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The problem of suplying the population with the main food products is  
one of the major concerns of the Romanian Gouvernment,especially after the 
1rst of January 2007,when our country was admitted in UE. 

Starting from this point, the author, wants to prezent ,based on a case 
study at "Avicola"S.A., wich will be the supplying posibilities with poultry 
products (poultry meat and eggs) of Oradea`s County population, at  the 
beginning of the year 2010. 

In order to establish wich will be the neccesay supplying ammount for 
the poultry meat and eggs, we took the anual consumption per inhabitant  
realised in Oradea County between the years 2001-2006, at meat-the total, 
after wich the entire ammount of poultry meant was calculated, starting with 
the percentage ocupied by the poultry meat in the total amount of the meat 
consumption.  

At the Oradea County level, the poultry meat consumption has 
registered a mediun anual comsumption of 18.00kg, and the total 
consumption fot  the Oradea`s 206000  inhabitants ,is of 3708 tons. For the 
total egg consumption the potential market in Oradea is going  to be of 
46,556 milion. 

The main supplier of poultry products is "Avicola"S.A. Oradea, wich 
is  able to ensure 59,2% egg consumption and arround 20,0% of poultry 
meat. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul de caz s-a realizat la S.C. AVICOLA S.A. Oradea, judeţul Bihor, unitate 

cunoscută pe piaţa municipiului Oradea, atât prin rezultatele înregistrate înainte de anul 
1990, cât şi în ultimii 18 ani, plasându-se în topul producătorilor de profil la nivel zonal 
şi  naţional şi a avut ca obiect planificarea de marketing pentru aprovizionarea cu carne 
a pieţei municipiului Oradea la orizontul anului 2010. 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Carnea de pasăre ocupă un loc important în alimentaţia omului datorită 

calităţii sale. În comparaţie cu celelalte animale domestice producătoare de carne, 
pasărea prezintă avantajul de a furniza, datorită greutăţii ei corporale reduse, carne 
mereu proaspătă. 

Carnea de pasăre se prepară repede, uşor şi are numeroase însuşiri 
organoleptice şi nutritive: este săracă în calorii şi bogată în proteine (carnea albă de 
pui de găină are un conţinut ridicat de proteine (21-22 %), iar  cea  roşie  de  pui  
(19-20 %).  

Datorită structurii sale fine este uşor de masticat şi digerat, fiind un aliment 
ideal pentru toate vârstele, iar pentru însuşirile sale dietetice este recomandată în 
alimentaţia copiilor, bătrânilor şi convalescenţilor.  

De asemenea, grăsimea din carnea de pasăre are o cantitate mică de 
colesterol. Carnea de pasăre conţine toţi aminoacizii esenţiali necesari alimentaţiei 
omului şi nu are grăsime în interiorul sau între fibrele musculare. În plus, carnea şi 
organele de pasăre constituie o sursă bogată în săruri minerale şi vitamine. 

Pe plan mondial, carnea de pasăre a câştigat o poziţie foarte importantă între 
alimentele de origine animală din alimentaţia oamenilor, atât datorită calităţilor 
sale nutritive cât şi a costurilor reduse în comparaţie cu alte surse de proteine de 
origine animală. 

Datorită domeniului său de activitate, S.C. Avicola S.A. Oradea a lansat pe 
piaţă 7 linii de produse şi anume:  pui de găină cu cap şi picioare, pui de găină 
pentru gătit, piept dezosat, pulpă dezosată, pulpe de pui inferioare şi superioare, 
aripi de pui, ouă. 

S.C. AVICOLA S.A.Oradea este o companie avicolă producătoare, 
localizată în municipiul Oradea, judeţul Bihor.  

A fost înfiinţată în anul 1991, în urma dezarondării fostei Întreprinderi 
Avicole de Stat Oradea în două societăţi comerciale: 

• S.C. AVICOLA  S.A. Oradea, cu profil de creştere a găinilor ouă consum; 
• S.C. AVICOLA S.A. Salonta, cu profil de creşterea puilor de carne şi 

abatorizarea acestora. 
În actuala configuraţie, S.C. AVICOLA S.A.Oradea a fost înfiinţată în baza 

H.G. 1250/1990, având la bază Legea nr.15/1990. 
Înainte de prima etapă de privatizare, S.C. AVICOLA S.A.Oradea avea un 

capital social de 1140675 RON, cu un număr de 456270 acţiuni, cu o valoare de 
2,5 RON, acţionariatul având următoarea structură: 

- F.P.S. Bucureşti  = 755472,5 RON 
- P.P.M.(persoane fizice)  = 384245,0 RON 
- Manageri  = 957,5 RON 
În anul 1998, Asociaţia Salariaţilor PAS din cadrul S.C. AVICOLA S.A. 

Oradea a cumpărat pachetul de acţiuni de la F.P.S. Bucureşti, societatea devenind 
astfel cu capital privat integral. În prezent se păstrează acelaşi acţionariat. 
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Având în vedere evoluţia cererii pe piaţă pentru produsele avicole (ciclitatea 
acesteia) şi a finanţării societăţii într-un mod cât mai optim din surse proprii, S.C. 
AVICOLA S.A. Oradea a trecut în anul 2005 şi la creşterea puilor de carne, prin 
lichidarea S.C. AVICOLA S.A. Salonta şi achiziţionarea abatorului de păsări de la 
societatea lichidată în decembrie 2005. 

Cu o echipă de 105 angajaţi, cu o vastă experienţă în domeniul producţiei de 
ouă şi carne de pasăre (carcase, piept, aripi, pulpe), compania pune accent în 
special pe promptitudine şi seriozitate.  

Structura companiei, flexibilitatea şi diversificarea produselor şi serviciilor, 
permite adaptarea continuă la schimbările şi cererile pieţei din România.  

Raportul calitate-preţ al produselor şi serviciilor oferite este cel mai bun de 
pe piaţa locală, iar satisfacţia consumatorilor reprezintă obiectivul prioritar al 
companiei.  

S.C. Avicola S.A. Oradea se preocupă de instruirea continuă a personalului, 
pentru a fi mereu în top cu tot ce este nou şi pentru a fi mereu pregătită în faţa 
provocărilor. Compania se bucură de o reputaţie foarte bună în rândul clienţilor, 
asigurându-le o satisfacţie garantată. 

S.C. Avicola S.A. Oradea are următoarele domenii principale de activitate: 
- creşterea găinilor  pentru ouă consum; 
- creşterea puilor de carne. 
Pe lângă obiectul principal de activitate are şi activităţi secundare şi anume: 

- abatorizarea păsărilor; 
- fabricarea nutreţurilor combinate; 
- activităţi de cercetare-dezvoltare, care implică în principal: 

o cercetare aplicativă în vederea elaborării soluţiilor tehnologice, 
retehnologizarea şi modernizarea sectoarelor; 

o elaborarea de studii, strategii, diagnoze, prognoze privind 
dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică în domeniul creşterii 
păsărilor, atât pentru producţia de ouă, cât şi pentru producţia 
de carne;  

o creşterea intensivă a puilor pentru carne în sistemul de creştere 
la sol. 

-  activităţi conexe, activităţi de consultanţă : 
o consultanţă în domeniul obţinerii furajelor, a tehnologiei de 

creştere a găinilor pentru ouă şi carne precum şi schimburi de 
material biologic. 

- relaţii de comerţ intern : 
o activităţi de valorificare a produselor proprii  prin reţea de 

puncte de desfacere „en-gros” şi „en-detail”, prin magazine 
proprii şi în colaborare cu alte societăţi comerciale; 

o comercializarea şi a altor produse rezultate din activitatea 
proprie (furaje, ouă etc.) pentru rentabilizarea activităţii; 

o colaborarea cu unităţi pentru realizarea de obiective comune 
privind producţia, industrializarea şi desfacerea produselor 



Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 
 

366 
 

proprii şi a altor produse care intră în obiectul de activitate al 
societăţii. 

Patrimoniul S.C. Avicola S.A. Oradea este alcătuit din următoarele ferme 
şi sectoare: 

- fermă tineret înlocuire ouă consum, care are o capacitate de 300.000 
capete;  

- fermă ouă consum, cu o capacitate de 150.000 de capete;  
- fermă pui carne, localizată în Calea Aradului, fiind alcătuită din 4 

hale şi având o capacitate de 70.000  capete/serie; 
- ferma Leş profil reproducţie şi pui pentru carne;  
- staţie incubaţie Leş ;  
- fabrică de nutreţuri combinate proprie, modernă, situată pe Şoseaua 

Borşului cu o capacitate maximă de producţie de 60 tone de furaje pe 
zi, producând anual 15000 tone furaje, care asigură necearul de 
furaje;. 

- abator Salonta – investiţie realizată în decembrie 2005 – capacitate de 
sacrificare şi prelucrare de 2.500 capete pe oră; 

- sectorul mecanic– asigură reparaţiile necesare fermelor şi sectoarelor 
de deservire şi asistenţă tehnică utilajelor din cadrul societăţii; 

- sectorul de aprovizionare, desfacere, transport, care asigură 
aprovizionarea, desfacerea şi transporturile necesare societăţii, fiind 
dotată cu următoarele maşini şi utilaje: două autobene, două 
autobuncăre, două maşini de transport păsări vii, un autovehicul de 
transport pui de o zi, o autoizotermă, cinci tractoare şi două remorci, 
un încărcător WOLA, două încărcătoare IFRON şi opt autoturisme; 

- magazine de desfacere proprii situate în Oradea.  
Obiectivul general de marketing este reprezentat de cunoaşterea produ-

sului şi încurajarea consumatorului de a-l achiziţiona pentru stimularea cererii de 
consum. 

Obiectivele pe termen scurt  vor fi orientate pentru realizarea următoa-relor 
cerinţe : 

- creşterea şi diversificarea producţiei ; 
- menţinerea cotei de piaţă ocupată în momentul de faţă şi creştere 

acesteia 
- dotarea firmei cu utilaje noi, performante, pentru asigurarea creşterii 

eficienţei 
- analiza activităţii economico-financiare a firmei şi a imaginii acesteia; 
- participarea la târguri şi expoziţii pe plan naţional şi internaţional. 
- creşterea numărului de puncte proprii de vânzare. 

Obiective pe termen mediu vizează următoarele aspecte : 
- reducerea termenului de amortizare a investiţiilor; 
- sporirea gradului de mediatizare a firmei; 
- încheierea de contracte de vânzare cumpărare direct cu societăţile 

comerciale care oferă produsele S.C. Avicola S.A direct 
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consumatorului final (eliminarea intermediarilor care cresc preţul final 
al produselor); 

- pătrunderea pe piaţă cu produse noi şi apoi menţinerea şi dezvoltarea 
cotei de piaţă obţinute; 

- sporirea profitului şi reinvestirea acestuia; 
- realizarea unor investiţii în linii noi de producţie pentru diversificarea 

gamei de produse a firmei; 
- eficientizarea muncii personalului şi sporirea productivităţii acestuia. 
Obiective pe termen lung se referă la următoarele : 
- realizarea unei producţii de carne de pui durabile; 
- stabilitatea cotei de piaţă prin îmbunătăţirea calităţii cărnii de pui şi a 

preparatelor din carne de pui şi practicarea unor preţuri atractive; 
- asigurarea unei rate anuale a profitului în creştere; 
- diversificarea modului de prezentare a produselor prin calitatea 

ambalajelor, prin modularea cantităţilor pe specii şi categorii de 
calitate; 

- participarea la târguri şi expoziţii pe plan naţional şi internaţional. 
O strategie de succes marchează o perioadă definitorie în viaţa firmei, în 

care s-au adoptat cele mai bune decizii cu privire la consumatorul beneficiar şi la 
căile prin care sunt satisfăcute necesităţile acestuia. 

Elaborarea planul operaţional de marketing pentru aprovizionarea cu 
carne de pasăre a pieţei municipiului Oradea la orizontul anului 2010 se va baza pe  
stabilirea obiectivelor şi strategiilor, putându-se acţiona în două direcţii: 

- fie prin divizarea obiectivelor de marketing în subobiective pentru 
produsele cheie, pentru pieţele strategice sau pentru zonele strategice 
de vânzări; 

- fie prin pregătirea unor subplanuri (planuri de acţiune componente) 
pentru produse, preţuri, distribuţie şi promovare. 

De fapt, pot fi aplicate ambele direcţii prin care subobiectivele şi strategiile 
vor apărea în planul de marketing, iar planurile de acţiune individuale elaborate 
pentru diverse părţi ale mixului de marketing vor asigura adoptarea unei strategii 
coordonate. 

Planurile de acţiune componente ale planului de marketing sunt: 
- planul privind produsele; 
- planul privind preţurile; 
- planul privind distribuţia; 
- planul privind promovarea vânzărilor. 

După schiţarea strategiilor şi tacticilor, acestea se vor transforma în 
programe sau planuri de acţiune care vor contribui la elaborarea unor instrucţiuni 
clare pentru angajaţi şi colaboratori. 

După detalierea planurile de acţiune, acestea vor fi combinate pentru 
alcătuirea planurilor mai mari care vor apărea în planul de marketing şi vor 
contribui la elaborarea unui program cu termene concrete ce va fi utilizat la 
implementarea planului de marketing. 
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Procesul de monitorizare a aplicării programului operaţional 
- se urmăreşte pe etape conform planului pe acţiuni: calitatea produselor, 

modalităţi de ambalare, modalităţi de prezentare; 
- se urmăreşte legătura între calitatea definită şi calitatea realizată, între 

calitatea procesului de producţie şi a produsului finit; 
- se fac corective în funcţie de situaţiile critice ce pot apărea (calamităţi 

naturale, situaţii de forţă majoră); 
- service-ul oferit: posibilitatea de transport a produselor la sediul 

fabricilor de prelucrare; 
- să respecte condiţia celor 4 S privind alimentaţia umană: satisfacţie, 

service, siguranţă, sănătate. 

CONCLUZII 
1. Planificarea strategică la S.C. Avicola S.A: Oradea abordează un domeniu 

primordial al vieţii umane, în care consumul de carne de pui prezintă o importanţă 
deosebită pentru sănătate şi alimentaţie. 

2. La S.C. Avicola S.A. Oradea obiectivele de marketing s-au diferenţiat 
după orizontul de timp: pe termen scurt, pe termen mediu şi pe termen lung. 

3. Planul de marketing a fost structurat în mai multe planuri individuale, 
după care s-a elaborat planul de acţiune concretă, care cuprinde: situaţia curentă, 
scopurile, acţiunea, responsabilităţile, data de începere şi încheiere a acţiunilor, 
costurile aferente. 

4. Controlul şi adaptarea planului operaţional de marketing se concretizează 
într-un proces de monitorizare a activităţilor şi procedurile de realizare a corecţiilor 
necesare după caz. 
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