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Modulul IV: MARKETING 

 
4.1. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Marketingul şi utilitatea lui în afaceri 8 4 2 2 

2. Piaţa şi clienţii. Cercetarea de piaţă 10 6 2 2 

3. Concurenţa 8 4 2 2 

4. Produsul şi formarea preţului 12 8 2 2 

5. Promovarea, plasarea şi distribuţia. Planul 
de marketing 

12 8 2 2 

Total 50 30 10 10 

 
1.2. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă 
Unităţi de 

conţinut/Cunoștințe 
Abilităţi Atitudini 

1. Marketingul şi utilitatea lui în afaceri 

UC1. Utilizarea 
conceptelor, 
principiilor, teoriilor, 
strategiilor referitoare 
la activitatea de 
marketing al activității 
antreprenoriale/afacerii 
proprii 

1. Noţiuni generale de 
marketing . 
Funcţiile şi 
principiile 
marketingului  
 

2. Mixul de 
marketing. Politica 
4P: produs, preţ; 
promovare,plasam
ent. 
 

A1. Identifică aspectele 
principale a 
activităţii de 
marketinga unei 
afaceri; 

A2. Aplică funcţiile de 
marketing în 
realizarea scopurilor 
propuse. 

A3. Aplică instrumente 
tactice de marketing 
pentru propria 
afacere, punând 
accente pe propriul 

 At. 38 Apreciază 
necesitatea 
activității de 
marketing 
pentru 
promovarea 
unei activitati 
antreprenoriale. 

 At. 39 
Conştientizează 
oportunitățile 
și riscurile 
mediului de 
marketing al 
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Unităţi de competenţă 
Unităţi de 

conţinut/Cunoștințe 
Abilităţi Atitudini 

produs/serviciu, 
preţ, promovare şi 
plasament.;* 

 

unei 
întreprinderi.* 

2. Piaţa şi clienţii . Cercetarea de piaţă.  

UC2. Aplicarea 
fundamentelor, 
mijloacelor 
operaţionale şi 
instrumentelor 
concrete pentru a 
înţelege şi a pune în 
practică demersul 
marketingului 

1. Cercetarea de 
piaţă. Metodele 
de cercetare 
utilizate în 
marketing. 

2. Domenii de 
cercetare şi 
criterii de 
segmentarea 
pieţii. Etapele 
de realizare a 
cercetării de 
marketing. 

3. Mărimea pieţii 
de desfacere şi 
prognozarea 
cererii. 

A4. Identifică metodele 
şi etapele de 
realizare a cercetării 
de piaţă; 

A5. Identifică domeniile 
de cercetare pentru 
propria afacere; 

A6. Realizează o 
cercetare de piaţă 
pentru un 
produs/serviciu; 

A7. Efectuiază 
segmentarea pieţei 
pentru propria 
afacere;* 

A8. Elaborează o 
strategie de 
marketing; ** 

A9. Apreciază 
importanța 
cercetării de piață în 
lansarea și 
dezvoltarea unei 
activitati 
antreprenoriale. ** 

At.40 Adoptă 
strategii de 
concurență 
corectă. 

At.41 Evaluează 
critic metodele 
tehnicile şi 
instrumentele 
în activitatea 
de 
marketing.**  

 

UC3. Identificarea 
pieței țintă, practicarea 
diverselor strategii de 
marketing în scopul 
fidelizării acesteia şi 
creşterea profitabilităţii 

1. Piaţa şi 
elementele ei: 
cererea, oferta 
şi preţul unui 
produs/serviciu
. 
Comportament
ul 
consumatorilor. 

A10. Calculează 
mărimea pieţei 
pentru un produs; 

A11. Identifică 
necesităţile actuale 
şi de viitor a 
consumatorului 
referitor la 
produs/serviciu, 
preţ, plasament şi 

At. 42 Manifestă 
dorinţa de a  
implementa 
experienţele de 
învăţare; 

At. 43 Exprimă 
deschidere spre 
necesităţile 
consumatorului
.* 
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Unităţi de competenţă 
Unităţi de 

conţinut/Cunoștințe 
Abilităţi Atitudini 

promovare; 

A12. Analizează 
realitatea pieței din 
perspectiva cererii, 
ofertei și prețului; * 

A13. Determină 
factorii ce 
influenţează 
comportamentul 
cumpărătorului.** 

3. Concurenţa 

UC4. Evaluarea 
dimensiunilor pieței în 
viziunea de marketing 

1. Concurenţa.Tipurile 
concurenței. 
Evaluarea ofertei 
de produse şi 
servicii a 
concurenţilor. 

2. Determinarea 
punctelor tari si 
punctelor slabe ale 
ofertei proprii . 
 

A14. Identifică 
dimensiunile 
cantitative ale 
pieţei; 

A15. Analizează 
realitatea pieței din 
perspectiva 
concurenței; 

A16. Compară firmele 
concurente în baza 
criteriilor relevante 
tipului de afacere; * 

A17.  Calculează cota 
de piaţă pentru 
propria afacere.** 

At. 44 Apreciază 
obiectiv 
mecanismele 
de funcţionare 
a pieţei; 

At. 45 Analizează 
critic mărimea 
pieții de 
desfacere a 
propriului 
produs.* 

 

4. Produsul şi formarea preţului 

UC5. Identificarea 
componentelor 
principale ale 
produsului în mixul de 
marketing 

1. Noţiunea de 
produs/serviciu. 
Criteriile de 
elaborare a unui 
produs sau serviciu 
nou. 
 

2. Calitatea 
produsului/ 
serviciului. Ciclul de 
viaţă a unui produs. 

A18. Identifică 
legătura între 
criteriile de 
elaborare a unui 
produs și piața lor de 
desfacere. 

A19. Descrie detaliat 
caracteristicile 
produsului/serviciul
ui propus şi 
necesităţile 
consumatorului pe 
care le satisface. 

At. 46 Adoptă un 
comportament 
corect față de 
consumatorul 
final al 
produsului; 

At. 47 Manifestă 
dorinţa de a  
implementa 
experienţele de 
învăţare. 
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Unităţi de competenţă 
Unităţi de 

conţinut/Cunoștințe 
Abilităţi Atitudini 

A20. Evaluează 
produsul/serviciul 
propus în 
conformitate cu 
cerinţele existente 
pe piaţă* 

A21. Apreciază 
comportamentul 
antreprenorului în 
funcție de impactul 
ciclului de viață al 
produsului/serviculu
i asupra unei 
activitati 
antreprenoriale.** 

UC6. Elaborarea 
politicii de preț în mixul 
de marketing 

3. Formarea preţului. 
Esenţa şi principiul 
de stabilire a 
preţului. 

 
5. Analiza şi 
determinarea preţului. 

A22. Determină o 
metodă relevantă 
pentru calcularea 
prețului unui 
produs/ serviciu; 

A23. Estimează  
impactul asupra unei 
activitati 
antreprenoriale a 
determinării prețului 
unui produs/serviciu 
în raport cu piaţa; 

A24. Determină pretul 
de realizare a 
produsului/serviciul
ui. 

 At. 48 
Demonstrează 
corectitudine în 
estimarea şi 
calcularea 
preţului. 

4. Promovarea, plasarea şi distribuţia. Planul de marketing  

UC7. Conceperea și 
aplicarea strategiilor de 
marketing convenabile 
în funcție de sectorul 
economic, tendințele 
pieței și profilul 
consumatorului 

1. Promovarea, 
plasarea şi 
distribuţia. Canale 
de distribuţie 

2. Metode şi 
instrumente de 
promovare 

3. Elaborarea 
strategiei de 

A25. Identifică 
categoriile de clienți 
a produsului/ 
serviciului. 

A26. Stabilește 
plasamnetul optimal 
pentru produs/ 
serviciu; 

A27. Determină 

At. 49  Apreciază 
importanța 
mixului de 
marketing 
pentru 
produsul/servic
iul propriu; 

 

At. 50 Adopta o 
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Unităţi de competenţă 
Unităţi de 

conţinut/Cunoștințe 
Abilităţi Atitudini 

promovare.Importa
nţa plasării şi 
criteriile de 
selectare a 
acesteia. 

canalele de 
distribuţie eficiente 
pentru propria 
afacere; 

A28. Elaborează 
strategia de 
promovare a unui 
produs/serviciu, 
aplicând metode şi 
instrumente 
adecvate 
segmentului de piaţă 
a propriei afaceri;* 

A29. Elaborează 
politicile de 
marketing ale firmei, 
bazate pe mixul de 
marketing.** 

strategie de 
marketing 
corectă și 
concurențială.*
* 

 

 

UC8. Elaborarea 
planului de marketing a 
afacerii proprii 

4. Componentele 
planului de 
marketing a 
afacerii. 

A30. Explică 
elementele esenţiale 
ale planului de 
marketing din 
perspectiva unui 
antreprenor/ 
antreprenoare; 

A31. Elaborează 
componentele 
planului de 
marketing.* 

 

At. 51 Manifestă 
hotărâre în 
realizarea 
planului de 
marketing 

At. 52 
Aprecieazăefici
enţa elaborării 
propriei 
strategii de 
marketing şi a 
colegilor.* 

Descriere generală a 
modului: 

Scopul acestui modul este de a sugera elevilor faptul că domeniul 
marketingului are menirea de a crea valoare pentru clienţi şi de a 
obţine, în schimb, valoare. Ei urmează să conştientizeze necesitatea 
unei relaţii sănătoase şi durabile dintre clienţi şi antreprenor, 
deoarece nici o firmă nu va poate deveni profitabilă fără o asemenea 
legătură. Dar pentru a atinge aceste obiective elevii trebuie să 
înţeleagă faptul că orice antreprenor va studia necesităţile şi 
comportamentul consumatorului prin intermediul cercetării de piaţă. 
De asemenea elevilor li se va aduce la cunoştinţă legătura existentă 
între modulul IV şi următorul „Planificarea afacerii”, în cadrul căruia 
vor aplica cunoştinţele şi abilităţile obţinute pe parcursul orelor de la 
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Marketingul afacerii prin intermediul elaborării Planului de 
marketing. 

 4.1. MARKETINGUL SI UTILITATEA LUI IN 
AFACERI 

Conținuturi vizate: ▪ Noțiuni generale de marketing. Funcțiile și principiile marketing-
lui 

▪ Mixul de marketing: produs, preţ, promovare, plasament s.a. 

Concepte şi noțiuni  
cheie: 

marketing, mixul de marketing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

 

FUNCŢIILE ŞI PRINCIPIILE MARKETING-ULUI 

Din engleză „to market” însemnă a vine, iar termenul „market” – 
piaţă. Astfel Marketingul reprezintă un ansamblul de activităţi 
economice ce utilizează metode şi tehnici de studiu a cererii 
consumatorilor şi satisfacerea acesteia.  

Predarea principiilor Marketingului se pot preda urmând algoritmul 
dat: 

• Selectarea unui principiu De exemplu: „Clientul are întotdeauna 
dreptate”; 

• Demonstrarea principiului printr-un exemplu din viaţa de zi cu 
zi; 

• Utilizarea materialelor ilustrative; 

• Explicarea termenilor noi; 

• Exerciţii de aplicare De exemplu: elevii să găsească diverse 
situaţii în care se aplică principiul dat; 

• Recapitularea ideilor principale. 
Iată care sunt principiile de bază ale marketingului: 

• Orientarea întreprinderii spre satisfacţia clientului; 

• Răspuns flexibil la schimbările în nevoile clienţilor 
producătorului şi să se adapteze la producţia de bunuri; 

• Influenţa activă şi direcţionată a producătorului asupra cererii 
consumatorilor; 

• Crearea unui sistem eficient de stimulare; 

• Asigurarea profitabilității întreprinderii; 

• Controlul obligatoriu şi evaluarea continuă a activităţilor de 
marketing. 

În predarea funcţiilor marketingului se va pune accentul pe 
următoarele aspecte: 
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MIXUL DE MARKETING: PRODUS, PREŢ, PROMOVARE, PLASAMENT. 

Mixul de marketing – Arta de a doza componentele. Se poate face 
asociaţie cu preparatul mâncării în care ingredientele ei sunt 
componentele mixului de marketing adică ce 4P (produs, preţ, 
plasament, promovare, plasament) şi în dependenţă de dozajul şi 
mixajul lor poate ieşi un alt produs culinar. 

 

În continuare explicaţia se poate baza pe următorii paşi: 

✓ Dozarea ingredientelor (cei 4P) 
✓ Procesul de preparare (respectarea regulilor de mai jos): 

➢ asigurarea coerenţei între acţiunile de marketing şi mediul 
întreprinderii. (Nerespectarea acestei  reguli conduce la 
erori ca: ignorarea dorinţelor consumatorilor, a acţiunilor 
concurenţiale sau a legislaţiei); 

➢ asigurarea unei bune coerenţe între acţiunile 
întreprinderii şi potenţialul său uman, tehnic, financiar, 

Funcțiile 

Marketing-

ului 

4. Vinderea 

produselor/serviciilor pentru 

maximizarea profitului 

1. Cercetarea 

pieţii şi a 

consumatorului 

2. Stabilirea preţurilor asigurând creşterea 

economică în baza satisfacerii nevoilor şi 

dorinţelor clienţilor 

 

3. Promovarea 

produselor/serviciilor 

pe piaţă şi la nivelul 

consumatorilor 

5. Adaptarea rapidă a 

întreprinderii la cerinţele pieţii 
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comercial, logistic; 
➢ asigurarea unei bune coerenţe, legături a acţiunilor de 

marketing în timp. 
✓ Degustarea (evaluarea calitativă şi cantitativă a mixului 

elaborat) 
E important să li se 
menţioneze elevilor 
despere corelaţia 
celor 4 P care sunt 
specifici pentru 
producător/prestat
or de servicii şi cei 4 
C care sunt 
caracteristici pentru 
consumator. 

Elevilor urmează să li se explice faptul că Mixul de marketing nu e  
bătut în cuie ce e în permanenţă schimbare! 
Sarcină: Rugaţi elevii să elaboreze mixul de marketing pentru un 
produs anume (de exemplu rame foto, echibane, flori vii sau 
artificiale, vase din argilă/ sau produsul/serviciul propriu etc.) în baza 
algoritmului:  
Produsul: care va şi calitatea, design-ul acestuia? 
Preţul: ce preţ va avea acest produs şi de ce?;  
Promovarea: care vor fi modalităţile de promovare? 
Plasamentul: unde se va vinde acest produs? 
Elevii îşi vor argumenta răspunsurile. 

 
4.2. PIAŢA ŞI CLIENŢII. CERCETAREA DE 

PIAŢĂ 

Numărul de ore 
recomandate: 

Auditoriu: 2 ore Individual: 2 ore 

Conţinuturi vizate: ▪ Metodele de cercetare utilizate în marketing  
▪ Etapele de realizare a cercetării de marketing 
▪ Mărimea pieței de desfacere și prognozarea cererii. 

Noţiunile şi 
conceptele studiate: 

cercetare; obiect al cercetării, metodă 

 

 

 

 

 

 

METODELE DE CERCETARE UTILIZATE ÎN MARKETING 

Elevilor li se va explica noţiunea de cercetare de marketing, şi anume, 
faptul că este o activitate de proiectare, strângere, analiză şi raportare 
a datelor relevante pentru o situaţie particulară de marketing cu care 
se confruntă o întreprindere. 

Explicaţi elevilor că antreprenorul înainte de a vinde ceva trebuie să 
cunoască ce produse/servicii au nevoie consumatorii. Pentru aceasta 

4P 4C

Producătorul Consumatorul

Produs
Preţ
Plasament
Promovare

Cerinţe 
Cost suportat
Comoditatea 
Comuicare
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Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

el are nevoie de o minimă cercetare a situaţiei pe piaţă: care este 
preţul produselor similare, care este calitatea, ambalajul produselor 
date sau calitatea prestării serviciilor cercetate, cum sunt promovate, 
cum sunt distribuite etc. 

Elevii vor fi informaţi despre sferele cercetărilor de marketing care 
sunt foarte diverse, însă cele mai principale domenii supuse cercetării 
sunt expuse în figura de mai jos: 

 

Este esenţial să li se explice elevilor principalele metode de 
cercetare şi instrumentele lor:  

1. Studiului (instrumente: sondajul, interviul personal, interviul 
telefonic, ancheta, chestionarul),  

2. Observarea (observarea directă-voluntară şi cea indirectă-
involuntară),  

3. Informaţii de bază – studierea anuarelor companiilor, a 
literaturii de specialitate,  

4. Experimentul de piaţă – se aplică în scopul verificării tuturor 
aspectelor legate de afacerea planificată într-o situaţie similară 
cu cea reală. 

ETAPELE DE REALIZARE A CERCETĂRII DE MARKETING 

Pentru a realiza o cercetare marketing este necesar să se respecte 
următoarelor etape: 

Studiul pieței și 

caracteristicile ei 

Studiul 

consumatorului  

Studiul distribuției 

şi al forţelor de 

vânzare 

Studiul 

concurenței 

Studiul prețului  

Studiul 

comunicării şi al 

promovării 

Studiul 

condițiilor de 

livrare 
Studiul 

produsului 

Sferele de 

cercetare în 

marketing 
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Planul de cercetare a pieţii are la rîndul său următorii paşi: 

1. Scopul cercetării de piaţă. De exemplu:  de a determina dacă piaţa 
solicită produsul sau serviciul care dorim să-l lansăm şi să elaborăm o 
strategie reală de pătrundere pe piaţă. 

2. Obiectul cercetării: piaţa, produsul, preţul, distribuţia, comunicarea. 

3. Metode de cercetare: studiul, observarea, informaţii de bază, 
experimentul de piaţă. 

După ce s-au stabilit scopul, obiectul şi s-a selectat metoda de 
cercetare, urmează să se elaboreze instrumentele de cercetare, ca de 
exemplu, chestionarul. Proiectarea şi elaborarea unui chestionar se va 
efectua în baza următoarelor etape: 

1. Definirea clară a informaţiilor necesare şi dorite a fi obţinute. 

2. Stabilirea tipurilor de întrebări, care constituie structura 
chestionarului. Există trei tipuri de întrebări:  

a. închise – cu răspunsuri scurte oferite de-a gata (de 
ex.:da, nu; des; mediu, rar, niciodată etc.);  

b. deschise – cu răspuns liber în care respondentul îşi 
expune părerea; 

3. Formularea întrebărilor din chestionar prevede respectarea a 
patru principii de bază:  

a. să fie clare şi concise cît mai scurtă posibil, folosirea 
limbajului cotidian; 

b. selectarea cuvintelor, astfel încât să se evite sugerarea 
unui anumit răspuns al subiectului, conducând la 
răspunsuri nesincere. 

c. luarea în considerare a capacităţilor persoanelor de a 
răspunde la întrebări. Există cazuri în care anumite 
persoane nu cunosc nimic privind o anumită întrebare. 

d. aprecierea bunăvoinţei persoanelor de a răspunde la 

1. Identificarea  

problemei şi 

obiectului 

cercetării 

2. Elaborarea 

planului de 

cercetare 

Etapele 

cercetării de 

marketing 

3. Culegerea 

informaţiei 

5. Evaluarea 

rezultatelor 

de cercetare 

4. Analiza 

informaţiei 
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întrebările formulate în chestionar. Există întrebări 
nedorite la care cel chestionat nu doreşte să răspundă 
corect, sincer, fiindcă de exemplu pot ţine de chestiuni 
prea personale (igienă, venituri). 

4. Stabilirea succesiunii întrebărilor trebuie să se facă în ordine 
logică de la cele simple la cele mai complexe. 

5. Pretestarea chestionarului este o etapă absolut obligatorie, 
deoarece permite depistarea eventualelor erori, scăpări 
comise la elaborarea chestionarului. Acest lucru se poate face 
foarte simplu, rugaţi de pildă, rugaţi cîţiva prieteni, colegi să vă 
răspundă la întrebările formulate în chestionar. Dacă ei nu cer 
explicaţii suplimentare şi răspunsurile sunt clare, atunci 
chestionarul e gata să fie aplicat, iar dacă nu atunci se trece la 
următoarea etapă. 

6. Revizuirea şi redactarea finală a chestionarului. Rezultatele 
pretestării chestionarului sunt analizate, se fac modificările 
respective. 

7. Implementarea chestionarului. După multiplicare chestionarul 
este fie distribuit persoanelor supuse cercetării spre a fi 
completat de către aceştia, fie li se adresează verbal întrebările 
din chestionar şi sunt notate răspunsurile exprimate de 
persoanele chestionate. 

În anexă este prezentat un model de cercetare şi de chestionar. 

Sarcină: Propuneţi elevilor să formuleze în caiete 2 întrebări închise şi 
2 întrebări deschise un chestionar pentru cercetarea 
produsului/serviciului propus de ei sau a unuia propus de dvs. 
Analizaţi întrebările formulate de elevi după următoarele criterii: 
corectitudinea formulării, tipului de întrebare (închisă, deschisă) şi 
logica consecutivităţii acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIAŢA ŞI ELEMENTELE EI: CEREREA, OFERTA ŞI PREŢUL UNUI 
PRODUS/SERVICIU 

Elevilor prin intermediul tehnici „Bulgărele fierbinte” (sau altă tehnică 
de lansare, stimulare a ideilor) le veţi sugera să genereze idei care ar 
explica ce este în viziunea lor PIAŢA. După epuizarea tuturor ideilor, 
generalizaţi toate părerile expuse prin prezentarea definiţiei ştiinţifice.   

Piaţă - cuprinde ansamblul de persoane fizice şi juridice capabile să 
participe la un schimb care să le satisfacă o anumită nevoie sau 
dorinţă. Condiţiile existenţei pieţei sunt: existenţa unei nevoi sau 
dorinţe clar definite; existenţa unei cereri; existenţa unei oferte 
capabile să satisfacă nevoia manifestată; existenţa preţului produsului 
sau serviciului care face obiectul tranzacţiei. 
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Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

 

Elementele pieţii sunt următoarele: 
✓ Cererea - este necesitatea de bunuri şi servicii pe piaţă. 

Cererea este clasificată ca:  

• Reală, 

• Realizată, si 

• Nesatisfăcută.  
Cererea reală este egala cu suma cererii Nesatisfăcute şi cea Realizată 
✓ Oferta  - masa de bunuri care au fost vândute, sunt sau pot fi 

livrate pe piaţă.  
✓ Preţul - aceasta este expresia monetară a valorii mărfurilor. 

Pentru a facilita explicarea elementelor pieţii se poate propune 
elevilor de a construi „diagrama Venn” cu trăsăturile distincte şi 
comune ale acestora. La finele activităţii se va explica legătura dintre 
toate elementele pieţii. Pentru ca elevii să perceapă mai uşor această 
relaţie dintre componentele pieţii se va propune următorul exerciţiu: 

Sarcină: Propuneţi elevilor să găsească exemple din viaţa reală care ar  
demonstra corelarea dintre elementele de bază ale pieţii: 
- Cerere mare, ofertă mică, preţ mare; 
- Ofertă mare, cerere mică, preţ mare; 
- Ofertă mare, cerere mare, preţ mic; 
- Ofertă mică, cerere mică, preţ mic.” 

CLIENŢII ŞI NEVOILE LOR 

La subiectul dat se va pune accentul pe aspectele ce influenţează 
schimbarea nevoilor consumatorului, şi anume: 

- creşterea veniturilor;  
- creşterea aşteptărilor faţă de produs/serviciu; 
- îmbunătăţirea nivelului social, de educaţie; 
- schimbarea normelor sociale şi a tradiţiilor; 
- moda. 

Schimbările nevoilor şi dorinţelor consumatorului influenţează 
vânzarea produsului/serviciului, de aceea antreprenorul trebuie să fie 
mereu la curent cu tendinţele de modificare a acestora pentru a 
elabora măsuri de adaptarea a produsului/serviciului la acestea. 

Pentru ca elevii să înţeleagă procesul de schimbare a necesităţilor 
clienţilor li se poate propune următoarea activitate:  

Sarcină: Oferiţi elevilor posibilitatea de a analiza modificările 
necesităţilor şi dorinţelor consumatorilor în dependenţa de etapa de 
viaţă completînd exerciţiul din caiete. „Gândiţi-vă la câteva din cele 
mai stringente necesităţi şi cele mai importante dorinţe ale voastre. 
Cum aţi putea să le satisfaceţi? Cum aceste necesităţi şi dorinţe se vor 
modifica în timp? Puteţi răspunde la aceste întrebări completând 
tabelul de mai jos”. 

Iată cîteva exemple ale acestor schimbări de nevoi şi doleanţe. În 
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copilărie prima necesitate este laptele. În adolescenţă prima 
necesitate este carnea. La maturitate de primă necesitate sunt 
cerealele. În copilărie ne dorim multe dulciuri. În adolescenţă vrem 
jocuri la calculator. La maturitate ne dorim un automobil. 

Rugaţi elevii să comparare răspunsurile lor cu ale colegilor. Întrebaţi-i 
ce este similar, comun? Ce este diferit? Care sunt concluziile lor în 
urma acestei comparaţii?” 

COMPORTAMENTUL CONSUMATORILOR 

Comportamentul consumatorilor în legătură cu decizia de cumpărare 
trece printr-o analiză din 5 paşi: 

 

 

Factorii care influenţează comportamentul consumatorului: 

a. personali: vârsta, ocupaţia, stilul de viaţă, situaţia economică, 
personalitatea şi concepţia despre sine; 

b. comercială: publicitate, reprezentanţi, distribuitori, ambalaje; 

c. sociali: familia, prieteni, vecini, cunoscuţi mass-media, teste 
comparative realizate şi revistele sau asociaţiile consumatorilor; 

d. de experienţă: examinare, manipulare, consumul sau utilizarea 
produsului. 

 
4.3. CONCURENŢA  

Conţinuturi vizate: ▪ Concurenţa 
▪ Segmentarea pieţii 
▪ Criteriile de segmentare a pieţii 

Noţiunile şi 
conceptele studiate: 

concurenţă, segment de piaţă, segmentarea pieţii, segmente ţintă de 
piaţă, strategie de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURENŢA 

Concurenţa urmează a fi privită ca un “rău necesar” care îl stimulează 
pe antreprenor să fie în permanentă căutare de a îmbunătăţi calitatea 
procesului de vânzare, a produsului/serviciului vândut. Din aceste 
considerente concurenţa trebuie să fie studiată. Iată criteriile în baza 
cărora se va studia: 

• Amplasarea magazinului; 
• Sortimentul de produse/servicii; 
• Operativitatea deservirii; 
• Comportamentul personalului; 
• Prezentarea produselor/ serviciilor în sală; 

Recunoașterea 

problemei 

Căutarea 

informației 

Evaluarea 

alternativelor 

Decizia de 

cumpărare 

Sentimente 

post-

cumpărare 
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Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

• Amenajarea interioară; 
• Programul de activitate. 

Procesul de evaluare a concurenţei se va face prin 2 modalităţi: 

▪ Vizitând magazinele şi alte puncte de comercializare a 
produselor/serviciilor concurenţilor; 

▪ Elaborând un chestionar şi distribuindu-l în rândul 
consumatorilor care cunosc firmele concurente. 

Sarcină: Propuneţi elevilor să realizeze un studiu al concurenţei în 
baza criteriilor enumerate mai sus, utilizând una din modalităţile 
amintite. Lista de evaluare a concurenţilor se găseşte în caietul 
elevului. Pentru a obţine nişte rezultate concludente sugeraţi elevilor 
să evalueze concurenţii în dependenţă domeniul lor de activitate 
(vânzare produse, prestare servicii). De exemplu, să evalueze 3 frizerii, 
3 magazine alimentare etc. Se va oferi un punctaj de la 1 la 10 pentru 
fiecare criteriu enumerat mai sus şi se va argumenta punctajul 
acordat. 

La finele activităţii pentru a putea trage anumite concluzii adresaţi 
elevilor o serie de întrebări, sugestii, de exemplu:  

- Comparaţi informaţia obţinută de dvs. cu cea a colegului 
dvs.(Nota Bene: puteţi împărţi elevii în perechi în dependenţă 
de genul de activitate a întreprinderilor pe care le-au studiat, 
de ex. servicii de reparaţii auto, vânzări produse alimentare 
etc. sau pur şi simplu produse, servicii); 

- Ce este similar, comun între evaluarea realizată de dvs. şi cea a 
colegului? Ce este diferit? 

- Care sunt concluziile dvs. privind studiul efectuat? 

- Cum aţi putea utiliza, valorifica informaţia obţinută în acest 
studiu? 

SEGMENTAREA PIEŢII 

Elevilor li se va aduce la cunoştinţă faptul că piaţa nu reprezintă o 
masă inertă de consumatori, ci dimpotrivă, este formată dintr-o 
diversitate de tipuri şi segmente de consumatori, aflată într-o 
continuă mişcare şi transformare sub aspectul nevoilor, dorinţelor şi 
obiceiurilor de consum. 

Privită sub unghiul de vedere al marketingului, structura pieţei reflectă 
ansamblul tipurilor şi segmentelor de consumatori existente la un 
moment dat.  

Se va prezenta noţiunea de segment de piaţă  care poate fi definită 
astfel: un grup de consumatori cu nevoi şi caracteristici comune sau 
cât mai apropiate.  
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Aşadar, divizarea consumatorilor după un anumit criteriu în grupuri 
aparte care reacţionează într-un mod specific la activitatea de 
marketing al producătorului constituie segmentarea pieţei. 
Din mulţimea segmentelor identificate antreprenorul va selecta 
segmentele mai avantajoase, mai promiţătoare. Acestea devin 
segmente ţintă de piaţă, care este un segment asupra căruia 
antreprenorul îşi concentrează acţiunile şi eforturile de marketing în 
scopul atingerii obiectivelor strategiei de marketing. În acest scop, 
pentru fiecare segment ţintă se elaborează un program special de 
marketing structurat pe cele patru componente esenţiale: produs, 
preţ, distribuţie, promovare. 

Segmentarea pieţei presupune rezolvarea următoarelor probleme 
principale:  

- identificarea criteriilor de segmentare şi pe baza acestora, 
caracterizarea segmentelor de piaţă obţinute; 

- evaluarea şi selectarea segmentelor ţintă de piaţă; 
- abordarea segmentelor ţintă de piaţă. 

CRITERIILE DE SEGMENTARE 

Elevilor li se vor prezenta cerinţele pe care trebuie să satisfacă criteriul 
de segmentare şi anume: 

- să fie măsurabile pentru a putea permite prelucrarea şi 
analiza cantitativă a datelor; 

- să fie substanţiale, relevante, reale, adică segmentele 
obţinute să fie suficient de mari, justificând prin aceasta 
elaborarea şi implementarea unor programe speciale de 
marketing; 

- să fie accesibile, adică să asigure posibilitatea abordării şi 
exploatării segmentelor prin diferite acţiuni şi eforturi de 
marketing; 

- să fie acţionabile, adică gradul în care programele efective 
de marketing pot fi operaţionale şi eficiente în cucerirea şi 
exploatarea rentabilă a segmentelor. 

Criteriile de segmentare sunt diverse însă majoritatea specialiştilor în 
marketing le-au grupat în 5 categorii mari: 

▪ geografici (regiune, oraş, sat) 
▪ demografici (vârstă, sex, numărul de membri în familie) 
▪ economico-sociali (venituri, ocupaţie, nivel de instruire, 

naţionalitate, religie etc.) 
▪ psihografici (personalitate, stil de viaţă, clasă socială) 
▪ de comportament (atitudine, faţă de marcă, scopul timpul şi 

frecvenţa. 
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4.4. PRODUSUL SI FORMAREA PRETULUI 

 

Conţinuturi vizate: ▪ Noţiunea de produs/serviciu. Criteriile de elaborare a unui 
produs sau serviciu nou; 

▪ Calitatea produsului/serviciului; 
▪ Ciclul de viaţă a unui produs/serviciu 

Noţiunile şi 
conceptele studiate: 

  produs; calitate; ciclu de viaţă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

NOŢIUNEA DE PRODUS/SERVICIU. CRITERIILE DE ELABORARE A UNUI 
PRODUS SAU SERVICIU NOU 

Elevilor li se va explica faptul că în viziunea de marketing, produsul, ca 
rezultantă a activităţii unui producător, este expresia răspunsului 
acestuia la cererea consumatorului. El trebuie privit ca un sistem al 
elementelor ce declanşează cererea pe piaţă şi se prezintă sub forma: 
unui bun material simplu sau complex ce rezultă dintr-un proces de 
muncă, având caracter tangibil; unui serviciu intangibil, unei idei ce 
furnizează stimulente psihologice, unei informaţii, unui plasament etc. 
Produsul însumează o serie de atribute şi caracteristici funcţionale, ce 
pot fi apreciate cu ajutorul unor parametrii fizici, chimici, economici, 
estetici etc., care împreună îi conferă capacitatea de a fi util, de a oferi 
celui ce-l cumpără nişte avantaje. 

De fapt, produsul reprezintă tot ceea ce un vânzător oferă unui 
consumator în procesul schimbului, dar consumatorul nu-l cumpără 
pentru conţinutul lui fizic, ci pentru funcţiile pe care acesta le poate 
îndeplinii şi prin care îi satisface o necesitate. 

Caracteristicile de marketing a serviciilor se deosebesc esenţial de 
caracteristicile mărfii: 

- natura multor servicii este nesenzorială (nu poate fi pipăită, 
gustată,auzită etc.) ceea ce complică procesul de alegere a 
consumatorului (serviciile de instruire); 

- de regulă serviciile pot fi izolate de producătorul acestor servicii 
(serviciile medicului); 

- natura serviciilor nu pot fi conservate (serviciile profesorului, 
serviciile medicului); 

- calitatea serviciilor are tendinţa de modificare. 
Etapele elaborării unui produs nou sunt următoarele: 1. Generarea 
ideii; 2. Evaluarea ideii de produs; 3. Controlul, conceptului; 4. Analiza 
economică; 5. Elaborarea, produsului; 6. Marketingul de probă; 7. 
Comercializarea produsului. 
Criterii de elaborare a unui produs: 
1. Niveluri de produs - antreprenorul trebuie să gândească despre 
produse şi servicii pe trei niveluri. Nivelul de bază este esenţa 
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produsului. El constă din beneficiile principale, care rezolvă 
problemele consumatorului. Astfel, la proiectarea produselor, trebuie 
mai întâi definită esenţa beneficiilor pe care produsul le va asigura 
pentru consumatori.  
În jurul esenţei unui produs se planifică apoi produsul real. Produsele 
reale pot avea cinci caracteristici: un nivel de calitate, caracteristici, 
design, o denumire a mărcii şi ambalaj.  
2. Atributele produsului: 
a. Calitatea produsului. Calitatea este unul dintre instrumentele 

majore de poziţionare. Calitatea produsului are două dimensiuni – 
nivel de performanţă (abilitatea unui produs de a-şi realiza 
funcţiunile) şi consecvenţa calităţii(menţinerea în timp a calităţii).  

b. Caracteristicile produsului. Un produs poate fi oferit având 
diverse caracteristici. Un model fără accesorii este un punct de 
pornire. Compania poate crea modele de nivel superior adăugând 
mai multe caracteristici. Caracteristicile sunt un instrument 
competitiv pentru a diferenţia produsul întreprinderii de 
produsele concurenţei.  

c. Stilul şi design-ul produsului. Un alt mod de a adăuga valoare 
pentru client este prin stilul şi design-ul produsului. Design-ul 
poate fi una dintre armele competitive cele mai puternice în 
arsenalul de marketing al întreprinderii. Un bun design contribuie 
la utilitatea produsului ca şi la aspect. 

d. Marca. O marcă este un nume, un termen, un semn, un simbol 
sau un design sau o combinaţie a acestora, care identifică 
producătorul sau vânzătorul unui produs sau serviciu şi adăugă 
valoare unui produs. Denumirea mărcii îi ajută pe consumatori să 
identifice produsele care le-ar putea folosi şi le vorbeşte despre  
calitatea lor.  

e. Ambalarea. Ambalarea implică proiectarea şi producerea 
containerului sau ambalajului pentru un produs. Ambalajul poate 
include containerul iniţial al produsului (sticluţa de parfum); un al 
doilea ambalaj care este aruncat când produsul urmează să fie 
folosit (cutia de carton care conţine parfumul) şi ambalajul de 
expediere necesar pentru depozitare, identificare şi expedierea 
produsului (o cutie de carton ondulat care conţine 12 sticluţe de 
parfum ambalate). 

f. Eticheta,conţine informaţiile tipărite care apar pe ambalaj face 
parte din ambalare. Ambalajul devine un instrument de marketing 
important, realizând mai multe sarcini de vânzare – de la 
atragerea atenţiei, la descrierea produsului. El devine o “reclamă 
de cinci secunde”. Un ambalaj inovator poate da unei 
întreprinderi un avantaj asupra concurenţei. 

Sarcină: Rugaţi elevii să răspundă în scris la următoarele întrebări: 
- Care sunt avantajele produsului/ serviciului meu ?  
- Ce problemă rezolvă sau ce necesitate a clienţilor satisface 
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produsul/serviciul propus?  
- Ce produse/servicii pot satisface în prezent aceeaşi necesitate?  
- Preţul stabilit pentru el este rezonabil în raport cu valoarea sa?  
- Aşi cumpăra produsul/ utilizat serviciul propus de mine (în mod 

sigur, probabil, probabil nu, cu siguranţă nu)?  
Iniţiaţi o discuţie cu elevii criteriile de elaborare a unui nou produs. 
Important este menţionarea faptului că la elaborarea unui nou 
produs/serviciu să se ţină cot şi de doleanţele consumatorilor vis-a-vis 
de noul produs/serviciu. De asemenea să se răspundă la următoarele  

CALITATEA PRODUSULUI/SERVICIULUI 

Calitatea este o noţiune cu o foarte largă utilizare, ceea ce face extrem 
de dificilă definirea ei din punct de vedere ştiinţific. De aceea 
explicaţia se va rezuma astfel: conceptul de calitate a produselor şi 
serviciilor, disponibilitatea produsului de satisfacere a cerinţelor 
clientului (capacitatea unui produs sau serviciu de a satisface toate 
aşteptările şi cerinţele consumatorului), în conformitatea cu 
specificaţiile corespunzătoare pentru utilizare a acestuia, a normelor şi 
standardelor în vigoare. 
Calitatea produselor şi serviciilor se realizează prin participarea unor 
factori principali, ce acţionează în domeniul producţiei, precum şi a 
comercializării. Factorii calităţii care: 

Factori ce influenţează în 
comerţ: 

Factorii ce influenţează producţia: 

- ambalare; 
- păstrare;  
- transport. 
 

- cercetarea şi proiectarea; 
- materii prime, materiale; 
- proces tehnologic (utilaj, organizare); 
- calificarea profesionala a salariaţilor; 
- asigurarea şi controlul calităţii; 
- standardele, normele. 

Calitatea produsului/serviciului urmează să se raporteze la anumite 
standarde de calitate fie ele naţionale (GOST, STAS) sau internaţionale 
(ISSO 9001, 9000), la anumite procese tehnologice ce urmează a fi 
respectate cu stricteţe, de exemplu, procesul tehnologic de reparare a 
motorului, de coasere a fustei etc. Mai există şi standarde tehnologice 
elaborate şi utilizate de întreprindere (rus.- TU, rom.- condiţii tehnice) 
fiind absolut specifice pentru produsul fabricat / serviciul/ prestat. 
Reamintiţi elevilor despre certificarea calităţii conform standardelor în 
vigoare examinate în cadrul Modului II, unitatea tematică: „Controlul 
afacerii”. 
Sarcină: Sugeraţi elevilor să cerceteze standardele de calitate, 
standarde tehnologice naţionale şi internaţionale pentru produsul 
serviciul propus. N. B.! Dacă produsul/serviciul ales este absolut nou 
elevii vor elabora singuri criteriile de calitate ale acestuia. 

CICLUL DE VIAŢĂ A UNUI PRODUS/SERVICIU 

Orice produs se află în sfera de circulaţie un timp limitat, mai devreme 
sau mai târziu el este înlocuit prin alt produs, mai bun. Perioada în 
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care produsul se află în sfera de circulaţie se numeşte ciclul de viaţă a 
produsului. Ciclul de viaţă a produsului include patru stadii: 
implementarea produsului pe piaţă, creşterea, maturitatea, declinul.  
În continuare vă prezentăm grafic al raportului dintre ciclul de viaţă a 
produsului şi profitul antreprenorului la fiecare etapă de evoluţie a 
bunului/serviciului. 

 

Fiecare etapă a ciclului de viaţă a produsului are un impact diferit 
asupra vânzărilor,costurilor, profitului, numărului de clienţi, numărului 
de concurenţi. Ţinându-se cont de etapa la care se află 
produsul/serviciul să se acţioneze în vederea diminuării aspectelor 
negative ce-l influenţează în momentul dat.  
1. Stadiul de lansare constituie punctul de plecare al comercializării 

produsului. Dacă pe piaţă se implementează un nou produs, 
producătorul seva strădui să stimuleze cererea, desfăşurând o 
companie de promovare şi modificând strategia de formare a 
preţurilor. La început, volumul vânzărilor poate fi neînsemnat. 
Pentru stimularea vânzărilor firmele formează canale eficiente de 
desfacere, măresc volumul publicităţii, creează imagini favorabile 
produselor. De regulă, la faza de lansare, firmele reuşesc să 
acopere doar cheltuielile legate de producerea şi comercializarea 
produsului implementat. Deja mai târziu pe segmentul respectiv 
al pieţei firma poate obţine anumit profit, însă el este foarte 
nesemnificativ. Clienţii sunt puţini, doar cei amatori de 
produse/servicii noi. La această etapă numărul concurenţilor este 
mic sau, în general, pot să lipsească. 

2. Stadiul de creştere se caracterizează prin sporirea considerabilă a 
volumului de vânzări datorită activităţii de marketing. Creşterea 
volumului de vânzări la fel depinde de: competitivitatea 
produsului, calitatea acestuia, de gradul de acceptare a 
produsului de către cumpărători. Deoarece la acest stadiu apar 
tot mai mulţi concurenţi şi astfel se intensifică lupta concurenţială 
pentru segmentele noi de piaţă. La o concurenţă puternică 
firmele mici sunt nevoite să părăsească piaţa respectivă sau 
urmează: să majoreze cheltuielile pentru promovare, să 

MDL 

Vânzări 
 

TIMP 

Profit  
 

Lansare        Creştere         Maturitate        Declin 
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perfecţioneze canalele de promovare, să varieze strategiile de 
formare a preţurilor. La respectiva etapă numărul clienţilor este 
masiv, profitul începe şi el să crească, costurile sunt medii, 
orientate spre promovare. 

3. Stadiul de maturitate are o durată relativ mai mare şi se 
caracterizează prin stabilitatea volumului de vânzări pe piaţa 
respectivă. Asupra duratei acestei perioade a ciclului de viaţă al 
produsului influenţează următorii factori: 

- existenţa segmentelor de piaţă saturate; 
- nivelul concurenţei este mare, dar deja se observă tendinţe de 

scădere a ei, din moment ce unii din ei dispar de pe piaţă; 
- existenţa mijloacelor pentru elaborarea noului produs şi pentru 

implementarea lui pe piaţă; 
- posibilităţile de perfecţionare a canalelor de desfacere, a  

structurii de promovare şi a activităţii publicitare; 
- cumularea profitului în scopul modificării produsului existent şi al 

elaborării unor produse noi, deoarece profitul la etapa dată este 
maximal; 

- numărul clienţilor este foarte mare; 
- costurile de producere sunt joase. 

4. Stadiul de declin. La acest stadiu are loc reducerea treptată a 
concurenţilor, dar şi a volumului vânzărilor, a clienţilor şi respectiv 
a profitului. Firmele pot evita declinul total pe următoarele căi: 
prin modernizarea produselor; prin diverse strategii de formare a 
preţurilor; prin stimularea direcţionată a desfacerii. 

Este important ca antreprenorul să identifice la ce etapă se află 
produsul/serviciul pe care vrea să-l vândă/presteze. Dacă e un 
produs/serviciu absolut nou pentru consumatori (fie el este o noutate 
absolută în lume, fie că e o noutate pentru consumatorii de pe piaţa 
unde îşi desfăşoară activitatea) atunci e în faza de lansare sau dacă 
produsul este deja creat şi există pe piaţă, dar i s-au făcut anumite 
modificări atunci se poate califica în faza de creştere unde oamenii 
cunosc acest tip de produs/serviciu, însă concurenţii cu un 
produs/serviciu similar sunt mulţi (de exemplu periuţa de dinţi, 
aparatele de ras etc.). Însă în cazul în care produsul/serviciul nu se 
deosebeşte cu nimic de cel al concurenţilor îl putem considera în 
stadiul de declin după volumul de vânzări, profit şi număr de clienţi. 
 

Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

 

NOŢIUNEA DE PREŢ 

Elevilor li se va explica noţiunea de preţ care reprezintă cantitatea 
de monedă cerută sau oferită pentru procurarea unei unităţi de marfă 
sau serviciu. Preţul reflectată valoarea bunului economic respectiv. 
Preţul se manifestă numai în procesul de schimb între producător 
(vânzător) şi cumpărător (consumator). Preţul se poate manifesta în 
mai multe forme: în formă de valoare a mărfurilor şi serviciilor; 

mailto:sshuleansky@ceda.md
http://www.ceda.md/


 

21 

CEDA, M. Eminescu,35, MD-2001 Chișinău, Republica Moldova 

Contact: Sofia Suleanschi, telefon: +37322 885-426; 079404433; sshuleansky@ceda.md; www.ceda.md 

 

dobândă pentru credit; plată pentru studii; dividend de la investirea 
de capital; onorariu pentru o lucrare ştiinţifică; plata pentru o 
călătorie în transport; taxa pentru folosirea  drumurilor; chirie pentru 
apartament; comision pentru anumite servicii; salariu pentru munca 
exercitată etc. 

PRINCIPIUL DE STABILIRE A PREŢULUI 

Elevii vor fi informaţi cu privire la factorii care influenţează preţul: 
Cheltuielile de producere (materie primă, salariul muncitorilor etc.) 
cheltuieli administrative (chirie, reparaţii, salariul antreprenorului), 
impozitul. 

Formula de calcul al preţului unui produs: 

Preţul produsului (Pp) = Costuri totale+Impozit+Marja de   
                                                                                            profit 

Formula de calcul a costului unitar al produsului: 

Costul unitar al produsului (Cup) =   Costuri totale 
                                                                Unităţi vîndute 

Antreprenorul înainte de a determina strategia de formare a preţului 
trebuie să ţină cont de următorii factori exigenţi: consumatorii; 
influenţa statului (există preţuri reglementate de stat la produse de 
strictă necesitate şi cele energetice); participanţii canalelor de 
distribuţie a mărfurilor; concurenţii; cheltuielile de producţie; factorii 
psihologici.  

Strategia de stabilire a preţului: 
- orientarea după costuri 
- orientarea după cerere  
- orientarea după concurenţi 

I. Primul tip de strategie orientată după costuri dispune de un set de 
metode de calculare a preţului: 

1. Metoda de formare a preţului în baza cheltuielilor exercitate. 
Acest preţ include: cheltuielile de producţie; adaosul pentru 
cheltuielile comerciale; cheltuielile administrative; cheltuielile 
pentru publicitate; cheltuielile pentru cercetările de marketing; 
profitul planificat; impozitul (impozitul pe venit sau valoarea 
patentei de întreprinzător). 

2. Metoda de formare a preţului în baza adaosului. Această 
metodă prevede calcularea unui adaos la volumul de cheltuieli, 
care revin la unitate de marfă. De regulă, acest adaos este egal 
cu rata profitului din ramura respectivă. De ex., o firmă de 
evenimente speciale a primit comandă de a procura 20 de kg. 
Torturi pentru o nuntă. Costul de producţie a 1 kg. de tort 
constituie 50 lei. Dacă firma planifică un profit de 30 lei la 

mailto:sshuleansky@ceda.md
http://www.ceda.md/


 

22 

CEDA, M. Eminescu,35, MD-2001 Chișinău, Republica Moldova 

Contact: Sofia Suleanschi, telefon: +37322 885-426; 079404433; sshuleansky@ceda.md; www.ceda.md 

 

fiecare kilogram de tort, atunci preţul 1 kg. De tort va fi: C = 50 
lei (cost. de producere) + 30 lei. (profit) + 15 lei (adaosul)+ 0,03 
(impozit pe venit 3%). C = 50 + 30 + 15+0.03 = 95,03 lei. 

II. La a doua grupă de strategii orientate spre cerere referă 
următoarele metode de stabilire a preţurilor: 

1. Metoda valorii receptive, care este una din cele mai 
răspândite metode de formare a preţului. Această metodă este 
bazată pe ipoteza, că sensibilitatea faţă de preţ este 
determinată de receptivitatea consumatorului faţă de valoarea 
mărfii. Valoarea mărfii este o apreciere subiectivă a 
consumatorului. Ea depinde de mai mulţi factori: impresia 
cumpărătorului despre marfa procurată, nivelul de deservire 
post-vânzare, marca produsului.  

Cumpărătorul analizează aceste momente şi face comparaţie 
cu preţurile de la alte firme. În urma acestei comparaţii el 
primeşte decizia finală de a cumpăra sau nu marfa dată. 

 Antreprenorul în procesul de stabilire a preţului trebuie să ţină 
cont de următoarele: de domeniul posibil de utilizare a mărfii; 
de avantajele mărfii pentru consumator; de posibilii factori 
pozitivi şi negativi ce pot influenţa consumatorul în procesul de 
utilizare a mărfii; 

2. Metoda de flexibilitate a preţurilor. Preţul e considerat 
flexibil, dacă una şi aceeaşi marfă se vinde cumpărătorilor la 
preţuri diferite. Firma stabileşte preţuri flexibile în dependenţă 
de: 

- spaţiu segmentelor pieţei (preţuri relativ mici pentru mărfurile 
pentru copii, studenţi, pensionari); 

- timp (taxa pentru convorbirile la telefon în orele de zi şi cele 
serale, preţurile la mărfuri de sezon etc.); 

- de utilizare direcţionată a mărfii (taxa pentru consumul de 
energie a populaţiei şi a întreprinderilor); 

- de locul unde se află marfa sau serviciul (preţul la bilete în 
teatru, în bar, etc). 

 

Determinarea de către antreprenor a strategiei corecte de stabilire a 
preţurilor pentru afacerea sa reprezintă un factor al succesului 
întreprinderii. 

ANALIZA ŞI STABILIREA PREŢULUI 
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Obiectivele de stabilire a preţurilor: 
- preţurile trebuie să acopere în întregime costurile. 
- preţurile nu le vor depăşi pe acelea cerute de concurenţii 

apropiaţi. 
- preţurile vor fi stabilite astfel în cât să descurajeze pătrunderea 

de noi firme pe piaţă. 
- preţurile trebuie să asigure o recuperare a investiţiei, nu mai 

mică de 5-10 la sută. 
Politica de stabilire a preţurilor include: 

- nivelul de preţ, ceea ce acceptă clienţii 
- etapa ciclului de viaţă a produsului 
- nivelul costurilor de producţie 
- preţurile produselor concurente. 

Printre tacticile de stabilire a preţului următoarele tipuri de preţuri: 

• preţuri psihologice (atractive, de exemplu, 5.99 sau 4.90 sau 
10.09 etc.)  

• sortimente de preţuri calculate pentru: diferite tipuri de venituri 
ale consumatorilor (econom, mediu, lux sau premium );  

• în funcţie de timp (preţuri estivale, preţuri mai mici lunea şi joia 
etc.),  

• în funcţie de loc (preţuri mai mari în zonele periferice sau 
preţuri mai mari pentru locurile din faţă a cinematografului) etc. 

Pentru a ţine seama de diferenţele existente între segmentele de 
consumatori şi situaţiile de cumpărare, firmele aplică o varietate de 
strategii de ajustare a preţului: 

- acordarea rabaturilor (reducerilor)- firma stabileşte diverse 
tipuri de reduceri, de exemplu, la plana în avans, la cantităţi 
mai, funcţionalitate sau pentru produsele/serviciile sezoniere 

- acordarea bonificaţiilor (bonusurilor) – de exemplu, clienţii 
fideli obţin un produs suplimentar la preţ de unul. 

Sarcină: Propuneţi elevilor să rezolve în caiet studiul de caz privind 
afacerea dl Nicolae - minicinematograf. 

 
4.5. PROMOVAREA, PLASAREA ŞI 

DISTRIBUŢIA.PLANUL DE MARKETING  

Conţinuturi vizate: 

 

▪ Metode şi instrumente de promovare 
▪ Elaborarea strategiei de promovare 
▪ Importanţa plasării şi criteriile de selectare a acesteia 
▪ Canale de distribuţie 

Noţiunile şi conceptele 
studiate: 

promovare; plasament; publicitate; relaţii publice; vânzări directe; canale de 
distribuţie. 
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Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

 

METODE DE PROMOVARE A PRODUSULUI /SERVICIULUI 

Oferiţi explicaţii elevilor privind procesul de comunicare între 
antreprenor şi potenţialii clienţi. Caracterizaţi elementele procesului 
de comunicare: 

- Sursa (antreprenorul) 
- Mesajul (informaţia despre produs) 
- Publicul (receptorul informaţiei – potenţialii clienţi) 
- Calea (modalitatea de comunicare, de exemplu, reclama) 
- Efectul (rezultatul recepţionării mesajului – mărirea vânzărilor) 

Menționați elevilor că promovarea eficientă trebuie să realizeze 

următoarele funcții în raport cu potențialii clienți:  

• să atragă Atenţia; 

• să trezească Interesul;  

• să provoace Dorinţa de-a procura; 
• să determine Achiziţionarea produsului. 

Vă prezentăm în continuare schema procesului de comunicare: 

 

Sugeraţi elevilor că metodele de promovare au o serie de instrumente 
specifice lor. Iată care sunt acestea: 

- Publicitatea are ca instrumente: ziarul, revista, televiziunea, 
radioul, internetul, panoul stradal, fayerul, cărţile de vizită, 
poşta, telefonul, faxul, cinematograful, tranzit (pe mijloacele 
de transport), publicitatea gratuită, agende, calendare, chipiuri 
cu numele produsului.; 

- Promovarea vânzărilor: promoţii, reducerea preţurilor, vânzări 
grupate (2 produse la preţ de unul sau la cumpărarea unui 
detergent primeşti un balsam de rufe cu reducere), 
degustări/probări, promovare la locul vânzărilor (postere cu 
produsul dat lingă vitrina unde se află acesta), concursul 
publicitar, cadouri promoţionale, mostre gratuite, cupoanele 
promoţionale, premii de fidelitate. 

- Relaţii publice: interviuri în mass-media, proiecte sociale, 

Dobândire Transmitere Ataşarea unui înţeles 

informaţiei 

Context 

Sursa Codificare Mesaj Calea Decodificare Publicul 

Perturbări, zgomote şi alţi factori externi 

Efectul 
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activităţi de caritate (donaţii), sponsorizări, târguri, expoziţii,. 

- Vânzări directe: prin angajaţi, prin reprezentanţi, prin delegaţi  

ELABORAREA STRATEGIEI DE PROMOVARE 

Înainte de a elabora o strategie de promovare explicaţi elevilor că 
există 4 variante de stabilire a bugetului promoţional: 

- fixarea bugetului promoţional prin stabilirea unui procent din 
cifra de afaceri; 

- fixarea bugetului promoţional prin resursele disponibile, adică 
ceea ce-şi poate permite întreprinderea; 

- fixarea bugetului promoţional prin alinierea la nivelul 
concurenţei; 

- fixarea bugetului promoţional prin obiective şi căi 
promoţionale de atingere a acestor. 

Stabilirea strategiei de promovare se poate face mai simplu prin 
răspunsul la următoarele întrebări: 

- Ce? Produsul sau serviciul 
- Cui? Publicul ţintă 
- Cum? Metoda/instrumentul de promovare 
- Când? Perioada de promovare  
- Unde? Amplasarea aplicării metode/instrumentului de 

promovare 
- Cu ce efort? Tipul de buget şi suma acestuia 

Sarcină: Elaboraţi împreună cu elevii (frontal sau în grup) o strategie 
de promovare pentru un produs/serviciu propus de dvs. sau oferit de 
discipoli.   

IMPORTANŢA PLASĂRII ŞI CRITERIILE DE SELECTARE A ACESTEIA 

La alegerea amplasamentului unui afaceri axată pe comercializarea 
de produse este necesar să se ţină cont de starea economica şi 
demografică a zonei unde va fi amplasată aceasta. De asemenea, la 
alegerea amplasamentului este necesar de a se analiza asemenea 
factori ca: 

• Numărul şi structura populaţiei şi puterea de cumpărare a 
acesteia,  

• Natura produsului şi frecventa cumpărării diferitelor produse,  

• Intensitatea traficului pietonal, 

• Apropierea concurenţilor, 

• Vecinătatea cu alte afaceri,  

• Numărul locurilor de parcare,. 

• Costul amplasării,  

• Condiţiile contractului de închiriere, 

• Imaginea localului, 

• Reglementările şi normele specifice (de exemplu pentru 
comercializarea produselor alimentare sau cele chimice), 
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• Accesibilitatea pentru clienţi. 
Alegerea amplasamentului unei afaceri din domeniul prestării 
serviciilor depinde de specificul activităţii. Pentru o afacere ce se 
ocupă cu reparaţia şi deservirea copiatoarelor, amplasarea nu joacă 
un rol decisiv, însă pentru o frizerie, un atelier de confecţii, curăţătorie 
chimică amplasarea e crucială. Afacerile respective trebuie să fie 
localizate în apropierea clienţilor. La stabilirea amplasamentului unei 
afaceri prestatoare de servicii este necesar deţinut cont de următorii 
factori:  

• existenţa transportului public; 

• existenţa unui număr suficient de locuri de parcare ;  

• posibilitatea extinderii ulterioare a afacerii;  

• cât de uşor şi repede pot găsi clienţii afacerea; 

• mărimea cheltuielilor suplimentare pentru promovarea 
amplasamentului respectiv. 

În cazul alegerii amplasamentului unei întreprinderi producătoare se 
va ţine cont de faptul care dintre amplasamente va satisface cel mai 
bine scopurile pe termen lung , deoarece modificarea 
amplasamentului necesită mari cheltuieli. Astfel, în alegerea 
amplasamentului pentru o întreprindere producătoare se vor lua în 
calcul următoarele criterii:  

• disponibilitatea forţei de muncă calificate;  

• apropierea de sursele de materii prime; 

• apropierea de pieţele de desfacere pentru bunurile finite;  

• accesul la căile de transport; costul şi calitatea utilităţilor;  

• revederile legale referitoare la protecţia mediului înconjurător.  

Ca şi în cazul întreprinderilor comerciale şi a celor prestatoare de 
servicii, este necesar să se ia în consideraţie specificul activităţii. 

La evaluarea variantelor de amplasament a unei afaceri, antreprenorul 
se va baza pe costurile suportate şi veniturile care le va obţine în urma 
amplasării respective. Pentru evaluarea alternativelor legate de 
amplasament una din metodele recomandate este metoda de 
evaluare a factorilor relevanţi pentru decizie sau analiza factorială. 
Iniţial se enumeră cei mai importanţi factori legaţi de decizia 
localizării: 

- numărul de consumatori, 
- traficul de pietoni,  
- suprafaţa, numărul locurilor de parcare, 
- apropierea transportului public,  
- costul amplasării.  

Urmează evaluarea fiecărei variante, prin notarea de la 1 (foarte 
scăzut) până la 5 (foarte înalt) puncte. Suma tuturor scorurilor va 
permite determinarea scorului total pentru fiecare alternativă de 
amplasament. Astfel, acea variantă de amplasament care are cel mai 
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înalt scor total poate fi considerată cea mai promiţătoare variantă. 

Alternative de amplasare a afacerii. În afară de metodele tradiţionale 
de amplasare, tot mai populare devin metodele alternative ca : 

➢ amplasarea la domiciliu,  
➢ amplasarea în cadrul incubatorului de afaceri,  
➢ amplasarea virtuală în reţeaua Internet.  

Puteţi propune elevilor să evalueze fie amplasamentul unei afaceri din 
comunitate, fie să-şi evalueze amplasamentul propriei afaceri. 

Afacerea amplasată la domiciliu este una micro, activitatea căreia 
poate fi realizată la distanţă.  

Avantajele amplasării afacerii la 
domiciliu: 

Dezavantajele amplasării afacerii 
la domiciliu:: 

Reducerea cheltuielilor pentru 
chiria oficiului 

Este dificil de delimitat 
obligaţiunile de serviciu şi cele de 
familie 

Cheltuielile legate de întreţinere Autoizolarea la domiciliu cere o 
autodisciplină de la întreprinzător 
pentru a-l motiva spre realizarea 
obiectivelor propuse 

Practicarea unui regim de lucru 
flexibil. 

Incubatorul de afaceri reprezintă o instituţie specializată, care oferă 
spaţii întreprinderilor mici nou-create pe un termen de la 1 an până la 
3 ani. 

Avantajele incubatorului de 
afaceri 

Dezavantajele incubatorului de 
afaceri: 

Preţul pentru chirie este mai mic, 
există o dotare minimă pentru 
desfăşurarea activităţii de birou 

Amplasarea respectivă este 
temporară şi peste 2-3 ani 
întreprinderea incubată trebuie să 
părăsească oficiul. Afacerile incubate beneficiază de 

asistenţă şi suport profesional din 
partea administraţiei şi a 
consultanţilor incubatorului. 

Sarcină: Rugaţi elevii să determina plasamentul optimal pentru 
propria afacere, argumentând răspunsul. 

CANALE DE DISTRIBUŢIE 

Pentru a determina condiţiile optime de realizare a produsului 
vom analiza canalele de distribuţie: 

- Tipul de distribuţia: directă sau canale ultrascurte 
(producătorconsumator), indirectă sau scurtă 
(producătordetailistconsumator sau 
producătorangrosist detailist consumator) şi lungi 
(producătoragentangrosist detailist consumator); 

- Intensitatea distribuţiei; 
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Pot exista conflicte în cadrul canalului de distribuţie:  

❖ conflicte “ocazionale”(de exemplu, conflict între doi operatori cu 
amănuntul care practică aceeaşi formă de vânzare);  

❖ conflicte intertip (conflict între doi operatori cu amănuntul care 
practică aceeaşi forme de vânzare diferite, magazin cu “preţuri 
unice”, magazin cu preţuri diferit);  

❖ conflicte verticale (de exemplu, între angrosişti şi detailişti).  
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