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REZUMAT

Teza de doctorat intitulată „Studii privind marketingul produselor de
origine animală pe piaţa municipiului Oradea” este structurată în două părţi şi
cuprinde rezumatul tezei (în limba română şi limba franceză), o introducere, 5 capitole
şi bibliografia.
Partea I cuprinde studiul bibliografiei de specialitate din ţară şi
străinătate, obiectivele, scopul cercetărilor şi metodologia de cercetare.
Studiul bibliografiei abordează trei categorii de probleme, şi anume:
-

cererea de consum şi oferta la carne şi produsele din carne;

-

preţurile şi strategiile de preţ la produsele din carne;

-

distribuţia, promovarea şi valorificarea cărnii şi a produselor din carne.

Pentru abordarea acestor probleme, am utilizat o sinteză bibliografică alcătuită
din 268 titluri, din care 72 din literatura străină de specialitate.
Aspectele prezentate mai sus sunt detaliate în scopul evidenţierii situaţiei
existente în ţările cu zootehnie dezvoltată, dar şi pentru a stabili care este poziţia
ocupată de România faţă de ţările mari producătoare de carne şi produse de origine
animală, mai ales în noile condiţii de integrare a ţării noastre în Uniunea Europeană.
Este foarte important să cunoaştem care este situaţia zootehniei româneşti şi
care sunt paşii de urmat, căile, mijloacele şi metodele de acţiune, astfel încât să putem
realiza angajamentele asumate în urma negocierilor privind agricultura, dar în mod
deosebit legate de creşterea animalelor. Toate aceste aspecte au avut la bază
necesitatea sigurării securităţii alimentare a populaţiei autohtone, punându-se accentul
pe creşterea gradului de asigurare a cererii de consum din producţie proprie.
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Rezolvarea problemei alimentare este un proces complex, care vizează o
perioadă mai lungă de timp. Legat de acest aspect numeroase studii şi cercetări
consideră că securitatea alimentară este generată de asigurarea accesului în orice
moment a fiecărei persoane la o alimentaţie normală.
Tocmai de aceea pentru asigurarea acestui deziderat trebuiesc îndeplinite mai
multe condiţii, între care menţionăm:
-

disponibilitatea produselor alimentare;

-

existenţa unei puteri de cumpărare adecvate, care să permită accesibilitatea
pentru produsele alimentare în consumul familial;

-

încadrarea raţiei alimentare în normele raţionale de consum şi asigurarea
unui echilibru corespunzător,

-

condiţionarea, stocarea şi distribuţia produselor agroalimentare la nivel
corespunzător etc.

După anul 1990, în România s-a înregistrat o evidentă scădere a producţiei de
origine animală, generată mai ales de reducerea efectivelor la toate speciile. Este
edificator faptul că, dacă în 1989 România producea 1,5 milioane tone de carne, în
prezent se realizează numai 1,4 milioane tone, în condiţiile unei tendinţe de revigorare
a producţiei zootehnice.
Acest proces a determinat creşterea rapidă a ponderii produselor importate,
chiar dacă uneori raportul „calitate-preţ” nu a fost corespunzător.
În viitor, ca urmare a sprijinului financiar ce va fi acordat de Uniunea
Europeană, politica de investiţii în agricultură va urma o serie de direcţii, între care
menţionăm:
-

construirea de abatoare;

-

achiziţionarea de echipamente pentru sacrificarea animalelor şi păsărilor,
tranşarea cărnii;

-

modernizarea şi înlocuirea unor instalaţii frigorifice pentru stocarea cărnii
şi a produselor din carne, respectând normele Uniunii Europene;

-

ambalarea, etichetarea, distribuţia şi promovarea cărnii şi a produselor din
carne;
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tehnologiilor

practicate

privind

recepţia

animalelor,

sacrificarea acestora, procesarea cărnii, condiţionarea, stocarea şi
comercializarea acesteia.
În capitolul al doilea al primei părţi sunt abordate obiectivele, scopul şi
metodologia de cercetare.
Pentru evidenţierea principalelor obiective şi a scopului cercetărilor, am utilizat
ca instrument auditul de marketing, pentru a vedea care sunt punctele tari şi
slăbiciunile firmelor, comparativ cu oportunităţile şi ameninţările ce le oferă mediul
extern al firmelor zootehnice.
Obiectivele principale vizează mediul de afaceri şi economic al firmelor, dar şi
piaţa de vânzare, cu dimensiunile, tendinţele şi caracteristicile ei.
Studiile şi cercetările au avut ca scop proiectarea unui plan de marketing în
vederea aprovizionării cu carne şi produse din carne a pieţei municipiului Oradea, în
perspectiva anului 2010.
Pentru materializarea aspectelor teoretice s-a optat pentru realizarea unui studiu
de caz la societatea comercială S.C. AVICOLA S.A. Oradea.
Pentru ca planificarea de marketing să fie cât mai aproape de realitate, s-a
studiat mai ales situaţia existentă în arealul cercetat, pe baza analizei diagnostic, care a
scos în evidenţă atât aspectele tehnice, dar mai ales economico-financiare şi care a
avut drept referinţă perioada 2003-2006.
Pe lângă analiza diagnostic s-au utilizat şi alte metode, între care menţionăm
comparaţia, gruparea statistică, cercetarea pieţei, a comportamentului consumatorilor,
a atitudinii şi opiniei consumatorilor, a concurenţilor etc.
În realizarea cercetărilor, un loc important l-a ocupat sondajul statistic, care s-a
bazat pe anchetă cu chestionar scris. Eşantionul a cuprins 137 de subiecţi, din care au
fost validaţi 100. Întrebările din chestionar au vizat mai multe aspecte, care au avut ca
scop cunoaşterea comportamentului, atitudinilor şi opiniilor consumatorilor privind
consumul de carne şi produse din carne, concurenţii de pe piaţa municipiului Oradea,
preţurile etc.
Partea a doua a tezei de doctorat „Rezultate şi discuţii” cuprinde
cercetările proprii.
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Astfel, în prima parte a capitolului 3 sunt prezentate aspectele concrete privind
nevoile anuale de consum la carne şi produsele din carne, cu referire la populaţia
municipiului Oradea. Sunt evidenţiaţi factorii care influenţează cererea de consum,
între care vârsta, sexul, puterea de cumpărare, preţurile, nivelul salariului, structura
socio-profesională, nivelul educaţional şi altele.
Pentru a evidenţia aspectele ce caracterizează relaţia „consumator-produs” pe
piaţa municipiului Oradea s-a iniţiat o cercetare de marketing care s-a bazat pe
sondajul statistic cu chestionar scris. Chestionarul a cuprins mai multe întrebări care au
vizat consumul de carne şi a produselor din carne, cât şi o serie de atribute legate de
calitatea cărnii şi produselor din carne, concurenţa manifestată pe piaţă, preţurile
practicate, modul de prezentare şi ambalare, cantităţile optime achiziţionate etc.
Informaţiile obţinute au fost prelucrate cu ajutorul unui program informatic de
statistică socială SPSS-varianta 10.
În urma analizei rezultatelor s-a constatat că în structura consumului de carne,
40 % dintre repondenţi optează pentru carnea de porcine, 36 % carnea de pasăre şi 24
% carnea de bovine.
De asemenea, este preferată carnea proaspătă (60 %), urmată de carnea
refrigerată şi congelată.
Analiza rezultatelor a arătat, de asemenea, faptul că, în procesul de
achiziţionare a cărnii se iau în considerare în principal calitatea fizică, calitatea
senzorială, preţul de achiziţionare şi gradul de perisabilitate a cărnii şi produselor din
carne.
În privinţa producătorilor, rezultatele au relevat că majoritatea repondenţilor
preferă furnizorii locali, iar dintre aceştia primele locuri sunt ocupate de S.C.
AVICOLA S.A. Oradea, S.C. Nutrientul S.A. Palota, S.C. Florelia S.R.L. Oradea,
urmaţi de marii producători de carne şi produse din carne la nivel naţional, cum ar fi
S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. Bacău, S.C. KOSAROM S.A. Paşcani etc.
În partea a doua a capitolului 3, se fac câteva referiri teoretice privind
importanţa ofertei pentru produsele agroalimentare, după care se analizează evoluţia
principalilor indicatori privind efectivele de animale, producţia totală de carne pe
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specii, principalii producători şi furnizori, destinaţia producţiei, nomenclatorul de
produse pe specii şi categorii de calitate. Toate aceste aspecte sunt analizate în detaliu.
În continuare sunt analizate aspectele teoretice şi aplicative legate de distribuţia,
promovarea şi valorificarea produselor de origine animală. Sunt recomandate mai
multe scheme privind circuitul de valorificare a animalelor şi păsărilor pentru carne,
cât şi unele variante privind aprovizionarea localităţilor cu carne şi produse din carne.
Se pune accent pe fluxul de informaţii şi fluxul fizic al produselor, cât şi pe variantele
posibile de aprovizionat, propunându-se un model al circuitului de comandă şi
expediţie în cadrul sistemului de aprovizionare cu produse avicole ale unei localităţi.
De asemenea, sunt prezentate mai multe căi şi mijloace de promovare a cărnii şi
produselor din carne, care ar putea conduce la atragerea consumatorilor şi implicit la
creşterea vânzărilor.
Capitolul 4 are ca obiect „proiecţii privind planificarea de marketing pentru
aprovizionarea pieţei municipiului Oradea cu unele produse de origine animală”.
La începutul capitolului se fac o serie de aprecieri teoretice privind planificarea
de marketing în firmele zootehnice, după care urmează studiul de caz privind
elaborarea unui plan de marketing la S.C. AVICOLA S.A. Oradea pentru
aprovizionarea cu produse avicole a pieţei municipiului Oradea, la orizontul anului
2010.
Abordarea acestui capitol urmează următorii paşi:
-

prezentarea S.C. AVICOLA S.A. Oradea;

-

nomenclatorul de produse oferite de S.C. AVICOLA S.A. Oradea;

-

analiza situaţiei curente de marketing;

-

analiza SWOT;

-

stabilirea obiectivelor de marketing;

-

segmentarea pieţei, ţintirea şi poziţionarea strategică a S.C. AVICOLA S.A.
Oradea pe piaţă;

-

avantajul competitiv faţă de concurenţi;

-

elaborarea strategiilor firmei privind mix-ul de marketing;

-

elaborarea planului operaţional de marketing pentru aprovizionarea pieţei
municipiului Oradea cu produse avicole;
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controlul şi aplicarea corecţiilor la planul operaţional, după caz.

Teza de doctorat se încheie cu concluzile, recomandările pentru producţie şi
bibliografia.
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