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REZUMAT 

Strategia de marketing - componentă a politicii de marketing - include mijloacele pe care firma urmează să le utilizeze 

în vederea realizării obiectivelor de piață pe care şi le-a propus, în concordanță cu coordonatele generale ale politicii de 

marketing. Strategia de marketing poate fi elaborata în diverse momente şi cu diverse ocazii: în cazul lansării pe piață a 

unui nou produs, odată cu fundamentarea programelor, planurilor sau bugetelor firmei etc. Specialiștii recomandă 

elaborarea, la nivelul întreprinderii, a unui set de strategii de marketing, set care să includă şi strategii „de rezerva”, pe 

care firma sa le poată aplica în situațiile de criză, în situațiile neprevăzute. În funcție de segmentul căruia i se adresează, 

strategia de marketing poate îmbrăca forme concrete: strategie de piață, strategie de produs, strategie promoțională. 

Cuvinte-cheie: strategii de marketing, întreprinderi agroindustriale, mixul de marketing. 
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SUMMARY 

The marketing strategy - a component of marketing policy - includes the means the company will use to achieve the 

market objectives it has proposed, in line with the overall coordinates of marketing policy. The marketing strategy can be 

developed at various times and on various occasions: in the case of launching a new product on the market, with the 

foundation of the company's programs, plans or budgets, etc. Specialists recommend that a set of marketing strategies be 

set up at the enterprise level, including "backup" strategies that the company can apply in crisis situations in unforeseen 

circumstances. Depending on the segment to which it is addressed, the marketing strategy can take on concrete forms: 

market strategy, product strategy, promotional strategy. 
Key words: marketing strategies, agro-industrial enterprises, marketing mix. 

 

Introducere 

Pentru ca întreprinderea să-şi desfășoare activitatea pe piaţă în condiţii optime, trebuie pe de o parte să analizeze piaţa 

pe care acţionează, iar pe de altă parte să-şi adapteze activitatea, astfel încât să poată evita eventualele dificultăţi. 

Capacitatea unei entităţi depinde de cerinţele de adaptare a mediului material, uman, financiar si informaţional. 

Strategiile de succes sunt cele prin care se determină oportunităţile de piaţă şi avantajul competitiv, având la bază 

rezultatele controlului de marketing ce pun în evidenţă: riscurile, situaţiile favorabile, punctele tari şi slabe ale 
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organizaţiei. Prin aplicarea lor în practică trebuie să se creeze un asemenea sistem de raporturi între întreprindere şi mediul 

ambiant încât să se asigure plasarea ei într-o poziţie cât mai bună în confruntarea cu ceilalţi concurenţi. 

Studierea strategiilor de marketing pentru un specialist, este foarte importantă, deoarece datorită cunoștințelor şi 

abilităţilor sale, întreprinderea va creşte atât pe plan naţional, cât şi pe cel înternaţional. Aplicarea corectă a strategiilor 

de marketing presupune monitorizarea continuă a mediului, pieţii, concurenţei şi a propriilor performanţe, precum şi 

elaborarea unui plan strategic prin care se stabileşte şi contribuţia fiecărui membru al organizaţiei. 

Prin conceptul de strategie înţelegem acel proces de planificare, organizare şi conducere indiferent de domeniu de 

cercetare.  
 

Rezultate și discuții. Conceptul de strategie vine din limba greacă (stratos = arme si argos = conduc), cunoscuta 

publicație Larousse definind strategia ca fiind "arta de a coordona forţele militare, politice, economice şi morale implicate 

în conducerea unui conflict sau în pregătirea apărării unei naţiuni sau unei comunităţi de naţiuni" [1, p.54]. 

Strategia de marketing constituie linia generală, orientarea pentru acţiune pe piaţă, pe care întreprinderile îşi propune 

să o urmeze în domeniul marketingului, pe baza resurselor de care dispune în scopul atingerii obiectivelor pe termen lung. 

[2]. 

Strategia de marketing, desemnează liniile ce caracterizează atitudini şi conduitei întreprinderii în vederea atingerii 

anumitor obiective. [3, p. 275]. Ea este reprezentată de ansamblul obiectivelor concrete care trebuie înfăptuite într – o 

perioadă de timp, a mijloacelor şi metodelor prin care acestea se transpun în practică, exprimând tendințele şi exigențele 

ce se impun pentru atingerea performanțelor stabilite, a căror nivel se măsoară cu ajutorul unor indicatori economici. 

Marketingul reprezintă "știința şi arta de a convinge clienții să cumpere" Philip Kotler definea marketingul ca "un 
proces social si managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obțin ceea ce le este necesar si doresc prin crearea, 

oferirea si schimbul de produse si servicii având o anumita valoare". Simplist, marketingul reprezintă "arta si știința de a 

vinde". [4]. 

Michael Porter, autorul celebrei cârti „Avantajul Competitiv”, subliniază faptul că strategia definește şi comunică 

poziția unică a companiei. De asemenea, mai spune că strategia determină modul în care resursele, abilităţile şi 

competențele companiei sunt combinate pentru a crea avantajul competitiv. 

O alta definiție a strategiei este formulată de Corneliu Russu (1999), astfel: "Strategia reprezintă un produs al 

procesului managementului strategic ce constă într-un plan cuprinzător, unitar şi integrator de acţiune managerială 

stabilită în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate, care precizează cum va fi condusă firma şi cum va acţiona, precum şi 

ce acțiuni vor fi desfășurate pentru a asigura firmei îndeplinirea misiunii asumate" [5, p.75]. 

Termenul strategie este de origine grecească şi își au izvorul în activitatea militară, fiind preluate în activitatea de 
marketing. Astfel, strategie înseamnă activitatea guvernanților de a găsi o șmecherie pentru câştigarea bătăliei. Activitatea 

de marketing presupune un război continuu cu concurenţii, pe care-l câştigă cel ce are o strategie bine potrivită şi care 

implementează permanent programe adecvate pentru atingerea scopurilor pe termen lung.  

În decursul istoriei conceptul de strategie a avut un impact major asupra tuturor realizărilor și schimbărilor importante 

în lume. Sun Tzu afirmă că șansa reală de a ieși dintr-o bătălie victorios nu este a celui care are cea mai bună pregătire pe 

teren ci a celui a cărui strategie bate strategia inamică. [6, p.39]. 

Prin strategia de marketing se precizează: 

 poziţia pe care organizaţia îşi propune să şi-o asigure pe piaţă; 

 scopurile urmărite ; 

 intenţiile prin care acestea se vor atinge într-o anumită perioadă de timp. 

Strategia de marketing are ca scop activitatea întreprinderii într-o perioadă optimă şi reflectă: 
 sfera de activitate; 

 orientarea pe termen lung; 

 reacţiile la solicitările pieţii; 

 atitudinea faţă de mediul ambiant şi comportamentul său în raport cu componentele lui; 

 maniera adaptării la dinamica mediului ambient 

 corelaţia activităţii sale cu resursele disponibile; 

 opţiunea pentru o anumită cale de urmat, aleasă dintre mai multe alternative posibile. 

O strategie de succes marchează o perioadă definitorie în viața întreprinderii, în care s-au adoptat cele mai bune decizii 

cu privire la consumatorul – beneficiar şi la căile prin care sunt satisfăcute necesitățile lui.  

În literatura de specialitate se regăsesc un număr mare de strategii, care sânt utilizate în diferite perioade de dezvoltare 

a entităţii. Aceste strategii permit o dezvoltare mai înaltă dar şi previne procesele de insolvabilitate a întreprinderii. O 

întreprindere nu poate să se dezvolte fără strategii de marketing, politica de preţ şi sistem informațional. 
Strategiile de marketing sunt concentrate pe elementele mixului de marketing, un ansamblu coerent de instrumente şi 

variabile utilizate de către întreprindere pentru atingerea obiectivelor sale pe pieţele ţintă. 

“Strategia de marketing reflectă cea mai bună modalitate a întreprinderii de a folosi în cel mai profitabil mod resursele 

şi cunoştintele tehnice de piaţă.“ Aceasta reprezintă acţiuni practice prin care întreprinderea îşi atinge obiectivele 

strategice, îşi pune în valoare potenţialul material, financiar şi uman, adaptându-se totodată condițiilor pieței [7, p.617]. 

În cadrul agromarketingului strategia formează o legătură de decizii prin care se urmăreşte elaborarea acelor direcții 

generale a politicii de marketing agroindustrial. Pentru obţinerea scopurilor strategice din cadrul întreprinderii, este 

necesar să se urmărească mai multe elemente precum : direcţia de creştere ce indică orientarea spre care se dezvoltă; aria 
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de produse şi de pieţe spre care tinde să se dezvolte; un element important al pieţii sau a produsului este avantajul 

competitiv care îi va garanta o puternică poziţie concurenţială. 

În aşa mod agromarketingul formează alternative, care redă componentele strategiei prin care se caracterizează rolul 

şi locul întreprinderii în cadrul mediul ambiant al pieţei agroindustriale. 

Formularea unor strategii de marketing performante se bazează pe o serie de analize coerente. Acestea vin ca răspuns 

la în ce mod întreprinderea trebuie să-şi foloseasca forţele şi mijloacele pentru îndeplinirea obiectivelor de marketing 

propuse. Astfel reprezintă principale direcţiile pentru redarea instrumentelor de acțiune ale întreprinderii, ținând cont de 

ciclul de viață al propriilor produse şi a particularităților programelor de dezvoltare. 
Strategia de marketing este rezultatul final ce confruntă schimbările viitoare a întreprinderii si rezultatul mediului ei 

ambiant, în stabilirea obiectivelor de marketingului. Strategia indica cu ce fel de masuri de marketing trebuie atinse 

obiectivele de marketing ale firmei. Eficiență marketingului strategic concentrează toate mijloacele posibile asupra 

orientării spre un scop performant al strategiei de marketing. Orice strategie constituie avantaje şi dezavantaje care se 

cunosc în momentul alegerii uneia dintre acestea pentru formularea unei strategii proprii. Aceste avantaje sau dezavantaje 

sunt sporite de anumiți factorilor interni şi externi. 

O importanță deosebită pentru întreprinderea prelucrătoare de fructe şi legume S.A “Alfa-Nistru” reprezintă analiza 

strategiilor în cadrul pieţei agroindustriale care formează un ansamblu de priorități ce determină atingerea unui număr de 

obiective. În cadrul pieţei agroindustriale strategia indică linii directe pe care întreprinderea le va urma. 

Importanța elaborării şi implementării unor strategii agroindustriale crește în această perioadă, deoarece procesul 

elaborării strategiilor este foarte complex, iar pentru ca entitatea să se dezvolte bine este necesar de parcurs următoarele 

etape : 
• cercetare; 

• segmentare; 

• obiective; 

• poziționare; 

• mixul de marketing; 

• implementare; 

• control. 

În aşa mod observăm care sunt strategiile în domeniul agroindustrial a întreprinderii “Alfa-Nistru” şi care cuprind 

următoarele elemente: 

 gama sortimentală; 

 calitatea; 
 designul; 

 caracteristicile; 

 ambalajul; 

 poziționarea produsului. 

Prin strategii se face referire la calitatea serviciilor de vânzare, durabilitatea produsului, compoziţia produselor să nu 

conţină conservanţi etc. O entitatea trebuie să i-a în consideraţie potenţialele segmente a pieţii şi care este cantitatea de 

produse agroalimentare ce poate fi absorbită pe acest segment de piaţă. 

S.A. „Alfa-Nistru” utilizează strategia de dezvoltare a pieței, care presupune identificarea unor noi posibilități de 

utilizare a produselor, unele avantaje atractive aşa ca: în urma prelucrării producției agroalimentare, se obține produse 

finite, adică în urma prelucrării se obține conserve din fructe, legume şi sucuri, care este comercializat atât pe piața interna 

cât şi externă. 
Cheltuielile reprezintă un consum de mijloace de producție, de forță de muncă sau de mijloace bănești, pentru 

satisfacerea unor nevoi de producție sau individuale [8, p.55]. Ele trebuie să ocupe un loc central în managementul 

intern întrucât de utilizarea şi consumul lor depind în mare măsură performanțele economico-financiare ale oricărei 

entități economice. 

 
 

Figura 1. Analiza cheltuielilor comerciale în cadrul S.A. “Alfa – Nistru” anul 2021 

Sursa: Realizat de autor în baza situațiilor financiare pentru anul 2021. 
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În figura de mai sus am reprezentat grafic cheltuielile ce rezultă din activitatea de marketing. Cheltuielile date sunt 

legate de operațiuni de marketing care constituie  4%, cheltuieli de reclamă 7 %. Resursele financiare utilizate pentru 

ambalarea produselor și mărfurilor constituie 25 % și cele mai considerabile cheltuieli se observă în domeniul 

transportului și desfacerii producției. Aceste rezultate se  datorează extinderii întreprinderii atât pe piața locala, cât și pe 

cea internațională. 

Strategiile de marketing agroaindustrial sun implimentate pe satisfacerea necesarului alimentar al consumatorilor, ce 

se manifestă ca necesităţi primare pentru toţi indivizii. 

Scopul prioritar al S.A. „Alfa-Nistru” este să se menţină afacerea la nivel fără pierderi şi să vândă produsele 
agroalimentare celui care va oferi un preţ mai mare. Produse obţinute din cadrul întreprinderii va concura legal cu 

producţia de pe piaţa UE şi nu va fi vândut la preţuri mai mici pe piaţa moldovenească. Desigur, sunt clienţi permanenţi 

în ţară, pe care nu trebuie lăsați fără produse agroalimentare de calitate, produs legal „made in Moldova". 

Strategiile pe care le va aplica întreprinderea prelucrătoare de fructe şi legume rezultă din nevoile consumatorilor. 

Dacă consumatorul nu regăseşte produsul dorit el îl va căuta la concurent. 

Cunoscutul savant Maslow, elaborând piramida nevoilor, a clasificat nevoile umane pe diferite trepte. Este important 

pentru întreprindere să cunoască nevoile consumatorilor pentru a putea implementa acele strategii necesare pentru preţ, 

promovare, piaţă şi distribuţie. 

 

 
 

Figura 2. Piramida lui Maslow 
Sursa: Costică D, Petcu V ,,Ghid de negocieri ” Timișoara 2013 p. 14.[9, p.14]. 

 

În toate activităţile de marketing accentul este pus pe identificarea şi satisfacerea nevoilor clientului. Pentru a 

determina nevoile clienţilor şi pentru a pune în aplicare strategiile de marketing, manageri au nevoie de informaţii despre 

clienti, concurenti şi alte forţe de pe piaţă. 

Analizând fiecare strategie în parte întreprinderea S.A. „Alfa-Nistru” îşi implimenteză stragiile sale şi formează planul 
de marketing. 

Planul de marketing utilizând informaţiile celorlalte compartimente, se orientează după obiectivele specifice ale firmei 

şi misiunea ei, şi cuprinde următoarele secţiuni: rezumatul, zona de activitate şi descrierea pieţei, auditul de marketing, 

concurenţa, analiza SWOT, obiectivele de marketing, strategiile de marketing, programul de marketing, bugetul de 

marketing, implementarea planului de marketing  

Analiza SWOT are o importanță deosebită deoarece pe baza rezultatelor se pot lua cele mai bune decizii în funcţie de 

avantajele şi dezavantajele afaceri în industria în care îşi desfăşoară activitatea. 

Ca obiectiv analiza SWOT are strategiile care asigură cea mai bună aliniere între mediul intern și extern. Alegerea 

strategiei corecte poate fi în avantajul întreprinderii a întreprinderii SA „Alfa Nistru”. 

 

Analiza SWOT a S.A. „ALFA - NISTRU” (după metoda lui Ph. Kothler) 

Puncte forte 

- sortiment de produse 
- proprie rețea de distribuție 

- oferirea promoţiilor, reduceri de preţ şi alte avantaje 

promoţionale pentru clienţi 

- calitate bună a prouselor pentru export 

Slăbiciuni 

- diferențierea regulamentului intern între departamente 
- rețea de magazine proprii slab dezvoltata 

- lipsa publicității la televiziune şi reviste 

- nivelul mic de înțelegere între nivelurile de management 

-lipsa obiectivelor comune în interiorul companiei 
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- investiţii permanante şi substanţiale în echipamente şi 

tehnologii de ultima generaţie 

- mijloace proprii de transport 

- depozite proprii 

Oportunități 

- trendul crescător al cererii 

- extinderea pe pieţele internaţionale 

- imagine bună 

- managementul eficient 

- participarea la târguri şi expoziții de profil 
- creșterea consumul de produse agroalimentare din țară 

Amenințări 

- creşterea continuă a concurenţei, ce poate veni din mai 

multe direcții - concurenți direcți 

-acțiunea factorilor demografici 

-tehnologiile noi pe piața externă 

-dependența de clienții industriali 
-piață locală mică 

 

Analiza SWOT este o tehnică ce poate fi utilizată pentru evaluarea unor produse, servicii sau organizaţii astfel încât 

să fie posibilă luarea unei decizii corecte privind ce mai bună strategie de dezvoltare. Această analiză reprezintă o 

modalitate foarte bună de evaluare a stării generale a întreprinderii SA „Alfa – Nistru” ce elaborează un plan de dezvoltare 

în care să se țină cont de punctele tari şi să se elimine punctele slabe. 

Punctele tari şi punctele slabe sunt elemente din interiorul întreprinderii SA „Alfa – Nistru” asupra cărora este un 

control direct, în timp ce oportunităţile şi ameninţările vin din mediul exterior şi influenţează pozitiv sau negativ, în 

funcție în cât de dinamică este întreprinderea şi de cît de prevăzător este atunci când se iau decizii. 

Acest instrument ajută la construirea imaginei de ansamblu a afacerii astfel încât să fie valorificate punctele tari şi 

oportunităţile pe de o parte şi pe de alta parte să se reducă sau chiar să se îndepărteze punctele slabe şi amenințările [ 7]. 

În calitate de aceasta întreprinderea agroindustrială SA „Alfa – Nistru” utilizează următoarele strategii de produs: 
 strategia stabilităţii sortimentale, prin care întreprinderea urmăreşte să-şi menţină poziţia câştigată pe piaţă, 

păstrarea prestigiului în rândul clienţilor. Acestă strategie se utilizează în cadrul entităţilor care au o gama sortimentală 

nu prea largă, în care ciclul de viaţă înregistreză slabe varietăţi : utilaje industriale de înaltă tehnologie care se utilizează 

pe un singur segment. Aceste produse nu suportă lărgimea sortimentală deoarece ar putea determina o micşorare a 

performanţelor: 

 strategia diversificării sortimentale, urmăreşte satisfacerea nevoilor clienţilor, iar produsul să răspundă la cerinţele 

consumatorilor, astfel se va mări numărul de consuatori şi volumul vânzărilor. O asemenea strategie este recomandată de 

a fi utilizată în faza de creştere a ciclului de viaţă, atunci cânt produsele au o favorabilă poziţie în vânzare. Preţurile pentru 

astfel de produse se includ în seria de preţuri deja existente pentru aceste produse. 

Pe lângă aplicarea acestor două strategii de diversificare şi stabilităţii sortimentale, este binevenit ca întreprinderea 

prelucrătoare de fructe şi legume SA „Alfa – Nistru” să aplice strategiei de restrângere sortimentală. Deoarece strategia 

de restrângere sortimentală, este utilizată atunci când entitatea doresc să obțină un loc mai bun pe piaţă şi în aşa mod ea 
lărgeşte gama sortimentală. Având un număr mare de produse, întreprinderea va fi nevoită să reducă produse care se află 

în faza de declin a ciclului de viaţă şi cu un grad ridicat de uzură. Această strategie are efecte pozitive deoarece reduce 

cheltuielile de producţie şi ridicarea calităților  produselor. 

În baza acestor strategii, entitatea SA „Alfa – Nistru ”utilizează strategia de lărgire şi înnoire a produselor 

agroindustriale. Acest lucru îi asigură diferite ritmuri pe piaţa de desfacere. Odată ce întreprinderea vine cu un produs 

nou pe piaţă deja este un factor binevenit, iar dacă consumatorilor le va fi pe plac atunci va ajunge la un profit mai înalt. 

Aprecierea gradului de diversitate și înnoire a ofertei se face cu ajutorul a doi indicatori: 

 

Ritmul anual de lărgire sortimentală = nr. Sortimente noi- nr. Sortimente retrase/gama sortimentală 

inițială*100% 

Ritmul anual de înnoire sortimentală = nr. Sortimente noi/gama sortimentală la sfârșit de an*100% 
 

Ritmul anual de lărgire sortimentală pentru Conserve din fructe =1-0/9*100%=11% 

Ritmul anual de înnoire sortimentală Conserve din fructe =1/9*100%=11% 

Ritmul anual de lărgire sortimentală pentru Conserve din legume =9-0/40*100%=22,5% 

Ritmul anual de înnoire sortimentală Conserve din legume =9/40*100%=22,5% 

Ritmul anual de lărgire sortimentală pentru Sucuri =3-0/10*100%=30% 

Ritmul anual de înnoire sortimentală Sucuri =3/10*100%=30%F 

 

Datorită ritmului anual de lărgire şi înnoire, observăm că întreprinderea “Alfa – Nistru” în anul 2021 vine să înnoiască 

asortimentul cu un produs de conserve din fructe, 9 conserve din legume şi 3 sucuri. Iar în structura de lărgire la fel se 

identifică schimbări cu un produs din conserve din fructe 9 conserve din legume şi 3 sucuri. 

Un factor important pentru produs este designul sau marca care au o influență mare asupra produsului, astfel strategia 
de marcă include mai multe aspecte precum : imaginea, unicitatea, valoarea sa economică. În ultimii ani se observă 

schimbări pe piaţa de desfacere, unde ambalajul şi etichetarea înseamnă un rol extrem de important. 

Din punct de vedere al managementului calității şi a marketingului, întreprinderea SA „Alfa – Nistru” însușește mai 

multe strategii de produse: 

 Poziționarea pe piață a produsului; 
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 Lărgirea gamei sortimentale a produselor în atingerea scopurilor propuse; 

 Vânzarea produselor scumpe şi a celor ieftine. 

Formularea strategiei constituie o parte importantă a procesului de marketing , strategiile nu au efectul dorit, dacă nu 

sunt corect aplicate. Implementarea strategiei conține toate activitățile necesare pentru urmărirea progreselor, si în final, 

atingerea obiectivelor propuse. 

Deosebit de importantă este corelația dintre strategie şi tactici. O strategie corect aleasa, trebuie sa fie 

implementată la fel de corect. Tacticile trebuie sa fie eficiente, numai prin aşa mod este posibila atingerea unei 

poziții competitive. 

Pentru întreprinderea agroindustrială SA “Alfa – Nistru”, este importantă tactica de agromarketing care are 

ca scop urmărirea problemelor mai restrânse şi care se modifică în funcție de condiţiile pieţei.  

Prin tactica de marketing se detaliază strategia de marketing de către managerii din acest compartiment, pe termen 

scurt, stabilindu-se fapte concrete, operative, urmărindu-se obținerea scopurilor imediate a întreprinderii pe fiecare piață 

şi pentru fiecare produs. 

În cadrul întreprinderii agroindustriale SA “Alfa – Nistru”, tactica este caracterizată prin : 

- Determinarea mărimilor comenzilor pe perioade de distribuție; 

- Implementarea planurilor anuale de agromarketing, ce conţine previziuni pentru produs, preţ, promovare şi 

distribuţie; 

- Mișcarea stocurilor de produse agroalimentare; 

- Emiterea programului de marketing, implementat pe termen scurt şi cuprinde modalitățile de implementare a 

agromarketingului. 

Strategia de marketing permite întreprinderii SA “Alfa – Nistru”, să treacă de la o poziție actuală la o viitoare 

poziție competitivă. Totul depinde de abilitatea cu care aceasta va fi aleasă şi implementată. 

Întreprinderea agroindustrială SA “Alfa – Nistru” utilizează principalele tipuri de canale de distribuție în 

cadrul pieței interne, care sunt următoarele:  

 Producător-consumator. Canalul direct include magazinul întreprinderii şi adesea este un canal preferat de 

consumatori datorită gamei mai largi de produse şi prețurilor relativ mai mici comparativ cu canalele indirecte. 

 Producător- intermediar- consumator. Acest tip de canal cu un singur intermediar este numit canal scurt. În 

cadrul acestui canal cu un singur intermediar poate fi întâlnită şi care trece prin două unități, depozit şi magazin, 

aparținând unui intermediar. 

Pe lingă cele două canale de distribuţie, propun ca întreprinderia SA “Alfa – Nistru” să utilizeze şi tipul 

producator- intermediar- intermediar- consumator. Acest  tip de canal este considerat un canal lung care este alcătuit 

din două verigi intermediare. Exemplu : SA “Alfa – Nistru” - Moldovanu Carolina ÎI – Alimentara Adialex- 

consumatorul final. 

La fel întreprinderea agroindustrială SA “Alfa – Nistru” utilizează tipuri de canale de distribuție în cadrul 

pieței externe :  

Distribuția internațională. Structurile specifice a sistemului de distribuție cu amănuntul şi ridicata pe această 

piață determină un grad înalt de multitudini a deciziilor în alegerea canalelor de distribuție internațională, în 

comparație cu distribuţia produselor pe piaţa internă. 

În funcţie de numărul nivelurilor intermediare, canalul de distribuţie pentru mărfuri pe piaţa externă a 

întreprinderii agroindustrială SA “Alfa – Nistru” este utilizat canalul fără intemediari. Acest tipul de canal este 

format din producător - consumator.  

Autorul propune ca în cadrul întreprinderii prelucrătoare de fructe şi legume SA “Alfa – Nistru” să fie aplicat 

şi canalul scurt. Care este caracterizat de prezența unui singur intermediar între producător si consumator. Astfel 

intermediarul este un exportator sau importator. În acest mod, în poziţia de importator poate funcționa o firmă 

specializată în operațiuni de comert exterior sau interior, ce aprovizionează direct furinizorul din strainatate. 

O altă stratetegie aplicată de întreprinderea agroindustrială SA “Alfa – Nistru” este strategia de preț. Entitatea 

utilizează următoarele strategii importante pentru produse : 

 strategia "prețului lider" – acesta strategie este adoptat doar atunci când întreprinderea are o putere pe piață pentru 

fixarea un preț ce va fi urmat de celelalte întreprinderi cu același tip de producere; 

 strategia "prețului urmăritor" – este utilizată de întreprindere atunci când are destulă putere pe piață. Utilizarea 

acestei strategii este că, urmărește prețul liderului, întreprinderea care stabilește un astfel de preț, obține profituri  înalte 

dacă vinde mai multe produse; 

 strategia de "luare a caimacului" care este în fixarea unui preț cât mai ridicat la emiterea produsului. Este o strategie 

des utilizată pentru bunurile industriale şi pentru întreprinderile ce utilizează tehnologiile de calitate superioară. 
Este important ca pe lângă aceste strategii să fie utilizate şi alte strategii, care la fel o sa fie de folos întreprinderii SA 

“Alfa – Nistru”. 

 strategiei prețurilor reduse presupune scăderea prețurilor destul de mult pentru a atrage clienți de la concurenți; 

 reducerea prețului în anumite perioade de timp; 

 strategia prețului de penetrare – constă în cucerirea rapidă a unei pârți de piaţă prin aplicarea unui preţ scăzut. 

Ultima strategie de marketing implementată de întreprinderea prelucrătoare de fructe şi legume SA “Alfa – Nistru” 

este strategia de promovare. Entitatea acordă buget dar şi timp pentru procesul de promovare a produselor. La momentul 

de faţă întreprinderea utilizează promovarea prin pliante, cataloage, broşuri  şi participarea la diferite târguri şi expoziții 
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unde îşi expune producția. Întreprinderea agroindustrială SA “Alfa – Nistru”, elaborează promovarea în baza Legii 

Republicii Moldova cu privire la publicitate nr. 1227. Monitorul Oficial nr.67-68 din 16.10.1997. Completată LP124 din 

29.05.15, MO185-189/17.07.15. [10]. 

Procesul de promovare este foarte important pentru dezvoltarea întreprinderii, de aceea aplicarea următoarelor 

strategii sunt binevenite pentru ca întreprinderea agroindustrială SA “Alfa – Nistru” să aplice nemijlocit. 

Campaniile de emailing: sunt o metoda ieftina, dar foarte eficientă de vânzare şi promovare, deoarece această 

campanie are o putere mare de convingere. Trimiterea email-urilor de vânzare  se face doar clienților care şi-au dat 

acceptul să primească asemenea mesaje de promovare. 
Publicitate: este orice formă de prezentare nepersonală şi de promovare a ideilor, contra cost, aplicarea publicității la 

radio şi la televiziune; 

Designul dacă se aplică corect şi care indică ca produsul este natural, nu conține adausuri şi conservați, este un produs 

foarte apreciat la nivelul consumatorilor, care tind spre o alimentație corectă şi sănătoasă. 

Formularea strategiei de marketing se face prin procesul planificării strategice de marketing.  

Trebuie precizat încă de la început că procesul de formulare a strategiei de marketing este un proces laborios 

care necesita parcurgerea unor etape sistematice care implica o anumita planificare. De aceea, acest proces legat 

de formularea strategiei de marketing poarta numele de planificare strategica de marketing. Prin intermediul 

planificării strategice, întreprinderea SA “Alfa – Nistru” va putea să-ţi atingă obiectivele stabilite, reușind pe baza 

unor strategii de marketing viabile să se plaseze într-o poziţie mai avantajoasî faţă de concurenţii săi. 

În calitate de element al mixului de marketing, preţul se corelează cu celelalte trei elemente ale acestuia: cu produsul 

- preţul unui produs se stabilește în baza caracteristicilor şi a nivelului de calitate al produsului; cu distribuţia - se afla 
într-o relație strânsă cu modul de distribuire a produselor; cu promovarea - având numeroase interacțiuni între preţ şi 

activitatea promoțională. 

În așa mod observăm care sunt costurile şi cheltuielile întreprinderii agroalimentare pentru comercializarea 

produselor.  Preţul are un rol hotărâtor în realizarea obiectivelor întreprinderii, însă în alte scopuri are o contribuție mai 

puțin importantă. Concurența de pe piața moldovenească a producției agroalimentare determină formarea prețului. Se 

constată, în ultimul timp, o creștere a rolului prețului în politica de marketing a întreprinderii agroalimentare. 

Concluzie. Oricât de precise şi realiste nu ar fi obiectivele stabilite într-o întreprindere, dacă nu se aleg mijloace bine 

venite pentru realizare, adică nu se adoptă o strategie corespunzătoare, scopurile propuse nu se pot atinge. De aceea, este 

foarte important ca activitatea de marketing în elaborarea strategiilor să asigure obținerea performanțelor vizate. 

Elaborarea  şi analiza strategiei de marketing este un proces amplu de informare, analiza şi decizie, un proces epuizant în 

căutarea soluțiilor optime pentru rezolvarea unor probleme bine definite. 
Acest articol a reflectat importanța aplicării strategiilor de marketing pentru întreprinderea prelucrătoare de fructe şi 

legume SA “Alfa – Nistru”. Orice strategie are o însemnătate foarte mare. Dacă se aplică corect şi bine formulate, atunci 

întreprinderea va avea un profit mai înalt, o dezvoltare mai bună pe piața internă şi externă. 

Pentru a elabora eficient strategiile de marketing, întreprinderea SA “Alfa – Nistru” trebuie să afle cât mai multe 

informații despre concurenții lor. Managerii trebuie să compare permanent propriile produse, prețuri, canale de distribuție 

şi promovare cu cele ale concurenților. În acest fel, întreprinderea SA “Alfa – Nistru” poate descoperi zone de avantaj şi 

dezavantaj concurențial. Ea se poate lansa în campanii de marketing eficiente împotriva concurenților proprii şi poate 

pregăti acțiuni defensive puternice pentru contracararea acestora acțiunilor. 
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