
Flori si plante

Liceul Tehnologic “Mircea Vulcanescu”






Obiectul de 
activitate



Comert cu ridicata al florilor si al plantelor, Cod CAEN 
4622



Povestea noastra...



 a fost infiintata in anul  scolar  2014-2015, in cadrul 
proiectului POSDRU/175/2.1/S/150619 „Practică 
Teoria!”.

F.E. FLORENS S.R.L.



 a participat la: 
• Târgul Interregional „Firme de exercitiu ale tinerilor 

antreprenori din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Vest 
Oltenia”, desfăsurat în perioada 10-11 octombrie 
2015, la Râmnicu Vâlcea 

• Workshop-ul „Tinerii antreprenori”, desfăsurat în 
perioada 23-25 octombrie 2015, la Băile Olănesti, 

in cadrul proiectului POSDRU/175/2.1/S/150619 
„Practică Teoria!”.

F.E. FLORENS S.R.L.





 a participat la Târgul Regional „Primăvara Firmelor de 
Exercitiu”, editia a XII-a, organizat de Colegiul 
Economic „Virgil Madgearu” Bucuresti, în data de 30 
martie 2017, unde a obtinut Premiul III la Competitia 
„Cea mai bună prezentare multimedia – Power Point”.

F.E. FLORENS S.R.L.





 a participat la „Târgul Municipal al Firmelor de 
Exercitiu”, organizat de Primăria Municipiului 
Bucuresti, prin PROEDUS – Centrul de Proiecte 
Educationale si Sportive Bucuresti, în perioada 12-14 
aprilie 2017, în cadrul proiectului „Scoala Altfel – Să stii 
mai multe, să fii mai bun”.

F.E. FLORENS S.R.L.



 a participat la Târgul Regional al Firmelor de Exercitiu 
„Business Charm”, editia I, organizat de Liceul 
Tehnologic „Doamna Chiajna” Rosu-Chiajna, Ilfov, în 
data de 10 mai 2017, unde a obtinut: 
• Premiul II la Sectiunea Cele mai bune materiale 

publicitare, 
• Premiul III la Sectiunea Cel mai bun spot,
• Mentiune la Sectiunea Cel mai bun stand. 

F.E. FLORENS S.R.L.









Organizarea 
structurala



Organigrama F.E. FLORENS S.R.L.
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DIRECTOR GENERAL, cod COR 112011
TOFAN GEORGIANA

 Stabileste obiectivele de dezvoltare ale firmei, în 
concordan ă cu strategia elaborată de Consiliul de ț
Administratie

 Aprobă bugetul si rectificările acestuia
 Identifică oportunităti de afaceri
 Reprezintă firma în relatiile protocolare cu furnizorii, clientii 

si alte organisme / organizatii cu impact real / potential 
asupra rezultatelor firmei

 Asigură managementul firmei
 Asigură reteaua de relatii necesară dezvoltării activitătii 

firmei



DEPARTAMENTUL COMERCIAL
 Achizitionarea de bunuri si servicii:

• Stabilirea necesarului de aprovizionare
• Redactarea si trimiterea cererilor de ofertă
• Compararea si selectarea ofertelor
• Întocmirea comenzilor
• Întocmirea listei furnizorilor
• Primirea facturilor de la furnizori
• Receptia mărfurilor
• Întocmirea situatiei achizitiilor
• Tinerea evidentei stocurilor

 Desfacerea de bunuri si servicii
• Elaborarea si trimiterea de oferte
• Emiterea facturilor pentru vânzare
• Întocmirea listei clientilor
• Întocmirea situatiei vânzărilor



DEPARTAMENTUL MARKETING

 Studierea pietei interne si externe, reale si virtuale, în 
colaborare cu departamentul comercial

 Elaborarea planului de marketing
 Elaborarea politicii de distributie
 Elaborarea de cataloage de prezentare a produselor, web 

site
 Realizarea si reactualizarea listelor de preturi
 Realizarea materialelor publicitare
 Pregătirea si participarea la târguri si expozitii
 Corespondenta electronică si scrisă cu clientii
 Promovarea imaginii firmei



DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE

 Planificarea necesarului de resurse umane
 Recrutarea si selectia personalului
 Formarea si perfectionarea personalului 
 Promovarea personalului
 Salarizarea personalului
 Evaluarea si motivarea personalului
 Protectia salariatilor



DEPARTAMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

 Înregistrarea cronologică si sistematică a operatiilor 
economico-financiare

 Întocmirea ordinelor de plată pentru furnizori, pentru plata 
salariilor, a impozitelor si a taxelor

 Întocmirea registrelor contabile
 Întocmirea declaratiilor privind impozitul pe profit, a 

declaratiilor pentru plata impozitelor si contributiilor sociale 
si a decontului de TVA

 Inventarierea patrimoniului
 Întocmirea balantei de verificare
 Elaborarea situatiilor financiare anuale
 Efectuarea analizei economico-financiare



Misiunea noastra



Ne propunem să comercializăm flori si plante, atât pe piata internă, 
cât si pe piata externă, satisfăcând nevoile unui segment larg de 
clienti, atât persoane fizice cât si persoane juridice – acasă, la birou 
sau în cadrul unor evenimente.



Ne dorim să transformăm pasiunea într-o afacere prosperă, prin 
îmbunătătirea logisticii necesare pentru depozitarea si transportul 
produselor, aducând frumusete si culoare clientilor nostri, prin 
intermediul florilor.



Obiective 



Formarea unui portofoliu de 100 de clienti persoane juridice 
în primii 2 ani de activitate

Obtinerea unei cote de piată de 20% pe piata Bucurestiului în 
primii 2 ani

Obtinerea unei cifre de afaceri de 200000 lei în primul an de 
activitate

Achizitionarea spatiului de comercializare a florilor în primii 
3 ani

Modernizarea spatiului la standarde europene în primii 5 ani 



Oportunitati 



Colaborarea cu producătorii autohtoni, care sunt mai 
flexibili în privinta pretului si dispusi să îsi armonizeze 
livrările cu ritmul vânzării

Comercializarea pomilor si a plantelor decorative, a pomilor 
si arbustilor fructiferi, care nu au nevoie de depozitare si 
transport în atmosferă controlată

Amenajarea unui magazin virtual, care va crea posibilitatea 
de promovare a unei game de produse diversificate, cu arie 
de acoperire nelimitată si program non-stop, ceea ce va 
reduce totodată si cheltuielile cu promovarea produselor



Existenta vadului comercial, datorită pozitiei stradale

Posibilitatea de valorificare a unor momente cheie, cum ar fi 
1 si 8 martie, începutul si sfârsitul anului scolar

Crearea posibilitătii de vânzare la export datorită aparitiei 
depozitelor specializate si a mijloacelor de transport conexe

Reducerea cheltuielilor printr-un cost cu manopera mai 
scăzut decât cel de pe piata internatională



Oferta de produse



Aranjamente florale
Cosuri cu flori

Buchete
Plante decorative
Seminte de flori



Un aranjament floral impunator si elegant, potrivit atat 
pentru un cadou business, cat si pentru decorarea 
incaperilor spatioase. Aranjamentul floral este compus 
din: 1 orhidee cymbidium galbena, 2 ginger rosu, 2 flori 
de orez, corylus, frunze decorative si platou rotund 
negru.
Pret: 190 lei 

Aranjamente florale

Aranjament floral elegant, cu un design inedit, cu 
trandafiri, bambus si flori exotice. Aranjamentul este 
compus din 3 trandafiri ro ii Freedom, 1 bambus, 2 ș
miniheliconia, 1 anthurium verde, 1 rice flower, 2 
brunia, 1 ornithogalum alb, frunze decorative si vas din 
ceramica. Aranjamentul contine 11 fire de flori.
Pret : 165 lei 



Cos de flori diafan si cochet, un cadou frumos, pentru 
momente speciale. Cosul este compus din 3 trandafiri 
mov Deep Purple, 6 minitrandafiri roz, 4 frezii galbene, 
4 frezii albe, frunze decorative si fundita din satin. 
Cosul contine 17 fire de flori. 
Pret: 165 lei

Cos de trandafiri elegant, un cadou frumos pentru 
orice ocazie. Cosul este compus din 25 de trandafiri de 
Ecuador, renumiti pentru rezistenta lor si pentru 
aspectul desoebit - si frunze decorative.
Pret: 260 lei

Cosuri cu flori



Crinul alb este simbolul puritatii, nu numai datorita 
legendelor brodate in jurul acestei flori nobile, dar si 
datorita formei cupelor mari si deosebit de frumoase, 
scaldate intr-un parfum unic. 
Pret: 35 lei

Buchet de flori rafinat si delicat, un cadou care sigur va 
impresiona orice femeie. Buchetul este compus din 5 
trandafiri mov Moody Blue, 5 trandafiri albi Mondial, 3 
crizanteme verzi, 3 minitrandafiri galbeni, 3 cupe de 
orhidee cymbidium galbena, 3 cupe de orhidee 
cymbidium roz, 3 rice flower, 5 alstroemeria roz, 3 
brunia, 2 wax flower si frunze decorative.
Pret: 307 lei

Buchete



Yuca este o planta decorativa de interior, 
nepretentioasa. Planta este foarte populara in istorie 
ca medicament, de aceea indienii o numesc "arborele 
vietii". 
Pret: 189 lei

Palmierul chinezesc (Chrysalidocarpus Areca) are pe 
langa rolul estetic deosebit si proprietatea de a elimina 
toate toxinele din aer, fiind totodata si foarte usor de 
intretinut! Frunzele acestei plante au un aspect gratios 
si este o planta mereu verde, fiind potrivita oricarui 
apartament sau spatiu de lucru. 
Pret: 185 lei

Plante decorative



Garofitele de gradina pot fi semanate si direct in 
gradina sau se pot obtine rasaduri. Pentru aceasta 
semanati in interior in februarie-martie, repicati atunci 
cand apar frunzele adevarate, iar cand plantele au 
cam 10 cm inaltime, pe la sfarsitul lunii aprilie-inceputul 
lunii mai, mutati-le in gradina. 
Pret: 3 lei

Garoafele Chabaud mix pot fi semanate si direct in 
gradina sau se pot obtine rasaduri. Pentru aceasta 
semanati in interior in februarie-martie, repicati atunci 
cand apar frunzele adevarate, iar cand plantele au 
cam 10 cm inaltime, pe la sfarsitul lunii aprilie-inceputul 
lunii mai, mutati-le in gradina. 
Pret: 3 lei

Seminte de flori



Oferta de sezon
în perioada 1-31 decembrie

Bulbi pentru zambile Blue Pearl:  bulbi de calitate 
ridicată de la producători olandezi cu experien ă de ț
peste 100 ani. Pot fi planta i în ghivece sau în grădină. ț
Mărime bulb: 14/15
Culoare flori: albastru
Înăl ime plantă: 25 cmț
Adâncime plantare: 15-20 cm
Distan a între bulbi: 15 cmț
Perioada de înflorire: martie-mai
Perioada de plantare: septembrie-ianuarie
Mediu propice: soare/semiumbră
Pret: 3,5 lei/pachet 3 bulbi

Ofera un plus de delicatete si 
eleganta gradinii dumneavoastra



Oferta de sezon
în perioada 1-31 decembrie

Butasi trandafiri cataratori Ilse Krohn Superior, alb:
Culoare: alb
Parfum: parfum intens
Cicu de viata: peren
Metoda de însamântare : direct
Tip de sol: orice fel de sol
Perioada de înflorire: iunie-septembrie
Perioada de însamântare: toamna-primavara
Mediu propice : locuri însorite, semiumbra
Pret: 12 lei

Stiati ca si iarna se pot planta trandafiri?
Plantarea efectuata cu cât mai mult timp 
înainte de reintrarea în vegetatie permite 
plantei sa se adapteze la noua chimie a solului 
si sa formeze radacini.

Florile care iti spun o 
poveste, fara cuvinte



Pasiune

Perform
antaProfesio

nalism

Flexibi
litate

Curaj



Va multumim si va asteptam la 
sediul firmei din cadrul Liceului 

Tehnologic “Mircea Vulcanescu”!

Str. Izvorul Crisului nr. 4, Sector 4, Bucuresti
Cod postal 040894, Tel. 0722258246

E-mail: florens.vulcanescu@gmail.com
Program de lucru: Luni-Vineri 08:00-20:00
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