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b. Cuvinte cheie: 

mărci proprii, produse agroalimentare, România, retail, comerţ cu amănuntul 

c. Sinteza lucrării: 

În strategia de diferenţiere pe piaţă, mărcile proprii reprezintă un factor important ce ajută 

retailerii să îşi consolideze relaţiile cu clienţii.  

 Scopul cercetării este acela de a oferi soluţii de îmbunătăţire a politicii de marcă proprie pentru 

produsele alimentare. Comercianţii cu amănuntul utilizează diferite strategii pentru dezvoltarea mărcilor 

private. Punctul de pornire în elaborarea strategiilor de marketing este studierea pieţei, a preferinţelor şi 

percepţiilor consumatorilor şi a notorietăţii mărcilor proprii în rândul consumatorilor. Unele mărci, 

mature în piaţa autohtonă, au o percepţie cunoscută şi formată, de produse ieftine, slabe calitativ. În 

acest caz, retailerul are rolul de a schimba pe termen lung percepţia de slab calitativ şi de a o tranforma 

în produse la un standard de calitate constant, cu parametri calitativi controlaţi periodic. Printr-o 

strategie de marketing eficientă se renunţă la percepţia că foarte ieftin înseamnă şi foarte prost. Pentru 

celelalte branduri aflate în fazele de construcţie, se observă politici de comunicare distincte. De 

exemplu, discounterii au mărci proprii independente- la nivel de familii de produse, hipermarketurile au 

branduri umbrelă asociate cu numele retailerului, etc. Această asociere de nume este esenţială pentru 

marcă: pe de-o parte notorietatea brandului se câştigă mai uşor în rândul consumatorilor, pe de altă parte 

strategia de brand şi poziţionarea portofoliilor de produse aferente trebuie să reflecte aşa numita “USP 

(unique selling proposition)” al retailerului către clienţii săi, ceea ce constituie o misiune deloc uşoară. 

 România parcurge un drum firesc al pieţei de retail, cota de piaţă a mărcilor proprii fiind 

apropiată de media europeană de 20% din vânzări. După cum apreciază reprezentanţii din industrie, un 

reper apropiat de spatiul est-european îl constituie ţările fostului bloc comunist, Cehia, Polonia şi chiar 

Ungaria, unde ponderea mărcilor private deja tinde spre media europeană, în condiţiile în care startul 

retailului modern a fost luat cu circa cinci ani înaintea României. Evenimentele anului 2010 din retailul 

românesc, dominate de criza economică începută în 2008, dar şi de intrarea pe piaţă a unor noi retailer 

de tip discounter; au creat premise favorabile consolidării mărcilor private în portofoliile lanţurilor de 

magazine, mărind viteza de progresie şi imprimând o nouă direcţie pieţei de retail. 

Iniţiativele şi planurile comercianţilor sunt variate, motiv pentru care numărul de produse, 

ponderea în portofoliu şi evoluţia lor nu cunosc limite în strategiile comercianţilor, indiferent că ne 

referim la mărcile private de import, sau la cele produse în colaborare cu producătorii autohtoni.  

În funcţie de interesele şi pozitionarea în piaţă, magazinele au mărci proprii în categoria 

produselor de bază, produse proaspete şi lactate, panificaţie, răcoritoare, dulciuri, dar şi în categorii cum 

sunt cosmeticele, hrana de animale, produse de igienă personală, produse de curăţat s.a. Prezenţa acestor 

produse la raft generează tensiuni în rândul competitorilor, argumentul celui mai bun preţ fiind un 

instrument puternic în conjunctura de consum actuală. Opinii din industrie fac referire chiar la o 



diminuare a numărului de jucători în segmentul de prim-preţ, acolo unde mărcile private au un impact 

puternic în vânzări. Investiţiile scăzute în promovare şi soluţiile economice de ambalare, eliminarea 

taxelor de raft sunt doar câteva atuuri care justifică avansul considerabil al produselor sub marcă 

proprie. Pe de altă parte, însă, antrenarea producătorilor români în procesul de fabricare a mărcilor 

proprii a contribuit la marcarea unor rezultate bune într-un context economic dificil. 

 În acest context, prezenta cercetare îşi propune atingerea următoarelor obiective: delimitarea 

conceptului de marcă, a funcţiilor acesteia şi clasificarea mărcilor; realizarea unui scurt istoric al 

mărcilor; identificarea politicilor de marcă utilizate pentru produsele alimentare; delimitarea conceptelor 

de distribuţie, comerţ, comerţ cu amănuntul şi comerţ cu ridicata, identificarea funcţiilor distribuţiei; 

analizarea situaţiei comerţului cu ridicata şi cu amănuntul în România; clasificarea magazinelor şi 

identificarea dimensiunilor afacerilor din comerţul alimentar; poziţionarea retailerilor pe piaţa 

românească; analizarea situaţiei utilizării mărcilor proprii la nivel mondial; caracterizarea comerţului cu 

mărci proprii în România şi identificarea politicilor de mărci proprii din retailul românesc; identificarea 

percepţiilor consumatorilor privind mărcile proprii în România; prezentarea necesităţii adoptării de 

mărci proprii de către producători; estimarea impactului pe care îl are introducerea mărcilor proprii 

asupra activităţii economice a producătorilor; identificarea necesităţii dezvoltării mărcilor proprii la 

nivel mondial şi în România; elaborarea de scenarii privind dezvoltarea mărcilor proprii de produse 

alimentare;  propuneri privind îmbunătăţirea politicii de marcă proprie în retailul alimentar.  

 Pentru a atinge aceste obiective, s-a realizat o cercetare ce a utilizat diferite metode. Studiile 

documentare au fost folosite pentru delimitarea conceptelor şi pentru analiza situaţiei existente în 

retailul alimentar, inclusiv utilizarea mărcilor proprii. Pentru a identifica percepţiile consumatorilor faţă 

de produsele marcă proprie s-a realizat o anchetă pe bază de chestionar, eşantionul utilizat fiind 

determinat prin metode statistice. Ca metodă de eşantionare s-a folosit metoda cotelor. Pentru validarea 

rezultatelor anchetei s-a utilizat metoda Testul ϰ
2
. Pentru elaborarea scenariilor privind dezvoltarea 

mărcilor proprii de produse alimentare şi a propunerilor privind îmbunătăţirea politicii de marcă proprie 

în retailul alimentar, s-a folosit sinteza tuturor informaţiilor analizate în lucrarea de doctorat şi propria 

experienţă profesională de peste 15 ani în departamentul de Achiziţii şi Category Management de la 

compania Metro Cash&Carry. 

 În ceea ce priveşte stadiul actual al cercetării, domeniul mărcilor private este relativ nou, dar de 

mare importanţă, el dezvoltându-se, atât în practică, cât şi în domeniul cercetărilor ştiinţifice, pe fondul 

crizei financiare ce a început în anul 2008.  

 Mărcile proprii au fost prima dată introduse în supermarketurile din Statele Unite ale Americii, 

în anii 70 (Anderson, 1992). Atunci când au fost lansate, percepţiile consumatorilor asupra lor erau “un 

produs ieftin, substitut al produsului original, vândut de retaileri în timpul perioadelor de recesiune 

economică şi retras de pe piaţă, odată ce economia se redresează” (Bontemp, 1999). În timp, percepţiile 



consumatorilor s-au schimbat, atunci când au început să apară produse marcă privată de calitate, în anii 

80-90 (Ward, 2015).  

 În România, mărcile proprii au fost introduse în comerţul modern în anul 1999, de către 

companiile Metro Cash&Carry şi Billa. 

 Perioada 2005-2008 a fost favorabilă lansării mărcilor proprii pentru produsele din categoriile 

entry-level, aşa cum o arată trendurile europene. Mai târziu, perioada 2009-2010 a reprezentat punctul 

de pornire pentru mărcile de calitate; existau anumite categorii de produse la care preţurile variau între 

limite suficient de largi pentru a justifica introducerea mărcilor private la un nivel intermediar de preţ, 

de aceea un număr mare de furnizori au fost capabili să livreze produse de calitate. Toate acestea se 

întâmplau într-un mediu economic nefavorabil (Ion, 2013), ceea ce a incitat interesul consumatorilor 

pentru produse similare, de o calitate apropiată de cea a produselor lider, dar oferite la un preţ mai redus.  

 În acelaşi timp, criza economică care a început în anul 2009 a forţat consumatorii să-şi schimbe 

comportamentul de cumpărare către produse ieftine, de regulă vândute sub mărci proprii. Ca urmare, 

comercianţii cu amănuntul au identificat oportunităţi în acest sens şi şi-au dezvoltat afacerile în această 

direcţie. Vânzările de produse mărci private au crescut an de an, ajungând la 12% din cifra de afaceri, în 

anul 2011 (GfK, 2013). Ţinta retailerilor pentru perioada următoare este o cotă a mărcilor proprii care să 

ajungă la 25% din vânzări. În anul 2014, cota de piaţă a mărcilor private este de 14%, în România, mai 

mare cu un procent faţă de anul anterior (Craciun, 2015).  

 Ca rezultat al introducerii mărcilor proprii, piaţa a răspuns la preţurile mai reduse ale acestor 

produse, iar consumatorii au început să cumpere produse marcă proprie, în locul celor vândute sub 

marcă de producător. La nivel mondial, producătorii au reacţionat, argumentând că “invazia mărcilor 

private distruge loialitatea mărcii, iar ei trebuie să reducă preţurile pentru a supravieţui competiţiei” 

(Bontemp, 1999). Unii autori (Beckett, 1992; Jonquieres, 1993) au observat că aceasta a fost motivul 

pentru care compania Philip Morris a redus preţurile ţigărilor Marlboro cigarettes, compania Procter & 

Gamble a redus preţurile scutecelor Pampers cu 25%, iar compania Kraft General Foods a redus 

preţurile produselor lactate cu 8%. Considerăm că această competiţie dintre mărcile private şi cele de 

producător are avantaje pentru consumator, rezultând o bătălie a preţurilor între producători şi retaileri, 

din care clienţii au de câştigat.  

 Cercetările ulterioare, realizate în ultimii ani, au avut ca obiective înţelegerea comportamentului 

consumatorului de mărci private (Batra, 2000; Bettman, 1974; Fei, 2006; Kwon, 2008). Acesta poate fi 

explicat prin faptul că mărcile private ocupă o poziţie în creştere pe piaţa globală a produselor 

alimentare şi, în general, în procesul global de cumpărare. Rezultatele studiilor arată că numărul şi 

volumul produselor mărci proprii vor creşte semnificativ, în următorii ani.   

 Numeroase studii au identificat cei mai importanţi factori care influenţează comportamentul de 

cumpărare al produselor mărci proprii versus produse mărci de producător. Batra (2010) a arătat că 

achiziţionarea produselor marcă proprie într-o categorie creşte atunci când consumatorii au impresia că 



alegerea lor în acea categorie nu are consecinţe grave şi atunci când categoria respectivă are mai multe 

caracteristici „de căutare”, decât „de experienţă”. Garretson (2002) a identificat că atât preţul cât şi 

caracteristicile nelegate de preţ au impact atât asupra atitudinii consumatorilor asupra mărcilor private, 

cât şi asupra celor marcă de producător, dar direcţia şi puterea acestor variabile diferă.  

 În ceea ce priveşte strategiile politicii de marcă, Choi (2006) a determinat că atunci când mărcile 

naţionale sunt diferenţiate, o marcă proprie de calitate superioară ar trebui să se poziţioneze foarte 

aproape de marca lider şi o marcă proprie de calitate redusă ar trebui să se poziţioneze lângă cea mai 

slabă marcă naţională. Pe o piaţă pe care mărcile naţionale nu sunt diferenţiate, specialiştii recomandă ca 

produsele marcă proprie să se diferenţieze de cele naţionale.  

 În acest context al cercetărilor, prezenta lucrare vine să completeze cu informaţii domeniul 

mărcilor proprii, studiind comportamentul consumatorului de mărci proprii din România, poziţionarea 

mărcilor proprii în România, situaţia comerţului cu amănuntul şi a utilizării mărcilor proprii etc.  

 Lucrare este structurată în cinci capitole, precedate de o introducere şi finalizate cu concluzii şi 

propuneri privind utilizarea mărcilor proprii.   

 În Capitolul 1 “MANAGEMENTUL DIFERENŢIERII PRODUSELOR ALIMENTARE” sunt 

analizate conceptul de marcă, funcţiile acesteia, tipologia lor. Marca reprezintă o sumă de atribute, 

avantaje şi servicii oferite consumatorilor (Kotler, 1999). O marcă certifică valoarea, calitatea şi 

satisfacţia procurată de produs. Marca este “un semn distinct aplicat pe un obiect, pe un produs, pe un 

animal etc. pentru a-l deosebi de altele, pentru a-l recunoaște”. Încă din definiţie, se evidenţiază rolul 

mărcilor, acela de a diferenţia produsul de altele asemănătoare. Mărcile îndeplinesc mai multe funcţii: 

de practicabilitate, de garanţie, de personalizare, ludică, de specificitate, de promovare, distinctivă. 

Aceste funcţii sunt prezentate pe larg în capitolul 1.  

 Mărcile se clasifică în funcţie de mai multe criterii, de exemplu, după forma lor, mărcile pot fi 

acronime: mărci pronunţate ca un cuvânt obişnuit; logotipuri: mărci reprezentare grafic; marca 

semnătură: are rol de umbrelă, acoperă atât produsul cât şi întreprinderea care oferă produsele; 

pictograme: desene care exprimă o idee sau un cuvânt; sigiliile. 

 În acelaşi capitol este prezentat un scurt istoric al mărcilor, evidenţiindu-se rolurile diferite pe 

care le-a îndeplinit de-a lungul timpului şi formele în care au fost utilizate. Primele atestări ale mărcii 

provin din Mesopotamia, unde nobilimea îşi însemna animalele pentru a-şi arăta statutul de proprietari şi 

pentru a le diferenţia de cele alte altor proprietari.  

O importanţă deosebită pentru lucrarea de doctorat o prezintă analiza politicilor de marcă pentru 

produsele alimentare. Principalele opţiuni strategice în politica de marcă sunt adoptarea mărcii, strategia 

mărcilor noi, strategia extinderii mărcii, strategia de extindere a liniei de produse, strategia de 

poziţionare şi de repoziţionare a mărcii. 

În finalul capitolului 1, sunt evidenţiate câteva abordări privind marca în cadrul IMM-urilor. 

Considerăm că acestea trebuie să se concentreze pe crearea unei anumite imagini în rândul 



consumatorilor. Printre caracteristicile cu care trebuie să îşi asocieze organizaţiile mici şi mijlocii 

mărcile pe care le utilizează ar fi indicat să se evidenţieze seriozitatea care să genereze încrede în firmă 

şi un grad ridicat de personalizare a ofertei. 

 În Capitolul 2 ANALIZA COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL ŞI A UTILIZĂRII MĂRCILOR 

PROPRII LA NIVEL MONDIAL, EUROPEAN ŞI ÎN ROMÂNIA, sunt analizate, în primul subcapitol, 

conceptul, tipologia şi funcţiile distribuţiei produselor alimentare. Distribuţia cuprinde toate activităţile 

prin care se realizează trecerea acestora de la agenţii economici producători la consumatorii finali sau la 

utilizatori. Ea îndeplineşte mai multe funcţii: de disponibilizare, de informare, de creare de cerere, la 

nivel macroeconomic, şi de transport, alcătuirea de loturi omogene, calibrarea, stocarea, condiţionarea şi 

ambalarea, fracţionarea, asortarea şi informarea, la nivel microeconomic. Ca tipologie, distribuţia este 

de două feluri: de gros, sau cu ridicata, şi de detail, sau cu amănuntul.  

 În continuarea capitolului 2, se analizează situaţia comerţului cu ridicata şi cu amănuntul în 

România, evidenţiind reţeaua comercială şi valoarea mărfurilor tranzacţionate. Se observă o creştere a 

valorii mărfurilor vândute prin comerţul cu amănuntul, de la 1581911,5 milioane lei, în 2008, la 

184880,7 milioane lei, în 2012, adică la 116,9%. În ceea ce priveşte reţeaua comercială, se observă o 

reducere a numărului de magazine, de la 134878, în anul 2008, la 129875, în anul 2012.  

Principalii detailişti care operează în comerţul cu amănuntul în România, în funcţie de 

suprafaţa magazinelor, sunt (Nielsen, 2015, p.17)  hipermarketuri: Kaufland, Auchan, Carrefour, 

Cora, Real;  cash and carry: Metro şi Selgros; supermarketuri: Mega Image, inclusiv Shop and 

Go, Profi, Carrefour Market şi Carrefour Express, Billa; magazine tip discount: Lidl şi Penny. 

 Performanţa economică a reţelei comerciale este estimată cu ajutorului unei matrici, în 

care poziţiile retailerilor diferă în funcţie de tipul de magazine: hipermarket-urile sunt încadrate în 

categoria liderilor, supermarket-urile în categoriile nişe de piaţă şi pieţe nedezvoltate, magazinele de tip 

discount în categoria magazinelor ocazionale, iar magazinele cash and carry operează pe pieţe 

nedezvoltate. 

 Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra utilizării mărcilor proprii, se analizează în detaliu 

situaţia folosirii acestora pe plan mondial. Se diferenţiază două tipuri de mărci proprii, în funcţie de 

piaţa pe care se lansează acestea: pieţele mature din Europa, America de Nord, Australia, şi pieţele 

emergente din Asia, America Latină, Orientul Apropiat, Africa. Sunt evidenţiaţi principalii factori care 

au determinat dezvoltarea mărcilor proprii pe pieţele mature: inovaţia, pătrunderea pe canale 

noi, extinderea formatului „hard-discount” etc., factori diferiţi de cei de pe pieţele emergente, pe 

care dezvoltarea mărcilor proprii depinde de modernizarea comerţului cu amănuntul şi de 

disponibilitatea retailerilor de a investi în schimbarea percepţiilor consumatorilor privind 

calitatea redusă şi neîncrederea în mărcile private. 

În continuarea capitolului 2, este analizată utilizarea mărcilor proprii în România, de la lansarea 

şi evoluţia lor, până la caracterizarea comerţului cu mărci proprii  şi politicile de mărci proprii în retailul 



alimentar românesc. În România, mărcile proprii au fost introduse în anul 1999, în magazinele 

Metro Cash&Carry şi Billa. Perioada 2005-2008 a fost favorabilă lansării mărcilor entry-level, în 

concordanţă şi cu o tendinţă europeană care se conturase clar în jurul anului 2005. Criza 

economică ce a început în anul 2009 a determinat consumatorii să-şi schimbe modelul de 

cumpărare către produse de tip discount, cum sunt cele marcă proprie. Perioada ce a urmat a 

însemnat, astfel, o dezvoltare spectaculoasă a mărcilor proprii şi orientarea politicii şi eforturilor 

de marketing ale detailiştilor în această direcţie. Utilizarea mărcilor proprii a crescut, an de an, 

ajungând, în 2014, la 14% din cifra de afaceri a comercianţilor cu amănuntul (GfK, 2014). Cota de 

piaţă diferă în funcţie de categoria de produse, astfel: 18% la produse proaspete, 15,5% la produse de 

băcănie, 14,1% produse de îngrijire a casei, 6,4% produse de îngrijire personală, 6,1% produse de 

îngrijire a sănătăţii, 4,7% băuturi.  

Studiile (Nielsen, 2015) arată că marca proprie preferată de către consumatori este K-classic. În 

acelaşi timp, Carrefour se află pe un trend crescător al recunoaşterii de către consumatori şi, împreună 

cu Lidl, Auchan, Proxi, Cora, 365 şi Carrefour Discount şi-au consolidat poziţiile în anul 2014, 

comparativ cu 2013. 

Politica de marcă proprie a retailerilor care operează în România diferă, astfel: Cora se 

concentrează pe produsele de bază, Lidl deschide o nouă perspectivă asupra mărcilor proprii, marea 

majoritate importuri cu produse mainstream şi premium în portofoliu şi cu branduri independente la 

nivel de categorie, nicidecum branduri globale, cum este cazul Carrefour şi Metro. Remarcăm, însă, şi 

strategii ale detailiştilor lipsite de etică, utilizate pentru lansarea mărcilor proprii. În prezent, majoritatea 

ambalajelor produselor agroalimentare sunt asemănătoare, mai ales ca formă, dar şi din punct de vedere 

al conceptului creativ. 

 În Capitolul 3 ANALIZA PERCEPŢIEI CONSUMATORILOR PRIVIND MĂRCILE 

PROPRII, s-a realizat un studiu de piaţă, o anchetă pe bază de chestionar, obiectivul cercetării constând 

în identificarea gradului de încredere al consumatorilor în mărcile proprii şi a percepţiei asupra 

calităţii acestora. Întrebarea cercetării este: Care sunt percepţiile consumatorilor în ceea ce 

priveşte mărcile proprii? Mărimea eşantionului este de 292 persoane, cu un nivel de încredere de 

95% şi un interval de eroare de 5,7%. Variabilele dependente luate în considerare: cumpărarea 

produselor mărci private, tipul de mărci private cumpărate, notorietatea mărcilor private, motivele de 

cumpărare a mărcilor private, motivele de non-cumpărare a mărcilor private, percepţia consumatorilor 

privind mărcile private şi soluţiile de creştere a încrederii consumatorilor în produsele comercializate 

sub denumiri de mărci private. Variabilele independente sunt: genul, vârsta, venitul şi ocupaţia.  

În urma anchetei s-a observat că profilul consumatorului de mărci private este bărbat, cu vârsta 

între 45 şi 64 de ani, cu venituri medii, salariat cu studii medii. Studiul a arătat, de asemenea, că 

ocupaţia şi vârsta sunt variabilele care segmentează piaţa cel mai bine în consumatori şi nonconsumatori 

de produse marcă proprie. Principalul motiv pentru care oamenii cumpără produse marcă proprie este 



preţul redus al acestora comparativ cu preţul produselor marcă de producător. Rezultatele studiului arată 

că cumpărătorii achiziţionează mai des produse marca Pilos, decât alte produse marcă proprie, deşi alte 

studii (Nielsen, 2015), arată că marca preferată este K-classic. 

 Capitolul 4 IMPACTUL MĂRCILOR PROPRII ASUPRA INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI A 

PRODUCĂTORILOR LOCALI se evidenţiază avantajele utilizării mărcilor proprii pentru producători, 

ca furnizori de produse marcă privată pentru marile magazine, subliniind faptul că nu numai retailerii au 

beneficii prin utilizarea mărcilor proprii, ci şi producătorii.  

Se analizează activitatea economică a  unei companii care produce produse marcă proprie pentru 

retailerii din România. Măsurând eficienţa economică a activităţii întreprinzătorului înainte şi după 

introducerea în producţie a mărcilor private, se observă o creştere a performanţei economice. Creşterea 

rentabilităţii s-a realizat pe seama creşterii mai rapide a profitului comparativ cu creşterea cheltuielilor. 

Resursele umane şi tehnice au fost utilizate eficient, deoarece productivitatea muncii a crescut în ultimii 

trei ani, de la 191260 lei/persoană în anul 2012, la 211980, în anul 2014, iar capacitatea de producţie se 

utilizează la un nivel de peste 80%, indicând o folosire optimă a utilajelor. Indicatorii financiari arată 

niveluri satisfăcătoare ale solvabilităţii şi lichidităţii, apropiate de cele optime.  

În Capitolul 5 PROGNOZE DE DEZVOLTARE A MĂRCILOR PROPRII ÎN RETAILUL 

ALIMENTAR au fost elaborate scenarii privind dezvoltarea mărcilor proprii la nivel mondial şi în 

România. Apreciem că mărcile proprii se vor dezvolta pe măsura creşterii consumului de produse 

alimentare, modernizării comerţului cu amănuntul în ţările în curs de dezvoltare, şi creşterii încrederii 

consumatorilor în mărcile retailerilor.  Consumul poate creşte pe măsura creşterii populaţiei, de aceea se 

analizează cererea şi oferta ca elemente de bază ale pieţei agricole şi populaţia şi raporturile populaţie-

alimentaţie. Pe termen scurt consumul nu variază foarte mult, cererea de produse alimentare fiind puţin 

elastică în raport cu factorii săi de influenţă, dar, pe termen lung, în ultimii 50 de ani, consumul de 

produse agricole a crescut de 2,8 ori la cereale și de 2,1 ori la lapte și de 4 ori la fructe, legume și carne. 

Consumul a crescut nu numai intensiv, ci și extensiv, datorită creșterii populației lumii. Populația a 

crecut de 2,31 ori din 1961 până în prezent. Ritmul cel mai accelerat de creștere demografică se 

înregistrează pe continentele: Africa, America de Sud și Asia. Conform estimărilor, populația globului 

va continua să crească, astfel încât, în anul 2050, aceasta va depăși 9 miliarde de locuitori. 

Creşterea consumului de produse agroalimentare creează premise pentru dezvoltarea comerţului 

cu mărci proprii. Dezvoltarea acestora diferă în funcţie de tipul de piaţă: matură sau emergentă. 

Considerăm că, pe pieţele mature, mărcile private vor avea succes dacă vor reuşi să aducă inovaţii 

produselor şi să le diferenţieze faţă de mărcile de producător, pentru a satisface nevoile clienţilor la 

acelaşi nivel, dar cu un preţ uşor mai redus. Pentru produsele marcă proprie, considerăm că există şanse 

mari de dezvoltare a segmentului premium, cu produse de calitate superioară şi cu preţuri mai ridicate. 

Pe pieţele emergente, produsele marcă proprie au un potenţial mare de dezvoltare, pe măsura 

modernizării şi consolidării comerţului cu amănuntul. 



 Dezvoltarea mărcilor proprii în România a urmat trendului mondial de creştere a vânzărilor şi de 

diversificare a portofoliului. În politica de produs, strategiile retailerilor români se concentrează pe 

diversificarea sortimentală şi lărgirea gamei. O altă strategie utilizată în politica de produs este 

consolidarea mărcilor proprii.  

În politica de promovare, recomandăm realizarea de promoţii încrucişate cu branduri naţionale 

consacrate. Asocierea cu brandurile consacrate reprezintă, pentru mărcile proprii, o recunoaştere a 

încrederii acordate atât de consumatori, cât şi de producători. 

 Recomandăm ca strategie de dezvoltare a mărcilor proprii lansarea unor produse pe reţetă 

similară cu un brand consacrat la o anumită categorie, care poate rezista pe piaţă maxim doi-trei ani, 

după care să se recurgă la inovarea produsului, a reţetei sau a ambalajului. În schimb, un produs sub un 

brand cunoscut are o viaţă mai lungă datorită notorietatii brandului 

În viitor, considerăm că mărcile proprii îşi vor continua ascensiunea în retail şi producătorii din 

industria alimentară vor fi nevoiţi să-şi concentreze eforturile şi resursele pentru a se adapta acestui nou 

trend. Evolutia pe categorii de preţ se va modela în funcţie de cerinţele pe care le vor avea consumatorii 

în continuare, îmbunătăţirea permanentă a calităţii produselor oferite sub marcă proprie fiind una dintre 

condiţiile esenţiale pentru performanţele la nivel de vânzări. 
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Sep 2015 – prezent Director Comercial – Metro Cash & Carry   Kiev, Ucraina 

 

 Membru in Consiliul de Administratie 

 Dezvoltare si executie strategie comerciala pe termen lung 

 Responsabil pentru crearea unei culture organizationale de delegare, responsabilitate, 

creativitate si implementare la nivel inalt 

 Responsabilitate completa asupra P&L organizatie 

 

Dec 2014–Sep 2015 Director Adj Management Oferta– Metro Cash & Carry   Kiev, Ucraina 

 

 Responsabilitate asupra P&L – vanzari si profit 

 Dezvoltare si executie strategie comerciala pe termen lung 

 Implementeaza schimbarea: organizatie noua si model de business in SCM, 

Remodelare Strategica a magazinelor, Activitati Digitale de Marketing, Transformarea 

procesului de Achizitii 

 Direct responsabil pentru Managementul Categoriilor, Marketing, SCM, Mercantizare 

 Management echipa de 100+ membri, focusat pe cultura organizational de performanta 

ridicata si pe planul de creare valoare adaugata 



 

Sep 2013–Dec 2014  Sef Department Achizitii Alimente Uscate – Metro Cash & Carry   Kiev, Ucraina 

 

 Membru al echipei de Restructurare Management, responsabil pentru implementarea 

Proces Transformare in Achizitii in categoriile de produse alimentare 

 Responsabil pentru managementul promotiilor la nivel de companie 

 Construirea unei echipe de success in Achizitii Alimente Uscate in procesul de 

Restructurare cu accent pe planificarea succesiunii  

 Cultura organizationala noua de “Vanzari”, nu de “Achizitii”. 

  

Feb 2011–Aug 2013 Sef Departament Marci Proprii – Metro Cash & Carry   Bucuresti, Romania 

 

 Responsabil pentru dezvoltarea gamelor de Marci Proprii, lansari de produse, 

performanta produselor in timpul ciclului de viata si construirea brandurilor in vederea 

anticiparii, intal nirii si onorarii nevoilor clientilor 

 Setarea unui department nou strategic cu responsabilitati cros-departamentale 

 Definirea strategiei de marci proprii a companiei, viziunea si obiectivele anuale in 

concordanta cu cerintele Consiliului de Administratie 

 Cresterea procentului de vanzari marci proprii de la 10% la 14% in 2011-2012, 

consolidarea marcilor de nivel mediu si premium cu rate de profit mai mari 

 Cresterea profitului marcilor proprii de la 15 mil euro la 25 mil euro in 2 ani 

 Dezvoltare de functii noi si management echipa de manageri 

 Angajarea echipei intr-o calatorie de cultura organizationala bazata pe orientarea pe 

client, autenticitate, creativitate, responsabilitate si excelenta operationala  

 Aditional coordonarea departamentului de Achizitii Produse Alimentare Uscate, in 

perioada Aug- Dec 2011, asigurand inductie si training pentru Sef de Departament 

succesor 

Feb 2009 Sef Department Achizitii Alimente Uscate - Metro Cash & Carry Bucuresti, Romania 

Feb 2011 Promovat de la nivelul3 manager to nivelul2 

 

 Cresterea marjei de profit in Divizia de Alimente Uscate de la 14.9% la 16.3% in 2 ani 

 Cresterea numarului de angajati de la 16 la 29 in departament, 11 manageri, 7 direct 

subordonati 

 2009- transformarea functiei de Achizitor in Manager de Categorie cu responsabilitati 

directe in procesul decizional de definire sortiment si in politica de promovare si de 

pret a companiei 

 Responsabil pentru proiecte strategice ale companiei cu impact direct in EBIT 

 Definirea targetului de vanzari si profit pentru 7 categorii, insumand peste 50% din 

veniturile companiei 

 Negocierea termenilor comerciali anuali cu furnizorii internationali din divizia de 

Produse Uscate 

 Membru al echipei responsabile de construirea strategiei companiei pe categorii de 

clienti target 

  2010- Definirea optimizarii spatiului si a remodelarii magazinelor cu transfer din zona 

nealimentara in zona alimentara produse uscate 

 Accent inalt pe conducerea echipei si dezvoltarea profesionala a membrilor acesteia ( 2 

subordonati directi au promovat) 

 

Iun 2004 Achizitor department Dulciuri si Cafea- Metro Cash & Carry Bucuresti, Romania 

Feb 2009        Promovat de la junior buyer la buyer in cel mai mare department dupa 1.5 ani 



 

Responsabilitatile principale includ: 

 Construirea sortimentului de produse(1000+ articole) intr-o categorie cu peste 100 de 

furnizori 

 Membru al echipei internationale de Achizitii a produselor sortiment comun din 

categoria Dulciuri 

 Cresterea rezultatelor anuale de vanzari si profit fara deschideri noi de magazine 

 Asigurarea unei competitii deschise intre furnizorii categoriei pentru a obtine cele mai 

bune oferte 

 Responsabil in acelasi timp pentru construirea sortimentului si achizitia de produse 

Dulciuri si Cafea in Metro Moldova (inclusiv deschiderea primului magazin din 2004) 

 Implicat in proiecte speciale in alte tari (suport deschidere magazine Metro Serbia)  

 

Ian  2003  Bucuresti/ Romania 

Iun 2004 Achizitor Junior Congelate si Mezeluri- Metro Cash & Carry 

 

Responsabilitati principale: 

 Negocierea termenilor comerciali anuali 

  Construirea sortimentului in categorie 

 

Mar 2000 Controlor Departament Achizitii Alimente – Metro Cash & Carry Bucuresti, Romania 

Jan 2003  

 Responsabilitati: 

 Rapoarte si analize de vanzari si profit 

 Implicat in proiecte de management  

 Coordonare activitati promotionale 

 

 

 

EDUCATIE   

 Academia de Studii Economice Bucuresti / Romania 

 Doctorat – Facultatea de Economie Generala, Scoala Doctorala Economie II  

 Teza “Politica de Marci Proprii in Retailul Alimentar”, coordonator Pr. Dr. Dan Boboc  

 

 Academia de Studii Economice Bucuresti / Romania 

 Facultatea de Cibernetica (2001) 

 

CALIFICARI 

 

 Limbi vorbite: Romana (nativ), Engleza (fluent), Franceza (bine), 

                              Metro Impact- program dezvoltare personala, 2013-2014 

                                Influenta si Putere Pozitiva – training, Avalon Leadership, UK, 2012 

        Conducere Echipa – training, Avalon Leadership, UK, 2012 

        Dezvoltare Echipa – atelier, prof. Alain Cardon, 2012 

        Gandire Strategica – training, intern Metro, 2011 

        Management Proiecte - training, intern Metro, 2011 

        Razboiul Magazinelor – simulare de afaceri, prof Marcel Corstjens, INSEAD, 2009 

        Tehnici de negociere – training, intern Metro, 2005 

        Construire sortiment – training, intern Metro, 2004 

        Tineri Internationali – training program, intern Metro, 2003-2004   
 

PUBLICARI/ARTICOLE 

 



 Boboc,D., Ariciu, A.L., Ion, R.A. (2015), Sustainable Consumption: Analysis of       

Consumers’ Perceptions about Using Private Brands in Food Retail 

 Ariciu, A.L. (2016), Marketing Strategies For Private Brands In Agro-Food Retail, 

Quality – Access to Success 

 Ariciu Adrian, Barbu Cătălin Alexandru, Popescu Ion Petru, Diaconu Ioneia, Buzoianu 

Ovidiu Andrei Cristian. (2016) Theory and practice on Romania’s role in the 

globalization process.  

 Ion Raluca Andreea, Ariciu Adrian Laurentiu (2015), Scenarios of developing private 

brands for food products, publicat in volumul Agricultural Economics and Rural 

Development - Realities and perspectives for Romania 

 Ariciu, A.L., (2015), Analysis of Food Retail in Romania, Proceedings Of The Fourth 

International Conference Competitiveness Of Agro-Food And Environmental Economy 

CAFEE 2015 

 Adrian Ariciu, Cresterea puterii de cumparare si a apetitului pentru cheltuieli si consum 

in urmatorii 3-5 ani (2016), www.doingbusiness.ro 

  Adrian Ariciu, interviu Modern Buyer (2012) – „Satisfactiile vin din performanta pe 

termen lung a produselor”, www.modernbuyer.ro 

 

PREMII/DISTINCTII 

 

 Selectat in Top 100 Manageri Tineri (editia 2011) de catre www.businessmagazin.ro 
 

INTERESE PERONALE 

 

 Excursii montane,  Expozitii canine, Calatorii 
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