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MANAGEMENTUL DISTRIBUŢIEI 

 

Prin managementul distribuţiei se înţelege 
procesul de planificare, organizare, conducere 
şi control al activităţilor care permit transferul 
produselor/serviciilor de la un producător la 
utilizatori sau consumatori finali. 

Un canal de distribuţie este o cale spre piaţă 
care se extinde de la un producător de 
produse/servicii la utilizatorul sau 
consumatorul final. Deşi termenul se referă în 
general la membrii canalului (angrosişti, 
detailişti, agenţi), vânzarea directă este 
considerată şi ea un canal de distribuţie. 
Membrii canalului de distribuţie se numesc 
generic intermediari. 

 

Există mai multe tipuri de intermediari: 

• Comercianti (angrosisti si detailisti – isi 
insusesc si revand marfa) 

• Agenti (comisionari, reprezentantii 
producatorului, agenti de vanzari – 
negociaza in numele producatorului dar 
nu-si insusesc marfa) 

• Mijlocitori (societati de transport, banci, 
agentii de publicitate – participa la 
distributie dar nu-si insusesc marfa si nu 
negociaza) 

 În România la nivelul comercianţilor 
angrosişti se utilizează des următoarea 
diferenţiere: cei care au depozite, au agenţi de 
vânzare şi fac livrări sunt denumiţi 
Distribuitori, iar cei care au depozite dar nu 
au agenţi de vânzări şi în general nu fac 
livrarea mărfii sunt denumiţi Angrosişti. În 
continuare vom utiliza această diferenţiere. 

 

Una dintre cele mai importante decizii 
strategice pe care un producător trebuie să o 
ia este cea privitoare la politica de distribuţie 
a produselor sale. El are de ales între trei 
alternative: 

• Vânzarea directă,  

• Vânzarea prin intermediar, 

• Vânzarea duală care utilizează ambele 
tipuri menţionate anterior. 

 

Multe companii de tip IMM din industria 
alimentară au adoptat o politică de vânzare 
mixtă combinând vânzarea directă pentru 
clienţii pe plan local prin magazine proprii 
sau închiriate şi vânzarea prin intermediar 
(distribuitor, angrosist, detailist) pentru 
vânzarea atât pe plan local, cât şi regional sau 
naţional. 

Avantajul distribuţiei directe este păstrarea 
controlului asupra procesului de vânzare şi 
însuşirea întregului profit. 

Avantajele pe care le aduc intermediarii sunt: 

• Cresc eficienţa procesului de schimb 
dintre producători si consumatori, prin 
micşorarea numărului de contacte 
necesare pentru ca produsele să ajungă de 
la producători la consumatori 

• Ajusteaza cantităţile şi sortimentele 
produse cu cantităţile şi sortimentele 
consumate (producătorii oferă cantitate 
mare în sortiment limitat, iar consumatorii 
cer cantitate redusă în sortiment variat). 

• Rutinizează tranzacţiile. În ţările cu 
economia de piaţă dezvoltată  marile firme 
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de intermediere  au sisteme automate de 
lansare a comenzilor către producători, 
scăzând astfel costul cu negocierea 
fiecărei tranzacţii. 

• Uşurează procesul de căutare a 
informaţiilor efectuat de producători 
(pentru a afla cerinţele consumatorilor) şi 
consumatori (incertitudine asupra faptului 
că vor găsi ce caută) prin concentrarea 
într-un loc a informaţiilor de piaţă. 

 

În România cei mai mulţi producători din 
industria alimentară utilizează toate tipurile de 
canale de distribuţie: 

- canal de distribuţie directă (prin magazine 
proprii) 

- canal cu 1 intermediar (în general 
detailist, dar poate fi şi angrosist) 

- canal cu 2 intermediari (distribuitor – 
angrosist sau distribuitor – detailist)  

- canal cu 3 intermediari (distribuitor – 
angrosist – detailist).  

 

 

DEZVOLTAREA STRATEGIEI PENTRU 

CANALUL DE DISTRIBUŢIE 

 

Dezvoltarea unei strategii pentru canalul de 
distribuţie implică o serie de decizii şi 
negocieri ale producătorului pentru a-şi atinge 
obiectivele privind acoperirea pieţei, creşterea 
vânzărilor şi profitabilitatea. 

Un important rol în fundamentarea strategiei 
este existenţa funcţiunilor care sunt realizate 
într-un canal de distribuţie de către membrii 
acestuia şi a fluxurilor la care aceştia 
participă. Ele au fost adaptate de L.W. Stern 
şi A.I. El-Ansary după Vaile, Grether şi Cox 
şi sunt prezentate în fig.1. Realizarea 
funcţiunilor şi a fluxurilor într-un canal de 
distribuţie sunt bazate pe trei principii: 

1. Se pot elimina sau substitui instituţiile 
care formează canalul 

2. Funcţiile pe care aceste instituţii le 
realizează nu pot fi eliminate 

3. Dacă o instituţie este eliminată, 
funcţiile pe care ea le îndeplinea sunt 
transferate la celelalte instituţii fie în 
amonte fie în aval, fiind preluate de 
acestea. 

Decizia producătorului de a vinde direct şi 
deci de a-şi  asuma toate costurile legate de 
realizarea tuturor funcţiilor înseamnă a 
renunţa la folosirea unei părţi a capitalului 
acolo unde este el competent, cum ar fi 
dezvoltarea de noi produse sau sortimente 
pentru accederea a noi segmente sau nişe.   

 

Orice plan de afaceri care ţinteşte la 
identificarea acelor canale de distribuţie care 
să furnizeze cea mai eficace şi eficientă cale 
spre consumator trebuie să identifice nevoile, 
dorinţele, atitudinile şi comportamentul 
acestuia. Trebuie stabilit cât de bine diferitele 
tipuri de canale vor răspunde nevoilor şi 
dorinţelor cumpărătorilor în ce priveşte 
mărimea lotului care va fi achiziţionat cu 
ocazia unei cumpărări, timpul de aşteptare 
până la livrare, repartizarea în teritoriu pentru 
înlesnirea achiziţiei, lărgimea sortimentului de 
produse care poate fi achiziţionat, pachetul de 
servicii complementare. 

 

De asemenea este important ca producătorul 
să recunoască puterea, obiectivele şi 
capabilităţile intermediarilor pe care încearcă 
să-i lege într-un canal de distribuţie.  

În proiectarea unei reţele de distribuţie trebuie 
luate decizii în patru direcţii: 

• Varietatea canalelor 

• Directivitatea canalelor 

• Densitatea acoperirii 

• Noutatea canalului 

 

Varietatea canalelor, depinde de diversitatea 
segmentelor de utilizatori şi consumatori 
finali ţintite, potenţialul de livrare al fiecărui 
canal, puterea de negociere pe care o are 
producătorul cu intermediarii dintr-un canal, 
evaluarea conflictului posibil a fi generat între 
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producător şi intermediari, dacă sunt folosite 
diferite tipuri de firme de intermediere. 

Directivitatea canalelor, deci cât de direct îşi 
va servi compania pe consumatorii finali ai 
produsului său, depinde de mai mulţi factori.  

Tipul clienţilor. Când clienţii fac achiziţii 
mari, puţini la număr, concentraţi geografic şi 
cer efort intens înainte şi după vânzare se 
foloseşte vânzarea directă. Când clienţii sunt 
mulţi, cumpără în cantitate redusă şi frecvent, 
sunt dispersaţi geografic se foloseşte vânzarea 
indirectă, prin intermediari. 

Caracteristicile produsului. Produsele 
cumpărate frecvent, oferind marjă redusă şi 
cerând timp scăzut de alegere şi ajustări 
minime la  locul de cumpărare sunt de obicei 
vândute prin intermediari, aşa cum este cazul 
în industria alimentară atunci când produsele 
sunt vândute la butelie sau pachet.  

Tipul de afacere. Pentru industria alimentară 
canalele cu 2 sau 3 intermediari sunt cele mai 
întâlnite. Aceste canale sunt rar utilizate în 
pieţele industriale. 

Densitatea acoperirii. Se referă la trei 
sisteme folosite: 

Distribuţie exclusivă, când se foloseşte un 
singur intermediar pentru a asigura o mai 
bună implementare a strategiei 
producătorului. 

Distribuţie selectivă, când sunt selectaţi mai 
mulţi intermediari şi aceştia acceptă 
suprapunerea teritorială cu aceleaşi produse. 

Distribuţie intensivă, ceea ce este foarte 
utilizat în industria alimentară acolo unde 
obţinerea unei cote cât mai mari de piaţă se 
poate face numai prin desfacerea în cât mai 
puncte de vânzare. 

Noutatea canalului de distribuţie. Deoarece 
multor sisteme de distribuţie le-au trebuit ani 
pentru a evolua, producătorii preferă să 
utilizeze canalele obişnuite. Mulţi însă 
încearcă să implementeze noi canale, care în 
general sunt întâmpinate cu ostilitate de către 
membrii vechilor canale. Cum a precizat 
Stanley Hollander, profesor la Universitatea 
Michigan multe noi canale de detailişti au 
început ca şi canale cu preţ mic, marjă mică 

care se lansează specializându-se în anumite 
sortimente sau în servicii limitate. 

 
Proiectarea canalelor de distribuţie implică o 
bună identificare şi analiză a 
costurilor/investiţiilor care se fac (ce se 
cumpără, ce se inchiriază, ce se ia in leasing, 
ce se construieşte, în ce condiţii, care sunt 
capacitaţile de care avem nevoie acum dar şi 
peste 3-5 ani). Una dintre deficienţele 
constate în cadrul consultanţei acordate 
firmelor de distribuţie este neadecvata 
identificare şi monitorizare a costurilor. 
Astfel, pe lângă instruirea managerilor 
(vânzari, management financiar pentru 
nefinanţişti) s-a acordat şi asistenţă privind 
proiectarea unor instrumente adecvate pentru 
monitorizarea tuturor costurilor legate de 
distribuţie.  
 
De asemenea pentru implementarea unei 
strategii de distribuţie de succes trebuie 
acordată o atenţie deosebită personalului 
implicat in distribuţie, care trebuie instruit şi 
motivat adecvat pentru a se implica total în 
politica de distribuţie care trebuie să aibă ca 
punct central satisfacerea deplină a cerinţelor 
clientului. Acest subiect, al identificării şi 
satisfacerii permanente a cerinţelor clientului, 
este considerat în ultimul deceniu o piatra de 
hotar care delimitează firmele de succes de 
cele falimentare. El a fost statuat ca cerinţă 
fundamentală pentru certificarea sistemului de 
management al calităţii al unei firme conform 
standardului ISO 9001:2000. 
 
Instruirea angajaţilor implică în primul rând 
formarea abilităţilor managerilor şi agenţilor 
de vânzări ai firmei producătoare în stabilirea 
şi influenţarea clienţilor mari (key account: 
Metro, Carrefour, Billa, Selgros, Mega Image, 
La Fourmi) a angrosiştilor şi a detailiştilor. 
Din experienţa COMPASS Consulting şi 
COMPASS Training cu MBD Distribution, 
Billa, Agricola International, Monsanto, 
Naturevo, Bic, Agfa etc, programele de 
îmbunătăţire a abilităţilor de vînzări, a 
abilităţilor de negociere, a abilităţilor de 
comunicare şi de lucru în echipă (team 
building) sunt cele mai adecvate programe de 
instruire pentru a creşte eficacitatea şi 
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eficienţa forţei de vânzare şi implicit vânzările companiei. 
 
Damian Maior 
Certified Management Consultant, MBA, MSEE 
Senior Consultant - COMPASS Consulting SRL 
damian.maior@compass.ro 
 

 


