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   A 107              CUM SA FACI PROFIT  

 

 

 

Obiective: -    sa se familiarizeze cu termenul “profit” 

- sa faca alegeri bune pentru “afacerea” lor 

- sa se cunoasca diferenta dintre profit si pierdere in domeniul afacerilor 

- sa lucreze in schipa 

- sa-si exprime liber opiniile 

 

 

Materiale: fise de lucru, foi, calculatoare, flipchart, marker  

 

 

 

Desfasurarea activitatii  

 

Li se explica elevilor ce este “profitul”. 

Profitul nu este diferenta dintre costurile de productie sau servicii si pretul fixat si primit pee 

le.  

Pe langa costurile de productie, trebuie luat in calcul costurile fixe care trebuie platite in 

fiecare luna indifferent de situatie, cum ar fi: chiria sau ipoteca, utilitatile, salariile, asigurarea 

etc. 

Trebuie planificate costurile variabile:  publicitate,  aprovizionare, etc. 

Costurile fixe si cele variabile  se numesc cheltuieli generale. 

Aceste cheltuieli se extrag din venitul din vanzari inainte ca sa fie facut profitul. 

Se platesc taxe pe venit. -> venit- cheltuieli  

Ceea ce ramane este profitul .  
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Oamenii de afaceri isi folosesc experienta pentru a determina cheltuielile si profitul pe care il 

doresc. Aceats se numeste marja. Marja  este cantitatea de bani care ramane dupa ce se scad 

costurile produselor vandute din veniturile din vanzari.  Exemplu: daca vanzarile sunt 1 

milion lei si costul produselor este 200.000 lei, atunci marja este 800.000 lei. Acesta nu este 

profitul.  

Proprietarul trebuie sa-si fixeze un salariu, care  nu este egal cu profitul . 

Pe flipchart se scrie urmatoarele decizii care pot afecta posibilul profit , pentru a fi dezbatute. 

 

Decizii care afecteaza profitul:  

 a plati mai mult angajatii 

 a angaja mai multi  

 a cumpara mobila noua 

 a cumpara un camion nou 

 a gasi o sursa mai ieftina de produse 

 a creste bugetul pentru publicitate 

 a da familiei bani pentru haine noi 

 a alege un serviciu telefonic mai ieftin 

 a face schimbari in cladire 

 

Toate aceste decizii pot creste sau descreste costurile si afecteaza profitul.  

 

Elevii primesc fise de lucru pe care vor lucra efectiv, pentru a intelege cum se face  profit. 

Sunt impartiti pe grupe si fiecare grupa va avea de aflat daca situatia data va afecta pozitiv sau 

negativ profitul.  

Se vor discuta situatiile cu toti elevii.  
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Fisa de lucru  

 

Situatie: Ana este  proprietarul unui magazin de flori. Are  4 angajati cu norma intreaga, 2 

angajati part-time ( jumatate de norma) . 

Pentru anul acesta a proiectat vanzari de 600.000 lei, cu o marja de 250.000 lei. Ai toate 

cheltuielile  ei in urmatorul tabel.  

 

 

Salariul proprietarului 35.000 

Cheltuieli cu angajatii 100.000 

Chiria  10.000 

Publicitate  4.200 

Aprovizionare  1.000 

Telefon  1.000 

Alte utilitati  600 

Asigurare  2.000 

Taxe  30.000 

Intretinere  3.700 

Taxe legale si alte taxe profesionale 500 

Diverse  2.000 

Dobanda pe imprumut 10.000 

Total cheltuieli  200.000 

 

 

Cum vor  afecta urmatoarele probleme profitul?  Ce sfat ii dai ?   

1. Angajatii cer 10% marire de salariu. 

 

2. Proprietarul cladirii ar vrea sa-i  vanda cladirea pentru 150.000 lei sau sa-i 

creasca chiria la 15.000. 

 

 

3. Ana se gandeste sa mai angajeze o persoana cu norma intreaga pentru un cost 

anual de 20.000.  
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Cum vor  afecta urmatoarele probleme profitul?  Ce sfat ii dai ?   

 

 

1. Asigurarea este prea mica si ea trebuie sa o dubleze. 

 

2. Sunt noi oportunitati sa faca reclama la evenimentele din comunitate care ii vor 

creste bugetul pentru reclame. 

 

3. Are nevoie de un calculator nou pentru a-si imbunatati sistemul de inregistrare a 

vanzarilor. 
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Cum vor  afecta urmatoarele probleme profitul?  Ce sfat ii dai ?   

1. Vanzarile in primele 6 luni sunt cu 10% sub asteptari. 

 

2. Fiul ei “imprumuta”niste bani din casa si nu-i da inapoi. 

 

 

3. Vrea sa cumpere o dubita folosita pentru 10.000 lei si  sa ofere clientilor servicii 

de livrare gratuita .  

 

 


