
Rețelele de supermarketuri 
și discounterii se luptă „la 
Centru” pentru supremație
Cu o prezență puternică a magazinelor de discount, regiunea centrală a României este 
vizată din ce în ce mai mult de către rețelele internaționale de supermarketuri și de 
magazinele de proximitate, bazându-se și pe tradiția lanțurilor independente de 
magazine din regiune. de mihail tănase.
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Analiză

rEGiUNEA CENTrU
Date demografice
Populație: 2.360.805
urban: 1.368.308
Rural: 992.497
orașe: 57
Comune: 354

Date socio-economice
Populația angajată: 1.087.369
număr pensionari: 616.618
Rata șomajului: 5,4%
Salariu mediu comerț: 1.472 lei

Date retail
număr magazine*: 132
Hypermarketuri: 20
Supermarketuri: 45
magazine discount: 53
Cash&Carry: 6
firme de comerț cu alimente: 4.422

Sursa: inS, onRC şi baza de date magazinul Progresiv
notă: datele de retail au luat în considerare numai magazinele reţelelor internaţionale deschise 
până la 30 august 2013. Cifrele de pe hartă reprezintă numărul de magazine ale reţelelor internaţi-
onale din fiecare judeţ.
* magazinele rețelelor internaționale de comerț (inclusiv cele 8 magazine de proximtiate Shop&go 
din județul brașov)
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regiunea Centru, care cuprinde județele Alba, brașov, Co-
vasna, Harghita, mureș și Sibiu, este cea mai aglomerată 
zonă din România din punctul de vedere al rețelelor in-
ternaționale de retail. Cele 132 de magazine ale lanțurilor 

de retail reflectă gradul de urbanizare și puterea de cumpărare 
ridicată a locuitorilor regiunii. forța regiunii se bazează pe trei ora-
șe importante din punct de vedere demografic, economic și cul-
tural – brașov, Sibiu și târgu mureș - unde sunt localizate aproape 
jumătate din magazinele din întreaga regiune.  

Printre cele mai mari unități de producție din regiune se numără 
cele de prelucrare a lemnului deținute de Kronospan, Holzindustrie 
Schweighofer și Kastamonu la Sebeș, brașov și Reghin, combinatul 
chimic Azomureș de la târgu mureș, deținut în prezent de traderul 
elvețian Ameropa, și numeroase unități de producție a componen-
telor auto (Autoliv, Continental, Schaeffler). totodată, Romgaz, cel 
mai mare producător de gaze naturale din țară, are sediul la mediaș.

industria alimentară este foarte bine reprezentată în județele 
din centrul țării. Aici se găsesc cele mai multe unități de proce-
sare a laptelui din țară, atât ale jucătorilor importanți din industrie 
(frieslandCampina la târgu mureș, Albalalact la oiejdea, lângă Alba 
iulia, olympus lângă brașov, Hochland la Sighișoara), cât și ale unor 
jucători de talie medie (Covalact, lactate Harghita, Sanlacta, unilact). 
industria de procesare a cărnii este, la rândul său, bine reprezentată. 
o serie de producători regionali (Carmolimp, luca, lefrumarin, 
Sergiana) au unități de producție în județul brașov, oraș care găzdu-
iește și fabrica de mezeluri a companiei germane Reinert - cea mai 
mare investiție străină în producția de mezeluri de pe piața româ-
nească. tot în județul brașov, la Codlea, se află și cel mai important 
producător de carne de curcan din România, galli gallo. Alți doi 
producători importanți de mezeluri Elit din Cugir, și Agra’s din Alba 
iulia, își desfășoară activitatea în județul Alba, unde este localizat și 
cel mai mare jucător din piața cărnii de pasăre, transavia. Cel mai 
mare producător român de conserve de carne, Scandia Sibiu, este 
situat tot în regiunea Centru, unde au unități de producție și alți doi 
competitori ai săi, Prefera foods la oiejdea și orkla foods la Covasna.

zona Carpaților orientali este bogată în izvoare de apă minerală, 
motiv pentru care aici se află numeroase unități de îmbuteliere 
(borsec, tușnad, Perla Harghitei, biborțeni, bilbor, Perla Covasnei). 
tot în această regiune sunt patru fabrici importante de bere, ope-
rate de Heineken România  (miercurea Ciuc și târgu mureș), ursus 
breweries (brașov) și Romaqua group (Sebeș).

Cu sau fără final fericit?

în regiunea Centru, magazinele de discount au cea mai importantă 
prezență din România, cu 53 de astfel de magazine. Supermarketu-
rile au câștigat însă teren în ultima perioadă, iar cu trecerea Profi 
la formatul de proximitate, perspectivele ca numărul de super-
marketuri să îl ajungă din urmă pe cel al magazinelor de discount 
sunt tot mai mari. în ultimii doi ani, rețelele internaționale s-au ară-
tat interesate de retailul de proximitate din centrul țării, principala 
modalitate de extindere preferată fiind achiziția unor magazine 
independente. la începutul anului trecut, Profi a preluat rețeaua 
Al-Comsib, cu 6 magazine în Sibiu, devenind astfel un jucător 
important în acest oraș în care anterior nu avea niciun magazin. 
la fel a procedat și mega image la brașov, unde a preluat cinci 
magazine luca, pe care le-a transformat în magazine de proximi-
tate Shop&go. Al treilea retailer internațional interesat de zona de 

proximitate din regiune este Carrefour. Retailerul francez a deschis 
în această vară, în parteneriat cu firma Rost Com, primul magazin 
Express din afara bucureștiului. unitatea comercială este însă deți-
nută de de partenerul local, așa cum se întâmplă cu majoritatea 
magazinelor de proximitate ale retailerului francez. interesul ridicat 
al lanțurilor internaționale pentru brașov are legătură cu gradul ridi-
cat de dezvoltare a comerțului de proximitate din acest oraș, cu un 
număr mare de rețele independente. nu toate au supraviețuit însă 
crizei. de exemplu, rețelele locale wolf și Hard discount au intrat în 
faliment. la fel este și cazul firmei Retail d&i a familei butum, care 
a deținut franciza Spar, cu mai multe supermarketuri deschise în 
brașov, dar și magazinele Aprozar și gostat, închise în urma intrării 
în insolvență a firmei. și tentativa producătorului de mezeluri Elit 
de a intra în retail a fost sortită eșecului: Alba market, rețeaua de 
magazine pe care producătorul a lansat-o în 2010 și care ajunsese 
la 13 magazine, a intrat în insolvență la sfârșitul anului trecut.

în prezent, cele mai multe rețele de magazine din județul 
brașov sunt deținute de producătorii de mezeluri – Carmolimp, 
luca, lefrumarin și Sergiana. Există, de asemene, rețele indepen-
dente de magazine în brașov, precum Rapid sau Arieșul. n
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în regiunea Centru, 80% din populație tră-
iește la o distanță de circa 13 km de un 
discounter (2 km în mediul urban), la apro-
ximativ 40 km de un supermarket (31 km în 
mediul urban), la circa 23 km de un hyper-
market (17 km în mediul urban) și la o dis-
tanță de aproape 56 km de un cash & carry 
(52 km în mediul urban). 

Relevante pentru retaileri, în funcție de 
segmentarea mosaic realizată de geoStra-
tegies, sunt grupurile mosaic C (Prosperitate 
regională), de 1,2 ori peste media națională, 
localizate în special în județele brașov și Sibiu, 
urmate de mosaic f (Provincialul cumpătat), 
de 2,1 ori peste media națională, cu o pre-
zență importantă în toate județele și mosaic 
H (Satul truditor), de 4,8 ori peste media 
națională, cu populații concentrate în special 
in județele Covasna, Harghita și mureș. Se 
remarcă o concentrație destul de ridicată de 
populație din grupul mosaic E (Viață industri-
ală), cu un indice sub media natională de 0,74 
în special în județul brașov, urmat de Alba și 
Sibiu. Aceste 4 grupuri totalizează aproxima-
tiv 73% din populația totală a regiunii.

Grupul C (Prosperitate regională) ocupă aproximativ 6% din popu-
lația aceste regiuni și reprezintă un indice de penetrare de 1,2 ori față 
de media națională. în cadrul acestui grup se distinge tipul tipul mosaic 
„Patronii orașului” ce acoperă un număr de aproximativ 15.000 de gospo-
dării în județul Sibiu și 9.000 de gospodării în județul brașov, urmat apoi 
de tipul „intelectualitatea urbană” cu 7.000 gospodarii în mureș și 2.000 de 
gospodării în brașov. tipul mosaic „noii întreprinzători” se remarcă printr-o 
prezență importantă în brașov (12.000 gospodării) și Sibiu (4.500 gospodă-
rii). Consumul acestei categorii este ridicat, fiind preferate în special hyper-
marketurile, supermarketurile, pe care le vizitează în proporție de 48% cu 
frecvență săptămânală. grupul C își face cumpărăturile într-o măsură mai 
ridicată decât media regiunii, din rețelele Kaufland, Carrefour, xxl, Real 
Hypermarket și billa, în special cu frecvență săptămânală.  

Grupul F (Provincialul cumpătat) reprezintă aproximativ 36% din 
totalul populației acestei regiuni și prezintă un indice de penetrare de 2,1 
față de media națională (1). dintre aceștia se remarcă tipul mosaic „întreprin-
zătorii provinciali” cu o pondere mare în județul mureș (57.000 gospodării), 

urmat apoi de mosaic „Rutina zilnică” cu o pondere ridicată în jude-
țele Sibiu (52.000 gospodării), urmate de județele brașov și Alba. tipul 
mosaic „gazdele de la băi” are o pondere mai mare în județele Harghita 
și Covasna. Acest grup include în principal familii modeste, cu orizonturi 
limitate, ce locuiesc în zone urbane cu densitate mai redusă, combinând 
stilul de viață urban cu cel rural. grupul f își face cumpărăturile din rețeaua 
de supermarket, hypermarket și discount (în special Penny market, dar cu 
frecvență lunară și mai rară săptămânală.

Grupul E (Viață industrială) reprezintă aproximativ 12% din totalul 
populației acestei regiuni și prezintă un indice de penetrare sub media 
națională (0,7 ori). Aceștia trăiesc cu o pondere mai mare în județe ca bra-
șov (59.000 gospodării), Sibiu și Alba cu aproximativ 20.000 de gospodării. 
Reprezintă familii care lucrează în special în sectorul industrial și locuiesc 
în zone cu densitate ridicată. Sunt îndeosebi familii de salariați, având 2 
sau 3 copii, cu nivel de educație mediu, în special liceal și profesional.  
Consumul acestei categorii este relativ scăzut, deoarece oamenii cum-
pără, în general, strictul necesar.

Grupurile Mosaic în regiunea Centru

Sursa:Analiză realizată de GeoStrategies cu Mosaic România. Aplicația Mosaic este utilizată pentru analiza 
clienților actuali și targetarea clienților similari acolo unde aceștia locuiesc. 

Sibiu Targetare specifică
Mozaic & populație 

Zonă de acoperire

Retail modern

Mare

Primar
Secundar

Mică

Discounter

Hypermarket

Supermarket

Mag. independente

Ponderea locuitorilor care cumpără din retailul modern

Regiunea Centru Grupul Mosaic C Grupul Mosaic F
Kaufland
Carrefour

Penny market xxl
Real

Hypermarket
billa

metro
Profi

Selgros 
lidl

66,32%
47,17%
39,24%
36,82%
33,59%
31,26%
28,79%
22,51%
21,57%
17,09%

Kaufland
Carrefour

Penny market 
xxl

Real Hypermarket
billa

metro
Profi

Selgros
lidl

82,10%
61,73%
30,86%
63,58%
42,59%
37,04%
20,99%
32,10%
25,93%
22,22%
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xxl

Real Hypermarket
billa

metro
Profi

Selgros
lidl

62,08%
41,68%
41,68%
30,47%
30,67%
29,8%
28,12%
19,33%
21,28%
15,57%
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