utilizată în calculul ratei interne de rentabilitate este (Predescu și Toader, 2010) : 

 

𝐶𝐹 +
𝐶𝐹

(1 + 𝑅𝐼𝑅)
+

𝐶𝐹

(1 + 𝑅𝐼𝑅)
+. . . … +

𝐶𝐹

(1 + 𝑅𝐼𝑅)
= 0 

 

Indicele de profitabilitate (IP) reflectă rentabilitatea investiției, mai exact surplusul de 

bani actualizat pentru un leu capital investit REF!. Pentru ca proiectul de investiții sa fie 

convenabil, indicele de profitabilitate trebuie să fie supraunitar. Formula de calcul utilizată este 

(Predescu și Toader, 2010): 

𝐼𝑃 =
𝑉𝐴𝑁 + 𝐼

𝐼
= 1 +

𝑉𝐴𝑁

𝐼
 

 

Studiu de caz privind societatea organizatoare de spectacole 

 

Descrierea societății organizatoare de spectacole 

Societatea Alfa S.R.L., înființată în anul 2010, cu sediul social în București, are ca 

obiect principal de activitate «Activități de gestionare a sălilor de spectacole», cod CAEN 9004, 

și presupune: activități logistice pentru organizarea de evenimente culturale, sportive, 

educaționale, dar și servicii de consultanță și suport în organizarea acestora. 
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Societatea Alfa este un partener de bază în organizarea unor evenimente anuale 

muzicale, consacrate în plan intern și internațional și de o mare amploare, printre care concertul 

Untold care se desfășoară la Cluj și concertul Neversea cu desfășurare la Constanța. 

Societatea asigură consultanță și suport în vederea organizării de evenimente sportive 

pentru Federația Romană de Gimnastica Ritmică, Federația Romană de Handbal și Federația 

Romană de Atletism. 

Înainte de declararea pandemiei, societatea, având o experiență vastă, era considerată 

lider de piață în industria organizării de evenimente. 

 

Impactul financiar al pandemiei asupra societății Alfa S.R.L. 

Interzicerea și anularea desfășurării evenimentelor culturale, sociale, sportive și 

educaționale ca urmare a pandemiei de Covid-19, au avut un puternic impact asupra activității 

societății Alfa. Astfel, societatea s-a aflat în situația în care contractele semnate cu un an 

înainte, au fost reziliate ca urmare a declarării stării de urgență, declarare ce a fost urmată 

imediat de o serie de restricții ce au vizat desfășurarea obiectului de activitate. 

Pentru o mai bună înțelegere a efectelor generate de pandemie, vom face o analiză 

comparativă a rezultatelor societății la data de 30 iunie pentru anii 2019 și 2020 (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Rezultatele semestriale ale societății Alfa S.R.L., analiză comparativă 2019-
2020 

(Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor oferite de  ALFA S.R.L.) 

Nr. crt. Denumire indicatori economici 30.06.2019 30.06.2020 
1 Cifra de afaceri 155.519 75.142 
2 Costuri variabile 84.369 75.544 
3 Costuri fixe 28.323 45.747 
4 Amortizare 6.735 7.124 
5 Profit impozabil 36.092 - 53.273 
6 Impozit 1.555 566 
7 Profit net 34.537 -53.839 
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Constatăm că la data de 30.06.2020, cifra de afaceri a scăzut cu 51,69% față de aceeași 

perioadă a anului 2019 având un impact decisiv asupra rezultatului net al societății, în condițiile 

în care constatăm că nivelul cumulat al costurilor variabile și al costurilor fixe nu a suferit 

modificări esențiale: 112.692 lei în anul 2019 și 121.291 lei în anul 2020.  

Încă din luna martie 2020 s-au văzut efectele negative produse de pandemie ceea ce a 

dus la aprobarea Ordonanței de Urgență nr 42/02.04.2020 care prevedea o serie de măsuri de 

susținere a întreprinderilor mici și mijlocii prin programul denumit IMM Invest care are ca 

obiective (OUG nr. 42/02.04.2020): 

o finanțări pentru capital de lucru de pana la 5.000.000 lei cu procente de garantare de: 

o maximum 90% din valoarea creditului de până la 1.000.000 lei în cazul 

întreprinderilor mici și până la 500.000 lei pentru microîntreprindere; 

o maximum 80% din valoarea creditului, atât în cazul întreprinderilor mici cât și în cazul 

microîntreprinderilor, care vor sa acceseze credite de până la maximum 5.000.000 lei; 

o durata finanțării este de până la 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 

36 luni; 

o rata dobânzii Robor la 3 luni +2,5 %/an, subvenționată 100% de la bugetul de stat; 

o costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate în numele și 

contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat. 

Pentru menținerea în viată, societatea Alfa apelează la creditul IMM Invest, care are 

destinația de satisfacere a nevoilor curente de capital de lucru (cheltuieli de aprovizionare, 

cheltuieli cu utilitățile, chirii, salariile personalului, plata taxelor și impozitelor datorate 

bugetului general consolidat, etc) (OUG nr. 42/02.04.2020). 

În efortul de supraviețuire, societatea Alfa apelează la prevederile Ordonanței de 

Urgență nr. 30/18.03.2020 prin care se acordă șomaj tehnic suportat din bugetul de stat si al 

asigurărilor sociale, în procent de 75% din salariul de bază, pentru salariații firmelor a căror 

activitate este afectată de pandemie (OUG 30/18.03.2020) . 
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Schimbarea domeniului de activitate prin apelarea la un grant pentru investiții 

Având în vedere rezultatele financiare dezastruoase înregistrate la 30.06.2020, corelat 

cu perspectiva economică sumbră a obiectului său de activitate, societatea Alfa decide 

schimbarea obiectului de activitate, astfel încât, aceasta să funcționeze în continuare și să 

asigure locurile de muncă salariaților săi. 

Schimbarea obiectului de activitate și punerea lui în funcțiune presupune efectuarea 

unor investiții, deci existența unei surse de finanțare. 

Această sursă de finanțare a fost identificată ca urmare a publicării, în 06.08.2020, a 

OUG 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe 

nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul 

crizei provocate de Covid-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene. 

OUG 130/2020 prevede acordarea următoarelor forme de sprijin financiar (OUG 

130/2020): 

o Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă 

forfetară (2.000 euro); 

o Granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din 

cifra de afaceri; 

o Granturi pentru investiții acordate din fonduri externe nerambursabile în baza 

evaluării proiectului de investiții depus. 

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă 

între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectului de investiții 

depus. 
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Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile sunt numeroase, 

printre care se regăsește și domeniul serviciilor în educație: creșe, grădinițe, școli, domeniu 

aflat în atenția societății Alfa în vederea schimbării obiectului său de activitate. 

Practic, societatea Alfa dorește să presteze servicii online în domeniul educației, mai 

precis spus, acordarea de meditații online la materiile ce fac obiectul Bacalaureatului. 

Descrierea și elaborarea proiectului de investiții 

Decizia de schimbare a obiectului de activitate presupune ca societatea Alfa să 

elaboreze un proiect de investiții care să ofere informații cu privire la oportunitatea viitoarei 

activități. 

Societatea trebuie să-și creeze mediul în care activitatea de acordare de meditații online 

să poată fi desfășurată. Prin urmare, societatea trebuie să efectueze investiții cu privire la: 

o Dotarea cu tehnică de calcul (PC) – prin achiziționarea unui număr de opt laptopuri 

performante, necesare profesorilor participanți la proiect. 

o Platforma de predare –punerea bazelor platformei online precum și achiziționarea de 

licențe pentru Windows, Microsoft Office 365 și a materialelor didactice; 

o Angajarea unui specialist IT - în scopul creării platformei de predare dar și în scopul 

întreținerii și îmbunătățirii funcționarii acesteia; 

o Angajarea profesorilor pentru meditații – în baza contractelor individuale de muncă, 

precum și oferirea acestora un curs de formare pentru predarea în mediul online. 

Societatea Alfa a decis sa aplice în anul 2020 pentru un grant de investiții în valoare de 

245,000 RON, urmând ca, după aprobarea proiectului, această sumă să intre în contul societății 

la sfârșitul trimestrului I al anului 2021 (Tabel 2).  

 

Tabel 2. Cheltuielile previzionate ale societății după primirea grantului pentru investiții 

(Sursă: Prelucrare proprie) 

Produs Cantitate 
Valoare 
(EUR) 

Curs EUR 
2021 

Valoare 
(RON) 

TOTAL 

Laptop 8 1,500 4.9870 7,481 59,844 
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Telefon 8 500 4.9870 2,494 19,948 
Abonament telefonie 8 50 4.9870 249 1,995 

Licență Windows 8 200 4.9870 997 7,979 
Licență Microsoft 

Office 365 
8 240 4.9870 1,197 9,575 

Materiale didactice 6 1,500 4.9870 7,481 44,883 
Platforma online 1 30,000 4.9870 149,610 149,610 

Cursuri de formare 
pentru profesori 

6 500 4.9870 2,494 14,961 

  308,795 
Având în vedere că investiția va avea loc în anul 2021, a fost necesar calculul cursului 

mediu anual pentru acest an. Pentru a putea estima cursul EUR pentru anul 2021, am calculat 

cursul mediu anual pentru anul 2020, respectiv 2021 utilizând deviația standard cu o 

probabilitate de 95%. 

 

Evaluarea proiectului de investiții 

Proiectul de investiții pentru societatea Alfa va fi elaborat pentru o perioada de 3 ani, 

primul pas în conturarea acestuia fiind efectuarea calculelor de unde vor rezulta cash-flow-urile 

aferente. Pentru calcul cash-flow-urilor se va pleca de soldul final disponibil în anul anterior 

începerii activității de predare în mediul online. Se vor calcula intrările de lichidități aferente 

celor doua obiecte de activitate, totalul cheltuielilor cu salariile, cu terții, cu creditele bancare, 

precum și cele cu bugetul statului, urmând ca, la final, să rezulte cash-flow-urile aferente anilor 

2022, 2023 și 2024 (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Cash-flow-urile societății Alfa S.R.L. aferente perioadei 2020-2024  

(Sursă: Prelucrare proprie)                       

-lei- 

  EXPLICAȚII / LUNĂ 
AN 

ISTORIC 
2019 

AN 
2020 

AN 2021 AN 2022 AN 2023 AN 2024 

I Sold inițial disponibil (casă și  bancă) 20,466 62,212 120,802 5,287 192,970 754,237 

A Intrări de lichidități (1+2+3+4) 578,124 431,622 495,000 1,359,600 1,913,200 2,114,400 
1 din organizarea de evenimente 578,124 315,000 250,000 150,000 250,000 300,000 
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Termenul de recuperare actualizat (TRA). 

2 
din prestarea de servicii - Meditații 
online 

0 0 0 1,209,600 1,663,200 1,814,400 

3 
din credite primite - IMM Invest OUG 
42/2020 

  116,622 0 0 0 0 

4 
alte intrări - Grant pentru investiții 
OUG 130/2020 

    245,000 0 0 0 

  Total disponibil (I+A) 598,590 493,834 615,802 1,364,887 2,106,170 2,868,637 

B 
Utilizări numerar din exploatare 
(1+2+…+11-12+13+14) 

534,044 331,602 260,290 1,130,487 1,351,933 1,468,594 

1 

Cheltuieli cu materii prime și 
materiale  
consumabile aferente activității 
desfășurate 

96,211 21,600 10,000 16,000 20,000 20,000 

2 Cheltuieli cu salariile personalului 119,128 89,384 112,500 396,000 448,800 494,400 
3 Chirii 46,709 38,880 20,000 26,000 28,000 30,000 
4 Utilități 3,934 3,936 5,000 10,500 12,000 14,000 
5 Costuri funcționare birou 2,794 4,200 1,800 3,000 3,500 3,700 
6 Cheltuieli de marketing     30,000 30,000 20,000 5,000 
7 Reparații / întreținere 1,304 1,320 2,000 4,000 2,800 3,000 
8 Servicii cu terții 61,967 60,000 20,000 40,000 50,000 55,000 

9 
Impozite și taxe salariale (CAS, CASS, 
Impozit) 

97,469 73,132 92,045 324,000 367,200 404,509 

10 
Cheltuieli privind contribuția 
asiguratorie pentru muncă 

4,873 3,657 4,602 16,200 18,360 20,225 

11 TVA de plătit  98,747 36,000 0 229,621 331,623 372,045 
12 TVA de recuperat 0 0 48,658 0 0 0 
13 Impozit pe venit 1% 5,781 3,150 2,500 13,596 18,132 21,144 
14 Alte cheltuieli 0 0 8,500 21,570 31,518 25,570 

C 
Cheltuieli pentru investiții - domeniul 
educației 

0 0 308,795 0 0 0 

D Credite (1+2) 0 41,430 41,430 41,430 0 0 
1 Creditul solicitat IMM Invest 0 40,602 40,602 40,602 0 0 
  rambursări rate de credit scadente 0 38,667 38,667 38,667 0 0 
  dobânzi și comisioane 0 1,935 1,935 1,935 0 0 

2 
Alte credite (inclusiv leasing) IMM 
Invest 

0 828 828 828 0 0 

  rambursări rate de credit scadente 0 511 511 511 0 0 
  dobânzi și comisioane 0 317 317 317 0 0 
E Dividende 0 0 0 0 0 0 
F Total utilizări numerar (B+C+D+E) 534,044 373,032 610,515 1,171,917 1,351,933 1,468,594 
G Flux net de lichidități (A-F) 44,080 58,590 -115,515 187,683 561,267 645,806 
II Sold final disponibil (I+G) 64,546 120,802 5,287 192,970 754,237 1,400,044 
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Pentru a ajunge la un termen de recuperare cât mai corect, vom actualiza cele trei fluxuri 

de numerar. Pentru actualizare am utilizat o rată de actualizare de 6%, calculată în funcție de 

costul capitalului împrumutat.  

(1) 𝐶𝐹 =
,

( %)
= 182,047.14 𝑙𝑒𝑖 

(2) 𝐶𝐹 =
,

( %)
= 671,268.24 𝑙𝑒𝑖 

(3) 𝐶𝐹 =
, ,

( %)
= 1,175,503.94 𝑙𝑒𝑖 

(4) 𝑇𝑅 = 1 +
, , .

, .
= 1.188 𝑎𝑛𝑖 

 

Termenul necesar societății Alfa pentru a recupera investiția este de 1 an și 2 luni. 

 

Valoarea actualizata netă (VAN). 

(5) 𝑉𝐴𝑁 = −308,795 +
,

( %)
+

754,237

(1+6%)2
+

1,400,044

(1+6%)3
 =  1,720,024.35 𝑙𝑒𝑖 

 

Averea acționarilor și valoarea societății Alfa va crește la finele celor 3 ani cu 1,720,024.35 lei. 

 

Rata internă de rentabilitate (RIR). 

(6) 𝑅𝐼𝑅 = −308,795 +
,

( )
+

,

( )
+

, ,

( )
 =  0 => 𝑅𝐼𝑅 = 141.44% 

 

Literatura de specialitate spune că o afacere este profitabilă în momentul în care rata 

internă de rentabilitate este mai mare sau cel puțin egală cu rata medie a dobânzii de pe piață 

financiară REF!. Pentru proiectul enunțat vom avea o rata internă de rentabilitate cu o valoare 

de 141,44%, cu mult peste rata medie a dobânzii. 

 

Indicele de profitabilitate (IP). 
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(7) 𝐼𝑃 =
. . , .

.
= 6.57 

 

Rezultatul obținut în ceea ce privește indicele de profitabilitate, reflectă faptul că 

proiectul de investiții este unul fezabil, la un leu capital investit societatea va primi 6,57 lei. 

 

Concluzii 

 

În contextul actual, acela al pandemiei declarate la nivel mondial, foarte multe companii 

au fost nevoite sa găsească metode și strategii de relansare pentru a se putea menține pe linia 

de plutire. Într-o societate în care majoritatea renunță, anumiți antreprenori au curajul de a 

încerca ceva nou, de a schimba domeniul de activitate pe care l-au practicat de la înființare 

pentru a aduce plusvaloare societății. Ne aflăm în era digitalizării, trăim ceva inedit, iar acest 

lucru creează oportunități noi pentru cei care au putere de adaptare. 

Societatea analizată a pornit la drum adresând-se unui public larg, oferind spectacole 

pentru toate vârstele, pentru o perioadă de 10 ani. În mod neașteptat, în anul 2020, domeniul 

de activitate practicat a fost pe deplin afectat de pandemia de Covid-19, ceea ce a dus la 

imposibilitatea de a mai susține financiar afacerea, afacere care până în acel moment era una 

profitabilă. După o analiză amănunțită, societatea a luat măsuri cu privire la menținerea pe linia 

de plutire a obiectului de activitate principal, prin contractarea unui credit IMM Invest în 

valoare de 116,622 lei, ce a fost utilizat pentru plata datoriilor curente ale societății. De 

asemenea, pentru a-și putea menține personalul specializat, societatea a apelat la prevederile 

Ordonanței de Urgență nr. 30/2020 pentru a primi șomaj tehnic suportat din bugetul de stat și 

al asigurărilor sociale. Un ultim pas efectuat de societatea Alfa pentru a putea depăși acest 

moment dificil provocat de pandemie, a fost apelarea la un grant pentru investiții în valoare de 

245,000 lei, cu titlu nerambursabil, cu scopul schimbării domeniului de activitate.  

Pentru a stabili dacă proiectul este realizabil s-au folosit metodele de evaluare a 

proiectelor de investiții din literatura de specialitate. Primul indicator calculat a fost termenul 
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de recuperare actualizat, indicator ce ne-a arătat că societatea își va recupera investiția inițială 

într-o perioadă de un an și două luni. Al doilea indicator, valoarea actualizată netă, avea la 

finele anului 2024 o valoare de 1,720,024.35 lei, aceasta reprezentând suma cu care va crește 

averea acționarilor și valoarea companiei. Al treilea indicator, rata internă de rentabilitate, 

având o valoare de 141.44%, cu mult peste rata medie a dobânzii, precum și ultimul indicator 

calculat, indicele de profitabilitate cu o valoare de 6,57 ne demonstrează că proiectul enunțat 

este fezabil. 
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