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Rezumat: 

O dată cu evoluția societǎții, în toate domeniile de acitivitate se observă schimbări de 

dimensiuni calitative noi. Nevoile vitale sunt satisfăcute, în cea mai mare parte de către 

natură, însă din cauza măririi numărului și a emancipării populației, aceasta este din ce în ce 

mai restrictivă.  

În concordanţă cu importanţa temei de cercetare, obiectivul general al demersului 

ştiinţific constă în identificarea posibilităților de export a produselor agroalimentare românești 

către piețele noneropene Rusia, China, Moldova, Azerbaidjan, SUA și Turcia. În acest sens, 

am propus un program de marketing prin care se dorește lansarea cașcavalului afumat Rarăul 

pe piețele noneuropene studiate. 

În acest context, contribuția proprie la lucrare este elaborarea unui program de 

marketing pentru lansarea unui produs agroalimentar ecologic și anume cașcavalul ecologic 

afumat Rarăul pe piețele noneuropene studiate.  

Datele culese au fost supuse analizei, folosind diferite moduri de prelucrare, în vederea 

obținerii concluziilor relevante. Indicatorii economici folosiţi au evidenţiat progresul în 

creşterea producţiei şi eficienţei economice. 

Studiul prezentat în cadrul tezei de doctorat este o cercetare deductivă care are la bază, 

în primul rând, tratarea teoriei existente şi urmărirea modului în care aspectele teoretice pot fi 

implementate practic în crearea unui program de marketing privind promovarea produsului 

ecologic cașcavalul afumat Rarăul pe piețele noneuropene vizate. 

Printre temele de actualitate ale economiei mondiale se află și dezvoltarea legăturilor 

economice internaționale și agricultura ecologică, punându-se din ce în ce mai mult accent pe 

stimularea și amplificarea lor. 

În cadrul acestui demers științific de a identifica posibilitățile de promovare a 

produselor agroalimentare românești pe piețe non europene, am pornit de la cercetarea 

stadiului cunoașterii, teoria și practica economică cu privire la importanța sectorului 

agroalimentar în cadrul economiei românești. S-au analizat aspecte cu privire la semnificația 

conceptelor, ale factorilor determinanți, ale evoluției fenomenelor agricole pe parcursul 

timpului.  
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 În urma analizei datelor existente, s-a ajuns la concluzia că produsele agriculturii 

biologice sunt din ce în ce mai căutate de consumatori, iar România deține un potențial 

însemnat de dezvoltare, care însă nu este suficient exploatat.  

 Rezultatele analizei principalelor piețe non europene accesibile produselor 

agroalimentare românești au evidențiat situațiile economice ale țărilor Azerbaidjan, China, 

Moldova, Rusia, S.U.A. și Turcia, mediile de afaceri și oportunitățile de export din România 

către acestea.  

Principalul scop urmărit de această lucrare îl reprezintă elaborarea unui program de 

marketing pentru promovarea produselor agroalimentare românești pe piețele non europene 

studiate. Pentru ca acest demers să fie rentabil, s-a optat pentru promovarea unui produs 

agroalimentar ecologic, așadar cu valoare adăugată ridicată. Politica de promovare a 

produselor ecologice se află încă la început de drum, dezvoltarea imaginii acestor produse și 

lansarea mesajelor cheie sunt mari provocări pentru marketingul în domeniu.  

Produsul ales pentru promovare este cașcavalul ecologic afumat Rarăul. Ca obiective 

urmărite s-au avut în vedere pătrunderea simultană pe piețele studiate în scopul creșterii 

vânzărilor pentru marca Rarăul, creșterea notorietății mărcii (gradul de popularitate a mărcii, 

gradul de informare a potențialilor consumatori) într-un procent semnificativ din segmentul de 

piață țintă. Această decizie este susținută de calitatea produselor realizate, de costurile de 

producție reduse, productivitatea muncii și calitatea personalului angajat. Se urmărește în 

principal diversificarea bazei de clienți și crearea premiselor de creștere pe termen mediu care 

să ducă la creșterea profitabilității și la reducerea riscului valutar dat de achiziția unor 

echipamente prin leasinguri în valută. Volumul vânzărilor la export va ajuta în timp la 

folosirea capacităților de producție la maxim, utilizarea completă și eficientă a personalului 

angajat și extinderea dimensiunilor firmei.  

S-au stabilit strategiile de marketing ale firmei, și anume strategia de produs, export 

către distribuitorul exclusiv, crearea unei reprezentanțe în țara respectivă și folosirea mai 

multor distribuitori și distribuția directă în țara respectivă prin crearea unei firme de distribuție 

locale. 

Din punct de vedere al strategiei promoționale, atât produsul trebuie adaptat la 

cerinţele şi specificul pieţelor vizate, cât și comunicarea. Produsul ecologic trebuie văzut de 

publicul ţintă ca unul superior, din acest motiv publicitatea şi tot ceea ce ţine de promovare 

trebuie adaptate la mediul internaţional vizat. Standardizarea promovării este limitată şi de 

barierele culturale, diferențele de limbaj, stadiul de dezvoltare economică, factorii sociali şi 

nivelul concurenţei. 
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O contribuție de natură practică a acestei lucrări constă și în realizarea coordonării 

programului de marketing, prin aplicarea metodelor științifice Diagrama GANTT, Metoda 

Drumului Critic, Metoda PERT. 

De asemenea s-a realizat și un chestionar, în scopul monitorizării, identificării și 

centralizării reacției consumatorilor la produsul nou lansat, prin sondaj la locurile de vânzare, 

de degustare și la târgurile de profil.  

În final au fost estimate efectele economice ale lansării cașcavalului ecologic afumat 

Rarăul pe piețele non europene studiate pe o piață de export în următorii 5 ani. Au fost, de 

asemenea, fundamentate și veniturile și cheltuielile. 

Concluziile trase în urma lansării cașcavalului ecologic afumat Rarăul pe piețele non 

europene studiate sunt că operațiunea de export este profitabilă și aduce o creștere a cifrei de 

afaceri în anul 5 cu circa 6,05 milioane EUR cumulat pe toate piețele de export, în condițiile 

unei marje a profitului net de peste 10%. Chiar dacă primul an se va închide pe pierdere, pe 

totalul celor 5 ani profitul cumulat obținut din export se va situa la 1,21milioane EUR pe an. 

Valorificarea pe piețele externe este profitabilă datorită prețurilor mai mari (+50%) care se pot 

obține la produsele ecologice. O dată cu penetrarea pieței respective și a creării infrastructurii 

și rețelei de distribuție, se pot adăuga și alte produse cu costuri marginale. 
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