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 Obiectivele disciplinei  
Obiectivul general al 

al disciplinei 

Însuşirea de informaţii şi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini specifice activităţilor de 

marketing practicat într-o organizaţie de servicii financiar-bancare. 

Obiectivele specifice  Înțelegerea particularităţilor de dezvoltare a marketingul într-o organizație de ser-

vicii financiar-bancare. 

Dezvoltarea abilităţilor de cercetare a mediului de marketing specifică afacerilor 

din serviciile financiar-bancare. 

Cunoaşterea modalităţii de planificare de marketing în organizaţia de servicii fi-

nanciar-bancare. Elaborarea unui Plan de marketing adecvat. 

Dezvoltarea atitudinii antreprenoriale. 

 Competenţele specifice acumulate  
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C1.1 Identificarea si definirea conceptelor și teoriilor la nivel micro și macroeconomic 

C5.5 Comunicarea de mesaje conținând analize și soluții la probleme de afaceri 
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CT1 Aplicarea normelor și valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor și realizarea 

independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă  

CT2 Planificarea și organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau al unei organizații, 

în condiții de conștientizare a responsabilității pentru rezultatele profesionale 
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SEMINAR  

 

Conceperea strategiei de marketing financiar-bancar 

– S u p o r t  p e n t r u  p r o i e c t – 

 

 

Tema proiect: 

Schiţaţi strategia de marketing pentru produsul financiar / bancar 

…………………….…… (la alegere) 

Rezolvare: 

 

1. citiţi cu atenţie dezvoltările din suportul de curs 

2. alegeţi produsul financiar / bancar a cărui strategie doriţi să o 

schiţaţi. Ex. 

- Credit de finanţare „Prima casă”/ etc. 

- Card de debit / credit (VISA / etc.) 

- Card bancar (ING Student / Raiffeisen pentru pensionari etc.) 

- Vânzare prin trezorerie de titluri de stat către populaţie 

- Ofertă servicii de contabilitate / fiscal etc. 

- Finanţare „implanturi dentare” / etc. 

- Orice alt produs financiar / bancar care vă este familiar, care vă 

interesază, către care doriţi să vă sporiţi competenţele etc. 

3. urmaţi paşii procesului de concepere a strategiei de marketing, 

utilizând structura ce urmează. 

……………………………………………………………………. 

Strategia de marketing = ansamblul deciziilor pe care echipa de proiect 

le ia, asigurând compatibilitatea perfectă între: 

▪ cerinţele consumatorilor – nevoi, dorinţe, gusturi, preferinţe, 

▪ beneficiile cheie oferite lor prin intermediul produsului bancar în 

cauză, 

▪ nevoile de profitabilitate ale organizaţiei bancare şi 

▪ starea mediului de marketing 

▪ Scop: Ce obiective s-a dorit a fi atinse prin lansarea acestui produs 

bancar? 



 

 

7 

 

▪ Aria strategica şi metoda de cautare: Unde şi cum au fost căutate 

ideile de produs bancar? 

▪ Criteriile şi modelul de selecţie: Cum a fost selectată ideea cea mai 

bună? 

 

Întrebările strategiei de marketing financiar-bancar: 

 

1. Cine va cumpăra acest produs bancar? – Segmentele ţintă de 

cumpărători 

2. De ce vor cumpăra acest produs bancar? – Motivaţia cumpărării 

(beneficiile oferite, prin care produsul acoperă nevoia clienţilor) 

3. Prin ce este superior acest produs bancar ofertelor concurente? – 

Poziţionarea pe piaţă (diferenţierea produsului faţă de brand-urile 

concurente) 

4. Cum va arăta concret oferta bancară pe piaţă? – componente 

rezultate din decizia de poziţionare 

▪ Ce va fi concret produsul bancar? – Atributele produsului bancar 

▪ La ce preţ se va vinde produsul bancar? – Strategia de preţ 

▪ Cum se va distribui produsul bancar? – Strategia de distribuţie 

▪ Cum se va comunica pe piaţă în legătură cu produsul bancar? – 

Strategia de promovare 

 

Procesul de concepere a strategiei de marketing financiar-bancar – 

paşi: 

 

1. identificarea segmentului / segmentelor ţintă de clienţi 

2. conceperea declaraţiei asupra beneficiilor cheie ale produsului 

bancar 

3. poziţionarea produsului bancar faţă de concurenţă 

(elementul/elementele de diferenţiere strategică) 

4. schiţarea celorlalte strategii ale mixului de marketing bancar – preţ, 

distribuţie şi promovare 
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Instrucţiuni privind realizarea proiectelor 

 
 

 

1. Proiectul la disciplina Strategii de marketing financiar-bancar va 

demara în timpul orelor de activitate didactică prevăzute prin orar, dar 

va solicita de asemenea unele dezvoltări ca teme pentru acasă. În acest 

sens, sunteţi invitaţi să aduceţi cu Dvs suportul de proiect oferit. 

 

2. Echipa de proiect / un singur masterand, student. 

3. Tema de proiect – Schiţaţi strategia de marketing pentru produsul 

financiar / bancar ……….……………… (la alegere). Suportul de proiect 

oferit conţine structura acestuia. 

4. Produsul financiar / bancar pentru care se va concepe strategia de 

marketing va fi ales de către masterand, prin consultare cu titularul 

cursului, încă de la prima întâlnire de activitate didactică. 

5. Urmare a discuţiilor, observaţiilor şi sugestiilor făcute în timpul 

prezentării,  va ameliora proiectul pentru predarea finală. 

6. Un singur proiect va fi predat pentru evaluare, în format electronic, 

pe adresa doinagurita@yahoo.com; termen final – , 12 mai 2022, ora 

24:00. Dupa aceasta dată, proiectele vor fi evaluate doar în următoarea 

sesiune de examene. 

7. Proiectul, astfel expediat prin email, va avea ataşat un document 

Word, conţinând proiectul propus spre evaluare. 

8. La Subject-ul mesajului se vor înscrie următoarele elemente de 

identificare – 

- universitatea, facultatea, specializarea, anul şi disciplina; 

 - numele şi initiala prenumelui, despărţite de virgulă; 

- aspectul ales pentru schiţa strategiei de marketing. 

Ex.: UPA_MEFE_An I_SMFB_IonescuT, PopescuM, TudoseR_Mustar 

… – Credit ……………….. 

Mesajele email care nu vor respecta aceste reguli nu vor fi deschise 

pentru evaluare! 
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9. Atentie, proiectul trebuie sa constituie o analiză de uz intern şi nu o 

reclamă! Ca atare, sunteţi sfatuiţi să vă reprimaţi orice tentaţie de a 

include elemente de promovare, floricele, fluturei etc. Stilul trebuie 

sa fie deci unul tehnic, structurat, sobru, profesional. 

10. Nu vor fi acceptate pentru evaluare: 

- proiectele care nu urmăresc structura recomandată prin suportul de 

proiect oferit; 

- proiectele ce conţin abordări teoretice, pierzând astfel din vedere 

caracterul profund aplicativ urmărit; 

- proiectele ce conţin pasaje copiate. Acest mesaj constituie atenţionare 

asupra respectării normelor în materie de evitare a fraudei în mediul 

academic! 

11. Nota finală se va compune din: 

- prezenţa la activităţile didactice – 10% 

- prezenţa activă la activităţile didactice (întrebări, comentarii, exemple 

etc.) – 20% 

- progresul de parcurs şi implicarea în lucrul în echipa de proiect – 20% 

- calitatea proiectului – 40% 

- calitatea prezentării proiectului – 10% 
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1.1. Conţinutul conceptului de marketing 

 

 Definiţiile moderne caracterizează marketingul ca fiind un proces amplu, orientat atât spre 

economic, cât şi spre social, pentru satisfacerea pieţei, acordând o mare atenţie clientului-

consumator. 

 În opinia profesorului american Ph. Kotler marketingul reprezintă procesul social şi 

managerial prin care indivizi şi grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar şi doresc prin 

crearea, oferirea şi schimbul de produse având o anumită valoare. 

 O definiţie cuprinzatoare a marketingului trebuie să includă următoarele trei elemente: 

- o concepţie modernă în orientarea întreprinderilor; 

- concretizată într-un ansamblu coerent de activităţi practice; 

- programate şi organizate prin utilizarea unor metode şi tehnici ştiinţifice de lucru. 

  Orientarea de marketing a întreprinderii moderne evidenţiază următoarele trăsături 

caracteristici: 

- receptivitate faţă de cerinţele societăţii, ale pieţei; 

- cunoaşterea riguroasă şi chiar anticiparea acestor cerinţe; 

- flexibilitate ridicată, capacitate de adaptare a activităţii la cerinţele pieţei, ale societăţii; 

- preocupări pentru înnoire şi modernizare; 

- eficienţă economică maximă ca urmare a orientării activităţii spre nevoile de consum, 

spre cerinţele pieţei. 

 

1.2. Rolul şi funcţiile marketingului 

 

 Rolul marketingului este incontestabil în economia de piaţă.  

 Există mai mulţi factori care au condus la creşterea rolului marketingului, cinci fiind 

esenţiali: 

a) consumatori tot mai sofisticaţi şi exigenţi; 

b) concurenţa din ce în ce mai dură; 

c) separarea şi respectiv distanţarea tot mai evidentă a producţiei de consum; 

d) apariţia şi dezvoltarea de întreprinderi tot mai complexe care îndepărtează sensibil angajaţii 

acesteia de consumatorul final, şi care generează două probleme deosebite pentru întreprinderea 

modernă şi complexă: 

o una ţine de operativitatea soluţionării cererilor conflictuale. 

o alta ţine de nevoia separării proprietăţii şi a controlului. 

e) schimbări rapide ale mediului. 

Rolul marketingului este foarte bine pus în evidenţă de funcţiile sale: 

a) Investigarea pieţei, a necesităţilor de consum  

– funcţie premisă – care începe cu mult înaintea fabricării produsului şi continuă până în 

momentul intrării sale în consum şi chiar după aceea; 

b) Conectarea dinamică a întreprinderii la mediul social-economic  

– funcţie mijloc – prin care se asigură mobilizarea resurselor materiale, financiare şi 

umane ale întreprinderii, pentru a răspunde cât mai fidel, prin produsele pe care le fabrică şi/sau 

comercializează, nevoilor purtătorilor cererii; 
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c) Satisfacerea pe un plan superior a nevoilor consumatorilor  

– funcţie obiectiv – ce defineşte finalitatea activităţii întreprinderii, recunoaşterea socială, 

de facto a concordanţei dintre utilitatea produselor fabricate şi nevoile vizate; 

d) Maximizarea profitului, a eficienţei economice 

–   funcţie obiectiv – ce reţine atenţia asupra faptului că scopul activităţii economice a 

întreprinderii este profitul, iar satisfacerea nevoilor de consum constituie mijlocul cel mai sigur 

de obţinere a profitului. 

 

 

1.3. Apariţia şi evoluţia marketingului 

 
Deşi în privinţa momentului apariţiei marketingului au existat şi încă există numeroase 

controverse, cei mai mulţi specialişti consideră că acesta este produsul sec.XX, că sfera de 

manifestare a marketingului s-a limitat la început mai ales la teritotiul Statelor Unite ale 

Americii, că propagarea marketingului a fost lentă până la mijlocul sec.XX, afirmându-se doar în 

mică măsură şi în unele ţări europene dezvoltate. Începând cu anii `58 expansiunea 

marketingului devine explozivă, tot mai multe întreprinderi, organizaţii, instituţuii manifestând 

un interes deosebit pentru această ştiinţă. 

În evoluţia marketingului s-au conturat două direcţii principale: 

- una extensivă, constând în extinderea marketingului într-un număr crescând de 

întreprinderi, ramuri, domenii de activitate şi organizaţii non-profit. 

- alta intensivă, reprezentând procesul de consolidare, maturizare, perfecţionare şi 

generalizare a marketingului în toate componentele întreprinderii. 

În opinia lui Robert King, întreprinderile au cunoscut în activitatea managerială a acestor 

procese mai multe orientări: 

 Orientarea spre producţie, potrivit căreia, consumatorii preferă produsele disponibile şi cu 

preţ mic. Din perspectiva acestui concept, managementul întreprinderii se concretizează în 

direcţia obţinerii unei eficienţe ridicate a producţiei şi cu o arie de disponibilitate întinsă. 

Orientarea spre producţie poate fi considerată ca soluţie, în general, pe termen scurt. 

a) Orientarea spre produs, potrivit căreia, consumatorii preferă produsele care oferă calitate 

ridicată şi sigură, performanţe înalte sau care au caracteristici noi. Din perspectiva acestei 

orientări managementul întreprinderii îşi concentrează eforturile în direcţia obţinerii de produse 

de calitate superioară interpretând adesea greşit cerinţele consumatorilor, ducând la ceea ce se 

numeşte „miopia de marketing”. 

b) Orientarea spre vânzare (orientarea promovării), potrivit căreia, consumatorii nu vor 

cumpăra niciodată cantitatea de produse necesare doar de la un vânzător, motiv pentru care 

întreprinderea va trebui să-şi concentreze eforturile în direcţia promovării şi vânzării produselor 

proprii. Ca urmare, acest mod de orientare a activităţii întreprinderii se dovedeşte a fi eficient pe 

termen scurt şi numai în măsura în care se urmăreşte crearea de consumatori, nu şi 

permanentizarea lor. 

c) Orientarea de marketing (orientarea de piaţă), susţine că soluţia realizării obiectivelor 

proprii şi a succesului în afaceri o constituie identificarea nevoilor şi dorinţelor consumatorilor 

potenţiali şi furnizarea satisfacţiei aşteptate într-un mod mai eficient şi mai operativ decât 

concurenţa. Sarcinile fundamentale ale specialistului în marketing, în acest caz, sunt: analiza, 

strategia, tactica şi managementul. 
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Ele se fundamentează din perspectiva a patru elemente importante: 

- piaţa – ţintă; 

- nevoile consumatorului; 

- marketingul coordonat sau integrat, răspunzător de corelarea funcţiilor compartimentului 

de marketing şi a atribuţiilor acestui compartiment cu sarcinile celorlalte compartimente ale 

întreprinderii; 

- rentabilitatea. 

d) Orientarea spre marketingul societal consideră că obiectivul fundamental al 

întreprinderii este deopotrivă:  

- să identifice nevoile, cerinţele şi interesele pieţelor-ţintă; 

- să ofere satisfacţia aşteptată într-un mod mai eficient decât concurenţii; 

- să amplifice, să sporească bunăstarea consumatorilor şi a societăţii. 

Marketingul societal accentuează valenţele strategice, prospective ale marketingului în 

scopul evitării unor stări conflictuale de mediu, motiv pentru care el este considerat un marketing 

„uman”. 

 

1.4. Specializarea marketingului 

 

 Aplicaţiile practice, la specificul fiecărui domeniu de activitate, au condus la o serie de 

delimitări ale marketingului, la specializarea pe sectoare a unor metode şi tehnici ale sale. 

  

➢ Marketingul industrial care cuprinde: 

o marketingul bunurilor de producţie, ce se particularizează prin trăsături 

determinate de: 

• caracterul rigid al cererii de bunuri de producţie; 

• motivaţia sa preponderent raţională; 

• numărul relativ mic de agenţi economici; 

• comportamentul specific de achiziţie al agentului economic; 

• gradul relativ ridicat al concentrării centrelor de producţie şi consum. 

o marketingul bunurilor de consum – un larg câmp de aplicabilitate – constituie 

elementul de raportare a particularităţilor celorlalte domenii de specializare. 

➢ Marketingul agricol, cu aplicabilitate la domeniul agricol, în scopul realizării obiectivelor 

organizaţionale propuse de întreprinderile care activează în acest sector. 

➢ Marketingul serviciilor priveşte domeniul de specializare cel mai dinamic. Particularităţile 

acestui domeniu solicită specialistului în marketing să apeleze la metode şi tehnici de lucru 

specifice fiecărui subsector în parte: turismului, sistemului bancar, transporturilor etc. 

➢ Marketingul distribuţiei care vizează acţiunile întreprinderilor ce compun acest sistem, 

astfel încât să susţină eficient scopul sectoarelor productive, să adauge valoare ofertei şi să 

uşureze activitea şi decizia de achiziţie a consumatorilor.  

➢ Marketingul sectoarelor „necomerciale” (ecologice, religioase, securităţii rutiere etc) ce 

are ca obiectiv principal popularizarea principiilor care fundamentează aceste activităţi, atragerea 

şi instruirea oamenilor şi prevenirea comportamentelor deviante de la atitudinea recomandată; 
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➢ Marketing politic (electoral) menit să ofere mijloacele necesare cunoaşterii caracteristicilor 

comportamentale ale electoratului, identificării sensibilităţilor sale faţă de diferitele probleme ale 

vieţii social-politice.; 

➢ Marketing public şi administrativ (educaţional, cultural, sănătate etc.) care are ca scop 

promovarea serviciilor pe care le oferă, a mijloacelor de care dispun şi a principiilor pe care le 

susţin; 

➢ Marketingul cauzelor sociale extins la organizaţiile private cu suport filantropic, caritabil, 

cultural, menit a atrage cât mai mulţi contribuabili şi de a promova comportamente de 

responsabilitate şi întrajutorare socială, atitudini etice şi morale, de a combate conflinctele, bolile 

etc. 

Strategiile de marketing  adoptate şi practicate de întreprinderi: 

➢ Marketingul nediferenţiat, care presupune introducerea pe piaţă a unui singur produs 

propriu, în baza unui program de marketing unic, cu scopul de a polariza toţi consumatorii; 

➢ Marketingul diferenţiat, ce presupune introducerea pe piaţă a unor produse proprii 

diferite, cu programe de marketing diferite pentru fiecare segment. 

➢ Marketingul concentrat presupune concentrarea tuturor eforturilor asupra unuia sau 

câtorva segmente esenţiale ale pieţei, oferind o gamă cât mai completă de produse şi/sau servicii 

capabile sa satisfacă nevoia sau nevoile consumatorilor la nivelul aşteptărilor acestora.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II 

 Mediul ambiant al întreprinderii 
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2.1. Mediul extern al întreprinderii: concept  

 

 Ca parte integrată a mediului ambiant, întreprinderea reprezintă un sistem deschis care se află 

într-o permanenţă interacţiune cu aceasta. Astfel, luarea deciziilor, monitorizarea îndeplinirii 

obiectivelor organizaţionale, dobândirea şi utilizarea intrărilor, generarea şi direcţionarea ieşirilor 

din sistem, sunt condiţionate de mediul în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea. 

 După cum se schimbă componentele mediului, după natura raporturilor dintre ele şi a 

efectelor declanşante, delimităm trei forme ale mediului extern: stabil, instabil şi turbulent. 

a) Mediul stabil, caracterizat prin schimbări rare, lente şi previzibile ale pieţei, oferind 

întreprinderilor stabilitatea şi încrederea necesară luării şi îndeplinirii unor obiective pe termen 

mediu şi lung.   

b) Mediul instabil, caracterizat prin modificări frecvente, destul de puternice şi de 

imprevizibile, necesitând astfel o continuă atitudine prospectivă din partea întreprinderii. 

c) Mediul turbulent, caracterizat prin schimbări extrem de frecvente, imprevizibile şi de 

amplitudine ridicată, care obligă întreprinderile la luciditate decizională, disponibilitate de risc şi 

rapiditate în acţiune. Această situaţie poate apărea mai ales în momentul lansării pe piaţă a unor 

noi generaţii de tehnologii şi/sau produse, ca urmare a unor puternice atacuri concurenţiale, sau 

ca rezultat al unor crize de natură socio-politică. 

 Faţă de influenţa mediului ambiant întreprinderile pot avea două tipuri de atitudini: 

a) o atitudine ofensivă, care pleacă de la premisa că factorii de mediu pot fi controlaţi şi 

apoi convertiţi intereselor organizaţiei; 

b) o atitudine defensivă, care pleacă de la ideea că factorii de mediu sunt necontrolabili, 

întreprinderea trebuind să-şi muleze comportamentul pe modul de manifestare a acestora.  

 Organizaţiile interacţionează permanent cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea. Acesta 

este compus,  pe de o parte, din cei cu care legăturile întreprinderii sunt directe (distribuitori, 

clienţi, concurenţi şi puterea publică), care formează micromediul de marketing, iar pe de altă 

parte, cu factori de ordin general, a căror incidenţă asupra întreprinderii este indirectă şi de 

regulă de durată, şi care formează macromediul de marketing. 

  

 Micromediul de marketing  

 

 Micromediul de marketing este format din ansamblul factorilor interni şi externi 

întreprinderii cu care aceasta intră în relaţii directe şi care au posibilitatea de a influenţa 

compatibilitatea şi relevanţa ofertei în raport cu cererea existentă. 

 Factorii interni ţin de opţiunile strategice, de modul de organizare şi de personalul 

întreprinderii însăşi. 

a) Opţiunile strategice ale întreprinderii influenţează performanţele şi direcţiile de acţiune ale 

acesteia prin accentuarea uneia sau alteia din orientările care au marcat evoluţia marketingului 

(optica de produs, de producţie, de vânzări, de marketing, sau de marketing societal).   

b) Modul de organizare, se referă atât la importanţa şi poziţia ocupată de funcţia de marketing în 

raport cu celelalte funcţii ale întreprinderii, cât şi la filozofia de marketing care influenţează 

atitudinea acesteia (ofensivă sau defensivă) faţă de mediu. 

c) Personalul întreprinderii, organizat în departamente şi compartimente de activitate, în funcţie 

de specificul domeniului de activitate şi de natura ofertei organizaţiei. Pentru o adecvată reacţie a 

angajaţilor la cerinţele de mediu, se impune stimularea unei mentalităţi creatoare, a unui spirt de 
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performanţă şi a unei preocupări vădite către satisfacerea efectivă şi profitabilă a nevoilor 

clienţilor. 

Factorii externi sunt concretizaţi în ansamblul componentelor cu care întreprinderea intră în 

relaţii directe de natură  economică, juridică, socială, politică, etc. Componentele micromediului 

întreprinderii sunt: 

a) Întreprinderile distribuitoare, care participă la procesul de creare a valorii, respectiv: 

• Furnizorii, care reprezintă persoanele fizice sau juridice care pun la dispoziţia 

întreprinderii ansamblul resurselor naturale, materiale, tehnologice, financiare, umane şi 

informaţionale  necesare desfăşurării în bune condiţii a afacerii.  

• Intermediarii reprezintaţi de acei agenţi economici care ajută întreprinderea să promoveze 

şi să comercializeze oferta către consumatori: 

o comercianţii en-gros şi en-detail, care cumpără marfa, identifică clienţii şi o vând 

în cont propriu; 

o agenţi de intermediere independenţi care lucrează pe bază de comision; 

o întreprinderile de distribuţie fizică care realizează operaţiunile de manipulare, 

sortare, stocare şi transport de la producător la beneficiar; 

o intermediarii financiari care finanţează, asigură şi mijlocesc schimburile băneşti 

ale întreprinderii; 

o intermediarii juridici care avizează transferurile titlurilor de proprietate şi care 

acordă asistenţă de specialitate (notariate, firme de avocatură etc.) 

o prestatorii serviciilor de marketing, care ajută întreprinderea în identificarea 

segmentelor de piaţă-ţintă, în alegerea şi realizarea formei de promovare a ofertei, în măsurarea 

şi analiza impactului acesteia asupra consumatorilor.     

b) Clienţii reprezintă beneficiarii demersurilor economice ale întreprinderii şi cei care 

condiţionează existenţa acesteia pe piaţă prin opţiunile pe care şi le manifestă. Ei se pot grupa 

după natura lor în: 

• Consumatori (sau utilizatori finali), care cumpără produse/servicii în scopul consumului 

propriu. 

• Utilizatorii industriali, care cumpără bunuri şi servicii în scopul prelucrării şi utilizării lor 

în vederea obţinerii de noi produse sau servicii. 

• Comercianţii (sau utilizatorii intermediari) care, aflaţi în postura de cumpărători, 

achiziţionează produse şi/sau servicii în scopul revânzării. 

• Pieţele guvernamentale alcătuite din agenţiile, organele şi organismele de stat care 

cumpără mărfuri şi servicii în vederea satisfacerii fie a unor trebuinţe proprii sau ale comunităţii, 

fie pentru a le revinde. 

• Organizaţiile şi instituţiile non-guvernamentale, aparţinând sectorului bugetar, care 

cumpără în vederea satisfacerii propriilor necesităţi de funcţionare. 

• Pieţele internaţionale, formate din toate categoriile mai sus menţionate din cadrul altor 

ţări. 

c) Concurenţii fie că satisfac aceleaşi necesităţi de consum, fie că oferă produse identice sau 

similare, fie că ţintesc atragerea aceloraşi categorii de venit, reprezintă principala componentă a 

micromediului, în general, potrivnică intereselor întreprinderii.  

d) Puterea publică, prin luări de poziţie, manifestări pro sau contra, acţiuni de interes individual 

sau social, influenţează semnificativ modul şi sensul de acţiune a activităţii întreprinderii. Ea se 

constituie din:  
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• Organisme financiare – bănci, socieţăţi de investiţii, companii de asigurări etc. - pot 

influenţa mărimea şi eficienţa resursele băneşti ale întreprinderii (prin condiţiile de creditare), 

precum şi credibilitatea financiară a acesteia. 

• Organe de stat şi de interes civic – ministere, ambasade, instituţii naţionale, organizaţii 

politice, organizaţii ecologiste, asociaţiile consumatorilor, asociaţii de locatari etc. – prin 

intermediul deciziilor sau revendicărilor de natură legislativă, politică sau socială, pe de o parte, 

crează oportunităţi sau piedici, iar, pe de altă parte, se pot constitui în factori combativi sau 

apreciativi la adresa activităţilor întreprinderii.  

• Administraţia publică – influenţează direct activităţile întreprinderii prin impozite şi taxe 

locale, prin complexitatea aparatul birocratic, prin nivelul chiriilor aferente spaţiilor publice, prin 

intensitatea şi frecvenţa controalelor diverselor autorităţi locale etc.   

• Mass-media, culege şi transmite publicului larg informaţii despre întreprindere şi despre 

acţiunile acesteia prin intermediul mijloacelor specifice (presă, televiziune, radio etc); 

• Reprezentanţii opiniei publice (marele public) sunt foarte importanţi pentru întreprindere 

deoarece dintre ei se selectează consumatorii acesteia. În plus, imaginea întreprinderii depinde de 

modul cum aceştia percep acţiunile sale, fapt care se va resfrânge în nivelul de încredere acordat 

şi în ultimă instanţă în volumul vânzărilor. 

• Angajaţii întreprinderii – personalul productiv, managerii, acţionarii, colaboratorii –

reflectă în exterior, prin contactul cu personele din anturajul lor, climatul pozitiv sau negativ, 

bunăstarea sau lipsurile existente în cadrul întreprinderii. Atitudinea lor va fi pozitivă sau 

negativă în proporţie directă cu nivelul de motivaţie materială şi profesională oferit de către 

întreprindere.    

 

 2.1.1. Macromediul de marketing  
 

 Macromediul de marketing este alcătuit dintr-o serie de factori necontrolabili de către 

întreprindere, a căror influenţă se manifestă atât la nivel naţional cât şi internaţional. 

 1) Mediul internaţional (sau supranaţional) este format din acei factori cu impact regional 

sau multinaţional care afectează raporturile economice şi sociale ale întreprinderilor care-şi 

desfăşoară activitatea în cadrul acestor pieţe. 

 Componentele acestui mediu sunt:   

a) reglementările supranaţionale ale organismelor internaţionale şi ale cooperărilor 

economice supranaţionale; 

b) dezvoltările internaţionale bi- şi multilaterale. 

 2) Mediul naţional de piaţă, prin ansamblul reglementărilor de natură politico-juridică, 

economică, tehnologică, demografică, culturală şi naturală, se constituie într-un context de 

oportunităţi şi piedici în calea agenţilor economici.  

 Componentele sale sunt: 

 a) Mediul demografic este reprezentat de populaţia unei ţări şi de modul său de structurare şi 

poate fi evaluat analizând: evoluţia numerică, modificările comportamentului de consum, 

structura pe categorii de vârstă, venit, sex şi localizare geografică etc. Pentru întreprinderile 

profilate pe producerea şi/sau comercializarea de bunuri şi servicii de consum, mediul 

demografic reprezintă unul din factorii formativi ai cererii de mărfuri şi, evident, terenul 

finalizării activităţii economice. Ca urmare, semnificaţia deosebită a unor indicatori (numărul 

populaţiei, structura pe sexe şi pe grupe de vârstă, numărul de familii şi dimensiunea lor, 

repartizarea teritorială etc) se cere a fi interpretată şi înţeleasă tocmai din această perspectivă. 



 

 

17 

 

Mai mult, pieţele de bunuri şi sevicii trebuie constituite şi configurate şi din perspectiva 

trăsăturilor specifice etniilor existente într-o ţară şi a specificului lor de consum. 

 b) Mediul economic este format din totalitatea reglementărilor şi practicilor economice cu 

influenţă asupra cererii şi ofertei existente la nivel naţional. Factorii economici de mediu, la noi 

în ţară, se pot analiza pe trei niveluri: 

• factori de influenţă la nivel naţional, unde interes prezintă analiza produsului intern brut, 

evoluţia preţurilor, rata inflaţiei, a fiscalităţii etc. 

• factori de influenţă la nivel de ramură, la acest nivel prezentând interes analiza 

contribuţiilor la crearea produsului naţional net a fiecărei ramuri, nivelul concurenţei pe ramură, 

mărimea cererii etc. 

• factori de influenţă la nivel zonal (judeţean), unde accentul cade pe analiza veniturilor 

băneşti ale populaţiei, gradul de ocupare a forţei de muncă, nivelul solicitărilor de credit, 

elemente de fiscalitate locală etc. 

 Factorii de mediu, enumeraţi mai sus, se oglindesc, direct sau indirect, în situaţia pieţei: ei 

determină volumul şi structura ofertei de mărfuri, nivelul veniturilor băneşti, mărimea cererii de 

mărfuri, mişcarea preţurilor, nivelul concurenţei etc. Analizat în legătură cu mediul demografic, 

mediul economic oferă o suită de elemente necesare în procesul de evaluare a potenţialului de 

piaţă, pe care poate conta întreprinderea.    

 c) Mediul natural este alcătuit din totalitatea resurselor naturale ale unei ţări, necesare 

dezvoltării economice a acesteia şi din ansamblul formelor de relief şi climă care facilitează sau 

împiedică dezvoltarea infrastructurii ajutând sau limitând astfel accesul în anumite zone. În toate 

situaţiile, mediul natural determină modul de localizare, de distribuţie în spaţiu a activităţilor 

umane, pentru întreprinderile din agricultură, turism etc, el constituind însuşi obiectul lor de 

activitate.  

  d) Mediul tehnologic este rezultatul numeroşilor factori ce concură la realizarea şi 

punerea la dispoziţia consumatorilor a produselor şi/sau serviciilor. Dintre cei mai importanţi 

factori enumerăm: ritmul inovaţiilor tehnologice, calitatea şi nivelul tehnic al echipamentelor şi 

utilajelor, activitatea de brevetare şi patentare, accesul la tehnologiile informaţionale şi 

comunicaţionale, înzestrarea logistică etc. 

 Cunoaşterea acestui mediu va permite agentului economic continua actualizare tehnologică 

necesară unui răspuns prompt şi adecvat la modificările intensităţii şi structurii cererii, la 

identificarea unor nevoi latente, la acţiunile concurenţilor şi la utilizarea de noi tehnici de 

promovare a produselor. 

 e) Mediul politico-legislativ este reprezentat de totalitatea actelor normative şi 

reglementărilor legale, a activităţilor exercitate de organismele guvernamentale şi a grupurilor de 

presiune. 

 f) Mediul cultural este alcătuit din ansamblul instituţiilor şi factorilor care influenţează 

valorile de bază, modul de percepere, preferinţele şi comportamentul membrilor societăţii. Ele au 

importanţă pentru agenţii economici în măsura în care formează, influenţează şi ajută la 

cunoaşterea motivaţiilor şi comportamentelor în consum. În ţara noastră, în prezent, se duce o 

luptă de influenţă între conservarea obişnuinţelor de consum autohton, pe de o parte, şi adoptarea 

noutăţilor occidentale de consum, pe de altă parte.    
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2.2. Relaţiile întreprinderii cu mediul extern 

 

 Întreprinderea, indiferent de profilul său de activitate, se află într-un contact permanent cu 

agenţii de piaţă; cu unii agenţi întreprinderea se află în relaţii de piaţă, cu alţii, în relaţii de 

concurenţă. 

  

 2.2.1. Relaţiile de piaţă ale băncii 
 

 Piaţa este locul în care întreprinderea interacţionează cu toate componentele mediului său, 

rezultând un ansamblul de relaţii de piaţă. Ele au ca obiect: 

- vânzarea-cumpărarea de mărfuri şi servicii având drept cadru de desfacere piaţa 

mărfurilor şi serviciilor, în cadrul căreia întreprinderea apare în dublă ipostază de cumpărător şi 

vânzător. 

- împrumutul de captal, operaţiune desfăşurată pe piaţa financiară. 

- angajarea de forţă de muncă, în acest caz întreprinderea intrând în relaţii cu piaţa forţei 

de muncă. 

 Înţelegerea acestor relaţii dintre o întreprindere şi piaţa cu care aceasta intră în contact a creat 

necesitatea apariţiei în literatura de specialitate a unor multitudini de criterii de clasificare, dintre 

care mai importante considerăm a fi: 

1) după obiectul relaţiilor de piaţă avem: 

- relaţii de vânzare-cumpărare (precontractuale, contractuale sau post contractuale). 

- relaţii de comunicare cu piaţa (de transmitere sau de recepţie). 

2) după poziţia raporturilor parteneriale: 

- relaţii orizontale, între parteneri situaţi pe poziţii relativ egale ca putere economică şi ca 

sferă de influenţă. 

- relaţii verticale ( de superioritate sau de inferioritate). 

3) după profilul agenţilor economici: 

- relaţii cu furnizorii. 

- relaţii cu beneficiarii. 

- relaţii cu intermediarii. 

- relaţii cu organisme şi instituţii de stat. 

4) după frecvenţa relaţiilor: 

- relaţii permanente. 

- relaţii periodice. 

- relaţii ocazionale. 

 În desfăşurarea practică a acestor forme (tipuri) de relaţii, întreprinderea utilizează o serie de 

instrumente, consacrate de altfel, respectiv: 

 a) Comanda. Aceasta reprezintă o cerere fermă, adresată furnizorului potenţial de către 

beneficiar pentru livrarea de produse, executarea de lucrări sau prestarea de servicii, cu indicarea 

tuturor condiţiilor în care ar urma să fie realizată. 

 b) Cererea de ofertă, reprezintă un alt instrument prin care se solicită ofertantului să 

comunice: posibilitatea vânzării unor partizi de mărfuri/servicii şi condiţiile în care ar urma să se 

încheie şi să se deruleze tranzacţia de piaţă. 
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 c) Contractul economic, este cel mai important instrument care intervine în relaţiile de piaţă 

dintre întreprinderi. Formele concrete ale relaţiilor contractuale sunt variate, diferenţiindu-se în 

funcţie de piaţa în care se desfăşoară acestea (internă sau externă) şi perioada la care se referă 

(contracte pe termen scurt – ocazionale, trimestriale, sezoniere, anuale; contracte pe termen 

lung). 

 d) Marca este un alt instrument prin intermediul căruia întreprinderea comunică cu piaţa, cu 

beneficiarii potenţiali şi, în general, cu publicul. 

 e) Publicitatea comercială oferă întreprinderii posibilitatea comunicării cu piaţa, prin 

difuzarea de informaţii privind bunurile şi serviciile sale către cumpărătorii potenţiali în scopul 

influenţării acestora, a comportamentului acestora în realizarea actului de cumpărare. 

 f)  Relaţiile publice pot fi incluse şi ele în rândul instrumentelor de legătură a întreprinderii 

cu piaţa, datorită multitudinii de contacte pe care le presupun. 

 

 2.3. Relaţiile concurenţiale ale băncii 

 

  În economia reală majoritatea agenţilor economici sunt la curent cu poziţia şi natura 

concurenţilor efectivi pe care îi au. Dificultatea apare în momentul în care ei trebuie să identifice 

potenţialii concurenţi şi să anticipeze posibilele acţiuni pe care aceştia le vor întreprinde. O 

soluţie ar fi abordarea analizei concurenţei pe trei niveluri: 

a) concurenţa generică, care are ca obiect de competiţie soluţia generică de satisfacere a 

unei nevoi şi veniturile aceleaşi categorii de consumatori; 

b) concurenţa între produse, când produsul ales este obiectul concurenţial; 

c) concurenţa între mărci, când mai multe mărci de produse similare luptă pentru a se 

impune pe o anumită piaţă. 

În cadrul luptei de concurenţă, întreprinderile pot viza aceleaşi nevoi sau nevoi diferite, 

adresându-le produse identice sau diferite. În funcţie de aceste două criterii (nevoi şi produse) se 

poate reprezenta următoarea tipologie concurenţială: 

 

 

  Produse similare    Produse diferite 

   

Aceleaşi  

nevoi ale 

clienţilor 

 

 

 

 

 

Nevoi  

diferite ale 

clienţilor 

         

 

Fig.1. Tipologia concurenţială 

 

 

 

 

 

 

 

         Barieră de intrare 

 

Întreprinderea 

 

CONCURENŢI 

DIRECŢI 

 

ÎNLOCUITORI 

 

 

 

CONCURENŢI 

INDIRECŢI 

 

NOU-VENIŢI 
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1) Concurenţa directă - apare în cazurile când: 

- există pe piaţa bunuri aproximativ identice care vizează satisfacerea aceloraşi nevoi, 

diferenţierea realizându-se prin imaginea de marcă; 

- există bunuri similare care satisfac în măsură diferită aceleaşi nevoi, diferenţierea 

realizându-se prin calitate.  

2) Concurenţa indirectă – atunci când agenţii economici satisfac aceleaşi nevoi sau nevoi 

diferite, prin oferirea unor sortimente largi de bunuri, care se diferenţiază prin nivelul costurilor, 

calitate şi serviciile oferite în sprijinul desfacerii produselor. 

2) Produsele înlocuitoare – sunt acele produse care satisfac aceeaşi nevoie, dar care diferă 

ca formă şi uneori chiar ca mod de utilizare şi conţinut. 

3) Nou-veniţii pot fi reprezentaţi de trei categorii de agenţi economici :  

–  întreprinderile existente în domeniu care decid să-şi extindă gama de produse şi/sau 

servicii oferite ; 

–  întreprinderile din “amontele” (piaţa furnizoare) şi din “avalul” (piaţa de desfacere sau 

de distribuţie) unei industrii; 

–  întreprinderile nou înfiinţate în respectivul domeniu de activitate.  
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CAPITOLUL III 

 Piaţa întreprinderii 
 

 

3.1. Conţinutul, sfera şi profilul pieţei întreprinderii în optica 

marketingului 

 

 3.1.1. Noţiune şi conţinut 
 

 Piaţa reprezintă totalitatea consumatorilor actuali şi potenţiali ai unei întreprinderi sau a unui 

produs/serviciu. 

 Piaţa efectivă reprezintă ansamblul tranzaţiilor economice consumate deja într-un anumit 

context temporal şi spaţial şi care au ca efect existenţa unor segmente relativ sigure de 

consumatori  pentru întreprindere.  

 Piaţa potenţială este acea componentă a pieţei totale la care întreprinderea poate avea acces, 

care prezintă o anumită valoare pentru aceasta şi care se concretizează în ansamblul 

consumatorilor care manifestă un oarecare interes pentru un anumit produs sau serviciu. În 

demersul său de a apropia dimensiunea potenţială a pieţei de cea efectivă întreprinderea trebuie 

să parcurgă anumite niveluri de segmentare, care conform opticii profesorul Ph. Kotler 

sunt următoarele: 

- piaţa disponibilă alcătuită din consumatorii care manifestă dorinţă de cumpărare, au venituri 

suficiente pentru realizarea achiziţie şi au acces la aceasta; 

- piaţa disponibilă calificată formată din acei membri ai pieţei disponibile care au 

disponibilitatea fizică, mentală pentru cumpărarea şi utilizarea unui produs sau serviciu ; 

- piaţa deservită care reprezintă acel segment din piaţa disponibilă calificată căreia agentul 

economic îi prezintă şi îi pune la dispoziţie oferta. 

- piaţa penetrată alcătuită din acei componenţi ai pieţei deservite care au hotărât cumpărarea 

unui produs sau serviciu şi care acţionează în vederea efectuării achiziţiei. 

 

  3.1.2. Sfera pieţei întreprinderii 
 

 Dacă dorim să determinăm piaţa unei întreprinderi oarecare “i” pentru toate produsele “j” 

realizate de aceasta se poate folosi relaţia : 

          n                   n 

Ci = ∑Cij = ∑nij x iij ,   j = {1,2,…,ni} 

             j=1            j=1 

unde :  Ci  - piaţa întreprinderii “i” ; 

     Cij – piaţa întreprinderii “i” pentru produsul “j” ; 

        nij – numărul de consumatori ; 

         iij – intensitatea medie de consum al unui consumator de produs “j”  fabricat de 

întreprinderea “i” ; 

      ni – numărul de produse fabricate de întreprinderea i ; 

Dacă i = 1 formula devine : Cij = nij x iij  
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Ca segment al pieţei totale (globale) piaţa produsului exprimă gradul de pătrundere a 

acestuia în consum, gradul de solicitare de către consumatori, adică posibilitatea de desfacere a 

lui. În cazul pieţei produsului este util a se lua în considerare şi puterea de cumpărare a 

consumatorilor existenţi pe acea piaţă. Astfel, pentru a determina piaţa unuia sau mai multor 

produse realizate de toate firmele producătoare se poate utiliza următoarea relaţie de calcul : 

Cj = Nj x Ij x Kj,     j = 1,2,…,n 

unde : Cj – piaţa produsului j; 

      Nj – numărul de utilizatori ai produsului j; 

      Ij – intensitatea medie de consum a unui utilizator de produs j;  

      n – numărul de produse existente pe piaţă; 

           Kj – coeficient de corecţie care ţine seama de puterea de cumpărare a consumatorului, 

a cărei mărime este determinată de nivelul preţului. 

De regulă, în cadrul unui domeniu de activitate interesează şi natura relaţiilor ce pot apărea 

între piaţa unui anumit produs şi piaţa celorlate produse. Aceste relaţii pot fi : 

a) relaţii de complementaritate (asociere) când două sau mai multe produse se asociază în 

consum pentru satisfacerea unei anumite nevoi (ex. un televizor şi o antenă satelit); 

b) relaţii de dependenţă când două sau mai multe produse sunt condiţionate una de existenţa 

celeilalte în formarea unei oferte care să satisfacă nevoile de consum (ex. un monitor de 

calculator şi o unitate centrală de calcul); 

c) relaţii de substituţie (substituire), când două sau mai multe produse satisfac într-un mod sau 

într-un grad diferit aceeaşi  nevoie de consum, sau concură pentru aceleaşi categorii de venit (ex. 

o casetă audio şi un CD) ; 

d) relaţii de indiferenţă când două sau mai multe produse vizează segmente de consumatori 

diferite, nevoi de consum diferite sau categorii de venit diferite (ex. un frigider şi un filtru de 

cafea).  

Comparând totalitatea pieţelor întreprinderilor dintr-un sector de activitate cu totalitatea 

pieţelor produselor realizate în cadrul acelui sector putem obţine următoarele situaţii după cum 

rezultă şi din graficul următor : 
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Fig.1. Raportul dintre piaţa produsului şi piaţa întreprinderii în cadrul pieţei totale 
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1.  aria ON1An1: piaţa întreprinderii N1 se identifică cu piaţa produsului n1, adică o singură 

întreprindere realizează acel produs pe acea piaţă. Este o situaţie de monopol reciproc, mai rar 

întâlnită în practică pe termen lung, care poate rezulta dintr-o inovaţie de produs sau în 

momentul în care produsul fiind în declin una din întreprinderi întârzie în abandonul acestuia. 

2.  aria ON1Bnn: piaţa întreprinderii N1 este formată din mai multe pieţe ale produsului 

(n1,n2,…,nn), adică o întreprinderea deţine monopolul absolut asupra produselor în cauză. 

Datorită legislaţiei internaţionale în vigoare o astfel de situaţie poate apărea doar în sectorul de 

stat pentru anumite categorii de produse sau servicii strategice. 

3.  aria ONnCn1 : piaţa produsului n1 este dată de mai multe pieţe ale întreprinderilor 

(N1,N2,…,Nn), adică un singur produs este realizat/desfăcut de mai multe firme. Este o situaţie 

des întâlnită rezultată mai ales din lipsa de inventivitate a producătorilor, sau de lipsa de varietate 

a nevoilor de consum. Astfel de pieţe sunt puternic concurenţiale, fiecare segment nou de 

consumatori putând modifica ierarhia în cadrul acesteia.  

4.  aria ONnDnn : piaţa întreprinderilor se interferează cu piaţa produselor; este situaţia ideală, de 

concurenţă perfectă, în care mai multe întreprinderi produc şi desfac o diversitate de produse. 

Fiecare  din cele două tipuri de pieţe deţine o cotă parte din cealaltă. 

 

3.2.  Profilul pieţei întreprinderii 

 

Profilul pieţei este strâns corelat cu tipul de activitate pe care întreprinderea o desfăşoară. Din 

această perspectivă pot fi identificate următoarele categorii de pieţe: 

1. Piaţa întreprinderilor producătoare se particularizează prin:  

a) gradul de specializare ridicat a activităţilor majorităţii întreprinderilor; 

b) gradul ridicat de standardizare a produselor ; 

c) arie geografică limitată doar de capacitatea de desfacere a întreprinderii sau de 

caracterul exclusiv local al unor bunuri; 

d) concentrarea activităţii de piaţă a întreprinderii în anumite segmente structurale 

ale pieţei globale. 

  2. Piaţa întreprinderilor din sectorul serviciilor se distinge prin: 

a) caracterul particular al schimburilor economice dat de trăsăturile distincte ale 

serviciilor: intangibilitate, perisabilitate, variabilitate; 

b) inseparabilitatea dintre momentul prestării serviciului şi momentul consumării 

acestuia; 

c) delimitarea spaţiului geografic se face în funcţie de locul de manifestare a cererii; 

3. Piaţa întreprinderilor distribuitoare se caracterizează prin aceea că: 

        a) intermediază relaţiile cu caracter economic, social sau juridic dintre ofertant şi 

utilazator ;         

        b)  aria geografică a activităţilor este întinsă. Dacă în cadrul pieţei interne aria pieţei 

este relativ limitată de obiectul de activitate (întreprinderile fiind, de regulă, profilate în vânzarea 

fie a bunurilor de producţie, fie a celor de consum), pe piaţă externă limitarea ariei pieţei ţine 

doar de renumele şi de calitatea competiţională a bunurilor livrate.   

        c)  varietatea sortimentală este ridicată atât în cazul mărcilor de întreprindere cât şi în 

cadrul produselor ce le compun. 
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3.3. Dimensiunile pieţei întreprinderii 

 

 Pentru a putea determina dimensiunile pieţei unei întreprinderi, din punct de vedere 

cantitativ, calitativ, valoric şi structural putem utiliza următoarele elemente: capacitatea şi 

dinamica pieţei, aria şi structura acesteia. 

 

 3.3.1. Capacitatea şi dinamica pieţei    
 

 3.3.1.1. Capacitatea pieţei 
 

 Dimensiunile cantitative ale pieţei pot fi exprimate cu ajutorul noţiunii de capacitate a pieţei, 

care s-ar putea defini ca fiind cererea totală pentru un produs sau serviciu, fără a lua în 

considerare preţurile, adică cantitatea totală de produse şi servicii necesară satisfacerii la maxim 

a nevoilor de consum care se manifestă la un moment dat pe acea piaţă. Pentru ofertant 

capacitatea pieţei indică gradul de penetraţie în consum a produselor proprii.  

 Capacitatea pieţei se poate calcula după relaţia : 

C = K x I  sau  C = K x q x f ,   

 în care:   C – capacitatea pieţei; 

  K – totalul consumatorilor ; 

  I – consumul mediu sau intensitatea medie de folosire a unui produs ;  

  q – mărimea medie a unei cumpărături; 

  f – frecvenţa de cumpărare 

 Capacitatea pieţei poate fi efectivă sau potenţială.  

 

  2.1.1.1. Capacitatea efectivă a pieţei întreprinderii  

 

 Capacitatea efectivă a pieţei întreprinderii reprezintă volumul total de mărfuri oferit deja de  

producător şi pentru care există o cerere certă la un moment dat. Măsurarea ei se realizează cu 

ajutorul a două categorii de indicatori: 

1) Indicatori cantitativi de dimensionare a capacităţii efective a pieţei ; 

2) Indicatori valorici de dimensionare a capacităţii efective a pieţei.  

1) Din categoria indicatorilor cantitativi de dimensionare a capacitaţii efective a pieţei fac 

parte : 

 a) Volumul efectiv al cererii (P), care exprimă cantitatea totală dintr-un bun sau serviciu 

achiziţionată de piaţă la un moment dat. Ea semnifică practic capacitatea de absorbţie efectivă a 

unei pieţe.  

 b) Volumul efectiv al ofertei (O), care exprimă cantitatea totală dintr-un bun sau serviciu 

oferită de producătorii existenţi pe o anumită piaţă la un moment dat.  

 Prin confruntarea celor doi indicatori se obţine volumul efectiv al pieţei care indică 

dimensiunile tranzacţiilor comerciale existente la un moment dat pe o piaţă.   
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 c) Volumul vânzărilor (V), care reprezintă acea pondere din volumul efectiv al ofertei care a 

fost tranzacţionată (vândută) de către firmele existente pe o anumită piaţă. Întotdeauna volumul 

vânzărilor va fi mai mic sau egal cu volumul efectiv al ofertei (V ≤ O). 

d) Gradul de saturaţie  a pieţei (GS), care se calculează raportând volumul vânzărilor (de 

produse, game de produse, mărci, etc) la volumul cererii sau invers :    

  100=
P

V
GS  sau  100=

V

P
GS  

Dacă V = P  GS =  100% (în mărimi relative) sau = 1 (în mărimi absolute), adică piaţa este 

saturată, cererea este satisfăcută integral, şansele de a mai putea aduce în acel moment marfă pe 

piaţă fiind nule.  

Dacă V < P  GS  < 100% (sau < 1), adică piaţa este nesaturată, cererea nesatisfăcută 

integral, existând astfel şanse de a mai comercializa cantităţi suplimentare de marfă.  

Dimensiunea cantitativă a gradului de saturaţie al unei pieţe este dependentă de numărul 

întreprinderilor componente, de capacităţile de producţie şi desfacere a acestora în raport cu 

volumul cererii efective.  

Trebuie remarcat faptul că se poate vorbi însă şi de o dimensiune calitativă a gradului de 

saturaţie. Astfel, în situaţii de monopol absolut sau contrariat, pot exista cazuri în care piaţa să fie 

saturată de produse sub aspect cantitativ dar nivelul de satisfacţie în consum al clienţilor să nu fi 

fost pe deplin atins. În acest caz, dacă o întreprindere va reuşi să răspundă rapid aşteptărilor 

clienţilor fără a modifica în esenţă natura produsului ea va reuşi să vândă cantităţi suplimentare 

de produs.  

2) Din categoria indicatorilor valorici de dimensionare a capacităţii efective a pieţei fac 

parte: 

a) Cota absolută de piaţă (CAP) este acea parte deţinută de o 

societate comercială, de un produs sau de o marcă în cadrul 

pieţei totale efective luată drept referinţă. Ea se calculează 

ca raport procentual între volumul vânzărilor unei 

întreprinderi (sau cifra de afaceri a acesteia) pe o anumită 

piaţă şi valoarea totală a tranzacţiilor efectuate pe acea 

piaţă. 
 Acest indicator exprimă forţa unei întreprinderi sau notorietatea unei mărci în cadrul unei 

pieţe.  

 În determinarea cotei absolute de piaţă trebuie luaţi în calcul următorii patru factori :  

- cheltuielile pentru acţiunile de marketing (de regulă nivelul cotei de piaţă este propoţional 

cu nivelul acestor cheltuieli) ; 

- elementele de marketing-mix (produs, preţ, plasament şi promovare); 

- eficienţa demersului de marketing ; 

- elasticitatea cotei  de piaţă în funcţie de efortul de marketing a întreprinderii în cauză. 

b) Cota relativă de piaţă (CRP) se determină ca raport între cota de piaţă absolută a întreprinderii, 

a produsului sau a mărcii şi cea a concurentului cel mai apropiat sau cel mai puternic. 

Întreprinderea poate apărea în postura de lider unic (când deţine o cotă absolută superioară 

tuturor concurenţilor) sau de non-lider. Ca non-lider întreprinderea se poate afla în următoarele 

ipostaze : 
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- co-lider, când cota sa de piaţă tinde spre locul 1, diferenţa nefiind semnificativă; 

- challenger, când întreprinderea ocupă locul secund, după co-leader; 

- specialist (sau urmăritor), când întreprinderea se plasează pe locuri inferioare, ocupând 

însă o “nişă” de piaţă, particularizată profilului său de activitate.  

 Pentru întreprinderea lider unic cota relativă de piaţă va fi dată de raportul dintre cota 

absolută de piaţă a liderului şi cea a întreprinderii plasate pe locul secund (sau a co-liderului). 

Întotdeauna cota de piaţă a liderului unic este supraunitară sau cel mult egală cu unu, în caz că se 

raportează la co-lider. 

 Pentru un non-lider cota relativă de piaţă se obţine raportând cota sa absolută de piaţă la cea 

a liderului (eventual a co-liderului); întotdeauna cota relativă de piaţă a întreprinderii non-lider 

va fi subunitară sau eventual egală cu unu, dacă se raportează la co-lider. 

c) Rata de creştere a pieţei exprimă ritmul de creştere a vânzărilor şi în corelaţie cu indicatorul 

cota de piaţă evidenţiază gradul de interes pe care-l prezintă întreprinderea pentru un anumit 

cuplu produs-piaţă. 

 

  3.3.1.2. Capacitatea potenţială a pieţei întreprinderii  
 

 Capacitatea potenţială a pieţei întreprinderii este dependentă de capacitatea de producţie 

maximă a unei întreprinderii şi este proporţională cu potenţialul de desfacere al acesteia la un 

moment dat pe o anumită piaţă. Astfel, ea exprimă volumul maxim al vânzărilor pobibil de atins 

de către un agent economic în cadrul pieţei de referinţă. Deoarece are la bază o cerere potenţială 

formată atât din cumpărătorii actuali cât şi din cei potenţiali, acest indicator se poate calcula în 

cazul unei firme după relaţia : 

 CP f = CEf f  + a x NCR + b x CEF c,  unde: 

CP f - capacitatea potenţială a întreprinderii; 

CEf f  - capacitatea efectivă a întreprinderii; 
NCR - nonconsumatorii relativi existenţi pe piaţă ; 

CEF c - capacitatea efectivă a întreprinderilor concurente; 

a - cota parte din nonconsumatorii relativi posibil de atras ; 

b - cota parte din capacitatea efectivă  a întreprinderilor concurente, posibil de atras ; 

 Pentru dimensionarea capacităţii potenţiale a pieţei întreprinderii se pot utiliza în sens 

estimativ şi previzional majoritatea indicatorilor folosiţi şi la măsurarea capacităţii efective a 

pieţei, cel mai reprezentativ fiind potenţialul de absorbţie al pieţei, care exprimă volumul maxim 

al achiziţiilor posibil de efectuat de consumatori. 

 Alţi indicatori folosiţi în evaluarea capacităţii potenţiale sunt : 

- potenţialul de export care reprezintă cantitatea maximă a unei întreprinderi disponibilă pentru 

export ; 

- efectivul şi structura nonconsumatorilor relativi şi motivaţia refuzului. 

 

 3.3.2. Dinamica pieţei întreprinderii 
 

 Analiza acestor factori în cadrul studiului pieţei permite întreprinderii să înţeleagă şi să 

determine nivelul lor de influenţă. 

 Factorii de mediu de natură internă (endogenă) sunt : 

a) potenţialul de resurse a întreprinderii  
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b) etapa din ciclul de viaţă .  

c) renumele şi mărimea întreprinderii.  

 Factorii de mediu de natură externă (exogenă) sunt : 

a) natura şi intensitatea cererii de bunuri şi/sau servicii.  

b) factorii demografici, sociologici şi psihologici.  

c) nivelul veniturilor populaţiei  

d) gradul de accesibilitate al produsului  

f)  factorii conjuncturali 

e) politica statului   

 Aceste modalităţi de dezvoltare a pieţei se regăsesc în trei căi de acţiune, dintre care 

întreprinderea poate alege: 

a) Calea extensivă de dezvoltare, care acţionează în direcţia creşterii numărului de consumatori 

fie atrăgând o parte din nonconsumatorii relativi, fie atrăgând clienţii întreprinderilor concurente. 

Nonconsumatorii relativi reprezintă acel segment de populaţie care din diferite motive fie nu au 

dorit sau nu au putut achiziţiona produsul întreprinderii, fie nu au avut cunoştinţă de existenţa 

lui, dar care în viitor ar putea să-l utilizeze. 

b) Calea intensivă de dezvoltare, care vizează fie creşterea cantităţii cumpărate la o singură 

achiziţie, fie creşterea valorică a cumpărăturilor unei persoane, fie mărirea frecvenţei în consum, 

fie creşterea cantităţii utilizate la fiecare ocazie de consum. Dacă în cazul căi extensive erau 

vizaţi consumatorii potenţiali aici sunt vizaţi consumatorii efectivi ai întreprinderii.  

c) Calea combinată de dezvoltare, care se regăseşte şi cel mai des în practica economică, se 

poate constitui în multiple variante de combinaţii a căilor anterior prezentate. De regulă, 

întreprinderile preferă utilizarea acestei metode pe termen mediu şi lung pentru ca eventualele 

atacuri din partea concurenţilor să nu-i prindă descoperiţi pe una din direcţiile vizate prin 

intermediul primelor două căi.  
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CAPITOLUL IV 

 CERCETĂRI DE MARKETING 
 

  

4.1. Proiectarea cercetărilor de marketing 

 

 Proiectarea de marketing reprezintă prima etapă în realizarea unei cercetări de marketing, ea 

reprezentând practic activitatea de fundamentare ştiinţifică a unui astfel de demers. Scopul ei este 

de a defini obiectivele cercetării de marketing şi aria de cercetare, precum şi de a oferi suportul 

strategic necesar derulării acţiunilor concrete necesare.    
 O definiţie de referinţă a cercetărilor de marketing este cea formulată de AMA la începutul 

anilor `60 ai secolului XX conform căreia cercetarea de marketing reprezintă: culegerea, 

înregistrarea şi analiza sistematică a datelor referitoare la aspectele legate de marketingul 

bunurilor şi serviciilor. 
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 De la specificarea informaţiilor până la analiza şi interpretarea lor, cercetarea de marketing 

urmăreşte să răspundă numeroaselor probleme cu care se confruntă managerii în privinţa alegerii 

celei mai potrivite variante de acţiune. 

În esenţă, rolul cercetărilor de marketing în procesul decizional este pus în evidenţă de 

următoarele coordonate: 

- identifică oportunităţile şi pericolele potenţiale ale mediului în care întreprinderea îşi 

desfăşoară activitatea. 

- fundamentează alegerea unei sau altei alternative decizionale. 

- evaluează eficienţa deciziilor de marketing. 

 Evoluţiile teoretice şi practice din domeniul cercetărilor de marketing au condus la 

dezvoltarea mai multor tipuri de cercetări. Acestea pot fi analizate şi înţelese apelând la mai 

multe criterii de structurare a cercetărilor de marketing. 

a) În funcţie de obiectivul (scopul) cercetării delimităm: 

- cercetări exploratorii; 

- cercetări instrumentale; 

- cercetări descriptive; 

- cercetări explicative (cauzale); 

- cercetări predictive. 

 Cercetarea exploratorie are ca principale obiective: 

- identificarea coordonatelor fenomenului de marketing cercetat; 

- definirea variabilelor şi a ipotezelor care vor fi investigate în cadrul unei cercetări 

ulterioare; 

- stabilirea unor priorităţi de cercetare în funcţie de bugetul şi timpul disponibil; 

- generarea unor noi idei sau concepte de produs. 

Cercetarea instrumentală, cunoscută şi sub numele de cercetare conclusivă sau de 

confirmare are ca scop principal, acela de a-l ajuta pe decident să identifice, să evalueze şi să 

aleagă cel mai adecvat instrument  şi modalităţile de acţiune, într-o anumită situaţie.  

Acest tip de cercetare este recomandat ori de câte ori decidenţii au o idee clară despre tipurile 

de informaţii care le sunt necesare. 

Cercetarea descriptivă are ca principale obiective 

- descrierea caracteristicilor pieţei ţintă vizată; 

- estimarea ponderii în ansamblul populaţiei sau colectivităţii vizate şi a subiecţilor care au 

anumite caracteristici sau au un anumit comportament. 

- stabilirea opiniilor şi percepţiilor referitoare la un produs, o marcă, o întreprindere sau 

un fenomen de marketing. 

- efectuarea de previziuni pe termen scurt, mediu sau lung. 

Pentru a realiza o cercetare descriptivă, cercetătorul poate apela la o paletă largă de metode şi 

tehnici: analiza datelor secundare; sondajul; observarea; simularea. 

 Cercetarea cauzală (explicativă) urmăreşte obţinerea de informaţii despre relaţiile cauză-

efect dintre variabilele marketingului. Acest tip de cercetare se particularizează prin: caracter 

planificat şi structurat; manipularea variabilelor cauzale independente; se desfăşoară într-un 

mediu controlat ceea ce permite monitorizarea unui număr mare de variabile ce ar putea influenţa 

variabila dependentă. 

 De regulă,  în cercetările cauzale se foloseşte experimentul ca metodă de cercetare sub forma: 

testului de piaţă standard; testului de piaţă controlat; testului de piaţă electronic; testului de piaţă 

simulat. 
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Cercetările predictive îşi propun ca obiective realizarea de previziuni pe termen scurt, mediu 

şi lung ale fenomenelor de marketing. 

b) În funcţie de tipul informaţiilor delimităm: 

- cercetarea calitativă 

- cercetarea cantitativă 

Cercetarea calitativă oferă informaţii calitative despre fenomenul de marketing investigat, 

asigurând astfel o mai bună înţelegere a acestuia, spre deosebire de cercetare cantitativă care 

este nevoită să apeleze permanent la cuantificări şi analize cantitative pentru a surprinde 

respectivul fenomen. 

 Indiferent de tipul de cercetare ales, această activitate complexă se cere să fie organizată cu 

maximum de atenţie, să fie integrată în mod organic în strategia de marketing a întreprinderii şi 

să se desfăşoare pe baza unui program care să constituie o componentă a programului general de 

marketing. 

 Un program de cercetări de marketing cuprinde următoarele faze: 

a) faza preliminară a cercetării;  

b) faza de proiectare a cercetării; 

c) faza de realizare a cercetării; 

d) faza de valorificare a cercetării. 

  

  

 

  Faza preliminară a cercetării 

 
 Faza preliminară a cercetării se referă în principal la definirea problemei de cercetat, la 

stabilirea scopului, obiectivelor şi ipotezelor cercetării şi la estimarea valorii informaţiilor 

obţinute prin cercetare. 

În sens larg problema decizională (de cercetat) reprezintă o situaţie favorabilă, reală, cu 

privire la un fenomen de piaţă, pe care decidentul doreşte să o cunoască mai bine şi să o 

valorifice. 

 a) Scopul cercetării reflectă problema ce va fi studiată şi despre care vor fi culese informaţii 

care să permită soluţionarea problemei decizionale. 

 Iată exemplificarea a câtorva probleme decizionale şi a scopurilor cercetării corespunzătoare 

acestora: 

Problema decizională Scopul cercetării 

Care este varianta strategică optimă de 

distribuţie? 

Identificarea avantajelor şi dezavantajelor 

strategiilor de distribuţie plecând de la 

specificul activităţii întreprinderii şi de la 

obiectivele de marketing propuse. 

Care este piaţa pe care trebuie să se lanseze 

produsul „X” ? 

Identificarea segmentelor de piaţă rentabile şi a 

elementelor de poziţionare în cadrul acestora. 

Care este părerea pe care o au consumatorii 

vis-à-vis de produsul „X”?  

Determinarea şi interpretarea opiniilor 

consumatorilor privitoare la elementele 

mixului de marketing ce caracterizează 

produsul „X”.  

Cum promovăm produsul „X” pentru ai 

prelungi ciclul de viaţă? 

Alegerea mixului promoţional capabil să 

relanseze produsul prin evidenţierea unor noi 
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caracteristici sau utilizări.  

 

 b) Formularea obiectivelor, constă în precizarea, la nivel operaţional, a informaţiilor 

necesare pentru alegerea variantei decizionale optime. 

 Exemple de scopuri şi obiective corespunzătoare acestora: 

 

Scopul cercetării Obiective 

Determinarea alternativelor de dezvoltare a 

pieţei actuale a întreprinderii. 
• Identificarea vectorilor de creştere a pieţei. 

• Identificarea direcţiilor de dezvoltare 

utilizând o matrice produs-piaţă. 

• Prezentarea alternativelor strategice de 

dezvoltare evidenţiind avantajele şi 

dezavantajele. 

• Alegerea strategie de dezvoltare şi 

stabilirea programului de implementare. 

Alegerea celei mai bune strategii de preţ pentru 

lansarea noului produs „X”. 
• Cuantificarea costurilor totale necesare 

realizării şi comercializării produsului. 

• Măsurarea pieţei ţintă potenţiale. 

• Identificarea nivelului veniturilor. 

• Studierea numărului şi dinamicii 

concurenţei potenţiale. 

• Studierea preţurilor concurenţilor. 

Identificarea şi alegerea mijloacelor de 

promovare cu largă audienţă în rândul  

consumatorilor ţintă. 

• Identificarea zonelor şi evenimentelor cu 

un public numeros din categoria selectată a 

forma piaţa ţintă. 

• Identificarea şi contractarea celor mai 

populare posturi de radio şi televiziune. 

• Identificarea cotidianelor şi săptămânalelor 

cu cel mai mare tiraj.   

• Identificarea şi alegearea filmelor 

cinematografice cu cel mai mare succes la 

public. 

 

 De regulă, obiectivele cercetării se diferenţiază în funcţie de importanţa lor în obiective 

centrale (prioritare) şi obiective secundare, care chiar dacă au o importanţă mai mică, contribuie 

efectiv la realizarea scopului cercetării. 

 c) Definirea ipotezelor cercetării, se referă la anticiparea răspunsurilor la problemele 

investigate. 

 Exemple de obiective şi ipoteze corespunzătoare acestora: 

Obiectivul Exemple de ipoteze 

Atragerea unui distribuitor specializat cu cel 

mai sigur sistem de livrare din zona Moldovei. 
• Majoritatea distribuitorilor îşi asumă 

riscurile deteriorării sau distrugerii mărfii pe 

timpul transportului. 

• Doar 2/3 din distribuitori deţin maşini de 

transport proprii asigurate pentru furt şi 
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distrugeri. 

• Există posibilitatea ca ditribuitorii renumiţi 

să fie aglomeraţi şi astfel să apară întârzieri 

care să afecteze integritatea mărfii. 

Implementarea unui sistem de fidelizare a 

consumatorilor pe bază de abonament la o 

revistă cu caracter ştiinţific. 

• Abonametul poate fi oportun deoarece este 

văzut ca o modalitate de economisire de către 

client şi-l scuteşte de grija achiziţiei. 

• Clienţii vor fi interesaţi de mai multe 

variante de abonament dintre care să poată 

alege. 

• Este posibil ca doar 15-20% din clienţi 

interesaţi de abonamente să opteze pentru cele 

cu o durată de 1 an deoarece costul este ridicat. 

• Clienţii care publică articole ştiinţifice vor 

dori să aibă reduceri la plata abonamentului. 

 

 De regulă, operaţiunea de formulare a ipotezelor se particularizează prin aceea că foloseşte 

anumite cuvinte şi expresii cum ar fi „majoritatea”, „mai mare decât”, „cea mai mare parte”, sau 

cifre absolute sau relative. 

În sfârşit, se impune atenţiei şi faptul că în formularea ipotezelor specialiştii pot apela şi 

apelează atât la cunoştinţele teoretice şi experienţa acumulată de cercetător, cât şi la rezultatele 

unei cercetări exploratorii anterioare, sau chiar la concluziile unei astfel de cercetări.  

  Faza de proiectare a cercetării 

 

 Această fază se referă la: 

- alegerea surselor de informaţii; 

- selectarea modalităţilor de culegere şi sistematizare a informaţiilor; 

- stabilirea bugetului şi programarea în timp a cercetării. 

 În această fază, deciziile cercetătorului privesc tipul, sursa, şi identitatea informaţiei. 

 După tipul lor informaţiile culese se clasifică în: 

- informaţii care servesc pentru cercetarea relaţiilor cauzale între variabilele cercetate; 

- informaţii cu ajutorul cărora se studiază relaţiile de asociere dintre variabile. 

După sursa de provenienţă, delimităm: 

 - informaţii primare, sunt cele obţinute special pentru realizarea obiectivelor cercetării 

respective, cum sunt informaţiile despre: populaţia unei localităţi, judeţ, zonă etc; un anumit 

segment de consumatori potenţiali; reprezentanţi ai unor întreprinderi; organizaţii; instituţii; 

experţi din diferite domenii. 

 - informaţii secundare, sunt date culese şi prelucrate anterior, în vederea realizării anumitor 

obiective, dar care pot fi utilizate pentru îndeplinirea scopului altei cercetări de marketing. De 

regulă, informaţiile secundare pot fi obţinute din următoarele surse: 

o documentele interne ale întreprinderii; 

o rapoartele unor cercetări de marketing anterioare; 

o rapoartele unor organisme interne sau internaţionale; 

o reviste şi cărţi de specialitate; 

o buletine şi anuare statistice; 

o baze de date computerizate. 
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 După originea sursei în raport cu organizaţia care solicită informaţiile, înformaţiile se 

structurează în: 

- informaţii culese din surse interne, respectiv din: 

o evidenţa internă a întreprinderii; 

o sistemul informaţional managerial; 

o specialiştii din compartimentul de marketing sau din alte compartimente; 

o salariaţii; 

o publicaţiile editate de întreprinderi. 

- informaţii provenind din surse externe: 

o consumatorii sau utilizatorii finali ai bunurilor şi serviciilor oferite; 

o partenerii de afaceri; 

o firmele de consultanţă; 

o organismele specializate; 

o publicaţii editate de diferite instituţii; 

o rapoartele unor organizaţii internaţionale. 

 După identitatea sursei delimităm: 

- informaţii culese de la indivizi: 

o comportamente de cumpărare şi consum a unor bunuri şi servicii; 

o atitudinea faţă de un anumit fenomen, produs, serviciu, marcă etc. 

- informaţii culese de la familii şi gospodării; 

- informaţii culese de la organizaţii şi organisme. 

Alegerea sursei se va face în funcţie de informaţiile pe care cercetătorul doreşte să le obţină, 

respectiv în funcţie de obiectivele şi scopul cercetării. 

Exemple: 

Scopul cercetării Posibile surse de informaţii 

Determinarea audienţei unui 

reportaj economic despre 

întreprinderea „X” transmis 

pe un post de televiziune 

privat în slotul orar 2200-

2300 

- Persoanele cu vâsta cuprinsă între 18-49 ani, din mediul urban.  

- Posesorii de televizoare care aveau aparatul deschis în acel slot 

orar şi care au urmărit respectivul post TV. 

- Surse secundare (statisticile realizate de instituţiile abilitate şi de 

postul de televiziune respectiv).  

Identificarea celor mai 

convenabili dealeri 

autohtoni din domeniul 

calculatoarelor. 

- Reviste de specialitate. 

- Rapoartele de vânzare ale importatorilor de hard şi soft. 

- Specialişti IT de la firme. 

- Persoanele cu vârste cuprinse între 15 şi 45 ani. 

- Cluburi pentru pasionaţii de calculatoare. 

- Internet. 

Analiza dinamicii mediului 

concurenţial în domeniul 

constructorilor de maşini. 

- Reviste şi emisiuni radio-tv de specialitate. 

- Asociaţiile de automobilişti. 

- Statistici şi rapoarte de vânzări ale producătorilor, importatorilor 

şi dealerilor. 

- Statistici oficiale. 

- Agenda expoziţională a târgurilor auto. 

- Populaţie. 

- Reprezentanţii celor mai importante firme de servicii auto 

(service, spălătorii, leasing). 
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- Reprezentanţii întreprinderilor din amonte (furnizorii) şi din aval 

(utilizatorii industriali de maşini). 

 

 Faza de realizare a cercetării 

În această fază cercetătorul trebuie să asigure: 

- recoltarea informaţiilor; 

- prelucrarea informaţiilor; 

- analiza şi interpretarea informaţiilor; 

- redactarea raportului de cercetare. 

 

Faza de valorificare a cercetării 

În această fază se realizează materializarea rezultatelor cercetării în decizii şi acţiuni concrete 

menite să verifice eficienţa demersului realizat. Ea aparţine conducerii de marketing a 

întreprinderii şi celor care se vor ocupa concret de implementarea recomandărilor făcute de către 

cercetător.  

 De regulă, faza de valorificare a rezultatelor cercetării comportă următoarele etape: 

a) realizarea programului de punere în aplicare a rezultatelor cercetării; 

b) implementarea soluţiilor cercetării; 

c) evaluarea efectelor valorificării rezultatelor cercetării. 

 

 

 

 

 

4.2. Măsurarea şi scalarea fenomenelor în 

cercetările de marketing 

 
 Măsurarea şi scalarea fenomenelor reprezintă acea etapă dintr-o cercetare de marketing când 

se stabilesc criteriile de calculare, evaluare şi analiză a datelor culese, în scopul de a oferi 

instrumentele de interpretare necesare realizării unui demers ştiinţifico-practic. 

 

 4.2.1. Definiţii şi cerinţe 
 
 În proiectarea unei cercetări de marketing, o importanţă deosebită o are alegerea 

modalităţilor de măsurare şi scalare a fenomenelor investigate. 

 Măsurarea reprezintă procesul de exprimare simbolică, numerică sau nenumerică, a gradului 

în care un obiect sau fenomen posedă o anumită caracteristică sau proprietate. Instrumentul cu 

ajutorul căruia se realizează măsurarea poartă denumirea de scală.  

 Activitatea de construire a scalelor se numeşte scalare. 

 În elaborarea unei scale este obligatorie respectarea următoarelor două cerinţe: 
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- scala trebuie să fie inteligibilă de către subiecţii de la care se culege informaţia; 

- scala trebuie să diferenţieze diferitele niveluri de intensitate ale proprietăţilor obiectului 

sau fenomenului cercetat. 

 

 4.2.2. Tipuri de scale 
 

 Există mai multe tipuri de scale. Cea mai cunoscută modalitate de clasificare aparţine lui S. 

S. Stevens. Astfel, se consideră că pentru scalarea datelor ce se culeg prin cercetarea de 

marketing se pot utiliza patru tipuri de scale, care se grupează în două categorii: 

 a) Scale nemetrice sau neparametrice , care pot fi: 

o Nominale  

o Ordinale 

 b) Scale metrice sau parametrice, care pot fi: 

o Interval  

o Proporţionale 

   Comparativ celor patru tipuri de scale se pot analiza astfel: 

Tipuri de scale Caracteristici şi delimitări 

Nominală - permite clasificarea subiecţilor cercetaţi în două sau mai multe grupe 

- nu permite ordonarea variantelor cercetate în funcţie de criteriul ales 

Ordinală - permite clasificarea subiecţilor cercetaţi în două sau mai multe grupe 

- permite ordonarea variantelor cercetate în funcţie de criteriul ales 

- nu permite măsurarea distanţelor dintre variabilele cercetate 

Interval - permite clasificarea subiecţilor cercetaţi în două sau mai multe grupe 

- permite ordonarea variantelor cercetate în funcţie de criteriul ales 

- permite măsurarea distanţelor dintre variabilele cercetate 

- nu permite multiplicarea cu sau divizarea unui număr de pe scală la altul 

Proporţională - permite clasificarea subiecţilor cercetaţi în două sau mai multe grupe 

- permite ordonarea variantelor cercetate în funcţie de criteriul ales 

- permite măsurarea distanţelor dintre variabilele cercetate 

- permite multiplicarea cu sau divizarea unui număr de pe scală la altul 

  

 4.2.3. Metode de scalare 
 
 Pentru măsurarea fenomenelor, în funcţie de tipurile de scale prezentate, se poate apela la o 

paletă largă de metode: 

a) Diferenţiala semantică,  

   b) Scala lui Likert  

c) Metoda ordonării rangului  

d) Modelul Fishbein-Rosenberg  
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4.3. Metode şi tehnici de culegere şi analiză a 

informaţiilor în cercetările de marketing 

 În general, metodele şi tehnicile de cercetare se clasifică în: 

• metode de obţinere a informaţiilor; 

• metode de analiză şi evaluare a informaţiilor; 

• metode de previziune. 

 

 4.3.1. Metode de obţinere a informaţiilor în cercetările 

de marketing 
 
 Cele mai importante metode de obţinere a informaţiilor pentru cercetările de marketing sunt: 

- Investigarea surselor secundare; 

- Cercetarea directă; 

- Experimentele de marketing 

- Simularea 

 

     4.3.1.1. Investigarea surselor secundare 
 

 Informaţiile provenite din surse secundare reprezintă, de regulă, punctul de plecare în 

procesul documentării pe care-l implică o cercetare de marketing. 

 Există, în principal, două tipuri de surse secundare care pot fi folosite în procesul cercetării: 

 a) surse interne, care au fost create, înregistrate sau generate de către întreprindere: 

- înregistrările contabile care pot oferi informaţii cu privire la vânzări, cheltuieli cu 

publicitatea, distribuţia etc, preţuri; 

- rapoartele forţelor de vânzare; 

- studiile anterioare realizate de întreprindere; 

- scrisori ale consumatorilor; 

- documente ale altor compartimente din cadrul întreprinderii etc. 

b) surse externe întreprinderii: 

- anuare şi publicaţii statistice; 

- publicaţii ale camerelor de comerţ; 

- publicaţii ale guvernului; 

- presa cotidiană şi periodică de specialitate; 

- rapoarte ale instituţiilor specializate în furnizarea de informaţii de afaceri sau baze de date 

etc. 

-  

4.3.1.2. Cercetarea directă  
 

 Aşa cum demonstram mai sus, uneori informaţiile obţinute din surse secundare prezintă o 

serie de limite, motiv pentru care se apelează şi la informaţii obţinute cu ajutorul metodelor de 

cercetare directă. Cu ajutorul metodelor de cercetare directă informaţiile se obţin direct de la 
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prestatorii lor: consumatorii individuali, utilizatorii instituţionali, producătorii de bunuri şi 

servicii, intermediarii etc. 

Tipologia metodelor de obţinere a informaţiilor prin cercetarea directă este foarte întinsă, 

cele mai reprezentative fiind: observarea şi ancheta. 

 

 Observarea, ca metodă de cercetare exploratorie sau descriptivă, presupune  în general, 

investigarea sistematică, pe baza unui plan dinainte elaborat, cu ajutorul unor instrumente 

adecvate, a unei anumite colectivităţi de piaţă, de la care se culeg informaţii, fără antrenarea ei 

directă, obiectul observării fiind: 

• comportamentul individual şi/sau interacţional al oamenilor; 

• manifestările asociate acestuia. 

 În procesul observării există trei posibilităţi de înregistrare a datelor: 

• înregistrarea în timpul observării de către cercetător (exemplu: observarea comportării 

produsului la utilizator sau observarea procesului de cumpărare într-un magazin); 

•  folosirea unor aparate de tip video şi/sau audio în târguri, expoziţii, puncte de vânzare 

care înregistrează comportamentele consumatorului şi/sau utilizatorului; 

• implicarea observatorului în derularea faptelor şi înregistrarea post-factum a datelor (la 

consfătuiri cu consumatorii/utilizatorii sau ca vânzător direct). 

 Metoda observării are avantajul obiectivităţii datelor dar are o utilizare limitată vizând în 

principal fenomenele localizate în timp şi spaţiu, vizibile şi relativ simple. 

 

 Ancheta constă în culegerea directă de date sau informaţii despre entităţi de piaţă, informaţii 

care pot fi verificate şi generalizate apoi la nivelul colectivităţii din care a fost extras eşantionul. 

 Există mai multe tipuri de anchete aplicabile cercetării de marketing: 

A. Anchetele globale realizate asupra întregii colectivităţii cercetate. Ele se mai numesc şi 

recensăminte şi se organizează periodic pentru a identifica anumite caracteristici ale populaţiei. 

 Întreprinderile pot face astfel de anchete pentru a cunoaşte utilizatorii potenţiali şi efectivi ai 

bunurilor de consum productiv. 

B. Anchetele prin sondaj. În majoritatea cazurilor, informaţiile necesare fundamentării deciziilor 

de marketing se obţin cu ajutorul anchetelor prin sondaj cunoscute şi sub numele de cercetări 

selective. Cercetarea selectivă se detaşează de ancheta globală prin avantajele pe care le oferă: 

- obţinerea informaţiilor într-un timp mai scurt; 

- flexibilitatea comunicării verbale sau scrise cu intervievaţii; 

- posibilitatea folosirii unui personal calificat pe parcursul cercetării; 

- posibilitatea anticipări comportamentului viitor al unităţii de sondaj/cercetare; 

- posibilitatea generalizării datelor la nivelul colectivităţii din care a fost extras eşantionul; 

Dar, nu întotdeauna cercetarea selectivă este plină de virtuţi. Faptul că se bazează pe 

declaraţiile respondenţilor (care uneori sunt nesincere, lipsite de profesionalism) poate genera 

erori în ceea ce priveşte: 

• eşantionarea; 

• formularea întrebărilor; 

• culegerea, prelucrarea şi analiza informaţiilor. 

 Se practică o mare diversitate de tipuri de sondaje: 

 Sondajele clasice care se împart în: 

 a) personale: informaţiile se culeg de către operatorul de interviu prin comunicarea directă cu  

respondentul; 
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 b) telefonice: informaţiile necesare unei cercetări de marketing se obţin de operatorul de 

interviu cu ajutorul întrebărilor telefonice adresate respondentului. 

Sondaje asistate de calculator 

 a) personale: respondentul îşi autoadministrează chestionarul care este prezentat pe monitorul 

calculatorului personal, în prezenţa unui operator. 

 b) telefonice: chestionarul afişat pe monitorul calculatorului este administrat telefonic 

respondentului de către operatorul de interviu. 

 c) activate de voci computerizate prin intermediul cărora respondentul răspunde la întrebările 

auzite, tastând, de fiecare dată corectitudinea răspunsului, prin apăsarea pe o anumită tastă. 

Sondaje online realizate pe Web: în acest caz, informaţiile necesare unei cercetări de 

marketing se obţin cu ajutorul chestionarului administrat pe Web respondenţilor eşantionului. 

Acest tip de sondaje se particularizează prin mai multe caracteristici: 

• informaţiile necesare se obţin într-un timp mult mai scurt; 

• costurile implicate sunt mult mai mici; 

• sondajul este organizat şi desfăşurat într-un singur loc, culegerea informaţiilor 

făcându-se din birou. 

• informaţiile obţinute au un grad ridicat de relevanţă; 

• prelucrarea lor se face fără intervenţia omului. 

 C. Anchete repetitive care constau în a pune periodic aceleaşi întrebări aceloraşi persoane 

pentru a culege informaţii identice cu scopul urmăririi evoluţiei în timp a fenomenului investigat. 

 Orice anchetă, oricare ar fi tipul său, presupune rezolvarea a trei probleme principale: 

stabilirea eşantionului, redactarea chestionarului şi administrarea lui în vederea colectării datelor. 

 

  Stabilirea eşantionului 

 

 O problemă de eşantionare cuprinde, la rândul ei, trei decizii: 

a) definirea unităţii de sondaj; 

b) stabilirea mărimii eşantionului; 

c) selectarea unităţilor care vor face parte din eşantion. 

➢ Eşantionul reprezintă o subcolectivitate extrasă aleatoriu din colectivitatea generală, de 

la care se preiau informaţiile în scopul generalizării ulterioare a concluziilor cercetării. 

       Eşantionul se bazează pe un principiu matematic care spune că opiniile unui număr relativ 

mic de persoane vor fi reprezentative pentru o colectivitate mare, dacă eşantionul are o anumită 

mărime şi structură. Înseamnă că mărimea şi structura eşantionului trebuie astfel realizate, încât 

eşantionul să fie reprezentativ în raport cu colectivitatea generală din care a fost extras. 

       Reprezentativitatea unui eşantion este asigurată atunci când fiecare unitate din colectivitatea 

generală are aceeaşi şansă (ca şi celelalte) de a fi inclusă în eşantion şi reproduce, corespunzător, 

segmentele colectivităţii cercetate. Numai când există certitudinea că alegerea componentelor 

eşantionului s-a făcut aleatoriu şi independent de elementele subiective, se poate aplica cu 

validitate teoria matematică a selecţiei, iar calculul probabilistic va permite stabilirea limitelor 

erorii consimţite în operaţia de substituire a eşantionului în locul colectivităţii generale, a părţii 

în locul întregului. 

       Dimensiunea eşantionului este stabilită în funcţie de omogenitatea sau eterogenitatea 

colectivităţii din care este extras, folosindu-se ca unitate de măsură abaterea medie pătratică a 

dispersării unităţilor din colectivitate. Dacă colectivitatea este omogenă, atunci câteva exemplare 

extrase pot să constituie un eşantion suficient de reprezentativ pentru a caracteriza întreaga 
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colectivitate. Cu cât însă, neomogenitatea colectivităţii este mai mare, cu atât mai mare trebuie să 

fie eşantionul ales pentru a oferi o anumită încredere în reprezentativitatea lui.    

        

 Chestionarul  

 În esenţă, chestionarul este un set formalizat de întrebări, conceput pentru a genera datele 

necesare realizării unei cercetări de marketing. 

 În proiectarea chestionarului trebuie să se respecte cel puţin două cerinţe: 

- informaţia obţinută să fie utilă managementului în luarea deciziilor; 

- timpul (ca durată, ca întindere) să nu erodeze calitatea informaţiei. 

Procesul redactării chestionarului comportă parcurgerea mai multor etape distincte, dar legate 

între ele şi înlănţuite într-o anumită ordine, după cum urmează: 

a) Definirea obiectivelor cercetării şi redactarea lor sub forma unui punctaj al problemelor 

de rezolvat sau al informaţiilor de cules. Ca urmare, obiectivele cercetării vor lua forma 

întrebărilor la care trebuie să răspundă chestionarul; practic fiecare obiectiv, ipoteză şi variabilă 

trebuie să-şi găsească reflectarea adecvată în structura chestionarului, jucând un rol esenţial în 

selectarea tipului de întrebare şi a formei de răspuns utilizate. 

b) Formularea întrebărilor, definirea subiecţilor anchetaţi şi evaluarea necesarului de 

informaţii. Această etapă constă în redactarea unei liste de întrebări potenţiale ce ar putea aduce 

informaţii utile cercetării.  

 Sursele de informaţii sunt subiecţii (respondenţii) care răspund chestionarului. Aceştia sunt 

abordaţi în mod diferenţiat în funcţie de caracteristicile lor tipologice. Pentru ca utilitatea 

răspunsurilor să fie maximă, în această etapă  accentul trebuie să cadă pe modul de structurare a 

întrebărilor, apelând la unul din numeroasele tipuri de întrebări existente: 

• Întrebări deschise: acestea sunt întrebări nestructurate, care permit respondentului 

să-şi formuleze singur răspunsurile, folosind cuvinte proprii şi fără să se limiteze la variantele de 

răspuns. De regulă prin întrebări deschise se urmăreşte: obţinerea de sugestii; înţelegerea mai 

riguroasă a răspunsului dat la o întrebare anterioară; argumentarea mai solidă a răspunsului; 

testarea memoriei, a cunoştinţelor subiectului. 

• Întrebări închise: acestea sunt întrebări structurate, care permit respondentului să 

aleagă din două sau mai multe variante de răspuns. 

• Întrebări mixte: reprezintă o combinaţie între întrebările închise şi cele deschise. 

Este posibil ca variantele de răspuns ale unei întrebări închise să nu fie satisfăcătoare pentru 

respondent, el având o altă opinie şi atunci i se asigură o variantă distinctă solicitându-i-se un 

răspuns ca la o întrebare deschisă. 

 c) Validarea preliminară a întrebărilor din lista provizorie. Este etapa în care se selectează şi 

se reţin din lista de întrebări potenţiale acelea care respectă următoarele trei condiţii: 

- inteligibilitatea întrebărilor care se evaluează în raport cu educaţia, cultura, preocupările 

şi specializarea subiecţilor cărora le vor fi adresate.  

- capabilitatea, se referă la capacitatea întrebărilor de a primi răspunsuri clare şi precise de 

la cei intervievaţi. 

- confidenţialitatea, sinceritatea; se referă la probabilitatea ca subiecţii interogaţi să 

dorească să răspundă sincer la întrebări mai puţin discrete sau chiar indecente.  

 Din perspectiva acestor criterii, sunt valide acele întrebări pe care subiecţii le înţeleg, pot să 

le răspundă şi vor să le răspundă sincer. 
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 Respectarea acestor condiţii-criterii depinde foarte mult şi de calitatea formulării 

întrebărilor. În acest scop, cercetătorul trebuie să respecte o serie de recomandări, reguli şi 

principii, respectiv: 

• întrebările trebuie să fie clare, precise; 

• întrebările trebuie să fie scurte. De regulă, întrebările lungi cu peste 10-14 

cuvinte sunt dificil de urmărit; 

•  întrebările, ca preponderenţă în chestionar, să fie indirecte; întrebările indirecte 

fiind acelea în care scopul chestionării rămâne ascuns.  

• întrebările trebuie să fie accesibile subiecţilor anchetaţi; se preferă întrebările la 

care subiectul anchetat răspunde pe baza faptelor şi a propriei sale experienţe, şi nu pe baza unor 

supoziţii, ipoteze, aspiraţii etc. 

• întrebările să evite menţionarea de nume specifice de marcă sau de producător; 

• se recomandă evitarea întrebărilor care solicită excesiv memoria subiectului; 

• ca regulă generală, o întrebare trebuie să se refere la o singură problemă şi nu la 

două sau mai multe simultan; 

• întrebările să fie astfel formulate încât să permită o singură interpretare posibilă 

indiferent de mediul social din care provine intervievatul, nivelul de educaţie al acestuia, zona 

geografic. 

• formularea întrebărilor trebuie să permită răspunsuri care pot fi uşor şi operativ 

înregistrate; 

• să se evite formularea de întrebări inutile care complică chestionarul.  

 d) Ordonarea şi gruparea întrebărilor este etapa care se impune aproape de la sine deoarece 

eficacitatea unui chestionar este determinată nu numai de calitatea formulării întrebărilor dar şi 

de modul de aranjare a lor într-o anumită ordine, gruparea lor după anumite criterii tematice şi 

structurarea datelor astfel încât să se asigure o bună fluenţă a comunicării, o bună menţinere a 

cotei de interes a subiecţilor intervievaţi şi, nu în ultimul rând, o bună recoltă de informaţii 

sintetizate şi operaţionale. 

 Practica comunicării interumane şi cercetările de piaţă au impus, din această perspectivă, 

câteva reguli generale, utile în redactarea chestionarului: 

- înainte de a se adresa prima întrebare, este necesar un protocol de deschidere a 

comunicării şi o scurtă introducere; 

- chestionarul propriu-zis începe cu o întrebare filtru. Întrebările filtru sunt acele întrebări 

care au rolul de a stabili dacă respondentul este suficient de calificat pentru a putea răspunde şi a 

furniza genul de informaţii dorit de cercetător.  

- după întrebarea filtru, urmează întrebările deschise care permit respondentului să 

răspundă liber, chiar de la începutul  interviului dându-i un sentiment de încredere şi de 

participare efectivă care ajută comunicarea. 

- din loc în loc, chestionarul este punctat cu întrebări relaxante sau stimulative care să 

permită răspunsuri sincere. Acestea sunt de fapt întrebări de control care verifică sinceritatea şi 

verosimilitatea răspunsurilor. 

- la finalul chestionarului sunt plasate, de regulă, întrebările cu rol de identificare şi 

clasificare, care pot viza aspecte sensibile sau cu caracter confidenţial (numele, vârsta, religia, 

profesia).  

e) Testarea chestionarului pe un eşantion pilot este o etapă obligatorie în redactarea unui 

chestionar; fără testarea şi validarea preliminară a acestuia, nu se poate trece la redactarea finală 
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şi multiplicarea sa într-un număr de exemplare. Tot în această etapă se definitivează şi soluţiile 

de măsurare, scalare, tabelare şi  prelucrare a răspunsurilor oferite de respondenţi.  

f) Redactarea finală, tehnoredactarea şi prezentarea chestionarului este etapa care încheie 

procesul de elaborare a acestuia.  

 

Studiile motivaţionale în cercetările de marketing 

 Studiile motivaţionale, denumite adesea şi studii calitative sau în profunzime (pentru a le 

delimita de cele cantitative bazate pe anchete clasice, cu chestionare), au ca obiect 

comportamentele mentale ale unui public privind nevoile, dorinţele, motivaţiile şi diferitele 

aspecte ale imaginilor faţă de produse, mărci sau întreprinderi. 

 Ca urmare se face apel la metode indirecte inspirate din tehnicile psihologiei aplicate, cum 

sunt: 

a) Convorbirile libere. În acest caz, intervievatul este lăsat să vorbească liber despre subiectul 

investigat, fără a i se pune întrebări, înregistrându-l doar pe bandă magnetică. Rolul 

anchetatorului se reduce în acest caz la lansarea şi întreţinerea unei discuţii pe o temă de interes 

pentru cercetător. 

b) Discuţiile în grup, constau în a reuni câteva persoane şi a le lăsa să vorbească între ele despre 

un anumit subiect. Există păreri că în astfel de situaţii, indivizii tind să devină comunicativi şi 

sinceri, dar şi păreri că indivizii pot să ascundă anumite aspecte despre subiectul discutat.  

c) Testele proiective, constau în a determina o persoană să vorbească despre un subiect exterior 

ei, asupra căreia aceasta îşi proiectează propriile idei, propria personalitate în funcţie de modul 

cum empatizează şi înţelege problema respectivă. Se dezvăluie astfel motivaţiile, intenţiile şi 

caracteristicile de personalitate ale persoanelor investigate.  

 Pentru fiecare problemă trebuie construit un test diferit. Se disting astfel: 

- teste asociative care presupun asocierea unor cuvinte, reprezentări, imagini drept stimuli 

pentru răspunsuri. De exemplu, se prezintă publicului câteva fotografii cu mărci de autoturisme 

şi câteva cu personaje tipice şi se cere asocierea între ele. 

- teste de completare a unor fraze neterminate de tipul: „pentru a rezolva cererea 

produsului A trebuie …”; 

- teste constructive sunt cele care cer subiectului să aducă aprecieri sau precizări privind o 

situaţie dată, prezentate cu fotografii, imagini, sunete etc. 

- inventare de personalitate care se desfăşoară fie sub forma unei liste de trăsături, fie a 

unor liste de cumpărături pe baza cărora subiecţii sunt solicitaţi să-şi exprime opiniile. 

  

 4.3.1.3. Experimentul în cercetările de marketing 
 

  Teoria şi practica cercetărilor de marketing sugerează posibilitatea obţinerii de informaţii 

şi prin intermediul experimentului de piaţă. 

 Experimentul de marketing reprezintă o metodă complexă de cercetare, ce constă în 

provocarea intenţionată a unor modificări în starea sau evoluţia unui fenomen, pentru obţinerea 

unor informaţii sau verificarea în practică a anumitor ipoteze, cu scopul luării unor decizii 

adecvate de marketing. 

 Terenul cel mai prielnic pentru desfăşurarea experimentelor de marketing este însăşi piaţa. În 

mod concret, după natura temei experimentului, după nivelul la care se organizează, locul de 

desfăşurare a experimentului va fi diferit. În unele cazuri el se va realiza în cadrul magazinelor, 
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al expoziţiilor şi târgurilor, alteori el va cuprinde localităţi sau zone întregi (cazul experimentării 

efectului unui anunţ publicitar). 

Unităţile comerciale cuprinse în sfera experimentului, respectiv cele în care se operează 

experimentele se numesc magazine de probă sau grupul de experimentare. 

Dacă experimentul se realizează la nivelul unei pieţe teritoriale (un oraş sau un judeţ) acesta 

se va numi „piaţă de probă”.  

Dar, sfera observaţiilor nu se limitează, în toate cazurile, la magazinele (sau pieţele) de 

probă, unde se manevrează o anumită variabilă, respectiv unde se introduce o anumită 

schimbare. Este necesară şi compararea rezultatelor obţinute cu situaţiile presupuse normale, 

neinfluenţate de modificări ale variabilelor în cauză. 

Uneori această comparare se face cu rezultatele obţinute în acelaşi magazin (piaţă) în 

perioadele anterioare intervenţiei experimentatorului. Alteori însă, este mai indicată compararea 

rezultatelor referitoare la acelaşi interval de timp, furnizate de magazinele sau pieţele „de 

probă”, cu cele obţinute la celelalte magazine (pieţe) obişnuite. 

Aşadar, sfera observaţiei poate cuprinde şi magazinele sau pieţele asupra cărora nu operează 

schimbările presupuse de experiment; acestea din urmă se numesc magazine (pieţe) „martor” 

sau de control.  

 

 4.3.1.4. Simularea 
 

 Informaţii preţioase în legătură cu fenomenele de marketing se pot obţine şi prin folosirea 

tehnicilor de simulare. Acestea presupun următoarele proceduri: 

- construierea unor modele care să reprezinte fenomenele şi procesele de marketing; 

- desfăşurarea unor experimente pe aceste modele, prin utilizarea metodelor de simulare în 

locul fenomenelor reale. 

 Un sistem tipic de simulare, utilizat în cercetările de marketing, este format din următoarele 

componente: modelul; jucătorii sau operatorii simulării; date de intrare; date de ieşire. 

Obiectivele simulării pot fi multiple, dar mai importante sunt: 

- determinarea formei funcţionale de exprimare a legăturilor dintre fenomenele cercetate şi 

estimarea valorilor parametrilor modelului. 

- testarea diferitelor căi de acţiune care nu pot fi formulate în mod explicit în cadrul 

modelului (de exemplu se pot testa efectele diferitelor mixuri de marketing asupra vânzărilor 

unui produs, a cotei de piaţă a acestuia). 

- determinarea valorilor optime sau sub optime ale variabilelor controlate (de exemplu 

găsirea combinaţiei celei mai corespunzătoare între cheltuielile cu depozitarea, stocarea şi 

transportul produselor astfel încât să fie minimizat cotul total cu aceste activităţi logistice). 

- studierea proceselor de tranziţie între diferitele fenomene de marketing (de exemplu 

evoluţia în timp a disribuţiei preferinţelor consumatorilor pentru câteva sortimente ale unui 

produs).  

- realizarea unor teste de senzitivitate prin intermediul cărora se cercetează 

comportamentul modelului la variaţia diferiţilor factori de influenţă care pot cauza unele 

schimbări (de exemplu, evoluţia vânzărilor unui produs în funcţie de diferitele stări ale 

conjuncturii pieţei). 

- structurarea mai bună a problemei investigate şi determinarea soluţiilor propuse pentru 

realizarea acesteia. 
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4.4. Analiza informaţiilor în cercetările de 

marketing   

 

După recoltarea informaţiilor de la subiecţii vizaţi urmează analiza acestora. În acest scop, o 

atenţie deosebită se acordă selectării modalităţilor de analiză adecvate a scopului propus. 

Metodele de analiză pot fi grupate după criterii diferite, cum sunt: 

a) tipul de scală utilizat: nominală; ordinală;  interval; proporţională.  

b) numărul eşatioanelor analizate: unul; două; mai mult de două.   

c) natura relaţiei dintre aceste eşantioane: dependente; independente. 

d) numărul variabilelor considerate: una; două; mai mult de două. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V 

 Cosumul, cererea şi comportamentul 

consumatorului 
 

 
 Investigarea şi satisfacerea nevoilor consumatorilor, se realizează în urma unui proces 

complex de cercetare a pieţei şi a comportamentului consumatorului, care urmăreşte circuitul 

prin care nevoile satisfăcute de mărfuri reapar din nou, sub formă de cerere (fig.1).   

 

  Sfera consumului   Sfera pieţei 

 

   Nevoile de    Cerere de   
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     consum      consum 

 

 

 

 

    Consum            Cumpărare de 

      efectiv       mărfuri 

 

 

   Fig.1. – Circuitul nevoie-consum 

 

   

 

5.1. Locul cercetării consumului în 

preocupările marketingului 

 

 

 

 Consumul reprezintă utilizarea finală a bunurilor şi serviciilor pentru satisfacerea nevoilor 

materiale şi spirituale, constituind astfel ultima etapă în procesul reproducţiei.  

  

 Analiza consumului vizează aspecte atât de natură cantitativă, cât şi de natură structural-

calitativă. 

 Pentru analiza calitativ-structurală a consumului este necesar a se utiliza o serie de criterii de 

structurare, dintre care reţinem: 

• Destinaţia finală a bunurilor şi serviciilor, în raport de care delimităm: 

a) consum productiv (consum de prodfactori) care vizează utilizarea de bunuri şi servicii în 

vederea realizării altor bunuri şi servicii de complexitate superioară. Un astfel de consum are o 

motivaţie şi un caracter predominant raţional.  

 b) consum neproductiv (consum de satisfactori) care vizează satisfacerea nevoilor 

consumatorilor finali individuali sau colectivi. Chiar dacă nu este un consum strict raţional şi 

consumatorii finali adesea utilizează criterii de cumpărare obiective de natură economică şi  

tehnică. 

   

5.2. Nevoile de consum – obiect al cercetărilor 

de marketing 
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Nevoile umane reprezintă ansamblul trebuinţelor obiectiv necesare ale oamenilor, de natură 

materială sau spirituală. Atunci când acestea îşi găsesc un corespondent într-un bun sau serviciu, 

devin nevoi de consum.  

Nevoile de consum se caracterizează prin câteva particularităţi: 

- dinamismul pronunţat: nevoilor le este specifică lărgirea nelimitată, aflată sub incidenţa 

progresului tehnico-ştiinţific şi a creşterii gradului de cunoaştere.  

- derivând din nevoile umane, nevoile de consum au un caracter obiectiv, uneori obligatoriu, 

alteori pornind din dorinţa omului de a se perfecţiona.. 

- nevoile de consum sunt elastice în raport cu gradul lor de satisfacere, intensitatea  acestora 

scăzând proporţional cu creşterea cantităţii consumate sau cu creşterea duratei de consum. 

- au un caracter reproductibil şi motivator (energizant), satisfacerea uneia generând apariţia 

altora. 

 

5.2.1.  Clasificarea şi ierarhizarea nevoilor de consum 
 

Criteriile mai importante folosite pentru clasificarea nevoilor de consum sunt: 

a) După natura lor:    

- nevoi productive care determină „acţiuni producătoare” menite a valorifica potenţialul de 

care dispune fiecare individ sau întreprindere în scop lucrativ.    

- nevoi neproductive care determină „acţiuni consumatoare” menite a întrebuinţa resursele 

de care dispune fiecare individ sau întreprindere în scop recreativ. 

b) După solvabilitate:  

- nevoi solvabile, capabile a fi satisfăcute la nivelul actual de venituri ale consumatorului, 

într-o proporţie mulţumitoare pentru acesta, raportul venit/preţ fiind supraunitar. 

- nevoi insolvabile, care depăşesc capacitatea sau disponibilitatea de plată a 

cumpărătorului, raportul venit/preţ fiind subunitar.  

Privitor la raporturile ce pot apărea între aceste nevoi ele pot fi: 

- de asociere: două sau mai multe nevoi de consum pot fi îndeplinite concomitent în 

vederea creşterii gradului de satisfacţie a consumatorului (ex. în timp ce călătoreşti vizionezi un 

film). 

- de substituire: satisfacerii unei nevoi de consum exclude sau înlocuieşte o altă nevoie de 

consum (ex. nu poţi viziona un film concomitent cu practicarea unui sport nautic) 

- de indiferenţă: gradul de satisfacere a unui consumator nu este condiţionat de existenţa 

sau inexistenţa unor relaţii asociative sau de substituţie între diferite nevoi (ex. necesitatea de a 

avea rufe curate poate fi sau nu satisfăcută concomitent cu necesitatea de a viziona un film fără 

ca nivelul de satisfacţie corespunzător ambelor nevoi să fie modificat pozitiv sau negativ). 

  

 Cea mai cunoscută teorie a nevoilor rămâne cea a lui A. H. Maslow, conform căreia nevoile 

sunt achiziţionate în ordinea stringenţei lor, începând cu cele mai presante (caracterizate prin 

complexitate redusă dar şi printr-o frecvenţă ridicată) şi terminând cu cele mai puţin presante 

(care se manifestă mai rar dar în a căror satisfacere bunurile şi serviciile se asociază în 

combinaţii adesea complexe)- (fig.2). 

 
 

Autorealizare 

Respect de sine 
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Necesităţi sociale 

Necesităţi legate de siguranţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesităţi fiziologice 

 

Fig.2. Ierarhizarea necesităţilor omului după Maslow 

 

 Abordarea lui Maslow permite câteva observaţii: 

- satisfacerea unei nevoi inferioare (de la baza piramidei) declanşează apariţia nevoilor de pe 

treptele superioare, adică satisfacerea unei nevoi este un factor motivator pentru manifestarea 

alteia de natură superioară. 

- există indivizi care după ce şi-au satisfăcut necesităţile de ordin inferior, nu urmăresc 

evoluţia nevoilor lor către treptele superioare. Această atitudine are la bază bariere de ordin 

cultural, spiritual şi psihologic. De asemenea există persoane care chiar dacă nu şi-au satisfăcut 

complet nevoile de ordin inferior tind către cele situate pe treptele superioare. Această diferenţă 

de atitudine este una din cauzele ce au determinat şi continuă să determine apartenenţa 

indivizilor la o anumită clasă socială.  
 

5.2.2. Dimensionarea nevoilor de consum 
 

Nevoile de consum sunt greu de măsurat utilizând o singură „unitate de măsură”, deoarece 

nivelul şi intensitatea acestuia depind de o mulţime de factori a căror influenţă variază de la caz 

la caz. Totuşi, în încercarea de a surprinde dimensiunile nevoilor specialiştii apelează la o serie 

de criterii de normare, cu scopul de a restrânge numărul variabilelor de influenţă.  

 Din categoria metodelor de cercetare a nevoilor de consum independent de solvabilitate 

menţionăm: 

a) Normele de consum reprezintă evaluări ştiinţifice în raport cu intensitatea activităţii umane, în 

anumite condiţii de muncă, climă şi în funcţie de vârstă şi sex, exprimându-se de regulă în unităţi 

naturale.  

b) Investigarea purtătorilor cererii. 

 Din categoria metodelor de cercetare a nevoilor de consum dependent de solvabilitate 

menţionăm: 

a) Bugetele normative de consum reprezintă un ansamblu de norme de consum fiziologice şi/sau 

raţionale menite a indica mărimea optimă de consum şi a oferii informaţii cu privire la evoluţia 

nevoilor.  

b) Bugetele de familie exprimă nevoile, în mod diferenţiat pe categorii de populaţie, în funcţie de 

toate elementele de influenţă ale consumului familial (a unei gospodării): ocupaţie, mediu de 

viaţă, nivelul veniturilor, mărimea familiei. Deoarece consumurile pot fi grupate şi pe clase de 

venit, există posibilitatea identificării nevoilor reale, neafectate de gradul de solvabilitate. 
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5.3. Analiza cererii de consum 

 

 5.3.1. Conţinutul şi tipologia cererii de consum 
 

 Cererea de consum reprezintă cantitatea totală de produs sau serviciu solicitată spre a fi 

cumpărată la un anumit preţ dat, ca răspuns la un anumit program de marketing. Nivelul acesteia 

este condiţionat de mărimea segmentului de piaţă de referinţă şi de dinamica factorilor de mediu.  

 Cererii de consum poate fi studiată atât sub aspect strict cantitativ cât şi cantitativ-valoric, 

conotaţie rezultată din relaţia sa cu preţul unitar aferent unei anumite cantităţi de produs. Această 

relaţie se reprezintă grafic astfel (fig.3.) : 

 

 

 

 

 

                                                C 
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     -    

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

                                      -        C 

     

      !   !  ! ! !   

O       Cantitatea cerută 

 

        Fig.3. – Curba cererii 

După cum se observă odată cu creşterea preţului unitar, cererea individuală scade şi invers.  

Această regulă nu poate fi generalizată tuturor situaţiilor practice. Există şi produse a căror 

creştere de preţ este tradusă de consumatori ca o creştere a calităţii, această deducţie ducând la o 

sporire a cererii. În plus, forma mai sus prezentată a curbei cererii este valabilă doar în condiţii 

de «caeteris paribus», adică când ceilalţi factori de influenţă rămân constanţi (ceea ce în realitate 

nu se întâmplă întotdeauna).  

În funcţie de diferite tipuri de marketing, profesorul Philip Kotler a identificat mai multe 

„stări de cerere”: 

a) cerere negativă – rolul marketingului este de a convinge cumpărătorii potenţiali de 

valenţele produsului. 

b) cerere absentă – rolul marketingului este de a crea cerere prin oferirea produsului şi prin 

argumentarea utilităţii sale. 

c) cerere latentă – rolul marketingului este de a găsi soluţia aşteptată şi de a oferi cât mai 

repede. 
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d) cerere în scădere – rolul marketingului este de a opri declinul produsului conferindu-i noi 

valenţe sau întrebuinţări . 

e) cerere fluctuantă – rolul marketingului este de a oferi mijloace de sincronizare a ritmului 

de producţie cu cel al cererii. 

f) cerere plină – marketingul trebuie să conserve cât mai mult această stare. 

g) cerere excesivă – rolul marketingului este ca prin eşalonări sau eliminări să aducă nivelul 

cererii la normal. 

h) cerere indezirabilă – când marketingul trebuie să constituie un semnal de alarmă şi un 

instrument de descurajare a consumului.  

În funcţie de solvabilitatea consumatorilor, avem: 

a) cerere solvabilă, când consumatorul are solvabilitaea necesară cumpărării produsului 

dorit; 

b) cerere nesolvabilă, când consumatorul nu are solvabilitaea necesară cumpărării 

produsului dorit. 

  

 5.3.2. Cererea de bunuri de consum a populaţiei  
  

 5.3.2.1. Conţinut şi clasificare 
 

 Cererea de bunuri de consum reprezintă cererea finală care se manifestă în cadrul unei pieţe, 

ea rezultând din nevoile indivizilor, grupurilor sau chiar agenţilor economici.  

 

 5.3.2.2. Factorii de influenţă şi elasticitatea cererii de 

bunuri de consum 
 

 Menţinerea, creşterea sau descreşterea cererii de bunuri de consum are loc sub influenţa mai 

multor factori economici, demografici, biologici, psihologici, culturali, dintre care, ca 

importanţă, se detaşează:  

- preţul produsului propriu-zis a cărui modificare, de regulă, determină variaţia invers 

proporţională a nivelului cererii;  

- preţurile altor bunuri care modifică nivelul cererii în funcţie de raportul existent între 

produse: produse substituibile, produse complementare sau produse neînrudite.   

- veniturile, a căror modificare influenţează curba cererii în funcţie de natura bunurilor: 

bunuri normale, bunuri inferioare.  

- persectiva privind evoluţia preţurilor. O creştere a preţului bunului dorit va genera o 

creştere a cererii şi deci o deplasare a curbei acesteia spre dreapta şi invers.  

- gusturile indivizilor care practic se traduc în preferinţa pentru achiziţionarea unui bun sau 

al altuia. Modificarea gusturilor indivizilor are drept consecinţă scăderea cererii la 

produsul/serviciul ce nu mai satisface exigenţele consumatorilor. Acesta este factorul cel mai 

puţin predictibil şi controlabil din analiza cererii. 

 Modificarea cererii sub influenţa diferiţilor factori reprezintă elasticitatea cererii. Aceasta 

este reacţia cantităţii cerute la orice modificare a factorilor de influenţă şi se exprimă cu ajutorul 

coeficientului de elasticitate (Ec/x):     
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=   unde: 

EC/X – reprezintă coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de factorul de influenţă x; 

C – cantitatea cerută în perioada de timp analizată; 

C – modificarea cantităţii cerute din perspectiva factorilor de influenţă reţinuţi în analiză; 

X – modificarea factorului de influenţă. 

Coeficientul de elasticitate poate fi: 

a) unitar, când EC/X = 1, înseamnă că C = X 

b) supraunitar, când  EC/X > 1, înseamnă că C < X 

c) subunitar, când EC/X < 1, înseamnă că C > X 

Opusul elasticităţii este rigiditatea, care reprezintă proprietatea cererii de a nu se modifica la 

acţiunea factorilor de influenţă, curba cererii fiind paralelă cu axa preţului. 

Atunci când analiza cererii pe termen lung pune în evidenţă anumite transformări ireversibile 

putem vorbi de fenomenul de “plasticitate”. Plasticitatea cererii defineşte deci proprietatea de 

deformare a acesteia într-un mod permanent. 

 

 

5.3.2.3. Elasticitatea cererii în funcţie de preţ 
 

Cererea fiind dependentă, în principal, de preţ, elasticitatea ei se raportează, în primul rând, 

faţă de acesta. În acest caz, există două categorii de bunuri: 

a) produsele cu cerere elastică: sunt cele pentru care cantitatea achiziţionată se modifică 

vizibil la orice variaţie a preţului.  

b) produsele cu cerere inelastică (rigidă): sunt cele la care o variaţie însemnată a preţului 

determină o modificare de mică amploare a cantităţii cerute.  

Elasticitatea cererii în funcţie de preţ (Ec/p) se prezintă sub două forme: directă şi încrucişată 

(indirectă). 

Elasticitatea directă apare în cazul variaţiei relative a cantităţii cerute dintr-un produs ”i”, ca 

urmare a modificării preţului produsului  ”i”. 
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=   unde: 

Eci/pi – coeficientul de elasticitate a cererii produsului „i” în funcţie de preţul său; 

Ci – cantitatea cerută de produsul „i”; 

Pi – preţul produsului „i”; 

 - variaţia cantităţii (Ci) faţă de evoluţia preţului (Pi) pentru acelaşi produs. 

Elasticitatea indirectă apare în cazul variaţiei relative a cantitaţii cerute dintr-un produs „i”, 

ca urmare a modificării preţului  altui produs „j”, cu care  se află în relaţii de substituţie sau de 

complementaritate: 
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=  unde : 

Ci – cantitatea cerută din produsul „i” ; 

Pj – preţul produsului „j”. 

În funcţie de natura relaţiei dintre cele două produse : „i” şi „j”, coeficientul de elasticitate va 

lua următoarele valori : 
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Cumpărător 

a) ECi/Pj > 0, pentru produsele substituibile (care se înlocuiesc în consum); 

b) ECi/Pj < 0, pentru produsele complementare (care se utilizează împreună în consum). 

c)  

 

5.4. Comportamentul consumatorului şi al 

utilizatorului 

 
 

 5.4.1. Noţiunea şi conţinutul comportamentului 

consumatorului 
 

 Comportamentul consumatorului reprezintă totalitatea actelor, atitudinilor şi deciziilor 

acestuia privind utilizarea veniturilor sale pentru cumpărări de bunuri şi servicii şi/sau pentru 

economii.  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2. Factorii care influenţeză comportamentul 

consumatorului în luarea deciziei de cumpărare 
 

Asupra consumatorilor acţionează un număr mare de factori, mai semnificativi fiind: factorii 

culturali, factorii sociali, factorii personali şi factorii psihologici. Schematic ei se pot reprezenta 

ca în fig.4. 

 

Factori culturali     Factori sociali 

- cultura                                    - grupuri de referinţă 

- subcultura                  - familia 

                                  - roluri şi statuturi 

                              - poziţia socială 
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  Factori personali                                         Factorii psihologici 

 

    - vârsta şi etapa în ciclul                                       - motivaţia trebiunţelor 

   de viaţă al familiei                          - percepţia 

    - ocupaţia                             - învăţarea 

    - situaţia economică                               - atitudinea 
    - tipul de personalitate şi 

    imaginea despre sine    

 

         Fig.4. Factorii care influenţează comportamentul consumatorului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.4.3. Procesul de luare a deciziilor de cumpărare   
 

 Luarea deciziei de cumpărare presupune, de regulă, parcurgerea mai multor etape, a 

căror succesiune se poate reprezenta astfel (fig.5): 
 

  1. Etapa de neangajare 

 

o starea de indiferenţă 

o inexistenţa intenţiei de cumpărare 

 

 

 

   2. Etapa de luare a deciziei 

       

o apariţia nevoi 

                          

o căutarea informaţiilor necesare 

                         

o repartizarea veniturilor pe capitole de cheltuieli 
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o evaluarea variantelor de cupărare 

                          

o luarea deciziei de cumpărare 

 

 

 

3. Etapa posterioară cumpărării 

 

                 Fig.5. Etapele luării deciziei de cumpărare 
 

  

5.5. Particularităţile comportamentului de 

cumpărare al întreprinderilor 

 

 În comparţie cu comportamentul de cumpărare al indivizilor, cel al agenţilor economici se 

particularizează prin următoarele trăsături : 

a) comportamentul de achiziţie al întreprinderii semnifică rezultanta factorilor responsabili 

din cadrul acesteia. 

b) subiecţii sunt întreprinderi producătoare sau distribuitoare, al căror număr este relativ 

redus şi a căror opinii se bazează, în principal, pe fapte şi rezultate şi nu pe impresii. 

c) obiectul achiziţionării este mai complex şi de regulă de valoare mare (materii prime, 

utilaje, etc). 

d) decidenţii sunt echipe de negociatori, iar decizia de cumpărare apare ca rezultat al 

judecăţilor colective. 

e) decidenţii se caracterizează prin: competenţă tehnică, economică, juridică, financiară, 

precum şi altele necesare în funcţie de specificul activităţii. 

f) derularea procesului de achiziţie, din punctul de vedere al conţinutului, al duratei, al 

participanţilor, cât şi modalităţile de finalizare au, preponderent, o motivaţie raţională, 

predominând preferinţele pentru : cumpărarea directă, cumpărarea prin reciprocitate şi leasing. 

g) cumpărarea de bunuri de producţie implică participarea următoarelor categorii de 

persoane: utilizatorul (cel ce foloseşte produsul), prescriptorul (cel care influenţează decizia de 

cumpărare), cumpărătorul (cel care alege furnizorul şi care negociază) şi decidentul (cel care 

deţine puterea de decizie efectivă). 

h) comportamentul de achiziţie al întreprinderii se manifestă atât în etapa precontractuală, 

cât şi în cea postcontractuală – ambele fiind legate între ele prin încheierea contractului 

economic. 
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CAPITOLUL VI 

  Studierea pieţei interne 
 

 Studiul de piaţă1 reprezintă o componentă a activităţii de marketing – în particular, cercetării 

de marketing – în general, constând în totalitatea activităţilor sistematice referitoare la culegerea, 

înregistrarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiilor referitoare la fenomenele şi 

procesele pieţei, precum şi cele de formulare a concluziilor necesare procesului managerial. 

 

6.1. Modalităţi de abordare a pieţei  în optica 

marketingului 

 

În optica marketingului există trei modalităţi de abordare a pieţei. 

a) Marketingul de masă, la modă în anii ’60, se caracterizează prin aceea că întreprinderea 

ofertantă - considerând că oamenii sunt motivaţi de aceleaşi nevoi, dorinţe, preferinţe în privinţa 

unui produs – se angajează în producţia de masă, în distribuţia de masă şi promovarea de masă a 

acelui produs. 
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b) Marketingul diferenţiat, când întreprinderea ofertantă se angajează să producă două sau 

mai multe produse care au caracteristici, stiluri, calitate şi mărimi diferite, considerând că fiecare 

consumator este diferit faţă de ceilalţi. 

c) Marketingul segmentat sau marketingul ţintă; în acest caz, ofertantul identifică 

segmentele de piaţă, selectează unul sau mai multe din aceste segmente şi creează produse sau 

mixuri de marketing care să se potrivească fiecărui segment. 

Marketingul ţintă comportă trei etape principale: 

- segmentarea propriu-zisă a pieţei; 

- alegerea pieţelor ţintă; 

- poziţionarea pe piaţă. 

 

6.1.1. Segmentarea pieţei 
    

Segmentarea pieţei înseamnă împărţirea ei în grupe de cumpărători omogene, atât prin 

caracteristicile lor manifestate cât şi prin mentalitatea lor de cumpărare. Apartenenţa la o grupă 

sau alta este definită prin atribute şi caracteristici simple şi stabile ale consumatorilor. 

Prin operaţiunile de segmentare se caută a se minimiza disparitatea din cadrul unei grupe, 

individualizată ca segment concomitent cu maximizarea disparităţii între segmentele constituite. 

În cadrul metodologiei de segmentare o problemă importantă o constituie identificarea unor 

criterii de segmentare şi stabilirea principalelor tipuri de segmente.  

În funcţie de structura şi eterogenitatea fenomenelor de piaţă, profesorul Philip Kotler a 

grupat criteriile de segmentare astfel: 

a) criterii demografice: sex, vârstă, mediu de reşedinţă (urban, rural), mărimea şi 

compoziţia familiilor (număr de copii). Criteriile demografice sunt cele mai utilizate în 

segmentarea pieţei. O primă explicaţie este aceea că, nevoile, dorinţele consumatorului ca şi 

ratele de folosire a unui bun variază în funcţie de caracteristicile demografice. O altă explicaţie 

este aceea că variabilele demografice sunt mai uşor de măsurat decât celelalte tipuri de variabile 

şi oferă o imagine mai clară asupra pieţei vizate şi a strategiei de urmat. 

b) criterii geografice: regiunea, ţara sau grupa de ţări, categoria de localitate (oraş, comună, 

sat), clima. De regulă, criteriile geografice sunt utilizate pentru produsele al căror consum este 

influenţat de: climă, obişnuinţe alimentare, posibilităţi de informare, comportamentul 

consumatorilor. 

c) criterii de comportament: motivele cumpărării, frecvenţa cumpărării, calitatea cerută 

(preferinţă pentru produsele de marcă sau nu), întrebuinţarea dată produsului, serviciile solicitate, 

avantajele căutate, statutul consumatorului sau utilizatorului. 

d) criterii psihologice: permit divizarea pieţei în funcţie de cum gândesc oamenii, folosind 

ca variabile: clasa socială, stilul de viaţă, personalitatea. 

b) criterii socio-economice: veniturile (cifra de afaceri), etapele ciclului de viaţă familial, 

etapele ciclului de viaţă al întreprinderii (fondare, consolidare, dezvoltare), nivelul de instrucţie, 

categoria socio-profesională, religie. 

Pentru segmentarea pieţei se poate apela la unul sau mai multe criterii, în funcţie de care 

putem delimita mai multe modalităţi de segmentare: 

a. segmentare unicriterială a pieţei; 

b. segmentare bicriterială a pieţei; 

c. segmentare multicriterială a pieţei. 
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6.1.2. Alegerea pieţei ţintă - Strategii de alegere 
 
Există două strategii posibile: 

a) strategia concentrării, când întreprinderea îşi canalizează atenţia asupra unui singur 

segment de piaţă (cunoscut sub numele de nişă), oferind unul sau mai multe produse, pentru 

aceleaşi nevoi. 

Direcţionarea tuturor eforturilor unei întreprinderi spre un singur segment de piaţă 

evidenţiază câteva avantaje semnificative: 

- permite o cunoaştere bună a nevoilor consumatorilor; 

- asigură întreprinderii o poziţie solidă pe piaţă; 

- generează economii însemnate din exploatare prin specializarea producţiei, distribuţiei şi 

promovării; 

- oferă eficienţă ridicată investiţiilor proprii. 

Există şi câteva dezavantaje ale acestei strategii: 

- posibilitatea invadării segmentului de piaţă ales de concurenţi puternici; 

- profilarea unei conjuncturi nefavorabile pe fondul diminuării (scăderii) capacităţii 

întreprinderii de a acoperi o cerere în continuă creştere. 

b) strategia multi-segment. Multe întreprinderi, în particular cele mari, încearcă să ajungă la 

diferite segmente de piaţă abordând strategia multi-segment. 

În general, strategia multi-segment oferă avantajul unui spaţiu mai mare pentru creştere şi 

expansiune decât strategia concentrării, iar mărimea însumată a diferitelor segmente vizate, poate 

aduce o creştere însemnată a vânzărilor, a cifrei de afaceri şi a volumului economiilor. 

Ca dezavantaje, strategia multi-segment necesită o mare experienţă în marketing, şi implică, 

comparativ cu strategia concentrării, de regulă, costuri mult mai mari în legătură cu modificarea 

produsului, cu activitatea de producţie, de administraţie, de stocare şi de promovare. De 

asemenea, această strategie necesită resurse însemnate pentru consolidarea poziţiei pe 

segmentele alese.  

În cadrul acestei strategii, întreprinderea poate opta pentru: 

a) un marketing nediferenţiat, oferind un anumit produs (o anumită ofertă), valabil pentru 

toate segmentele de piaţă alese, ignorând diferenţele dintre acestea. Întreprinderea se va baza pe 

calitate, distribuţie şi promovare de masă, pentru a crea produsului o imagine de superioritate în 

mintea consumatorilor. 

b) un marketing diferenţiat. În acest caz, întreprinderea se decide să deservească mai multe 

segmente de piaţă, oferind produse diferite pentru fiecare segment. 

 

6.1.3. Poziţionarea pe piaţă 
 

Poziţionarea este actul proiectării ofertei şi imaginii unei întreprinderi, astfel încât aceasta 

să ocupe un loc distinct şi apreciabil în atenţia cumpărătorilor vizaţi. 

Poziţionarea începe cu diferenţierea ofertei de piaţă a întreprinderii, astfel încât 

consumatorul-cumpărător să primească o valoare superioară celei a ofertei concurenţilor. 

Desigur, nu simpla diferenţiere a ofertei constituie problema principală; succesul vine din a fi 

diferit de ceilalţi, dar în maniera în care doreşte clientul. Poziţiile solide pe o piaţă sau alta nu se 

construiesc pe baza unor promisiuni fără acoperire ci, pe valoare superioară şi pe preţuri mici. 
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Diferenţierea ofertei de piaţă presupune ca întreprinderea să ofere un produs şi/sau un 

serviciu: 

- mai bun, în măsură să satisfacă superior nevoile cumpărătorului decât cele ale 

concurenţilor săi. 

- mai nou, capabil să ofere produse sau soluţii inexistente până în acel moment. 

- mai rapid, adică produsul să fie conceput, executat şi adus pe piaţă în timp optim, 

corespunzător nevoii cumpărătorului şi/sau utilizatorului. 

- mai ieftin, întreprinderea  să ofere consumatorului un produs mult mai ieftin decât al 

concurenţilor. 

De regulă, diferenţierea ofertei de piaţă se face, de regulă,  în raport cu: 

▪ produsul oferit având ca elemente de bază: stilul şi designul acestuia; fiabilitatea, 

mentenabilitatea şi durabilitatea lui; performanţa faţă de produsele existente. 

▪ serviciile oferite consumatorilor, respectiv: servicii de transport şi instalare; 

servicii de reparare operativă; servicii de consultanţă. 

▪ diferenţierea produsului prin: angajarea de personal calificat; selectarea şi 

pregătirea corespunzătoare a angajaţilor de bază şi auxiliari, corespunzător profilului de activitate 

al întreprinderii; asigurarea de personal calificat pentru relaţiile cu clienţii. 

▪ diferenţierea imaginii, astfel încât mesajul transmis (prin produs şi/sau serviciu) să 

fie unic, distinct şi capabil să comunice consumatorilor atuurile întreprinderii, mărcii, produsului 

şi serviciului, poziţia ocupată pe piaţă. 

Aşa cum s-a mai demonstrat, orice produs şi/sau serviciu poate fi diferenţiat, iar acest lucru 

este cu atât mai necesar cu cât nevoile cumpărătorului diferă tot mai mult. 

Ca urmare, poziţionarea presupune ca întreprinderea să decide câte şi care diferenţe urmează 

să fie promovate. 

Pentru a fi semnificative, eficiente şi promovabile, diferenţele trebuie să se caracterizeze 

prin: 

a) importanţă, dată de avantajul de valoare şi preţ; 

b) noutate dată de imposibilitatea copierii sau imitării ei de către concurenţi; 

c) superioritate faţă de alte alternative prin care clienţii ar putea obţine aceleaşi 

avantaje; 

d) accesibilitate diferenţa fiind normală din punct de vedere al costurilor, şi, evident, 

suportabilă pentru clienţi; 

e) profitabilitate, materializarea diferenţei în activitatea întreprinderii generând 

rentabilitate. 

În funcţie de criteriile de diferenţiere a ofertei de piaţă, de tipul sau de natura diferenţelor, în 

practica cotidiană s-au statornicit mai multe strategii de poziţionare: 

a) Strategii de poziţionare care promovează pe pieţe-ţintă un singur avantaj sau atribut al 

produsului, întreprinderea oferind: 

▪ fie o ofertă unică de vânzare în jurul căreia să se axeze întreaga strategie; 

▪ fie o ofertă emoţională de vânzare, având o asociere unică pentru consumator. 

b) Strategii de poziţionare care promovează pe pieţe-ţintă mai mulţi factori de diferenţiere, 

strategie recomandată în cazul a două sau mai multe întreprinderi care sunt concurente în privinţa 

unui avantaj sau atribut al produsului sau mărcii. 

c) Strategii de poziţionare în funcţie de natura şi destinaţia produselor; 

d) Strategii de poziţionare ţinând seama de natura şi calitatea utilizatorilor; 

e) Strategii de poziţionare având drept criteriu numărul şi forţa concurenţilor. 



 

 

57 

 

În procesul de poziţionare pot să apară şi o serie de riscuri: 

a) poziţionarea ineficientă, definită prin eşecul absolut al poziţionării întreprinderii; 

b) poziţionarea confuză caracterizată printr-o imagine confuză asupra întreprinderii, mărcii 

sau produsului, ca urmare a strategiilor de repoziţionare; 

c) poziţionare îndoielnică când atributul sau atributele în raport de care s-a făcut 

poziţionarea nu este (sunt) convingător (convingătoare) pentru consumator. 

După stabilirea strategiei de poziţionare, întreprinderea trebuie să treacă la ocuparea şi 

comunicarea acestei poziţii către clienţii vizaţi. 

 

 

6.2. Aria pieţei 

 

6.2.1. Noţiune şi modalităţi de exprimare 
 

Aria pieţei se referă la dimensiunile spaţiale ale acesteia. Asigurarea unei imagini cât mai 

complete cu privire la dimensiunile pieţei implică şi raportarea acestora la spaţiul economico-

geografic în care se desfăşoară activitatea de piaţă. 

Pentru a caracteriza aria pieţei, în practica economică se apelează la cei „4 G”: 

▪ gradul de concentrare a pieţei; 

▪ gravitaţia comercială; 

▪ gradul de solicitare a reţelei comerciale; 

▪ gradul de repartizare teritorială a vânzărilor. 

 

 

 

6.2.2. Gradul de concentrare a pieţei 
 
Gradul de concentrare a pieţei se poate urmări cu ajutorul mai multor indicatori, cum sunt: 

a) repartizarea teritorială a vânzărilor; „geografia" vânzărilor este marcată de diferenţe 

însemnate, în condiţii demografice comparabile între judeţe şi localităţi. Diferenţele sunt 

determinate de gradul de urbanizare diferit de la un judeţ la altul, dar şi de particularităţile zonale 

în solicitarea unor produse.  

b) densitatea reţelei comerciale, care se poate exprima, în principal, prin: 

-   numărul de unităţi comerciale la 100 km2; 

-   numărul de unităţi comerciale la 1.000 locuitori; 

-   numărul de locuitori la o unitate comercială. 

c) răspândirea unităţilor şi a punctelor de vânzare 

 

6.2.3. Gravitaţia comercială 
 

Gravitaţia comercială reprezintă forţa de atracţie exercitată de reţeaua comercială a unui oraş 

asupra populaţiei nerezidenţiale. Forţa comercială a oraşului depinde de mai mulţi factori : 
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• mărimea oraşului - centrul comercial şi funcţiile predominante ale acestuia (centru 

administrativ, industrial, cultural, turistic etc.); 

• distanţa până la acesta; 

• accesibilitatea către centrul urban; 

• gradul de dotare comercială a oraşului; 

• structura socio-profesională a populaţiei aflate în zona de influenţă comercială a oraşului. 

Intensitatea fenomenului gravitaţional se poate aprecia apelând la cele două modele: 

deterministe şi probabilistice. 

Modele deterministe 

Profesorul american W. J. Reilly, observând că oraşul atrage cererea populaţiei din 

localităţile din jur, a stabilit că forţa de atracţie a oraşului se află în relaţie directă cu mărimea 

acestuia (exprimată prin numărul de locuitori) şi în legătură inversă cu distanţa de la aceste 

localităţi. Această relaţie, denumită „lege a gravitaţiei comerciale” a fost formulată astfel: două 

centre A şi B atrag cumpărătorii dintr-o localitate intermediară (T, mai mică) în raport direct 

proporţional cu numărul locuitorilor acestor centre şi în raport invers proporţional cu pătratul 

distanţei dintre localitatea considerată (T) şi aceste centre, respectiv: 
2









=

Da

Db
x

Pb

Pa

Cb

Ca
 

unde : 

Ca şi Cb - exprimă cumpărăturile atrase de centrele urbane A şi B ; 

Pa şi Pb - populaţia centrelor A şi B ; 

Da şi Db - distanţa de la localitatea considerată până la centrele A şi B. 

Problemele care se pun, în esenţă, pornind de la distanţa dintre două centre (A şi B) şi 

populaţia acestora (de regulă, centrul cu populaţia mai mare se notează cu A, iar celălalt, cu B), 

se referă la: 

a) stabilirea punctului „x” pe traseul dintre cele două centre, unde se despart zonele de 

influenţă ale acestora, respectiv punctul de interferenţă, unde forţa de atracţie a celor două centre 

este egală. 

 
Fig. 1. - Atracţia populaţiei din localitatea intermediară „T" 

de către cele două oraşe A şi B 

 

În formula prezentată, un asemenea punct de interferenţă presupune că 

1=
Cb

Ca
 

deci, pornind de la această egalitate şi notând cu Da şi Db distanţa de la punctul căutat „x” până 

la cele două centre, obţinem : 
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2

1 







=

Da

Db

Pb

Pa
 

Fixăm ca punct de referinţă pentru „x” centrul cu populaţia cea mai mică (B); ca urmare, 

distanţa de la „x” până la acest centru (DbT) se determină, pornind de la formula de mai sus, 

astfel: 

Pb

Pa

DbDa
DbT

+

+
=

1
 

b) stabilirea raportului dintre forţa de gravitaţie şi cea de inerţie în cadrul unei zone de 

atracţie, ştiind că proporţia în care cererea de mărfuri se satisface local nu este aceeaşi pentru 

toate localităţile care formează aria comercială a unui centru urban. Examinând acest fenomen, 

profesorul P.D. Converse, pornind de la formula lui Reilly, a stabilit că proporţia dintre 

cumpărările atrase de centrul A (respectiv Ca) şi cele care rămân în localitatea T (Converse le 

notează cu Cb) răspunde următoarei relaţii: 
2

4








=

Da
x

Pb

Pa

Cb

Ca
 

unde cifra 4 reprezintă mărimea factorului de inerţie. 

Modele probabilistice 

Acestea încearcă să surprindă opţiunea cumpărătorilor pentru o alternativă de aprovizionare. 

Semnificativ, în acest sens, este modelul lui D. L. Huff, care are la bază, în esenţă, 2 factori : 

-    mărimea centrelor comerciale de atracţie, exprimată prin suprafaţa comercială cu care acestea 

sunt dotate ; 

-    timpul necesar deplasării cumpărătorilor până la aceste centre.  

Indicatorii cu caracteristici de probabilitate folosiţi în acest scop sunt: 

a) Probabilitatea ca un consumator dintr-o anumită localitate să se deplaseze spre un alt 

centru comercial: 

 


=

=
n

j ij

j

ij

j

T

S

T

S

Pij

1 

  

 

în care: 

 Pij - probabilitatea ca un consumator care domiciliază în calitatea i să se deplaseze către centrul 

comercial j   

Sj - mărimea centrului comercial j, exprimată prin suprafaţa comercială destinată 

desfacerii unei anumite categorii de mărfuri ; 

Tij - timpul necesar pentru deplasarea din localitatea i la centrul j ; 

λ - parametru estimat empiric, care reflectă efectul timpului de deplasare pentru 

diferite categorii de cumpărători ; 

α - parametru ce reflectă mărimea diferitelor categorii de centre comerciale. 
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b) Numărul probabil de consumatori (Nij), care s-ar putea deplasa din localitatea i spre 

centrul j pentru aprovizionare, depinde de : 

- numărul de consumatori (Ci) domiciliaţi în localitatea i; 

- probabilitatea ca un număr de consumatori din localitatea i să-şi procure mărfurile din 

centrul j (Pij). 

Rezultă, deci: Nij = Ci x Pij. 

c) Aria de atracţie a centrului comercial „j" :  

( ) 
= =

==
n

i

n

i

NijCixPijAj
1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII 

 Strategii de piaţă şi marketing mix 
 
 Fără o gândire strategică corectă nici o întreprindere nu poate să supravieţuiască mult timp 

într-o economie de piaţă. Cunoscând elementele mixului de marketing (produs, preţ, distribuţie şi 

promovare) şi modul lor de interacţiune, atât una cu alta, cât şi fiecare în parte cu mediul de 

marketing, întreprinderea poate să proiecteze şi să aplice cu succes strategii de piaţă care să-i 

asigure perpetuarea şi dezvoltarea. 

 

 

7.1. Conţinutul şi obiectivele strategiilor de 

piaţă ale întreprinderii 

 

 Orice întreprindere trebuie să deţină o strategie capabilă să valorifice oportunităţile şi să 

rezolve problemele existente în cadrul unei pieţe.  
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 Strategia reprezintă activitatea de identificare şi stabilire a alternativelor menite a îndeplini 

misunea şi obiectivele unei întreprinderi.  

 Strategia de dezvoltare a întreprinderii, din perspectiva marketingului, vizează „consolidarea 

poziţiei pe piaţă, dezvoltând şi diversificând activitatea de producţie şi de desfacere”.

 Strategia de piaţă reprezintă concretizarea eforturilor de marketing ale întreprinderii în 

vederea satisfacerii obiectivelor propuse, fiind totodată punctul de plecare şi de referinţă pentru 

strategia de produs, de preţ, de distribuţie şi de promovare  

 Componentele care delimitează adoptarea strategiei de piaţă de către întreprindere sunt, în 

principal, trei : 

1) Cuplul produs-piaţă spre care întreprinderea se angajează să-şi direcţioneze eforturile şi 

vectorul de creştere al acestui cuplu, care arată direcţia de dezvoltare a întreprinderii. Schematic 

acestea se pot reprezenta astfel :  

 

  Produs    Actual   Nou 

 Pieţe 

 

 Actual e  Penetrarea pieţei Dezvoltarea produsului 

 

 Noi   Dezvoltarea pieţei      Diversificare 

 

 Penetrarea pieţei: vizează o creştere a volumului de vânzări a ofertei actuale pe piaţa actuală. 

 Dezvoltarea pieţei: presupune creşterea vânzărilor la oferta actuală prin cucerirea de 

segmente de piaţă noi. 

 Dezvoltarea produsului: constă în creşterea vânzărilor pe pieţele actuale prin înlocuirea 

treptată a ofertei vechi cu noi produse şi/sau servicii, superioare ca performanţe. 

 Diversificarea: presupune creşterea vânzărilor prin realizarea de produse şi/sau servicii noi şi 

lansarea lor pe segmente noi de piaţă. 

2) Realizarea avantajului competitiv menit a asigura întreprinderii o poziţie concurenţială 

puternică. Acest avantaj derivă din diferenţierea ofertei întreprinderii de cea a concurenţilor, 

astfel încât aceasta să fie percepută ca unică şi de valoare de către consumatori. Diferenţierea 

rezultă din caracteristicile şi performanţele produsului, din imagine, din servicii şi de la personal.   

3) Sinergia întreprinderii, care evidenţiază eficienţa superioară a acţiunii concertate a mai 

multor factori de influenţă a acesteia în raport cu acţiunea individuală a fiecăruia în parte.  

 Strategia de piaţă este influenţată şi de fazele ciclului de viaţă a întreprinderii sau a sectorului 

său de activitate. Aşa cum se poate observa din următorul grafic (fig.1), evoluţia activităţii 

întreprinderii este: 



 

 

62 

 

 
Fig.1. Ciclul de viaţă al întreprinderii 

 

a) în faza de fondare (de demaraj), întreprinderea va crea şi oferi produse şi servicii noi, capabile 

să satisfacă nevoile clienţilor aleşi prin procesul de segmentare şi să reprezinte o alternativă 

atrăgătoare la ofertele exitente deja pe piaţă. Nevoia de cunoaştere şi adoptare rapidă a ofertei de 

către consumatori, va determina o strategie de piaţă bazată pe o promovare activă menită să 

suscite interesul cumpărătorilor şi pe un preţ acceptabil.   

b) în faza de dezvoltare (de creştere), întreprinderea trebuie să caute mijloacele capabile să 

crească numărul de utilizatori, pe de o parte, şi nivelul şi intensitatea consumului, pe de altă 

parte. În acest sens strategia de piaţă trebuie să pună accent pe găsirea celor mai bune soluţii de 

distribuţie şi pe o politică de preţ flexibilă capabilă, atât să încurajeze o intensitate mai mare de 

consum (rabaturi şi bonoficaţii, preţuri promoţionale), cât şi să atragă noi categorii de 

consumatori (preţuri diferenţiate, reduceri de preţ). De asemenea, trebuie continuată promovarea 

activă a ofertei întreprinderii în vederea susţinerii acesteia. 

c) în faza de consolidare şi stabilizare (de maturitate), întreprinderea vizează întărirea poziţiei 

câştigate şi descoperirea de noi surse de avantaje concurenţiale care să-i ofere la momentul 

potrivit o rampă de decolare către alte domenii de activitate. Această fază va determina ca în 

strategia sa de piaţă întreprinderea să pună accentul pe politica de produs, în vederea dezvoltării 

de noi produse şi îmbunătăţirea sau găsirea de noi întrebuinţări pentru cele existente şi pe politica 

de promovare, în scopul creării preferinţei pentru produsele oferite şi consolidării imaginii de 

întreprindere.  

d) în faza de declin, strategia de piaţă aleasă de întreprindere va urmări evitarea falimentului 

acesteia. Acest lucru înseamnă fie părăsirea domeniului de activitate şi repoziţionarea sa pe un 

altul, pregătit încă din faza de maturitate, fie reinvestirea într-o nouă gamă de produse capabile 

să le înlocuiască pe cele vechi. Acestă fază survine, fie ca urmare a declinului sectorului de 

activitate, fie ca rezultat al modificării gusturilor consumatorilor, fie drept consecinţă a pierderii 

avantajelor diferenţiale în favoarea concurenţilor. 
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7.2. Marketing-mix 

 

 Existenţa unor obiective clare şi a unor strategii coerente creează întreprinderii premisele 

unei acţiuni de succes, a căror realizare ţine de alegerea celei mai potrivite oferte. Cea mai 

potrivită ofertă derivă din cea mai optimă combinaţie de acţiuni privitoare la produs, preţ, 

distribuţie şi promovare, existentă la un moment dat. Această combinaţie poartă denumirea de 

marketing-mix. 

 Realizarea mixul de marketing, presupune selectarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor 

deţinute de întreprindere, la un moment dat şi gruparea acestora în combinaţia optimă pentru a 

atinge obiectivele strategiei de piaţă alese. Cu alte cuvinte, mixul de marketing reprezintă 

ansamblul de instrumente de marketing pe care le foloseşte întreprinderea pentru a-şi îndeplini 

obiectivele de marketing pe pieţele ţintă, privitoare la produs, preţ, plasare şi promovare.  

 Fiecare componentă a marketingului-mix este alcătuită din mai multe subcomponete, care 

constituie fiecare câte un mix specificat: mixul de produs, mixul de preţ, mixul de distribuţie (de 

plasare) şi mixul de promovare.  

 Schematic structura fiecărei componente de mix specificat, precum şi modul în care se 

realizează procesul de determinare a mixului de marketing se poate reprezenta astfel (fig.6). 
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Fig.6. Procesul de determinare a mixului de marketing 
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7.3 Politica de produs 

 
Politica de produs reprezintă ansamblul acţiunilor de dezvoltare şi implementare a obiectului 

de activitate a unei întreprinderi în scopul atingerii obiectivelor organizaţionale propuse.  

 

7.3.1. Elemente constitutive ale politicii de produs 
 

7.3.1.1. Noţiunea de produs 
 

Produsul reprezintă acea valoare materială sau imaterială oferită de către un producator sau 

un comerciant unui cumpărător, în cadrul procesului de schimb, menit a satisface nevoile 

acestuia.  

Din punct de vedere a formei pe care poate să o îmbrace produsul total poate fi un bun 

tangibil, un serviciu intangibil, sau un concept. Un produs poate fi structurat astfel : 

 
Produs lărgit (livrarea, instalarea, 

servicii postvânzare, garanţie) 

 

Produsul propriu-zis (calitate, 

caracteristici, ambalaj, stil, 

marcă) 

 

Produsul de bază 

(avantajul sau 

serviciul de 

bază) 

 

 

Fig.2. Nivelurile de complexitate ale unui produs 

 

Produsul de bază corespunde unei utilităţi minime, necesare pentru a motiva  consumatorul să 

cumpere produse şi în urma acestui act să nu resimtă insatisfacţie. Produsul propriu-zis crează 

deja premizele unei satisfacţii ridicate printr-o calitate corespunzătoare. Produsul lărgit oferă 

consumatorului acele beneficii psihologice capabile a determina un comportament fidel al 

acestuia. O consecinţă a acestei clasificări este aceea că lupta concurenţială tinde să-şi mute sfera 

de acţiune  de la nivelul de bază la nivelul lărgit al produsului, posibilităţile de diferenţiere, fără 

costuri mari, fiind mai multe. 

 

7.3.1.2. Clasificarea produselor 
 

Pentru o mai bună adaptare a strategiilor la natura şi destinaţia lor, produsele se pot împărţi 

în : 

a) produse „leader”, care deţin cota cea mai bună de piaţă, acest lucru rezultând de 

regulă dintr-un proces inovaţional la nivel conceptual sau strategic. 
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b) produse „locomotivă”, care beneficiază de un segment puternic şi fidel de 

consumatori şi care sunt menite a susţine financiar şi strategic produsele mai puţin eficiente. 

c) produsele de apel, care, de regulă, au preţuri scăzute şi sunt în număr limitat şi care 

servesc ca elemente de chemare pentru alte produse ale întreprinderii prin efectul de „halo”. 

d) produse tactice menite a completa strategic gama de produse astfel încât gradul de 

încredere şi de apreciere a consumatorilor faţă de întreprindere să crească. 

 

7.3.1.3. Ciclul de viaţă al produsului 
 

Orice produs sau serviciu are o durată limitată de viaţă pe piaţă. Ca urmare se consideră că 

fiecare produs are un anumit ciclu de viaţă, marcat de existenţa unor etape distincte de evoluţie.  

Ciclul de viaţă a produsului, adică evoluţia produsului din momentul apariţiei sale pe piaţă 

până la dispariţia sa, cuprinde două subcicluri: 

- subciclul de inovare, care se referă la activitatea de cercetare-dezvoltare şi concepere a 

produsului. 

-  subciclul  de dezvoltare economică concretizat în principal de evoluţiile vânzărilor, a 

profitului în timp şi a cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea. 

În opinia celor mai mulţi specialişti ciclul de viaţă al produsului cuprinde patru faze: 

lansarea, creşterea, maturitatea, declinul. Grafic reprezentarea acestuia ia forma unei curbe 

logaritmice de forma literei „S” (fig.5).  
 

 

Fig.5  Ciclul de viaţă al unui produs 

 

Legendă: 
               curba vânzărilor       

  -----   curba profitului 

              curba cheltuielilor 

   cu cercetarea-dezvoltarea 

Fig.5. Ciclul de viaţă al unui produs 

 

Lansarea produsului pe piaţă se face în concordanţă cu cerinţele mixului de marketing, cu 

capacitatea produsului de a satisface nevoile consumatorului şi a asigura rentabilitatea aşteptată 

de întreprinderii. 

Decizia de lansare cuprinde două momente importante: 
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- procesul de pregătire a decizie de lansare, respectiv: stabilirea perioadei de lansare, 

stabilirea zonei geografice, selectarea canalelor de distribuţie, pregătirea pieţei pentru primirea 

noului produs; 

- lansarea propriu-zisă care priveşte alternativele strategice ce se pot adopta.  

 Cum de regulă, în această fază produsul se adresează „inovatorilor”, iar accentul trebuie să 

cadă pe calitatea produsului şi pe mijloacele de comunicaţie, întreprinderea poate apela pentru 

lansarea unui produs nou la una din următoarele strategii:   

Strategia de fructificare rapidă a avantajului de piaţă, care presupune lansarea produsului 

la un preţ mare şi cu cheltuieli ridicate de promovare. Această strategie este recomandată în 

următoarele situaţii: 

- produsul nu este bine cunoscut pe piaţă; 

- odată cunoscut el este acceptat la preţuri mari; 

- există o concurenţă potenţială însemnată, motiv pentru care întreprinderea doreşte să 

creeze preferinţa pentru marca sa. 

Strategia de fructificare lentă a avantajului de piaţă, presupune lansarea la un preţ mare dar 

cu cheltuieli reduse de promovare, în scopul rentabilizării rapide a activităţii. Strategia se 

recomandă când: 

- piaţa este limitată; 

- produsul este bine cunoscut de consumatori; 

- consumatorii sunt dispuşi să plătească un preţ ridicat.  

- concurenţa potenţială este slabă. 

Strategia de pătrundere rapidă pe piaţă, presupune lansarea produsului la un preţ mic şi cu 

cheltuieli mari de promovare. Se urmăreşte astfel ocuparea unei cote cât mai mari de piaţă în 

scurt timp. Strategia se recomandă a se utiliza atunci când: 

- piaţa este suficient de extinsă; 

- produsele nu sunt cunoscute; 

- consumatorii sunt sensibili la preţ; 

- concurenţa potenţială este puternică, iar costurile unitare de producţie scad pe măsura 

creşterii volumului producţiei. 

Strategia de pătrundere lentă pe piaţă, presupune lansarea produsului la un preţ mic şi cu un 

efort redus de promovare. Scopul este de a atrage segmentul de piaţă sensibil la preţ şi de a 

menţine costurile la un nivel scăzut. Strategia este recomandă când sunt întrunite următoarele 

condiţii: 

- produsul este relativ bine cunoscut; 

- piaţa este largă; 

- consumatorii sunt sensibili preţ; 

- concurenţa potenţială este limitată. 

Creşterea este faza marcată de sporirea rapidă a vânzărilor, a cifrei de afaceri şi a profitului. 

În această fază accentul trebuie să cadă asupra distribuţiei şi comunicării. Principalele strategii 

utilizate în această fază sunt: 

a) îmbunătăţirea imaginii produsului prin noi caracteristici; 

b) cucerirea de noi segmente de piaţă; 

c) reducerea progresivă a preţului în vederea atragerii consumatorilor sensibili la preţ; 

d) utilizarea publicităţii menite a crea preferinţa pentru produs în locul celei menite a 

semnaliza existenţa acestuia pe piaţă; 

a) utilizarea unei reţele largi şi diferite de canale de distribuţie. 
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Maturitatea este faza caracterizată prin diminuarea ratei de creştere vânzărilor şi a profitului. 

În această fază cifra de afaceri şi profitul ating nivelul maxim. Diminuarea ritmului  de creştere a 

vânzărilor are drept cauză accentuarea considerabilă a concurenţei, atrasă de rentabilitatea 

domeniului de activitate, fapt care, în timp, duce la reducerea cotei de piaţă a întreprinderii şi 

implicit la creşterea producţiei acesteia peste capacitatea de absorbţie a pieţei. 

Pentru a nu ajunge în această situaţie întreprinderea va trebui să aplice unele strategii 

concurenţiale cum ar fi: 

- reducerea preţurilor pentru produsele aflate în raporturi de rivalitate; 

- creşterea cheltuielilor cu publicitatea şi promovarea vânzărilor. 

Totuşi aceste strategii nu vor avea ca efect decât amânarea declinului produsului pe piaţă, ele 

nefiind o soluţie pe termen lung. O cale mai sigură ar fi modificarea mixului de marketing a 

produsului şi anume:  

- îmbunătăţirea caracteristicilor şi calităţi produsului, găsirea de noi întrebuinţări; 

- regândirea strategiei de preţ; 

- găsirea de noi forme de canale de distribuţie; 

- repoziţionarea imaginii de marcă a produsului. 

Declinul este faza marcată de reducerea continuă a vânzărilor şi a profitului, până la anularea 

lor, ca urmare a următorilor factori: 

- progresul tehnologic, care determină apariţia unor produse tot mai performante şi cu o 

utilitate mai largă; 

- modificarea gusturilor şi pretenţiilor consumatorilor; 

- creşterea concurenţei interne şi internaţionale; 

- diminuarea sau limitarea unor nevoi de consum. 

În această etapă se recomandă strategia ”secerişului”, care presupune luarea unei decizii 

privitoare la produs în urma analizei unor indicatori ca: evoluţia vânzărilor, cota de piaţă, marja 

profitului, eficienţă cheltuielilor de marketing, etc. Deciziile ce se pot lua sunt: 

- menţinerea produsului, fie conferindu-i o nouă tinereţe, fie reducând volumul vânzărilor 

până la un nivel rentabil. 

- valorificarea produsului spre o altă întreprindere; 

- abandonarea produsului. 

-  

7.3.1.4.  Gama şi linia de produse 
 

Majoritatea întreprinderilor fabrică mai multe produse sau pun la dispoziţie mai multe 

servicii. Atunci când acestea sunt legate între ele prin destinaţia lor comună şi prin 

caracteristicile lor constitutive putem spune că formează o gamă de produse.  

Menite a contribui individual la succesul politicii de marketing a întreprinderii, produsele 

componente ale gamei se deosebesc prin rolul pe care-l joacă în acest cadru. Astfel, după 

profesorul Guy Serraf produsele unei game pot fi: 

a) „motoare” – produse cu o poziţie puternică pe piaţă, cu o dinamică şi o rentabilitate 

ridicată, menite a suporta cea mai mare parte a efortului agentului economic şi de a crea o 

imagine de întreprindere puternică. 

b) „adjuvanţi” – produse ce nu ridică probleme de fabricaţie sau de comercializare, cu o 

rentabilitate medie, a căror sarcină este de a susţine produsele „motoare” în perioadele dificile. 

c) „speranţe” – produse proiectate pentru a asigura viitorul întreprinderii, care sunt încă mari 

consumatoare de lichidităţi şi puţin rentabile, dar au perspective încurajatoare.     
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Atunci când o gamă se compune dintr-un număr mare de produse acestea pot fi organizate pe 

linii de produse. Astfel, caracteristicile gamei de produse se vor determina în funcţie de modul de 

structurare a liniilor de produs : 

- profunzimea gamei: numărul de produse distincte conţinute de o linie de produs; 

- lărgimea gamei: numărul de linii de produse ce o compun; 

- lungimea gamei: numărul total de articole existente în toate liniile de produ; 

- omogenitatea gamei: gradul de compatibilitate al liniilor de produs în strategia de 

marketing a întreprinderii. 

Profesorul Philip Kotler defineşte linia de produs ca fiind „un grup de articole aflate într-o 

strânsă legătură prin faptul că îndeplinesc funcţii similare, sunt destinate aceloraşi categorii de 

consumatori, sunt comercializate prin aceleaşi canale sau intră în aceeaşi categorie de preţ”.  

Principalele opţiuni strategice la nivel de linie de produs sunt: 

- extinderea liniei în amonte sau/şi în aval: realizarea de produse specifice pieţei furnizoare 

(în amonte), sau pieţei de desfacere (în aval). Se realizează, în principal, atunci când se doreşte 

oferirea unei game complete de produse sau servicii în raport cu a anumită nevoie de consum; 

- completarea liniei cu noi articole: realizarea unor noi sortimente de produse cu aceleaşi 

caracteristici de bază, în scopul: de a acoperi o arie mai mare de nevoi de consum, de gusturi şi 

preferinţe ale consumatorilor; de a acoperii un interval de preţ; de a spori numărul de 

subsegmente de piaţă; de a „încărca” activitatea distribuitorilor; de a ocupa mai mult spaţiu de 

expunere în magazine. 

- modernizarea articolelor învechite din cadrul liniilor de produse: găsirea de noi 

caracteristici sau întrebuinţări articolelor existente, în scopul relansării interesului consumatorilor 

sau în vederea repoziţionării lor pe un alt segmente de piaţă; 

- eliminarea articolelor şi/sau liniilor aflate în declin: întreruperea producţiei şi lichidarea 

stocurilor pentru produsele a căror randament este slab sau pentru care cererea este în continuă 

scădere, în scopul economisirii resurselor întreprinderii şi a protejării imaginii pe care aceasta şi-

a creat-o.    

 

7.3.1.5. Marca  
 

Marca (engl. trademark) reprezintă un element sau o combinaţie de elemente care 

singularizează un produs ca fiind fabricat de un anumit producător, delimitându-l, astfel, de 

produsele concurente. Din acest punct de vedere marca este un element de identificare ce se 

materializează într-un nume, într-un simbol (logo) sau într-un desing.  

În funcţie de obiectul de activitate al întreprinderii care o crează, marca poate aparţine unui 

producător, sau unui distribuitor (en-gros-ist sau en-detail-ist). Mărcile de detailişti aparţin 

acestora, care, cumpărând produse nemarcate de la producători şi asumându-şi responsabilitatea 

creării unui mix de marketing distinct, le vor transforma în mărci asociate cu ei, şi nu cu 

producătorii lor. Acest gen de produse sunt cunoscute sub numele de bunuri cu etichetă proprie.  

Din punct de vedere al structurii lor mărcile pot fi: 

- mărci sonore sau auditive: semnale sonore sau melodii simple. 

- mărci figurale: semne, desene, embleme, figuri etc.; 

- mărci spaţiale care pot include atât forma produsului cât şi cea a ambalajului.     

Utilitatea mărcii poate fi analizată atât din perspectiva cumpărătorului cât şi din cea a 

ofertantului. 
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 Dacă întreprinderea decide să-şi marcheze produsele ea poate opta pentru următoarele tipuri 

de strategii: 

 Marcarea individuală când fiecare produs are o marcă distinctă. Această strategie se 

recomandă dacă întreprinderea doreşte să ţintească segmente diferite de piaţă, care ar putea fi 

înstrăinate dacă ar fi asociate cu altele.  

 Marcarea familiei constă în utilizarea aceleiaşi mărci pentru a lega o mare varietate de 

produse aparţinând unei game sau unei întreprinderi. Avantajul derivă din reducerea costurilor şi 

a riscurilor extinderii gamei de produse. Totuşi decizia trebuie bine cântărită deoarece dacă un 

articol îşi creează o imagine negativă aceasta se poate asocia şi celorlalte produse aflate sub 

aceeaşi marcă.   

 Marcarea „in extenso” (co-brandig-ul) presupune utilizarea unei mărci ce are o bună 

reputaţie pentru a lansa un produs nou, modificat sau complementar. Strategia cere multă 

prudenţă deoarece: 

- produsul căruia i se asociază marca trebuie să susţină calitatea mărcii de bază. 

- sunt necesare stocuri suficiente când se promovează noua marcă.     

- cumpărătorii nu trebuie să rămână cu impresia că sunt înşelaţi. 

- reglementările legale impun anumite constrângeri sau limite acestei practici. 

 Marcarea multiplă constă în aceea că un ofertant poate avea mărci care se concurează 

reciproc. Raţiunile unei asemenea strategii sunt: 

- infidelitatea clienţilor faţă de o marcă; 

- acapararea unui spaţiu de expunere, aferent întreprinderii, mai mare;  

- lansarea noilor mărci este un prilej de entuziasm şi de eficienţă pentru producător; 

- permite întreprinderii să valorifice situaţii concrete din diferite segmente ale pieţei. 

 Repoziţionarea, adică reformularea identităţii mărcii sau a imaginii pe care aceasta o are în 

viziunea consumatorilor. Factorii care conduc la această strategie sunt: 

- compromiterea  sau slăbirea imaginii mărcii respective; 

- modificarea gusturilor şi preferinţelor consumatorilor în raport cu produsul respectiv; 

- necesitatea unei noi identităţi ca urmare a apariţiei unor produse concurente similare ca 

imagine; 

- regândirea strategiei de marketing a întreprinderii. 

 

7.3.1.6. Ambalajul 
 

 Ambalarea include activităţile de concepere, proiectare şi producere a ambalajului pentru 

produs. Ca element a mixului de produs el trebuie să fie în concordanţă cu celelalte componente 

ale acestuia astfel încât să reprezinte un tot în politica de marketing a întreprinderii. 

 Ambalajul îndeplineşte atât funcţii tehnice cât şi de marketing. Dintre  funcţiile tehnice mai 

importante amintim: 

a) funcţia de protejare şi de conservare a produsului, de prevenire a deteriorării , falsificării şi 

sustragerii lui de la locurile de desfacere; 

b) funcţia de distribuţie (de facilitare a depozitării şi deplasării în bune condiţii a produsului). 
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7.4. Politica de preţ 

 

 Preţul, costituie o variabilă economică centrală, menită a mijloci tranzacţia economică dintre 

vânzător şi cumpărător. În cadrul mixului de marketing, el reprezintă componenta dinamică, 

evidenţiind valoarea celorlalte elemente de mix şi efortul depus pentru realizarea lor.  

   

7.4.1. Preţul în cadrul mixului de marketing: conţinut şi 

rol 
  

  

 Preţul reflectă politica de marketing a unei întreprinderi având funcţia de interfaţă în 

evaluarea rentabilităţii (pentru ofertant) şi a eficienţei (pentru consumator) în cadrul schimbului 

economic. 

 Se recomandă ca politica de preţ să promoveze valoarea totală  a ofertei şi nu valoarea 

produsului sau serviciului în sine, deoarece pe piaţa reală clientul alege pe baza utilităţii finale şi 

nu a celei marginale. Cu alte cuvinte preţul trebuie să includă nu numai valoarea intrinsecă a 

produsului/serviciului respectiv, ci şi evaluarea unor elemente ca timpul şi energia necesară 

achiziţiei, nivelul de atenţie şi emoţie implicat, avantajele/dezavantajele rezultate din asocierea 

produselor etc. O astfel de viziune este mai apropiată de interesul clientului, oferindu-i astfel 

acestuia eficienţa maximă dorită în cumpărare. 

  

7.4.2. Elemente de fundamentare a preţurilor 
 

 Vectorii principali ai fundamentării preţurilor sunt:  

a) costurile totale necesare realizării, comercializării sau prestării bunului sau serviciului şi care 

îndeplinesc rolul de limită minimă în operaţiunea de fixare a preţului sub care ofertantul 

înregistrează pierderi; 

b) valoarea de achiziţie acceptată de consumator/utilizator, care reprezintă limita maximă peste 

care produsul sau serviciul riscă să fie nevandabil. 

c) nivelul sperat al profitului care depinde de obiectivele stabilite de către întreprindere dar care 

adăugat la costuri să nu depăşească limita maximă indicată de cerere. 

d) nivelul preţurilor concurente care influenţează poziţionarea preţului final de vânzare mai 

aproape de costuri sau de valoarea de achiziţie. 

 Influenţa costului şi a profitului sperat se manifestă de jos în sus asupra preţului - în sensul 

creşterii acestuia, iar influenţa valorii de achiziţie acceptate şi a preţurilor concurente de sus în 

jos - în sensul reducerii preţului (fig.1). 

 

 

     Valoarea de achiziţie Nivelul preţurilor 

                                    acceptată de consumatori concurente 
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     Preţul de fundamentat 
 

 

 

 

             Costurile                              Nivelul sperat 

               totale        al profitului 

  

 

Fig.1. Vectorii principali ai fundamentării preţului 

 

 

2.1. Elemente de fundamentare a preţurilor din perspectiva ofertantului 
 

 Pentru ofertanţi indiferent că sunt producători şi/sau comercianţi elementele principale care 

stau la baza formării preţurilor sunt costurile de producţie respectiv de achiziţie şi dimensiunea 

profitului. 

 Structura formării preţului unui bun de consum pe parcursul fundamentării sale de la 

producător la utilizatorul final poate fi reprezentat simplificat astfel (fig.2): 

 
  TVA 

  colectat 

 Adaos 

           TVA  comercial 

                                                                          colectat  

     Adaos  

   TVA         comercial 

              colectat 

   Acciză  Preţ                                 Preţ 

 Preţ    Preţ                      de                                   de 

   Profit  cu                                     de                    gros                              achiziţie 

 ridicata   achiziţie 

  Cost de 

 producţie 

 

 

     Fig.2. Structura preţului unui produs autohton în diferite stadii ale schimbului 

 

 Preţurile de facturare ale furnizorilor (care includ TVA), sunt preţurile achitate de 

cumpărători (angrosişti sau detailişti) cuprinzând şi TVA colectat pe traseul realizat de produs în 

cadrul canalului său de distribuţie. Nivelul TVA aferent fiecărui nivel de distribuţie se calculează 

ca diferenţă între TVA colectată (pentru preţul de vânzare) şi TVA achitat (la cumpărare).  

 Preţurile cu ridicata facturate (Prf) sunt preţurile de vânzare ale producătorilor achitate de 

către cumpărătorii angrosişti.  

 Preţurile de gros facturate (Pgf) sunt preţurile de vânzare ale angrosiştilor achitate de către 

detailişti şi se calculează astfel:  

  Pg = Pr (fără TVA) + Acg + TVA colectat,  

unde: Acg - adaosul comercial al angrosistului. 
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 Preţurile cu amănuntul includ TVA, consumatorul final fiind cel care suportă de fapt această 

taxă. Ele se calculează astfel:  

  Pa = Pg sau Pr + Aca + TVA colectat,  

unde: Pg – preţul producătorului fară TVA 

    Pr – preţul angrosistului fară TVA 

    Aca – adaosul comercial al detailistului. 

  

 Costul de producţie în fundamentarea preţurilor 

 Aferente elementului cost de producţie, în fundamentarea preţului de vânzare mai utilizate 

sunt următoarele metode: 

Metoda adaosului , care constă în adăugarea la costul produsului a unui adaos standard, care 

să permită întreprinderii să acopere cheltuielile fixe şi să  obţină un profit. 

Avantajele utilizării acestei metode sunt: 

- controlul asupra nivelului preţurilor aparţine exclusiv ofertantului; 

- corelaţia preţ-cost nu-i obligă pe comercianţi să ajusteze preţul la orice modificare a 

cererii; 

- utilizarea metodei la nivel de ramură de către toţi componenţii acesteia diminuează riscul 

concurenţei prin preţ; 

- vânzătorii îşi pot recupera cheltuielile făcute şi pot obţine un profit rezonabil fără a afecta 

bugetul consumatorului atunci când cererea creşte.  

Dezavantajele aplicării acestei metode rezultă din ignorarea preţurilor concurenţei a cererii 

curente şi a valorii percepute de către consumatori.   

Metoda pragului de rentabilitate, presupune ca întreprinderea să calculeze un preţ 

corespunzător pragului de rentabilitate pentru a obţine profitul aşteptat (fig.3). 

 
Fig.3. Graficul pragului de rentabilitate 

Pentru acoperirea costurilor, întreprinderea va trebui să vândă o cantitate suficientă de produs  

la un preţ convenabil; aceasta face din analiza pragului de rentabilitate un proces esenţial în 

înţelegerea relaţiei preţ-costuri. Toate încasările peste costurile totale reprezintă profitul 

întreprinderii. Dacă întreprinderea doreşte să obţină un profit mai mare, va trebui fie să vândă o 

cantitate mai mare de produse la preţul stabilit, fie să folosească un preţ mai mare pentru aceeaşi 

cantitate de produse.    

 

Profitul  în fundamentarea preţurilor 
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Unul din obiectivele majore urmărite de orice ofertant este acela care vizează maximizarea 

profitului. Plecând de la dimensiunile cererii şi a costurilor, întreprinderea caută acel nivel de 

preţ care să-i asigure maximum de profit. Pentru aceasta preţul va trebui stabilit în punctul celei 

mai mari distanţe dintre costul total şi curba venitului total obţinut din vânzări de produse, punct 

la care profitul total va fi cu adevărat maxim (fig.4). 

 

 
 Cost total 

  Venit 

          P1 – preţul maxim; 

 P1            Q1 – volumul producţiei, unde   

 Venit total            profitul este maxim 

 

 

 
Cost fix 

 

 
  

 O Q1  Producţie Profit total 

 

  Fig.4. Maximizarea profitului bazată pe costuri totale şi venituri totale 

 

7.4.3. Elemente de fundamentare a preţurilor din 

perspectiva consumatorului 
 

Pentru consumatori, dintre elementele principale ce stau la baza formării preţurilor sunt: 

elasticitatea cererii, valoarea şi utilitatea produselor, calitatea acestora, gradul de accesibilitate 

etc.  

 

7.4.4. Fundamentarea preţului în funcţie de preţurile 

concurenţei 
 

Pieţele concurenţiale generează, de obicei, cele mai mari probleme în ceea ce priveşte 

fundamentarea preţurilor, deoarece analiza teoretică a cererii făcută la nivelul consumatorului, de 

cele mai multe ori, nu permite estimări asupra reacţiilor concurenţei. În mod frecvent, spaţiul de 

manevră al preţurilor este mai mic decât cel aşteptat, deoarece piaţa poate crea un echilibru 

economic care tolerează doar variaţii reduse ale preţurilor, după care declanşează reacţii de 

„auto-corectare” în rândul concurenţei. 

Activitatea concurenţială poate îmbrăca mai multe alternative: 

a) folosirea preţurilor la paritate 

b) reducerea costurilor de producţie  

c) controlul preţurilor.    

d) atacarea adversarului  

e) folosirea preţurilor de supravieţuire 
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7.4.5. Strategii de preţuri la nivel de întreprindere 
 

Strategia de preţ reprezintă modalitatea prin care preţul este utilizat ca pârghie economică şi 

financiară în realizarea obiectivelor într-o anumită perioadă de timp şi pe o anumită piaţă. 

În alegerea celei mai bune variante de strategie de preţ, întreprinderea trebuie să ţină cont de 

o serie de variabile dintre care mai importante sunt: 

- resursele materiale, financiare, umane şi informaţionale de care dispune; 

- capacitatea de producţie existentă şi viitoare; 

- orizontul de timp vizat prin alegerea strategiei; 

- obiectivele vizate a fi atinse; 

- dinamica mediului concurenţial în care întreprinderea activează  

Analiza strategiei de preţ poate viza un produs nou, dar asemănător altora existente pe piaţă, 

un produs inovator, sau un produs existent  pentru care se impune o ajustare strategică. 

 

 

 

Strategii de preţ pentru produsele noi 

Dacă produsul ce urmează a fi lansat pe piaţă prezintă asemănări cu cele existente, principala 

problemă o constituie poziţionarea acestuia. Există patru strategii posibile de poziţionare (fig.9):  

  Preţ 

        Mare       Mic 

 

      Ridicată Strategia preţului         Strategia bazată pe 

 de excepţie                valoarea produsului 

  

 

 Strategia                   Strategia preţurilor 

 Scăzută suprapreţului                     minime 

      

Fig.9. Strategii de preţ pentru noile produse 

 

 Strategii de preţ pentru produsele inovatoare 

 Pentru produsele inovatoare, protejate prin brevete, întreprinderea poate apela la următoarele 

strategii: 

 a) Strategia de fructificare a avantajului de piaţă. Este vorba despre un preţ înalt la lansare, 

ce se menţine cât timp întreprinderea deţine monopolul asupra pieţei. Întreprinderea este astfel 

sigură că-şi recuperează investiţia. Apoi, odată cu apariţia concurenţilor, preţul este redus 

gradual. Acest lucru permite ofertantului să-şi segmenteze piaţă după venituri şi să-şi păstreze 

poziţia de lider de preţ în domeniu. 

 b) Strategia de penetrare a pieţei. Preţul de penetrare este mai scăzut, care ar putea încuraja 

segmentele sensibile la acest factor să adopte rapid produsul. Strategia vizează câştigarea rapidă 

a unei cote mari de piaţă, şi să ridice totodată o barieră de intrare în calea potenţialilor noi sosiţi.  

 

 Strategii de preţ pentru produsele existente 
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 a) Acordarea de rabaturi şi bonificaţii pentru a recompensa clienţii care-şi achită la timp 

facturile, achiziţionează mărfuri în cantităţi mari sau fac achiziţii în extrasezon. 

 b) Folosirea preţurilor diferenţiate pe categorii de consumatori, pe tipuri de produse, în 

funcţie de amplasament sau de momentul vânzării, când întreprinderea comercializează un 

produs, folosind mai multe preţuri, fără a avea corespondent în diferenţierea preţurilor. 

 c) Folosirea preţurilor de acceptabilitate (psihologice), care se bazează pe starea emoţională 

a cumpărătorilor faţă de nevoile raţionale. Dintre acestea mai importante sunt: 

- preţul Odd-Even, care se bazează pe ideea  că volumul vânzărilor la preţul de 99,5$ este 

mai mare decât în cazul unui preţ de 100$.  

- preţul tradiţional, care se modifică doar la apariţia unor produse de calitate excepţională. 

- preţul de prestigiu, utilizat în situaţia în care se urmăreşte să i se asigure produsului o 

imagine deosebită. 

- preţul liniei de produse care se sprijină pe apartenenţa  produsului la o linie de produse cu 

caracteristici asemănătoare şi cu unele preţuri apropiate. 

 d) Folosirea preţurilor promoţionale: 

- preţul „leader”, când întreprinderea fixează preţul la unele produse sub cel al produselor 

similare, apropiate sau chiar sub nivelul costului; 

- reducerea unor preţuri cu ocazia unor sărbători sau evenimente speciale, când se 

mizează pe o creştere considerabilă a volumului vânzărilor; 

- reduceri superficiale, politică bazată pe compararea fictivă de preţuri, numită uneori „a 

fost – este”. 

- stabilirea unui preţ de piaţă mult sub preţul concurenţei, în scopul eliminării ei.  

 e) Iniţierea reducerii preţurilor care poate avea drept cauze: 

- excesul de capacitate; 

- scăderea cotei de piaţă; 

- dorinţa de a obţine poziţia de leader pe piaţă; 

- criză economică. 

f) Iniţierea creşterii preţurilor este determinată în principal de: 

- dorinţa de mărire a profiturilor; 

- inflaţia costurilor (când creşterea costurilor nu este însoţită de o creştere corespunzătoare 

a productivităţii); 

- supracerere. 
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7.5. Politica de distribuţie 

 

 

7.5.1. Conceptul de distribuţie 
 

 Componentă a mixului de marketing, distribuţia este în sensul clasic definită ca fiind 

procesul prin care bunurile şi serviciile sunt aduse de la producător la consumator.   

  

 7.5.2. Conţinutul distribuţiei 
 

 Distribuţia cuprinde un ansamblu de tranzacţii şi relaţii economice a căror particularitate 

reiese din analiza celor patru componente ale sale : 

a) traseul pe care marfa îl parcurge între ofertant şi consumator ; 

b) operaţiunile cu caracter economic sau juridic care însoţesc acest traseu; 

c) lanţul proceselor operative la care sunt supuse mărfurile în drumul lor către 

consumatori ; 

d) reţeaua de unităţi, dotări şi personal implicate în sistemul de distribuţie. 

În opinia profesorului Philip Kotler, distribuţia poate fi analizată din perspectiva 

următoarelor fluxuri de marketing : 

1) fluxul informaţiilor: asimilarea şi transmiterea informaţiilor de marketing, utile procesului 

de distribuţie, atât de la ofertant la consumator cât şi invers.  

2) fluxul de promovare: crearea şi furnizarea  mesajelor cu caracter promoţional privitoare la 

un produs, o marcă sau o întreprindere. 

3) fluxul negocierilor: dialogul iniţiat între membrii unui canal de distribuţie în scopul 

ajungerii la un acord privitor la ansamblul condiţiilor de transfer a bunurilor şi la 

responsabilităţile pe care trebuie să şi le asume fiecare.  

4)  fluxul comenzilor: totalitatea solicitărilor definitive iniţiate de un membru a lanţului de 

distribuţie către o verigă superioară în scopul punerii la dispoziţie a mărfii în anumite condiţii 

specificate. 

5) fluxul finanţării : ansamblul demersurilor realizate de membrii canalului de distribuţie în 

scopul asigurării capacităţii de plată şi obligaţiile financiare pe termen scurt, mediu sau lung care 

derivă din aceasta. 

6) fluxul riscurilor: asumarea tuturor riscurilor legate de activitatea de distribuţie şi 

modalităţile de prevenire şi protejere împotriva acestora. 

7) fluxul fizic al produsului: activitatea de deplasare, manipulare şi stocare a produsului în 

cadrul circuitului de distribuţie.  

8) fluxul plăţilor: totalitatea plăţilor făcute de către vănzător cumpărătorului (la orice nivel al 

lanţului de distribuţie), a modalităţilor de plată utilizate şi a obligaţiilor ce decurg din acestea. 

9) fluxul proprietăţii: transferul dreptului de proprietate a obiectului distribuţiei, între 

membrii unui canal, precum şi a drepturilor ce decurg din posesia acestuia.  
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7.5.3. Rolul şi funcţiile distribuţiei 
 

 Distribuţia este activitatea de marketing care contribuie la valorificarea mărfurilor 

ofertanţilor prin punerea lor la dispoziţia cumpărătorilor, în condiţii de satisfacţie pentru ambele 

părţi. Principalele roluri pe care şi le asumă distribuţia în cadrul circuitului economic sunt : 

a) regularizează fluxul de producţie în raport cu nivelul şi frecvenţa solicitărilor primite din 

partea consumatorilor ; 

b) prin intermediul stocurilor, realizează echilibrul dintre cerere şi ofertă, în timp şi spaţiu, 

stabilind totodată momentul optim de livrare în raport cu necesităţile pieţei (rolul de atenuator al 

oscilaţiilor sezoniere şi al migraţiei consumatorilor) ; 

c) ajută la dimensionarea costului total al mărfurilor şi astfel la identificarea optimului ce poate 

fi realizat. 

d) furnizează informaţiile necesare fundamentării strategiilor de marketing, facilitând 

înţelegerea nevoilor clienţilor şi ajutând la realizarea celorlalte componente ale mixului de 

marketing. 

  

 

 

 

7.5.4. Canalele de distribuţie 
  

7.5.4.1. Dimensiunile şi formele canalului de distribuţie  
 

 Un canal de distribuţie este format din totalitatea persoanelor fizice sau juridice care intervin 

pe parcursul trecerii mărfii din proprietatea producătorului în cea a utilizatorului final. Canalele 

de distribuţie, chiar dacă diferă ca formă în funcţie de natura produsului /serviciului, se 

caracterizează prin trei caracteristici dimensionale : lungimea, lăţimea şi adâncimea.  

 Lungimea canalului este dată de numărul total de verigi intermediare prin care se asigură 

transferul mărfurilor de la producător la consumatorul final. În raport cu această caracteristică 

există următoarele tipuri de canale de distribuţie : 

- canale directe, fără verigi, alcătuite din producător şi din utilizatorul final. Sunt folosite 

mai ales în sectorul industrial sau atunci când se doreşte un control mai bun a vânzării şi o relaţie 

mai strânsă cu consumatorul ; 

- canale indirecte, unde se interpun unul sau mai mulţi  intermediari. Acest tip de canal 

poate lua următoarele forme : 

  a) canale scurte, cu un singur intermediar, care, de regulă, este un detailist. Se 

utilizează: când valoarea produsului este mare sau când se preferă ambalajele de volum mare; 

când produsele sunt nestandardizate, noi sau perisabile; când se doreşte evitarea comerţului cu 

amănuntul ; când există capacităţi mari de stocaj. 

  b) canale lungi, care pot fi cu două niveluri ( un angrosist şi un detailist), cu trei 

niveluri (de regulă, un angrosist, un mic-grosist şi un detailist), sau cu mai multe niveluri. 

Principalele dezavantaje ale canalelor lungi derivă din dificultatea obţinerii de informaţii şi din 

controlul redus asupra procesului de distribuţie. Aceste dezavantaje sporesc odată cu numărul 

verigilor intermediare. 



 

 

79 

 

 Lăţimea canalului este dată de numărul de unităţi existente la nivelul aceleiaşi etape de 

distribuţie (ex. numărul de magazine de vânzare cu amănuntul folosite în cadrul unui canal de 

distribuţie). 

 Adâncimea canalului reflectă măsura în care ultimul distribuitor s-a apropiat de 

consumatorul final. Maximul acestei caracteristici este atins atunci când produsul este livrat la 

sediul utilizatorului final sau la locuinţa consumatorului final.   

 

7.5.4.2. Alegerea şi organizarea canalului de distribuţie 
 

 Fiecare canal se caracterizează printr-o dinamică specifică, prin costuri şi riscuri diferite, prin 

avantaje şi dezavantaje. La fel ca între întreprinderi, există şi între reţelele de distribuţie o 

puternică competiţie şi din acest motiv selectarea celor mai bune canale este vitală atingerii 

obiectivelor organizaţionale.  

 Alegerea canalelor de distribuţie este determinată de mai mulţi factori, mai importanţi fiind: 

caracteristicile consumatorilor, caracteristicile produsului, caracteristicile întreprinderii şi 

caracteristicile intermediarilor. 

 Este tot mai evidentă tendinţa de integrare a activităţilor de distribuţie alături de tendinţele 

concentrării şi specializării acestora. Integrarea priveşte modul de constituire şi de funcţionare a 

canalelor de distribuţie. Ea se realizează sub două forme: orizontală şi verticală. 

 Integrarea orizontală este o dezvoltare a unui agent economic pe lăţimea canalului de 

distribuţie, adică încercarea acestuia de a cuprinde în sfera sa de influenţă cât mai multe 

întreprinderi din cadrul unei verigi de distribuţie.  

 Integrarea pe verticală este o dezvoltare a unui agent economic pe lungimea canalului de 

distribuţie, adică încercarea acestuia de a cuprinde în sfera sa de influenţă cât mai multe verigi 

succesive ale distribuţiei. Astfel putem vorbi de un sistem de distribuţie pe verticală (SDV) când 

unul din membrii unui canal de distribuţie deţine în proprietate, în franchiză sau controlează în 

amonte sau/şi în aval mai multe verigi intermediare succesive.  

  

7.5.5. Distribuţia fizică (logistica mărfurilor) 
 

7.5.5.1. Noţiune, rol şi obiective 
 

 Distribuţia fizică reprezintă modalitatea practică a felului în care se realizează transferul 

mărfurilor din posesia producătorului în cea a consumatorului. În prezent, activitatea de 

distribuţie fizică este inclusă unei activităţi de mai mare complexitate: logistica.   

 În opinia lui Bowersox, logistica se poate defini ca fiind „procesul de administrare strategică 

a mişcării şi depozitării stocurilor de materiale, piese şi produse finite, de la furnizori şi, prin 

firmă, până la clienţi”. Componentele logisticii trebuie analizate într-o viziune integratoare sub 

forma unui „mix logistic”, alcătuit din: transport, gestiunea stocurilor, depozitare şi manipulare. 

   

 

7.5.5.2. Transportul produselor 
 

 Transportul reprezintă operaţiunea prin care marfa este transferată din depozitul 

producătorului la destinaţia specificată de către utilizator, prin contract. Modalitatea de transport 
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şi de asumare a riscurilor, ţine cont de o serie de caracteristici ale mărfii (volum, greutate, grad 

de perisabilitate, fragilitate, etc), de disponibilitatea, capacitatea şi siguranţa mijloacelor de 

transport, de frecvenţa livrărilor, de costul şi durata transportului şi uneori chiar de preferinţele 

subiective ale ofertantului.  

 

7.5.5.3. Gestiunea stocurilor 
 

 O bună gestiune a stocurilor asigură întreprinderii economii de spaţiu şi bani, uşurând 

totodată activitatea de depozitare. Ea previne de asemenea apariţia situaţiilor de ruptură de stoc, 

asigurând astfel întreprinderii acea siguranţă şi fluenţă necesară desfăşurării eficiente a activităţii.  

 Gestiunea stocurilor presupune minimizarea costului total de stocare, în funcţie de nivelul 

preconizat al costurilor totale de producţie şi de desfacere, având drept căi de reducere acţiunea 

asupra: costurilor de stocare propriu-zise (C1), a costurilor de lansare a comenzilor (C2) şi a 

costurilor legate de ruptura de stoc (C3). (fig.1): 

 
 

Costul  total de stocare = C1 + C2 + C3 

 
Fig 1. Costurile stocării 

  Aşa cum se observă din figură costul de stocare propriu zis creşte pe măsură ce cantitatea 

stocată este mai mare deoarece pe de o parte, se măresc cheltuielile de conservare a mărfurilor, 

iar, pe de altă parte, există pierderi cauzate de imobilizarea produselor. Costurile de lansare a 

comenzilor sunt, invers proporţionale cu mărimea stocului deoarece un stoc mic presupune un 

mare număr de comenzi într-o anumită perioadă de timp pentru reglarea nivelului său. Costurile 

legate de ruptura de stoc vor scădea odată cu creşterea mărimea comenzii deaorece riscurile şi 

frecvenţa unor astfel de situaţii se reduce. Costul total de stocare va atinge nivelul cel mai mic 

atunci când comanda va avea mărimea optimă necesară minimizării tuturor celor trei categorii de 

costuri componente.  

  

7.5.5.4. Depozitarea 
 

 Depozitarea este mai mult decât simpla operaţiune de păstrare a mărfurilor în condiţii de 

maximă protecţie. Scopul ei este şi de a realiza un echilibru între oferta întreprinderii 

(producătoare sau intermediare) şi cererea existentă pe piaţă la acel moment.  

 Necesitatea depozitării rezultă din manifestarea mai multor factori:  

- factorii naturali care pot acţiona prin intermediul: agenţilor de degradare fizică şi chimică; 

condiţiilor climaterice. 
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- factorii economici care se referă la: costurile de transport până la depozit, variabilitatea 

sezonieră a vânzărilor, diminuarea stocurilor de siguranţă la detailişti, etc. 

-  factorii speciali cum ar fi crearea unor stocuri strategice.  

 În concluzie, depozitarea trebuie să faciliteze operativitatea procesului de distribuţie fizică şi 

să contribuie la reducerea costurilor totale de distribuţie. 

 

7.5.5.5. Fluxurile informaţionale 
 

 Sistemul informaţional logistic vehiculează toate informaţiile relevante necesare procesului 

decizional din sfera distribuţiei, în trei modalităţi: 

- prin transformarea datelor într-o formă mai utilă şi mai accesibilă; 

- prin transferarea datelor spre punctele stringente ale reţelei logistice; 

- prin stocarea lor până la utilizare. 

 Sistemele informaţionale logistice pot fi concepute pe trei niveluri: 

a) un nivel de bază pentru prelucrarea datelor; 

b) un nivel de analiză prin metode statistico-matematice; 

c) un nivel de analiză, decizie şi acţiune cu ajutorul sistemului. 

 

7.5.6. Strategia distribuţiei 
 

 Strategia distribuţiei vizează alegerea modalităţilor în care întreprinderea decide să „acopere” 

cu produsele sau serviciile sale piaţa.  

 Strategii de distribuţie: 

a) Distribuţia intensivă, care se realizează printr-un număr cât mai mare de intermediari. Scopul 

este difuzarea cât mai rapidă şi cât mai extinsă a mărfurilor pe piaţă. Principalul risc derivă din 

controlul redus asupra membrilor canalului de distribuţie. Această strategie se pretează mai ales 

bunurilor de larg consum, standardizate şi de valoare scăzută 

b) Distribuţia exclusivă, care se realizează de regulă pe zone, printr-un singur intermediar 

specializat zonal, în scopul unei de comercializări mai eficiente şi a unui control mai deplin 

asupra activităţii acestuia. Avantajele unei strânse colaborări şi comunicări între producător şi 

intermediar fac din această strategie una preferată mai ales în cazul produselor complexe, 

nestandardizate. Riscuri pot apărea dacă în contractul de distribuţie nu sunt prevăzute clauze de 

reziliere în condiţiile nerespectării unui volum minim de vânzări. 

c) Distribuţia selectivă, reprezintă o cale de mijloc între primele două alternative şi este preferată 

de întreprinderile cu o vastă experienţă pe piaţă care ştiu să profite de avantajele strategiilor 

anterioare şi să evite riscurile pe care acestea le implică. Astfel, distribuţia se va realiza prin 

câţiva intermediari, temeinic testaţi, care fie îşi manifestă singuri interesul de a colabora cu 

producătorul datorită renumelui acestuia, fie acceptă propuneri atractive din partea lor.  
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7.6. Politica de comunicare (promoţională) 

 
  

7.6.1. Sistemul de comunicare al întreprinderii moderne  

şi activitatea promoţională. 

 
 Comunicarea este un schimb de idei, informaţii sau atitudini. 

 Activitatea de comunicare sau activitatea promoţională are ca scop principal transformarea 

clienţilor potenţiali în clienţi efectivi, fidelizarea acestora şi crearea unei imagini reprezentative a 

firmei, mărcii sau produsului/serviciului, distinctă de cea a concurenţilor. 

 Sistemul de comunicare trebuie să ia în considerare partenerii de dialog, căile şi formele de 

comunicare, precum şi activităţile care fac obiectul acestui proces. El se poate reprezenta astfel: 

(fig.1)   

  ZGOMOT 

 

 Emiţător      Codificare         Mesaj      Mijlocul de  Decodificarea            Receptor 

            transmitere 

 

 

   Feedback      Răspuns 

 

 Fig.1. Schema unui model de comunicaţie 

 

   

7.6.2. Structura activităţii promoţionale 
 

 Activitatea promoţională beneficiază de aportul unei diversităţi de forme acţiune.  

 

- publicitate ; 

- promovarea vânzărilor; 

- relaţiile publice; 

- utilizarea mărcilor; 

- manifestările promoţionale; 

- forţele de vânzare. 
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7.6.2.1. Publicitatea, componentă esenţială a politicii 

promoţionale 
 

 Publicitatea modernă reprezintă nervul politicii de comunicaţie a întreprinderii. Ea este o 

formă de prezentare a ofertei acesteia contra cost având ca scop susţinerea procesului de vânzare, 

lansarea de noi produse, acceptarea unui nou preţ etc. Practic, funcţiile sale pot fi analizate după 

modelul AIDA, respectiv: atrage atenţia (A), suscită interesul (I), provoacă dorinţa (D) şi incită 

clientul la achiziţionarea produsului (A).  

 Caracteristicile care diferenţiază publicitatea de celelalte componente ale mix-ului de 

marketing sunt: 

- publicitatea are un caracter public fiind adresată întregii populaţii dispuse să recepţioneze 

mesajul transmis. Din acest motiv este folosită mai ales pentru produsele standardizate, a căror 

calitate este uşor de verificat de către oameni. 

- publicitatea permite transmiterea rapidă şi frecventă a mesajului, oferind în acelaşi timp 

consumatorului posibilitatea unei informări rapide şi realizarea de comparaţii între diverse 

produse/servicii.  

-  mijloacele folosite de către publicitate îi creează acesteia premisele unei expresivităţi sporite a 

mesajului şi astfel a unui impact mai puternic asupra consumatorilor.  

 Dacă aceste caracteristici pot fi considerate şi ca avantaje, trebuie constatat că în raport cu 

alte forme promoţionale, publicitatea are şi dezavantaje cum ar fi: caracterul impersonal al 

comunicării care nu permite apropierea suficientă a ofertantului de consumator şi costurile 

ridicate ca urmare a caracterului repetitiv a mesajului şi a mijloacelor care sunt utilizate.  

 Prin obiectivele sale, publicitatea nu se identifică cu reclama ci o include.  

  

7.6.2.2. Formele publicităţii 
 

 Există o mare diversitate de forme pe care le îmbracă publicitatea 

 După obiectivele urmărite avem: 

➢ publicitatea de produs sau serviciu, care are ca scop sporirea cererii de consum şi care 

se realizează prin: 

o publicitatea de informare, care urmăreşte creşterea cererii potenţiale prin 

semnalizarea existenţei pe piaţă a produsului. 

o publicitatea de condiţionare, care urmăreşte stimularea cererii efective prin 

evidenţierea elementelor de identificare a ofertei. 

o publicitatea comparativă, care are ca scop accentuarea elementelor de diferenţiere 

în raport cu ofertele concurente existente pe piaţă. 

o publicitatea de reamintire, care urmăreşte să amintească consumatorilor care sunt 

punctele tari ale ofertei, de unde poate fi ea procurată, astfel încât să se menţină produsului în 

atenţia consumatorilor în perioadele de extrasezon sau în cele cu vânzări slabe. 

➢ publicitatea de marcă, accentuează superioritatea unei mărci în raport cu altele similare 

sau în raport cu cele menite a satisface nevoi de consum similare. 

➢ publicitatea de întreprindere, are ca scop crearea unei identităţi proprii şi a unei 

imagini favorabile a acesteia în rândul consumatorilor, a furnizorilor şi a celorlalte categorii de 

parteneri. 
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7.6.2.3. Stabilirea bugetului de publicitate  
 

 După ce s-au delimitat obiectivele vizate prin publicitate, întreprinderea trebuie să evalueze 

costurile şi resursele necesare punerii lor în practică, adică trebuie să întocmească un buget de 

publicitate.  

 Cea mai simplă şi mai bună metodă de stabilire a bugetului de publicitate este cea pe baza 

unui procent din cifra de afaceri. În acest fel cheltuielile de publicitate şi vânzările întreprinderii 

sunt direct condiţionate una de alta. Având în vedere că mijloacele de publicitate sunt, de regulă, 

scumpe necesitatea unor fonduri cât mai substanţiale se traduce într-un puternic factor motivator 

pentru activitatea de marketing. 

  

7.6.2.4. Tehnici şi mijloace de publicitate 
 

 Cele mai utilizate medii de publicitate sunt cele ale comunicării de masă (presă, televiziune, 

radio, cinematograf, afişajul, tipăriturile) dar şi transmiterea orală aformală. Fiecare se 

caracterizează prin anumite particularităţi. 

 a) Presa. Criteriile de selectare sunt, de regulă, tirajul, numărul de exemplare vândute, 

numărul de cititori şi tipul acestora. În funcţie de aceste date se calculează şi eficienţa publicităţii 

prin calcularea costului per mia de ziare vândute, costului per mia de cititori sau a costului per 

mia de prospecţi care au oportunitatea de a receptiona mesajul. 

 Avantajele publicităţii prin presă sunt: 

• asigură transmiterea rapidă a mesajelor noi către un număr mare de consumatori;  

• este flexibil atât în sensul dimensiunilor şi formei mesajului cât şi a categoriei de 

consumatori vizaţi ; 

• asociază caracterul de noutate al ştirilor mesajelor pe care întreprinderea le publică;  

• permite asocierea la mesaj a unor cupoane pentru concursuri stimulând interesul imediat 

al consumatorului. 

• mesajul poate fi recitit de consumator deoarece suportul poate fi păstrat. 

 Dezavantajele publicităţii prin presă: 

• numărul mare de publicaţii şi conţinutul bogat al ştirilor reduc interesul consumatorului 

pentru parcurgerea reclamei; 

• uneori calitatea imaginii şi a mesajului lasă de dorit. 

• eficienţa acestui tip de publicitate este redusă la consumatorii tineri (la noi în ţară media 

celor care citesc ziare depăşeşte 40 de ani). 

 b) Televiziunea. Apărută ca mijloc de publicitate la mijlocul secolului XX, televiziunea, în 

prezent, constuie ponderea cea mai mare în bugetele de promovare a întreprinderilor. 

 Avantajele utilizarii publicităţii prin intermediul televiziunii sunt: 

• se adresează unei audienţe de masă şi este rapid;  

• poate oferii originalitate creaţiei publicitare ; 

• oferă flexibilitate în privinţa duratei materialelor publicitare şi a planificării difuzării 

mesajelor publicitare; 

• prin alegearea intervalului orar, a tipului de emisiune support segmentează bine piaţa; 

• prin asocierea mesajului publicitar cu emisiunile în cadrul carora este difuzat există 

posibilitatea transferului de interes asupra produsului promovat. 

Dezavantajele utilizării publicităţii prin intermediul televiziunii: 
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• costul ridicat al acestui tip de publicitate şi tendinţa sa crescătoare dacă audienţa este 

scăzută în momentul difuzării;  

• există posibilitatea apariţiei fenomenului de "zapping"(navigare), ce consta în schimbarea 

frecventă a postului pe perioada difuzării materialului publicitar;  

• consumatorul acordă o atenţie din ce în ce mai redusă datorită numărului mare de mesaje; 

mesajul transmis poate fi perisabil (poate fi uitat), daca nu este repetat constant; 

• pierderea interesului oamenilor de a-şi petrece timpul în faţa televizorului (tendinţă 

evidentă mai mult în ţările/regiunile dezvoltate). 

Numărul familiilor care vizualizează un anumit program de televiziune se poate determina cu 

ajutorul unor aparate denumite „people meter”, amplasate în familiile alese drept eşantion şi care 

înregistrează ziua şi ora la care a fost accesat canalul respectiv de televiziune. Aceste aparate 

sunt utilizate în combinaţie cu un instrument numit „jurnal” în care sunt înregistrate numărul 

persoanelor din eşantion care au urmărit programele şi caracteristicile lor demografice. 

 c) Radioul reprezintă un mijloc comod şi relativ ieftin de informare fapt cel recomandă ca 

unul dintre cele mai bune suporturi de publicitate. 

 Avantajele utilizării radioului în publicitate sunt: 

• se adresează unui public numeros, adesea fidel şi bine segmentat; 

• mesajele pot fi recepţionate şi în mişcare asigurând astfel consumatorului economie de 

timp (ex. în maşină); 

• costurile reduse de realizare a mesajului şi perioada scurtă de timp de prelucrare a 

acestuia (comparativ cu televiziunea), ofera o bună flexibilitate în ceea ce priveşte reacţia la 

modificările pieţei; 

• asigură o frecvenţă de expunere ridicată, majoritatea ascultătorilor fiind fideli anumitor 

emisiuni; 

• tipul emisiunii se transferă raţional, emoţional sau afectiv asupra mesajului publicitar; 

 Dezavantajele utilizării radioului în publicitate sunt: 

• lipsa contactului vizual cu mesajul reduce şansele memorării lui; 

• unii consumatori utilizează radioul ca „zgomot de fond” neinteresându-i conţinutul 

mesajelor transmise; 

• calitatea şi acoperirea redusă a unor posturi de radio limitează numărul de ascultatori; 

• mulţi consumatori  schimbă frecvenţa de emisie când recepţionează reclame; 

d) Cinematograful. În cadrul acestui mijloc publicitar se disting două tipuri de proiecţii 

cinematografice: 

- cele adresate publicului larg, în sălile de cinema, înaintea proiectării filmelor; această 

categorie este eficientă pentru produsele de larg consum, moderne, având un impact bun asupra 

consumatorilor tineri 

- cele utilizate în cadrul expoziţiilor, târgurilor în scopul promovării sau prezentării 

modelelor de produse/servicii expuse sau a imaginii întreprinderi.  

Avantajele utilizării cinematografului în publicitate sunt: 

• calitatea mesajului publicitar este adesea ridicată; 

• rata de transfer emoţional al filmului urmărit asupra mesajului publicitar este ridicată la 

consumatorii tineri; 

• gradul de reţinere a mesajului este ridicat (şi datorită efectului mărimii proiecţiei). 

 Dezavantajele utilizării cinematografului ca mijloc publicitar sunt: 

• publicul este eterogen ceea ce nu permite segmentarea acestuia; 
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• costurile de difuzare sunt foarte ridicate, iar perioada lungă necesară pentru montajul 

mesajul le amplifică; 

• rata de penetrare în rândul consumatorilor este scăzută. 

 e) Publicitatea exterioară  („outdoor”). Mijloacele de publicitate outdoor pot fi împărţite în 

două categorii: 

➢ mijloace cu expunere spre exterior: spaţii şi suporturi de afişaj exterior special 

amenajate, staţiile mijloacelor de transport, exteriorul cabinelor telefonice, bannere, panouri 

(statice sau mobile), exteriorul mijloacelor de transport în comun, exteriorul mijloacelor de 

transport ale întreprinderilor, taxiurile etc.  

 Avantajele acestei categorii sunt: 

• audienţă şi frecvenţă ridicate ; 

• poate acoperi o aria întinsă de piaţă; 

• nu există, de regulă, probleme de disponibilitate a spaţiilor de expunere; 

 Dezavantajele acestei categorii sunt: 

• posibilităţile de creaţie şi expresie sunt limitate, mesajele trebuind să fie scurte; 

• condiţiile meteorologice şi vandalizarea suporturilor afectează recepţionarea mesajului; 

• consumatorilor li se acordă o atenţie redusă; 

• greutăţi în obţinerea aprobărilor de expunere. 

➢ mijloace cu expunere spre interior: interiorul cabinelor telefonice, interiorul 

mijloacelor de transport in comun, instrumentele din interiorul locurilor publice (gări, 

aeroporturi, staţii) – cum ar fi panouri şi casete luminoase etc. 

 Avantajele utilizării acestor forme de publicitate sunt: 

• timpul de recepţionare a mesajului este, de regulă, mai mare; 

• consumatorilor li se acordă o atenţie ridicată; 

• limitele creaţiei sunt mai largi; 

• condiţii de expunere mai bune: uniforme, sigure, neexpuse intemperiilor vremii; 

• aprobările pentru expunere vizează, de regulă, o singură autoritate; 

 Dezavantajele acestei categorii de afişaje sunt: 

• numărul de consumatori este limitat de spaţiul de acces, frecvenţa expunerii fiind mai 

redusă; 

• disponibilitatea spaţiilor constituie o problemă; 

f) Tipăriturile (pliantul, prospectul, broşura, fluturaşul) reprezintă, mijloace publicitare 

mobile, adresate, de regulă, unor categorii de consumatori anterior segmentate. Pliantul prezintă 

sumar conţinutul ofertei accentuând avantajele competitive prin ilustraţii. Prospectul detaliază 

informaţiile tehnice de utilizare a produsului şi de identificare a ofertantului. Broşura prezintă 

într-o fomă completă caracteristicile, modul de utizare a produsului, posibilităţile de procurare şi 

plată.  Fluturaşul caută să atragă atenţia consumatorului asupra existenţei ofertei şi să-l incite pe 

acesta la căutarea mai multor informaţii (ca urmare conţinutul şi aspectul lor trebuie să fie cât 

mai interesant pentru consumator).  

 Mesajul publicitar trebuie conceput astfel încât să se potrivească tipului de mediu utilizat, să 

aibă impact asupra publicului ţintă şi să corespundă obiectivelor de publicitate stabilite de 

întreprindere. În acest sens se cer a fi respectate câteva restricţii : 

- să aibă conţinut motivaţional, fie perceptulal, fie compartamental; 

- să fie explicit, evidenţiind avantajele produsului, care să-l facă mai atractiv; 

- să fie distinct, delimitându-se de produsele concurente; 
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- să fie credibil, adică să existe o reală concordanţă între mesaj, caracteristicile produsului 

şi utilitatea sa. 

Elementele de design ale mesajului (format, stil, ton, cuvinte) au o mare importanţă în 

elocvenţa acestuia. Ele trebuie adaptate în funcţie de profilul clientului potenţial, de natura 

produsului şi de tipul de reacţie aşteptată (raţională sau emoţională). Spre exemplu, Ph. Kotler 

identifică 9 stiluri distincte de execuţie a unui mesaj: scenă de viaţă, stil de viaţă, fantezie, stare 

de spirit sau imagine, muzică, personalitate-simbol, competenţă tehnică, dovezi ştiinţifice, 

mărturii. 

Este foarte important de evaluat efectele publicităţii în raport cu costurile necesare astfel 

încât să se poată determina eficienţa acesteia, adică potenţialul de captare a atenţiei publicului, 

creşterea notorietaţii produsului şi în final creşterea vânzărilor. 

 

7.6.3. Promovarea vânzărilor 
 

Promovarea vânzărilor reprezintă un ansamblu de instrumente şi practici menite să stimuleze 

dorinţa de cumpărare şi să impulsioneze acţiunea de achiziţie în scopul creşterii rapide a 

volumului de vânzări, a bunurilor şi/sau serviciilor întreprinderii. 

Menirea promovării vânzărilor este să stimuleze punerea în practică a motivaţiei create prin 

publicitate şi din acest motiv de regulă ele trebuie utilizate într-o ordine firească. 

Promovarea vânzărilor vizează obiective multiple, mai importante fiind stimularea 

consumatorilor potenţiali în a încerca produsul/serviciul întreprinderii, recompensarea clienţilor 

fideli şi stimularea consumatorilor ocazionali, în încercarea de a-i transforma în consumatori 

permanenţi. Indiferent de natura lor, obiectivele vizate prin promovarea vânzărilor trebuie să fie 

realiste (adică întreprinderea să aibă capacitatea de punere a lor în practică) şi măsurabile (adică 

să existe un criteriu concret de evaluare a creşterii vânzărilor şi să se specifice clar nivelul 

acesteia). 

Mijloacele de promovare a vânzărilor sunt diverse, mai utilizate în practică fiind: reducerile 

de preţ, publicitatea la locul vânzării, demonstraţii şi degustări, participarea la târguri şi expoziţii, 

acordarea de premii, jocuri şi concursuri, oferirea de mostre, merchandising-ul, garanţia 

produselor. 

 Reducerile de preţ, cel mai adesea, iau forma unor rabaturi (discounturi) acordate la preţul de 

ofertǎ (sau de catalog), în anumite condiţii de achiziţie. Ele au ca scop: reducerea stocurilor în 

perioadele de extrasezon, încasarea rapidǎ a contravalorii produsului, lichidǎri de stocuri, 

stimularea achiziţiei unor cantitǎţi mai mari de produs, valorificarea unor oportunitǎţi apǎrute pe 

piaţǎ etc. Este o practicǎ preferatǎ mai ales în domeniul industrial din dorinţa de a disimula o 

politicǎ de micşorare a preţului evidentǎ, care ar atrage reacţia concurenţei. 

Publicitatea la locul vânzǎrii (P.V.L.) reprezintǎ un set de instrumente de informare şi 

orientare amplasate în cadrul suprafeţelor de vânzare ale întreprinderilor. Scopul ei este de a 

stimula cumpǎrarea din impuls şi de a ajuta consumatorii în clarificarea opţiunilor lor de achiziţie 

şi de a lua în final decizia potrivitǎ. În prezent, pe lângǎ clasicele afişe şi postere se utilizeazǎ 

ecrane TV sau ecrane cu afişaj electronic. 

Demonstraţii şi degustǎri, care au scopul de a convinge consumatorii de calitatea 

caracteristicilor ofertei şi eventual de uşurinţa în utilizare. Contactul consumatorului cu produsul 

în cauzǎ ajutǎ la identificarea acestuia cu nevoia ce se doreşte a fi satisfǎcutǎ, cu aspiraţiile 

cumpǎrǎtorului. 
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Participarea la târguri şi expoziţii. Târgurile, de regulǎ, sunt atât pentru prezentare cât şi  

pentru vânzare, în timp ce expoziţiile au ca scop numai prezentarea ofertelor. Scopurile 

participǎrii sunt diverse: lansarea de noi produse, consolidarea imaginii de întreprindere şi de 

marcǎ, contactarea de noi parteneri interni şi externi, etc. 

Premii, jocuri şi concursuri. Acordarea de premii stimuleazǎ consumatorii prin oferirea unor 

avantaje cum ar fi: recompense materiale şi bǎneşti, excursii, gratuitǎţi, etc. Jocurile şi 

concursurile au ca scop antrenarea potenţialilor consumatori în activitǎţi concrete şi rǎsplǎtirea 

eforturilor prin oferte atractive menite sǎ stimuleze participarea. De regulǎ, finalitatea unui joc 

sau a unui concurs constǎ într-un premiu. 

Oferirea de mostre vizează cunoaşterea ofertei şi familiarizarea consumatorului cu aceasta. 

Se utilizeazǎ mai des în domeniul industrial pentru produsele nestandardizate sau noi. 

Merchandising-ul însumeazǎ un ansamblu de tehnici utilizate în procesul comercializǎrii, cu 

rol promoţional unanim acceptat, care au ca principal obiectiv prezentarea în cele mai bune 

condiţii a ofertei. 

Tehnicile de merchandising se bazează pe următoarele principii: 

• identificarea şi utilizarea modalitǎţilor optime de amplasare a produselor în spaţiul de 

vânzare. 

• acordarea unei importanţe sporite factorului vizual în vânzare. 

• sprijinirea produselor între ele în procesul de vânzare. 

Aceste pricipii, consacrate în practică de tehnicile de merchandising, prezintă nivele de 

interes diferit din partea ofertantului; dacă producătorul este motivat de primele două principii, 

distribuitorul manifestă preocupare pentru toate cele trei, oferind produse într-o structură 

sortimentală cât mai largă, capabile să atingă cotele de eficienţă stabilite.  

Garanţia produselor devine din ce în ce mai mult un instrument de promovare al cǎrui scop 

este certificarea calitǎţii produselor. Astfel, este stimulat consumatorul sǎ depǎşeascǎ bariera 

neîncrederii în valoarea  achiziţiei şi poate fi un factor important de fidelizare a sa. 

 

 7.6.4. Relaţiile publice 
 

 Activitatea de relaţii publice (public relation) presupune dezvoltarea unor legături directe, în 

mod constant şi sistematic cu toate categoriile de public şi cu toţi partenerii cu care 

întreprinderea intră în contact, în scopul realizării unei atitudini favorabile a acestora faţă de 

întreprindere şi a adaptării organizaţiei la cerinţele mediului de afaceri. 

 Această activitate presupune, în principal, realizarea următoarelor sarcini: 

- crearea şi gestionarea imagini întreprinderii sau mărcii;  

- sprijinirea lansării unor noi produse sau repoziţionarea unora deja existente; 

- gestionarea crizelor şi refacerea imaginii sectoarelor sau produselor afectate; 

- contribuirea la influenţarea unor grupuri ţintă; 

- dezvoltarea programelor de dezvoltare socială şi încurajarea colaborărilor în acest sens; 

-  coordonarea schimburilor de experienţă şi pregătirea personalului ce intră în contact 

direct cu publicul; 

 Conceptul de relaţii publice se dezvoltă practic în jurul a două cuvinte cheie: responsabilitate 

şi încredere. Dacă întreprinderea tratează cu responsabilitate publicul acesta o va credita cu 

încredere, iar această încredere va impune organizaţiei un comportament responsabil. De aici se 

poate deduce că activitatea de relaţii publice este un act intenţionat al întreprinderii, indispensabil 

unui feedback util cu mediul extern şi intern.  
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 Influenţa relaţiilor publice se face simţită atât în mediul intern al întreprinderii cât şi în cel 

extern.  

Publicul intern (angajaţii, reprezentanţii şi colaboratorii) este foarte important, deoarece prin 

ei întreprinderea intră în contact cu exteriorul.  

 La fel de importantă, activitatea de relaţii cu publicul extern se particularizează printr-o 

complexitate ridicată datorată eterogenităţii şi numărului mare de componenţi. Imaginea şi 

succesul unei întreprinderi depinde în mare măsură de relaţiile cu publicul extern, datorită 

mediului favorabil sau defavorabil pe care acesta îl poate genera. În plus, parte din membrii 

acestuia constituie clienţii întreprinderii. Gestiunea relaţiilor cu publicul extern trebuie să vizeze 

atât o componentă anticipativă (de amorsare o unei atitudini favorabile a publicului) prin acţiuni 

de interes umanitar, social şi economic, cât şi o componentă reactivă (de rezolvare a conflictelor 

cu publicul extern) prin gestionarea responsabilă şi vizibilă a problemelor apărute şi în avantajul 

societăţii civile. 

 În funcţie de fiecare categorie de public pot fi utilizate anumite tehnici şi instrumente de 

acţiune care se pot grupa în patru categorii distincte: 

a) Tehnici de primire referitoare la condiţiile de organizare şi desfăşurare a unor manifestări 

(congrese, conferinţe, expoziţii etc.), unde se urmăreşte comunicarea informaţiilor privitoare la 

întreprindere şi stabilirea de contacte cu alţi specialişti şi cu presa. 

b) Tehnici folosite în relaţiile cu mass-media, care presupun contacte cu organizaţiile specializate 

în comunicarea în masă, conferinţe de presă şi briefing-uri, călătorii de presă, etc. 

c) Tehnici legate de evocarea unor evenimente speciale - care îşi propun  ca obiectiv cultivarea şi 

promovarea contactelor umane prilejuite de anumite evenimente cum ar fi: aniversări ale 

întreprinderii, inaugurări de obiective, etc.; sau de evenimente create de întreprindere în scopul 

promovării propriului interes şi prestigiu. 

d) Tehnici de prevenire şi rezolvare a conflictelor dintre întreprindere şi publicul intern (greve, 

conflicte de muncă, conflincte cu acţionarii etc), respectiv publicul extern (conflicte de natură 

socială sau juridică cu mişcările ecologiste, de protecţie a consumatorilor, cu autorităţile locale şi 

centrale, cu consumatorii individuali, cu presa etc). 

 

 7.6.5. Utilizarea mărcilor în activitatea promoţională 

 
 Marca trebuie să reprezinte pentru consumator reflexia propriei personalităţi. Motivaţia 

consumului nu va mai sta astfel în capacitatea produsului de a-i satisface nevoile de consum, ci 

în capacitatea întreprinderii de a-i oferi marca aşteptată.  

  Valoarea unei mărci se regăseşte în tradiţie, în renume, în fidelitatea clienţilor şi în numărul 

acestora. În practică, pentru a puncta diferenţa între o marcă de renume, puternică şi 

semnificativă pentru un segment substanţial de consumatori, de o marcă a cărei valoare este doar 

aceea de recunoaştere şi de diferenţiere faţă de concurenţi, specialiştii utilizează denumirea de 

„brand”. 

 Din perspectiva activităţii promoţionale şi în vederea satisfacerii deopotrivă a intereselor 

întreprinderii şi consumatorilor, o marcă trebuie să îndeplinească mai multe caracteristici 

calitative: 

a) recunoaştere şi perceptibilitate ridicată ; 

b) omogenitate în raport cu ansamblul mijloacelor de comunicare; 

c) distincţie în raport cu alte mărci; 
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d) putere de evocare şi sugestie astfel încât să fie capabilă să poziţioneze sau să 

repoziţioneze un produs pe o piaţă. 

e) personalitate puternică care să-i asigure viabilitate în timp; 

f) notorietate, sub forma unui indice al rezultatelor obţinute prin acţiunile de lansare, 

penetrare şi consolidare a mărcii pe o piaţă dată. 

  

 7.6.6. Forţa de vânzare 
 

 Forţa de vânzare a întreprinderii reprezintă totalitatea personalului specializat în arta 

convingerii consumatorilor în vederea achiziţionării unui produs sau serviciu. Din perspectiva 

activităţii de comunicare, forţă de vânzare este un instrument promoţional foarte dinamic şi 

adesea foarte direct. Acest lucru favorizează o apropiere de client ceea ce uşurează demersul 

întreprinderii de a câştiga încrederea acestuia.  

 Exceptând funcţia de vânzare a produselor/serviciilor unei întreprinderi, pe care o 

îndeplineşte în mod evident, forţa de vânzare desfăşoară şi o serie de alte activităţi, nu mai puţin 

importante: 

- identificarea şi analizarea pieţelor potenţiale în vederea obţinerii şi interpretării informaţiilor 

despre clienţi; 

- localizarea şi descrierea clienţilor (a motivaţiilor, obiceiurilor de achiziţie, etc.); 

- culegerea şi analiza informaţiilor despre concurenţă; 

- negocierea ofertelor şi încheierea contractelor; 

- strângerea comenzilor şi asortimentarea mărfurilor în funcţie de acestea; 

- asigurarea de consultanţă tehnico-comercială utilizatorilor şi intermediarilor; 

 Obiectivele forţei de vânzare vor fi subscrise obiectivelor activităţii promoţionale generale. 

Totuşi, specificul activităţii necesită accentuarea câtorva obiective prioritare: creşterea utilităţii 

ofertei prin oferirea de informaţii profesioniste şi acordarea de consultanţă; sporirea volumului 

de vânzări la sortimentele de produse nestandardizate sau greu de promovat printr-un marketing 

indirect; crearea sau/şi îmbunătăţirea imaginii de marcă sau de întreprindere; culegerea de 

informaţii privind mărimea şi structura a pieţei efective.  

 Îndeplinirea acestor obiective ţine de structura, dimensiunea şi calitatea forţei de vânzare. 

 Apelând la criterii de analiză în baza criteriului produs-piaţă-teritoriu se pot identifica 

următoarele forme de structuri pentru forţă de vânzare: 

- structura după teritoriu: fiecărui agent i se repartizează un teritoriu de piaţă; 

- structura după produs: fiecărui agent i se repartizează un sortiment sau un grup de 

produse;  

- structura după piaţă: specializarea agenţilor pe sectoare industriale sau pe categorii de 

clienţi; 

- structura complexă: specializarea pe două criterii: produs-piaţă; produs-teritoriu; piaţă-

teritoriu. 

 Calitatea forţei de vânzare se află în legătură directă cu procesul de recrutare şi selectare a 

vânzătorilor, de instruirea şi motivarea acestora. 
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7.6.7. Strategii promoţionale 
 

 După analiza structurii activităţii promoţionale şi după identificarea şi cunoaşterea formelor 

pe care le îmbracă, în mod practic, această activitate, întreprinderea va trebui să decidă strategia 

cea mai potrivită pentru a-şi îndeplini obiectivele de promovare stabilite. 

 Stabilirea strategiei promoţionale, reprezintă deci, procesul prin care întreprinderea alege cea 

mai potrivită formă de mix promoţional în raport cu obiectivele sale şi prin care găseşte cele mai 

potrivite momente şi locaţii promoţionale în raport cu piaţa ţintă, astfel încât eficienţa acestui 

demers să fie maximă.  

 Complexitatea opţiunilor strategice obligă întreprinderea la o cunoaştere aprofundată a 

mediului de afaceri, a acţiunilor concurenţilor, a comportamentului consumatorilor etc., astfel 

încât să se optimizeze raportul eforturi-rezultate promoţionale.  

 Strategiile promoţionale se pot clasifica utilizând mai multe criterii, în funcţie de care pot fi 

formulate alternative strategice specifice. 

a) În funcţie de obiectivele urmărite în desfăşurarea activităţii există două opţiuni strategice: 

• strategia de „atragere” („pull strategy”), vizează declanşarea interesului şi curiozităţii 

de a cumpăra a consumatorilor potenţiali, astfel încât aceştia să iniţieze singuri procesul de 

informare şi achiziţie. În acest caz, se va utiliza preponderent publicitatea, imaginea de marcă şi 

mai puţin unele forme de promovare a vânzărilor (reduceri de preţ, publicitatea la locul vânzării). 

• strategia de ”împingere” („push strategy”), în care întreprinderea iniţiază şi controlează 

întregul proces de informare şi furnizare a produsului către client acesta neavând decât sarcina de 

a decide şi de a plăti contravaloarea sa. În acest caz, se vor utiliza forţele de vânzare ale 

întreprinderii, relaţiile publice şi majoritatea formelor de promovare a vânzărilor, în scopul 

„împingeri” produsului către consumatorii potenţiali. 

• strategia combinată, care în funcţie de specificul activităţii şi a consumatorilor potenţiali, 

utilizează în diferite proporţii atât elemente de „atragere” cât şi de ”împingere” a produsului.  

 b) După modul de desfăşurare în timp, delimităm: 

• strategia pe termen lung, cu obiective ca: extinderea cotelor de piaţă actuale, cucerirea 

unor noi segmente de piaţă, consolidarea imaginii de întreprindere şi marcă, fidelizarea clienţilor 

efectivi. 

• strategia pe termen mediu, care îşi propune atragerea de noi categorii de clienţi, creşterea 

volumului de vânzări, creşterea profitului, creşterea gradului de cunoaştere şi recunoaştere a 

produsului/serviciului, refacerea imaginii de marcă sau întreprindere în caz că a fost afectată. 

• strategia pe termen scurt, care urmăreşte sporirea vânzărilor sezoniere, dimensionarea 

stocurilor, creşterea intensităţii în consum, introducerea pe piaţă a unor noi produse, combaterea 

acţiunilor promoţionale concurente, etc. 

 c) După rolul activităţii promoţionale, avem: 

• strategia defensivă, orientată spre cerere, în vederea apărării poziţiei actuale, cu ajutorul 

publicităţii şi promovării vânzărilor; 

• strategia ofensivă, orientată spre ofertă, în vederea cuceririi unor noi segmente de piaţă şi 

a creşterii cifrei de afaceri. De regulă, în această variantă, se utilizează componente promoţionale 

dinamice (forţa de vânzare, relaţiile publice) şi se alocă bugete importante. 

b) După gradul de adaptare la diferite pieţe sau segmente de piaţă, întâlnim: 

• strategia diferenţiată, care presupune acţiuni promoţionale proprii fiecărei pieţe, produs 

sau teritoriu în funcţie de particularităţile fiecăreia; 
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• strategia nediferenţiată, care presupune acţiuni promoţionale identice indiferent căror 

produse sau categorii de consumatori se adresează. 

• strategia concentrată, care reprezintă alocarea tuturor resurselor promoţionale a 

întreprinderii, doar către unul din segmentele de piaţă din sfera sa de interes. Se utilizează de 

regulă pe termen scurt atunci când întreprinderea urmăreşte fie cucerirea rapidă a acelui segment 

de piaţă, fie obţinerea unor rezultate imediate. 

 

 7.6.8. Stabilirea bugetelor de comunicare  
 

 Bugetul de comunicare are ca scop estimarea cheltuielilor necesare realizării în bune condiţii 

a obiectivelor promoţionale vizate şi cuantificarea rezultatelor obţinute. El poate fi organizat fie 

global, fie pe categorii de produse, pieţe sau teritorii. Există mai multe metode de stabilire a 

bugetului, cele mai cunoscute fiind: metoda procentajului din cifra de afaceri; metoda alinierii la 

concurenţă; metoda utilizării fondurilor disponibile; metoda „obiective şi sarcini”. 

 Metoda procentajului din cifra de afaceri, este cea mai folosită în cadrul întreprinderilor 

mari şi mijlocii, fiind şi foarte simplu de aplicat: cheltuielile promoţionale reprezintă un procent 

din cifra de afaceri realizată fie în exerciţiul financiar anterior, fie din cea previzionată a se 

obţine  la finele exerciţiului financiar prezent. Uneori în loc de cifra de afaceri se poate utiliza şi 

preţul de vânzare. 

 Avantajul acestei metode este acela că permite corelarea dintre costul promovării, preţul de 

vânzare şi profitul pe unitatea de produs vândut, satisfăcând astfel pretenţiile managerilor 

financiari şi favorizând compararea competitivităţii întreprinderii cu cea a altor concurenţi. 

Dezavantajul derivă din înţelegerea greşită a cheltuielilor de promovare ca o consecinţă a 

vânzărilor, când de fapt volumul vânzărilor condiţionează mărimea cheltuielilor promoţionale. 

 Metoda alinierii la concurenţă pleacă de la ideea că cheltuind la fel de mult ca şi concurenţii 

pentru promovare se vor obţine cifre de afaceri comparabile, sau cel puţin decalajul faţă de 

aceştia se va menţine constant. Un alt argument ar fi că o astfel de politică bugetară ar preveni 

declanşarea unor conflicte promoţionale. Aceste premise sunt însă adesea eronate deoarece două 

sau mai multe întreprinderi concurente nu vor manifesta niciodată concomitent similitudini vis-à-

vis de: poziţia pe piaţă, obiectivele strategice, capacitatea financiară şi de producţie, accesul la 

canalele de comunicare şi distribuţie, etc. 

 Metoda utilizării fondurilor disponibile, ia în considerare posibilităţile financiare actuale sau 

viitoare ale întreprinderii disponibile a fi utilizate în acţiuni promoţionale. Din acest motiv ea 

este utilizată de către întreprinderile mici, sau de către cele cu resurse limitate. Avantajul este 

minimizarea riscului de a cheltui mai mult decât întreprinderea îşi poate permite. 

 Metoda „obiective şi sarcini” condiţionează cheltuielile promoţionale de dimensiunea şi 

natura obiectivelor de atins. Chiar dacă pare cea mai logică metodă ea este rar aplicată în practică 

deoarece necesită un calcul complex a costurilor promoţionale. În plus, eficienţa sa depinde de 

gradul în care obiectivele stabilite sunt cele mai optime. 

  

 7.6.9. Eficienţa acţiunilor promoţionale 
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 Orice activitate economică trebuie să fie eficientă, iar această eficienţă trebuie estimată în 

funcţie de obiectivele propuse.  

 Eficienţa acţiunilor promoţionale poate fi analizată pe două direcţii: cea a notorietăţii 

întreprinderii, mărcii sau produsului şi cea a creşterii volumului de vânzări sau a cifrei de afaceri. 

 În primul caz trebuie urmărite efecte  ca: 

- gradul de informare a consumatorilor cu privire la oferta întreprinderii; 

- poziţia ofertei întreprinderii în raport cu aşteptările clienţilor şi cu poziţia ofertelor 

concurente; 

- notorietatea de marcă a produselor/serviciilor; 

- gradul de recepţionare a mesajelor promoţionale, estimat numeric (număr persoane, 

familii sau utilizatori); 

- frecvenţa expunerii consumatorilor la mesajele întreprinderii; 

- măsura în care modelul AIDA transferă nevoia în decizie de cumpărare; 

În al doilea caz, pentru determinarea eficienţei activităţii promoţionale trebuie calculate 

creşterile volumului de vânzări şi a cifrei de afaceri din momentul utilizării bugetului 

comunicaţional alocat.  

Pentru o mai corectă apreciere a eficienţei acestei activităţi în raport cu sumele alocate se 

recomandă mai multe demersuri, între care subliniem: 

- identificarea costurilor reale ale fiecărui mijloc promoţional ce se doreşte a fi utilizat; 

- stabilirea unui cont contabil separat care să evidenţieze  toate cheltuielile promoţionale; 

-  determinarea costurilor reale privind activitatea forţei de vânzare şi activitatea de relaţii 

publice. 
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1. MARKETIN FINANCIAR BANCAR 

 

    1.1 . Definirea băncii și a sistemului bancar 

Conform art. 3 lit. b) din Legea nr. 58/1998  astfel cum a fost modificată, prin bancă se ințelege 

“persoana juridică autorizată să desfășoare, în principal, activități de atragere de depozite și de 

acordare de credite în nume și în cont propriu.”   

O alta definiție, în opinia profesorului Costin C. Kirițescu  este aceea conform căreia banca este 

“o instituție finaciară și de credit, de stat sau particulară, ale cărei funcții principale sunt:  

(1) atragerea mijloacelor bănești temporar disponibile ale clienților în conturile deschise 

acestora;  

(2) acordarea de credite pe diferite termene;  

(3) efectuarea de viramente între conturile clienților și de transferuri în conturile deschise la alte 

bănci;  

(4) emiterea de instrumente de credit și efectuarea de tranzacții cu asemenea instrumente;  

(5) vânzarea-cumpărarea de valută și alte operațiuni valutare.” Spre deosebire, sistemul bancar 

reprezintă ”ansamblul operațiilor și tranzacțiilor active și pasive efectuate de aparatul bancar”.   

Aparatul bancar este definit ca fiind “ansamblul diverselor categorii de bănci cu capital autohton 

sau privat, precum și combinații mixte ale acestora, ce iși desfășoară activitatea pe teritoriul unei 

țări.” Astfel, se poate desprinde concluzia că, în timp ce aparatul bancar reprezintă modul de 

organizare a băncilor, sistemul bancar se referă la operațiunile realizate de aceste bănci. 

Totodata, sistemul bancar dintr-o țară poate fi definit ca totalitatea băncilor, de toate tipurile, 

organizate în cadrul de reglementare și supraveghere a unei bănci centrale. 

   Sistemul bancar este structurat în general pe două nivele : 

• primul nivel cuprinde o singură entitate - Banca Centrală a Statului (sau națională) cu  

• atribuții privind politica monetară, valutară, de credit și de plăți, precum și cu atribuții  

• în materia autorizării și supravegherii (prudențiale) bancare 

Banca Centrală este, de regulă, singura instituție autorizată să emită monedă. Aceasta răspunde 

Guvernului sau direct Parlamentului și este o instituție non-comercială. 

• al doilea nivel cuprinde, în principal, băncile specializate, instituții autorizate să  

desfășoare activități de atragere de depozite și de acordare de credite în nume și în cont propriu. 

Cel mai important segment al băncilor specializate este constituit de băncile comerciale. Acestea 

dispun de o numeroasă rețea de agenții care oferă prin servicii bancare direct populației sau 

întreprinderilor. Băncile de investiții, spre deosebire de cele comerciale acționează preponderent 

pe piața financiară și nu interacționează direct cu populația. În rândul băncilor specializate se 

încadrează și băncile de credit ipotecar sau casele de economii pentru domeniul locativ, care 

oferă credite ipotecare pentru locuințe persoanelor fizice sau juridice. 

  

 1.2. Marketing financiar-bancar. Delimitări conceptuale. 

 Definiţia marketingului  

  În decursul timpului au fost formulate de către specialişti în domeniu mai multe definiţii ale 

marketingului. 

Conceptul de marketing pare ușor de explicat și de înțeles, la prima vedere, luând în seamă faptul 

că majoritatea oamenilor, mai ales cei care au preocupări în domeniul economic, sunt siguri că a 
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face marketing înseamnă a cerceta piața sau folosirea metodelor de către agenții economici 

pentru a convinge cumpărătorii să achiziționeze produsele proprii. Aceast lucru este foarte 

adevărat, dar incomplet. Marketingul este  ”o filozofie a afacerilor, care vede în satisfacerea 

cerințelor clienților cheia succesului în afaceri și recomandă utilizarea practicilor manageriale, 

care ajută la identificarea și rezolvarea cerințelor clienților.”(Hill, Elizabeth, 1997, p. 9)  

  Termenul de marketing este foarte folosit şi are explicaţii şi semnificaţii diverse A.M.A. 

(American Marketing Association) dă următoarea definiţie: ”Marketingul reprezintă procesul de 

planificare şi execuţie a concepţiei, stabilirii preţului, promovări şi distribuţiei de ideii, bunuri şi 

servicii în vederea creării de schimburi care satisfac obiectivele organizaţionale”. Marketingul 

mai poate fi denumit şi astfel: ansamblul instrumentelor de analiză, metodelor de previziune şi de 

cercetare a pieţei utilizate în vederea cunoaşterii cadrului dinamic al cereri şi nevoilor 

consumatorilor. 

Marketingul are trei dimensiuni: 

- dimensiunea operaţională (realizarea activităţilor care permit pătruderea, menţinerea şi 

extinderea de piaţă); 

- dimensiunea strategică (metode şi tehnici de analiză a mediului şi de stabilire a strategiei); 

- dimensiunea culturală (concepţia, starea de spirit care orientează întregul demers al 

întreprinderii). 

 

Marketing financiar-bancar       

Introducerea marketingului în sectorul bancar a fost lentă și sinonimă pâna în anii `70 cu 

publicitatea și relațiile publice. Chiar și după această dată, rolul marketingului era privit mai mult 

din punct de vedere tactic decât strategic, iar activitatea de marketing ca ocupând un loc secundar 

în ansamblul activitaților organizației. Cu toate acestea și în pofida recesiunii economice, în 

ultimii ani, companiile din sectorul financiar-bancar se numară printre cei mai mari utilizatori de 

marketing direct și au apariții tot mai numeroase în mass-media. De asemenea, sponsorizările și 

participările la diferite competiții ca forme de promovare, sunt din ce în ce mai utilizate de 

companiile din acest sector de activitate.  

 Dacă masura în care companiile financiar-bancare sunt cu adevarat orientate spre marketing 

poate fi discutabilă, faptul că paleta activitaților de marketing s-a extins considerabil în aceste 

unități, este o certitudine.        

  În cadrul procesului de diviziune şi specializare a muncii umane a apărut şi s-a dezvoltat 

sectorul financiar-bancar. Agenţii economici care acţionează în cadrul acestui sector apar în 

ipostaza de intermediari între posesori de disponibiliţati băneşti şi purtători ai unor nevoi de 

astfel de disponibilitaţi, intrând în relaţii de vânzare-cumpărare cu fiecare dintre ei. 

  Obligate să-şi desfaşoare activitatea într-un mediu de afaceri turbulent, uneori chiar ostil, 

instituţiile financiar-bancare au fost nevoite să adopte optica de marketing în derularea 

proceselor specifice pentru a reuşi o racordare dinamică la acest mediu. Acest efort s-a reflectat  

în separarea şi delimitarea unui domeniu distict al marketingului: marketingul financiar-bancar 

(în vizunea altor specialişti marketingul serviciilor financiare) . 

 

 

Definirea marketingului financiar-bancar 

  Băncile comerciale din ţarile dezvoltate pun mare accent pe activitatea bancară orientate spre 

client (customer driven banking). Studierea servicilor bancare, atragerea clientelei şi servirea 

superioară a clienţilor constituie principalele repere care fac obiectul unei discipline specific-
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marketingul bancar. Sintagma”servirea clientului” implică toate activitaţile băncii efectuate 

pentru satisfacerea clienţilor. Aceasta trebuie sa însemne mai mult decât rezolvarea plâgerilor, 

corectarea greşelilor şi zâmbetul adresat clientului. ”Servirea clientului” înseamnă şi “căutarea“ 

lui, făcând apoi tot ce este posibil pentru a-l face  mulţumit şi luând decizii în favoarea lui . 

  În esenţă, marketingul financiar-bancar reprezintă totalitatea acţiunilor întreprinse de instituţia 

financiar-bancară în vederea investigării şi cercetării pieţei, adaptarea produselor şi serviciilor la 

cerinţele pieţei sau a segmentlor de piaţă deţinute sau pe care intenţionează să pătrundă, crearea, 

promovarea şi lansarea unor produse noi, influenţarea pieţei şi a clientelei, cu scopul realizării 

obiectivelor imediate sau de perspectivă ale băncii. ”Marketingul-bancar este managementul 

proceselor care conduc la satisfacerea necesităţilor financiare ale clinţilor, într-o manieră 

profitabilă pentru bancă”.  

 Marketingul este considerat astăzi factorul esențial al succesului unei organizații, 

indispensabil în dezvoltarea sa economico-socială, soluție miraculoasă ce rezolvă problemele 

acesteia, instrument de bază în atingerea marilor performanțe, dar și în evitarea riscului. 

 În același timp, în industria bancară au loc schimbări majore, datorate apariției economiei de 

piață, a noilor reglementări legislative asociate acesteia, proceselor și procedurilor de lucru 

aplicate în sistemul bancar, tehnologiei îmbunătățite și a unei game mai largi de produse și 

servicii oferite clienților, persoane fizice sau juridice. 

 Un aspect fundamental al oricărei economii de piață este faptul că firmele operează și 

concurează pe aceeași piață pentru aceeași consumatori. În cazul băncilor acest lucru asigură 

consumatorilor posibilitatea alegerii băncii cu care  efectuează operațiuni bancare. În cele din 

urmă, supraviețuiesc băncile care servesc cel mai bine necesitățile pieței și ale clienților. Pe de 

altă parte, consumatorii doresc o calitate cât mai bună a serviciilor și o gamă diversificată a 

produselor, și, prin urmare, competiția se intensifică odată cu dezvoltarea continuă a economiei. 

Este important pentru orice bancă ca produsele și serviciile pe care le oferă să fie prezentate pe 

piață cu succes, pentru obținerea creșterii, dezvoltării și puterii în sectorul financiar-bancar. 

Definițiile date marketingului pot fi grupate în trei categorii: 

- ansamblul acțiunilor și mijloacelor  de vânzare (publicitate, promovare și vânzare) utilizate 

pentru a cuceri piețele. Conform acestei accepțiuni s-ar părea că marketingul ar putea fi utilizat 

mai ales în cazul bunurilor de larg consum, neglijându-se procesele industriale , serviciile sociale 

și culturale; 

- ansamblul instrumentelor de analiză, metodelor de previziune și de cercetare a pieței utilizate în 

vederea cunoașterii cadrului dinamic al cererii și nevoilor consumatorilor. În acest caz s-ar putea 

concluziona că marketingul este accesibil doar marilor întreprinderi care își pot permite 

elaborarea unor studii ample și costisitoare; 

- ansamblul instrumentelor de persuasiune care creeaza un sistem în care individul apare ca 

obiect al unei exploatări pur comerciale din partea vânzatorului. 

Analiza elementului central al definițiilor incluse în fiecare grupă permite identificarea celor trei 

dimensiuni ale marketingului:   

-dimensiunea operațională, realizarea activităților care permit pătrunderea, menținerea și 

extinderea pe piață; 

-dimensiunea strategică, metodele și tehnicile de analiză a mediului și de fundamentare a 

strategiei; 

-dimensiunea culturală, concepția, starea de spirit care orientează întregul demers al 

întreprinderii. 
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Sinteza ideala a definițiilor moderne ale marketingului ne permite sa concluzionăm ca acest 

fenomen complex al secolului nostru, specific economiei de piață, trebuie să fie abordat ca: 

 - filosofie de afaceri; 

 - activitate practică, un proces și o funcție managerială; 

 - instrument de conducere bazat pe metode și tehnici specifice de cercetare. 

Conceptul de marketing, ca mod de gândire, este o filosofie a organizației, o atitudine economică 

orientată spre client, conform căreia aceasta își va realiza obiectivul esențial, obținerea de 

beneficii, numai prin satisfacerea cerințelor consumatorului. 

O astfel de concepție reprezintă o orientare managerială potrivit căreia ,,cheia" pentru atingerea 

scopurilor constă în determinarea nevoilor și cerințelor pieței și oferirea satisfacțiilor dorite de 

consumator mai eficient decât concurenții. Deci, orice activitate desfășurată de un agent 

economic urmărește ca direct și imediat să satisfacă cerințele efective și potențiale ale 

consumatorului. 

Aceasta presupune ca: 

-  producția să se orienteze în funcție de nevoile pe care le exprimă consumatorul și nu invers; 

- întreaga activitate a agentului economic să se orienteze spre consumatorul care cumpără 

produsele; 

- programele de activitate ale întreprinderii să se fundamenteze pe cerințele anticipate ale 

consumatorului. 

Pentru înfăptuirea țelurilor sale, agentul economic trebuie să-și adapteze toate resursele, forțele 

interne pentru satisfacerea cerințelor și intereselor consumatorului, ceea ce implică o raportare 

eficientă la mediul economico-social, la cerințele pieței aflate în continuă modificare. Aceasta se 

reflectă în abilitatea de a crea și a păstra consumatori profitabili care au potențialul de a aduce 

venituri ce depășesc cheltuielile de producție. 

În concluzie, viziunea de marketing impune un nou comportament al producătorului, care 

produce numai în funcție de cerințele consumatorului, ceea ce îl solicită continuu, nu numai sub 

aspectul cunoașterii mediului extern, ci și al adaptării permanente la schimbarile apărute în 

cadrul acestuia. 

Transpunerea conceptului de marketing în realitate, transformarea ideilor generale despre 

marketing privit descriptiv, în acțiuni, programe și rezolvări de probleme constituie obiectul 

activității practice de marketing. Este un ansamblu de activități ce are drept finalitate obținerea 

eficienței maxime, în condițiile utilizării unor resurse limitate, pentru satisfacerea necesităților 

consumatorilor, mereu în creștere și tot mai diversificate ca structură și calitate. 

Altfel spus, marketingul este un proces concretizat într-o serie de decizii strategice care asigură 

satisfacerea optimă a clientului, un proces managerial prin care se identifică, se anticipează și se 

satisfac în mod profitabil cerințele consumatorului, un proces de planificare și concepere a unor 

idei, bunuri și servicii, de stabilire a prețului acestora, de promovare și de distribuire a lor, astfel 

încât să satisfacă cerințele individuale și de grup ale clienților. Se constată că adoptarea viziunii 

de marketing impune desfășurarea, alături de activitățile ,,tradiționale", normale ce decurg din 

natura activității economice a fiecărui agent economic și a altor activități ,,moderne" (specifice), 

cum ar fi: cercetările de piață, acțiunile promoționale și de plasare directă a produselor, studiul 

comportării produselor la utilizator și al comportamentului consumatorilor. 

Conducerea tuturor acestor activități din cadrul întreprinderii presupune crearea unui cadru 

propice de desfășurare a acestora, astfel încât să se poată opera modificările necesare în 

raporturile dintre acestea, precum și dintre funcțiile întreprinderii. 
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Marketingul este acea funcție a întreprinderii - luată ca entitate organizatorică- responsabilă cu 

dezvoltarea și menținerea orientării organizaționale către nevoile pieței și cu perfecționarea 

mecanismelor de satisfacere a acestora. 

Prin urmare, este necesară implementarea unui sistem de programare, dirijare și control al 

activităților de marketing, precum și stabilirea obiectivelor, politicilor și strategiilor de 

marketing, inclusiv organizarea structurilor administrative corespunzătoare. 

Deci funcția managerială a marketingului trece dincolo de activitățile administrative, mai 

degrabă limitate. Este o funcție integrativă care permite adaptarea nevoilor clienților potențiali și 

actuali la scopurile organizației prin intermediul schimbărilor. 

Ca urmare, în întreprinderea modernă apare o nouă funcție, aceea de marketing a cărei 

implementare reflectă modul în care a fost însușită optica de marketing, conferidu-i acesteia 

capacitatea de a da coerența tuturor acțiunilor sale. 

Gândirea și acțiunea practică implică folosirea unui instrumentar de marketing, unui ansamblu de 

metode, procedee, tehnici de cercetare și acțiune: analiză, previziune, organizare și control care 

să asigure informațiile adecvate și pertinente ce trebuie să parvină în timp util, informații 

obținute în urma studierii pieței, cercetării modalităților și politicilor de promovare și distribuire 

a bunurilor și serviciilor. Pe baza acestor informații, prelucrate și interpretate cu ajutorul unui 

întreg arsenal de procedee și tehnici, se pregătesc deciziile pentru activitatea curentă și de 

perspectivă, rolul esențial revenind instrumentelor de previzionare a fenomenelor pieței, care 

sunt apoi utilizate mai ales în fundamentarea programelor și acțiunilor de marketing. 

De aceea, pentru managerii unei organizații, mai ales de nivel superior, marketingul este 

principalul instrument pe care îl au la dispoziție în elaborarea strategiilor pe termen scurt, mediu 

și lung, precum și în adoptarea tacticilor corespunzătoare. 

În acest scop, însușirea concepției de marketing, precum și promovarea largă a cerințelor, 

tehnicilor și metodelor de marketing trebuie să constituie o preocupare esențială în primul rând la 

nivel microeconomic, deoarece numai în acest fel se poate asigura în întreprindere receptivitatea 

față de cerințele societății în general și ale pieței în special, flexibilitate, inventivitate, 

creativitate, dar și o viziune de ansamblu a tuturor acțiunilor, care să se concretizeze în obținerea 

unei eficiențe maxime. 

În concluzie, marketingul, prin natura sa intrinsecă, apare ca un sistem complex și interfuncțional 

al organizației ce exprimă un mod de gândire, o atitudine care se reflectă într-un ansamblu de 

activități coordonate și organizate cu ajutorul unui instrumentar adecvat.  

 

 

1.3. Rolul marketingului financiar-bancar şi domeniile de aplicare ale acestuia 

Adoptarea conceptului de marketing, ca bază a ansamblului deciziilor strategice şi tactice care se 

adoptă în procesul de conducere şi în existenţa instituţiei bancare, ar presupune luarea în 

considerare a patru elemente : satisfacerea dorinţelor clienţilor, rentabilitatea, cointeresarea 

angajaţilor, responsabilitatea socială. 

Rolul marketingului rezidă în identificarea, atacarea şi satisfacerea celor mai profitabile 

segmente de piaţă, determinarea şi evaluarea necesităţilor prezente şi viitoare ale clienţilor, 

stabilirea obiectivelor de dezvoltare a activităţii si întocmirea planurilor necesare pentru 

îndeplinirea lor, promovarea diferitelor produce şi servicii în vederea realizării previziunilor de 

marketing şi generale ale instituţiei financiare.  

Unii specialişti împart funcţiile marketingului pe trei paliere: marketing de studiu-care priveşte 

analiza pieţei şi evaluarea acţiunilor întreprinse; marketingul strategic-care se referă la alegerea 
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pieţelor-ţintă, fixarea preţului, a canalelor de distribuţie şi stabilirea unei strategii de comunicare; 

marketingul operaţional-privitor la punerea în aplicare a campaniilor publicitare şi de promovare 

a produselor şi serviciilor oferite pieţei, distribuţia lor şi activitatea forţei de vânzare pentru 

creşterea cotei de piaţă . 

Marketigul serviciilor financiar-bancare îşi găseşte funcţionalitatea în trei direcţii majore: 

asigurarea lichidităţii financiar-bancare,gestiunea riscului financiar-bancar şi în cadrul 

operaţiunilor cu clientela. 

1. Rolul marketingului în asigurarea lichidităţii financiar-bancare se axează pe: management 

adecvat al lichidităţii, previziuni bazate pe cercetarile de marketing, supravegherea mediului 

economico-social, supravegherea pieţei prin intermediul sistemelor informatice. 

2. Rolul marketingului în gestiunea riscului financiar bancar se axaează pe: optimizarea 

profitului;riscul de credit-întârzierea plăţii ratelor şi dobânzilor de către debitori, iar în acest caz 

prin cercetarile de marketing se va face o evaluare de piaţă a activităţii debitorilor comerciali, 

inclusiv a garanţiilor materiale oferite; riscul de lichiditate-atunci când banca nu poate mobiliza 

resursele la costuri adecvate şi când imaginea băncii este poziţionată necorespunzator în mintea 

clienţilor; riscul dobânzii –factor de risc pentru că băncile se angajează în acelaşi timp atât în 

relaţii de debit cât şi de credit; riscul de piaţă-are la bază instabilitatea parametrilor de piaţă-

dobânda, cursul de schimb, indicii bursieri; riscul de schimb (de curs valutar) - atunci când se 

înregistrează pierderi care rezultă din evoluţia cursului valutar, evoluţie strâns legată de riscul 

ratei dobânzii şi de evoluţia acesteia în ţările avute în vedere . 

3. Rolul marketingului  în cadrul operaţiunilor cu clientela. Produsele bancare oferite de bancă 

pot fi grupate în trei categorii: servicii pure (consultaţii); servicii mixte (munca personalului şi 

efectuarea plăţilor către clienţii); servicii ce au ca suport capitalul (depozite constituite şi credite 

acordate). 

Dintre factorii de risc cu care se confruntă băncile comerciale, în mod deosebit trebuie avute în 

vedere riscul insolvabilităţii şi riscul lipsei de lichidităţi, ca riscuri majore în procesul creditării . 

Sfera de aplicare a marketingului financiar bancar se împarte între nivelul macroeconomic şi 

nivelul microeconomic. 

a. Marketingul finanțelor publice (macromarketing) 

b. Marketingul serviicilor financiar-bancare - este aplicat la nivel microeconomic, fiind specific 

societăţilor financiare şi cuprinde: servicii financiar bancare propriu zise, servicii de asigurare, 

servicii bursiere. 

 1.4. Satisfacţia consumatorilor de produse bancare  

Potrivit unui specialist  mportan (Hayes), răspunsurile consumatorilor la întrebări privind 

dorinţele lor în legatură cu un produs sau un serviciu se încadrează pe unul din următoarele trei 

niveluri: 

    - satisfacerea unor nevoi primare;  

    - satisfacerea unor nevoi secundare; 

    - satisfacerea unor nevoi terţiale. 

Punctul esenţial al măsurării satisfacţiei consumatorului îl reprezintă organizarea unor cercetări 

exploratorii pentru a identifica principalele  mport avute în vedere de consumatorii atunci când se 

declară satisfăcuti sau nesatisfăcuţi. Numai în situaţia în care chestionarul este conceput 

prin”lentilele consumatorului”acheta va furniza o măsurare adecvată a cât de satisfăcuţi se simt 

consumatorii. Dacă chestionarul este conceput prin ”lentilele organizaţiei” acheta va duce la 

rezultate ce vor arăta cât de bine se descurcă organizaţia în domeniul iei de activitate. 
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Informaţiile culese în cadrul unei cercetări calitative desfăşurate în rândul consumatorilor au 

evidenţiat faptul că cerinţele acestora se referă îndeosebi la: 

 Informaţiile  mporta de la personalul băncii 

 Amabilitatea personalului băncii 

 Răbdarea personalului băncii 

 Disponibilitatea personalului băncii 

 Operativitatea personalului băncii 

 Înţelegerea nevoilor clienţilor de către personalul băncii 

 Profesionalismul personalului 

 Diversitatea serviciilor oferite de bancă 

 Mărimea dobânzilor practicate de bancă 

 Mărimea comisionelor practicate de bancă  

 Durata tranzacţiei desfăşurate de bancă  

 Atmosfera din cadru băncii 

O altă cercetare calitativă cu carater exploratoriu se poate face în rândul personalului băncii 

pentru a  mpor fenomenul satisfacţiei consumatorilor prin ”lentilele organizatiei” .Se au în 

vedere următoarele  mport: 

 Amabilitatea personalului băncii 

 Informaţiile oferite clienţilor  

 Disponibilitatea personalului 

 Operativitatea personalului 

 Diversitatea serviciilor oferite 

 Mărimea dobânzilor şi a comisioanelor practicate de bancă 

 Rapiditatea tranzacţiei  

 Amenajarea spaţiului de presatare a serviciilor 

Satisfacţia consumatorilor devinde o preocupare foarte  mportant a instituţiilor bancare din 

România având în vedere concurenţa din ce în ce mai acerbă de pe piaţa bancară. 

Satisfacţia consumatorilor de servicii bancare are un impact favorabil asupra eficienţei 

economice a băncii. Între satisfacţia de ansamblu şi intenţiile de recumpărare există o relaţie de 

dependenţă. Orice creştere a nivelului satisfacţiei de ansamblu va duce intensificare a intenţiilor 

de recumpărare a serviciilor băncii. În timp, aceasta înseamnă fidelitatea consumatorilor şi 

implicit creşterea profiturilor organizaţiei bancare . 

 

 

EXEMPLU 

 

STUDIU FINANCIAR ȘI DE MARKETING LA BANCA ROMÂNĂ PENTRU 

DEZVOLTARE (BRD) 

Istoricul Băncii Române pentru Dezvoltare 

Societatea Naţională de Credit Industrial, strămoşul BRD-Groupe Société Générale, a fost creată 

în 1923 ca instituţie publică, statul deţinând 20% din capitalul social, Banca Naţională a 

României 30%, restul fiind deţinut de particulari, printre care şi un grup de foşti directori ai 

Marmorosch, Blank & Co., prima bancă modernă din România. Misiunea acestei noi instituţii 

era finanţarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din România. 

După Al Doilea Război Mondial, conform Legii Naţionalizării din iunie 1948, Societatea 

Naţională de Credit Industrial a fost naţionalizată, devenind Banca de Credit pentru Investiţii. În 
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1958, după reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru Investiţii a obţinut 

monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor sectoarelor 

industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare. Ea a primit un nou nume, devenind 

Banca de Investiţii. În această perioadă, cea mai mare parte a finanţărilor acordate de Banca 

Mondială au fost derulate prin Banca de Investiţii. 

În 1990, monopolul de care beneficiau băncile specializate în domeniul lor de activitate a luat 

sfârşit. Banca Română pentru Dezvoltare s-a constituit ca bancă comercială şi a preluat activele 

şi pasivele Băncii de Investiţii. Băncii i s-a acordat o autorizaţie de funcţionare generală. 

În decembrie 1998 s-a semnat un acord între Société Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat 

(autoritatea care gestiona participaţiile statului), prin care Société Générale a subscris o majorare 

de capital de 20% şi a cumpărat un pachet de acţiuni care i-a permis să devină proprietara a 51% 

din capitalul majorat al BRD. 

În 2001, BRD a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti, în prima categorie, devenind rapid una 

dintre cele mai tranzacţionate societăţi. În anul 2003, Banca Română pentru Dezvoltare a devenit 

BRD – Groupe Société Générale în urma unei campanii de rebranding. În 2004, Société Générale 

a cumpărat pachetul rezidual de acţiuni deţinut de statul român în capitalul BRD.  

  

 Organizarea marketingului la Banca Română pentru Dezvoltare 

Obiectivele băncii sunt: 

 -atragerea şi formarea de depozite băneşti în lei şi în valută de la persoane fizice şi jurdice din 

ţară şi străinatate; 

 -acordarea de credite pe termen scurt, mediu şi lung; 

 -efectuarea de servicii bancare, operaţiuni pentru activitatea de comerţ exterior; 

 -alte operaţiuni potrivit legii. 

Cu scopul efectuării operaţiunilor banca doreşte să: 

• Efectueze depozite băneşti, la vedere şi la termen de la persone fizice şi  

juridice; 

• Aprobă credite pe termen scurt cu scadenţa de rambursare de pana la 12 luni  

pentru activitaţile de aprovizionare,producţie,desfacere,prestării de servicii, pentru consum 

gospodăresc şi personal; 

• Aprobă credite pe termen mediu cu rambursare de până la 5 ani şi credite pe  

termen lung cu rambursare pana la 25 de ani 

• Efectuează operaţiuni de scontare a efectelor de comerţ în cadrul  

operaţiunilor de scont şi rescont; 

• Efectuează alte operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar şi virament pentru  

clienţi care deschid conturi la bancă pentru livrări de mărfuri, prestări de servicii, executări de 

lucrări, etc 

• Efectuează operaţiuni de schimb valutar  

• Aprobă clienţilor săi credite în valută  

• Primeşte şi emite cecuri sau documente de plată în valută  

• Emite şi primeşte garanţii pentru angajamentele de plată străine proprii sau  

ale terţilor sau în favoarea acestora. 

• Efectuează operaţiuni de arbitraj pe pieţele monetare sub formă de atragere şi  

constituire de depozite la termen şi vedere, proprii şi ale clienţilor. 

• În calitate de asociat sau acţionar participă la înfiintarea unor societăţi sau  

instituţii bancare în ţară sau străinătate. 
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• Încheie cu bănci şi instituţii financiare străine aganjamente şi convenţii  

privind primirea sau acordarea de credite din şi în străinătate, participă la tranzacţii externe 

financiare de plaţi şi de credit. 

• Operează aranjamente de corespondenţă cu bănci şi instituţii financiare 

străine.  

• Efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi şi alte servicii bancare instituţiilor  

finanţate de la buget sau autofinanţate . 

Atribuţiile  Directiei de Studii şi Marketing existente la BRD, sunt: 

 Examinează obiectivele de marketing ale băncii şi strategiile de realizare ale acestora şi 

urmareşte îndeplinirea lor,în funcţie de evoluţa pieţei bancare interne;  

 Cercetează, împreună cu Direcţia de Strategie şi Studii, criteriile de marketing ale băncii, 

prezentând conducerii propuneri pentru aprobarea unor noi criterii, în funcţie de dezvoltarea 

băncii şi de evoluţia pieţei bancare;  

 Emite programul general de marketing şi planurile anuale de acţiune,urmărind realizarea 

acestora;  

 Urmăreşte criteriile de selecţie a clienţilor în concordanţă cu criteriile de marketing ale 

băncii;  

 Urmăreşte împreună cu unitaţile teritoriale segmente de clienţii noi precum şi cerinţele 

acestora pentru produsele şi serviciile băncii;  

 Desfăşoară testarea pieţei pentru cunoaşterea măsurii în care produsele şi servicile băncii 

răspund necesităţilor clienţilor;  

 Aduce la cunoştinţă direcţiilor interesate asupra rezultatelor cercetărilor şi testărilor efectuate 

în vederea acţionării în mod concentrat pentru eliminarea eventualelor aspecte negative ale 

produselor sau serviciilor băncii;  

 Cooperează cu direcţiile de specialitate din centrală în vederea îmbunătăţirii calităţii 

produselor existente şi dezvoltării de noi produse;  

 Controlează şi organizează buna funcţionare a sistemului de legături ale activităţii de 

marketing atât pe vertical (cu ofiţerii de marketing) cât şi pe orizontală(cu direcţiile din centrală); 

 Verifică permanent însuşirea de către personalul băncii a criteriilor şi principiilor de 

marketing şi transpunerea acestora în practică; 

 Lucrează permanent pentru formarea şi dezvoltarea la salariaţii băncii a ”spiritului de 

companie”; 

 Efectuează un buletin intern de marketing (INFO MARKETING); 

 Efectuează programul de reclamă şi publicitate a băncii şi proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru aceasta;  

 Susţine legatura permanentă cu mass-media în vederea cunoaşterii şi analizei tuturor 

materialelor care privesc imaginea firmei;  

 Îndrumă şi coordonează activitatea de reclamă şi publicitate din unităţile teritoriale;  

 Analizează periodic rezultatele vânzării din unitaţile teritoriale;  

 Organizează campanii de vânzări  pentru promovarea unor produse noi ; 

 Verifică permanent calitatea serviciilor şi produselor oferite de personalul din unităţile 

operative implicate în activitatea de vânzări;  

 Informează conducerea băncii şi direcţiile implicate eventualele aspecte negative referitoare 

la caracteristicile produselor existente şi propune soluţii de îmbunătăţire;  

 Asigură o îndrumare permanentă a personalului responsabil cu vânzările în unităţile 

teritoriale, contribuind la pregatirea profesională în domeniul relaţiei bancă-client;  
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 Efectuează şi propune un sistem de monitorizare a concurenţei 

 Controlează si coordonează activitatea de relaţii cu publicul în toate unităţile băncii. 

 Activitatea cea mai importantă a Direcţiei de Marketing este planificarea strategiei şi a noilor 

produse bancare. 

Scopurile  majore ale BRD au vizat, de-a lungul timpului urmatoarele: 

 - stabilizarea poziţiei pe piaţa; 

 - creşterea profitabilităţii şi a productivităţii;  

 - verificarea eficientă a riscurilor bancare. 

Scopul strategic fundamental îl reprezintă menţinerea cotei de piaţă atât în total sistem bancar, 

cât şi în ansamblul economiei româneşti. BRD îşi păstrează în continuare poziţia de principal 

finanţator al economiei reale, ceea ce presupune: 

 - echilibrarea proporţiei optime în cadrul plasamentelor băncii;  

- atragerea unui capital propriu care să permită băncii dezvoltarea şi atingerea performanţelor 

propuse,în condiţii de siguranţă deplină; 

 -  lărgirea bazei de clienţi  şi diversificarea ofertei de produse şi servicii noi; 

 - structurarea şi dezvoltarea corespunzătoare a reţelei de unităţi, pe principiul profitabilităţii şi al 

apropierii de clienţi;  

 -evoluţia relaţiilor internaţionale cu băncile corespondente şi cu organismele financiar bancare 

externe. 

Obţinerea în faţa clientelei a unei poziţii prioritare care să diferenţieze banca faţă de concurenţă 

este obiectivul general al activităţii de marketing. 

Realizarea obiectivelor strategice ale BRD are la bază următoarele criterii de marketing: 

 - obţinerea încrederii clienţilor  în stabilitatea băncii şi capacităţii sale financiare; 

 - realizarea calităţii superioare a produselor şi serviciilor oferite; 

 - asigurarea unui personal de calitate care să lucreze cu clienţii băncii;  

 - realizarea unui feedback a solicitărilor clienţilor săi ale pieţei şi implicarea în problemele 

partenerilor de afaceri; 

 -satisfacerea cerinţelor clienţilor cu costuri rezonabile, în condiţii de profitabilitate  . 

  Clienţii  băncii sunt structuraţi în trei segmente diferite, cu cerinţe şi nevoi specifice: 

 -clienţi strategici interni şi companii internaţionale importante; 

 -clienţi societăţi comerciale din toate domeniile;  

 -persoane fizice. 

Sfera de interes a băncii, în cazul acestor categorii, se concentrează pe: 

 -clienţii strategici-identificarea agenţilor economici care, potrivit performaţelor obţinute şi 

criteriilor stabilite pot fi cuprinşi în această categorie;  

 -persoanele fizice-abordarea într-o concepţie nou definită pe de o-parte printr-o structurare a 

acestor categorii de clienţi în funcţie de venituri, pregătire, vârstă şi necesităti, iar pe de altă 

parte, printr-o politică de diversificare a ofertei de produse şi servicii specifice. 

În cazul segmentului de clienţi, oferta de produse şi servicii este cea standard, dar la un nivel 

calitativ superior şi cu acordarea anumitor facilităţi de termen sau de dobândă(conturi curente şi 

de  depozit, carduri, credite, operaţiuni curente) şi va fi lărgită cu servicii din sfera operaţiunilor 

de trezorerie,managementului de active şi consultanţei financiare. 

Instituţia va avea în vedere lărgirea cadrului de afaceri cu întreprinderile mici şi mijlocii, care 

reprezintă ponderea clienţilor băncii, în măsura în care acestea sunt viabile, au o relaţie bună cu 

banca, îndeplinesc condiţiile pentru a benificia de facilităţile oferite prin proiecte externe sau 

guvernamentale . 
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În procedeul de apropiere de client, banca va fi cea  care se va deplasa către acesta, oferind 

produsele şi serviciile sale. Acest rol se va concretiza în planuri de acţiune cu termene, segmente 

de clientelă de abordat, portofoliu de produse şi servicii oferite, şi va presupune o mai mare 

implicare a managementului unităţilor teritoriale,a forţelor de vânzare şi de monitorizarea relaţiei 

cu clienţii şi adaptării organizatorice.  

Accentul va fi pus pe oferirea unei game largi de servicii asociate produselor de bază ale băncii – 

în special în sfera finanţării şi decontărilor externe,a electronic banking-ului şi consultanţei 

financiar-bancare, adaptate solicitărilor specifice diverselor categorii de clienţi (scheme şi 

realizarea de diverse surse de finanţare şi managemnet al lichidităţilor, evaluării, garanţii). 

Oferta produselor bancare de la Banca Română pentru Dezvoltare. 

Segmentarea clientelei 

În cazul BRD, clienţii se împart în: persoane fizice (retail); antreprenori-PFA (Persoană Fizică 

Autorizată) şi Micro; clienţi Corporate- IMM, Municipalităţi, Companii. 

Segmente de piaţă – ţinta: toate categoriile de agenţi economici; IMM-uri-clienţi existenţi şi 

potenţiali; clienţi strategici; societăţi şi instituţii specializate în desfăşurarea activităţii de leasing; 

persoane fizice-salariaţi, inclusiv studenţi, pensionari; agenţi economici cu activitate de export; 

instituţii bugetare, etc. 

 

 Politica de produs 

Oferta de produse bancare: 

În cadrul BRD clienţii persone fizice au acces la o gama largă de produse și servicii. 

  

 

Fig.1 Reprezentare grafică – Topul băncilor din România după numărul de              carduri  

 

 

 

 

1.Tipuri de carduri la BRD 

A. Carduri de debit 

a. MasterCard/Visa - MasterCard/Visa Standard este un card de debit cu valabilitate 4 ani, emis 

sub sigla MasterCard (LEI/EUR)/Visa (LEI/USD), cu asigurare de călătorie inclusă. 

Operațiuni care se pot efectua cu cardul  MasterCard/Visa Standard: 

   - Plăți la comercianți (inclusiv contactless*) și online; 

   - Retragere de numerar; 

   - Plăți facturi; 

   - Interogare sold; 

   - Schimbare PIN; 

   - Lista ultimelor 10 tranzacții; 

   - Western Union la terminalele BRD; 

   - Reîncărcare cartele Prepaid Orange, Vodafone, Telekom; 

 * valabil doar pentru cardurile în Lei sau Euro 

 Alte servicii care se pot atașa cardului: 

- Urgență în străinatate - înlocuire card și fonduri în regim de urgență. 

-   Asigurarea Confort sau Confort Mobile te acoperă în cazul tranzacțiilor frauduloase cu cardul, 

a furtului de numerar, a cheltuielilor de înlocuire a documentelor, precum și  a cheilor 
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pierdute/furate. În plus asigurarea Confort Mobile Plus include și protecția telefonului mobil, 

tabletă. 

-    Serviciul de economisire la plata cu cardul: se poate face shopping și se pot pune și bani 

deoparte. 

b. Mastercard/Visa Gold 

Operațiuni care se pot efectua cu cardul Gold 

- Plăți la comercianți, inclusiv online și contactless; 

- Retragere de numerar; 

- Plăți de facturi; 

- Interogare de sold; 

- Schimbare de PIN; 

- Lista ultimelor 10 tranzacții; 

- Western Union la terminalele BRD; 

- Reîncărcare cartele Prepaid: Orange, Vodafone, Telekom. 

 

c. Mastercard Platinum- prin simpla prezentare a cardului bancar BRD Platinum MasterCard se 

poate beneficia de acces gratuit şi nelimitat în lounge-urile aeroporturilor: 

Operațiuni care se pot efectua cu cardul Platinum: 

- Plăți la comercianți, inclusiv online și contactless; 

- Retragere de numerar; 

- Plăți de facturi; 

- Interogare de sold; 

- Schimbare de PIN; 

- Lista ultimelor 10 tranzacții; 

- Western Union la terminalele BRD; 

- Reîncărcare cartele Prepaid: Orange, Vodafone, Telekom. 

 

 d. Cardul A la Carte - este un card de debit în LEI, cu valabilitate de 4 ani, emis sub sigla 

MasterCard/Visa, cu design unic. Este un card personalizat pe care se poate  încărca fotografia 

preferată sau se poate  alege o imagine din galerie. Are commision 0 pentru emitere şi pentru 

plăţile la comercianţi, inclusiv online și poate fi folosit în țară cât și în străinătate. 

 Alte beneficii ale cardului A la Carte: 

   - Plăți la comercianți (inclusiv contactless) si online; 

   - Retragere de numerar; 

   - Plăți facturi; 

   - Interogare sold; 

   - Schimbare PIN; 

   - Lista ultimelor 10 tranzacții; 

   - Western Union la terminalele BRD; 

   - Reîncărcare cartele Prepaid Orange, Vodafone, Telekom; 

Extraopţiuni ale cardului A la Carte: 

  - Servicii de urgenţă în străinătate: înlocuire card şi fonduri în regim de urgenţă 

  -  Asigurarea Confort sau Confort Mobile acoperă în cazul tranzacțiilor frauduloase cu cardul, a 

furtului de numerar, a cheltuielilor de înlocuire a documentelor, precum și  a cheilor 

pierdute/furate. În plus asigurarea Confort Mobile Plus include si protectia telefonului mobil, 

tabletă.  
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 - Serviciul de economisire la plata cu cardul: se poate face shopping și se pot pune și bani 

deoparte. 

 e. Cardul ISIC - BRD-ISIC este un card de debit în LEI, emis sub sigla Visa, dedicat tinerilor 

cu varstă peste 14 ani, înscriși într-o formă de învățământ acreditată. Cardul are valabilitate de 4 

ani și oferă acces la un program internaţional de reduceri valabil în 130 de țări. Cu acest card 

clienții beneficiază de Peste 1.200de reduceri în România, la magazine, restaurante, muzee, 

transport, cazare, divertisment și 42.000 de reduceri în întreaga lume la magazine, restaurante, 

muzee, transport, cazare, divertisment etc. 

 

 Operațiuni care se pot efectua cu cardul BRD-ISIC? 

- Plăți la comercianți, inclusiv online și contactless; 

- Retragere de numerar; 

- Plăți facturi; 

- Interogare sold; 

- Schimbare PIN; 

- Lista ultimelor 10 operațiuni; 

- Western Union la terminalele BRD; 

- Reîncărcare cartele Prepaid Orange, Vodafone, Telekom. 

 

f. Cardul Sprint – este un card de debit în LEI dedicat tinerilor, emis sub sigla Maestro/Cirrus, cu 

valabilitate de 4 ani pentru tineri independenți cu vârsta între 14 și 26 de ani. 

Operațiuni care se pot efectua cu cardul Sprint: 

- Plăți la comercianți, inclusiv online și contactless; 

- Retragere de numerar; 

- Interogare sold; 

- Schimbare PIN; 

- Lista ultimelor 10 operațiuni; 

- Reîncărcare cartele Prepaid Orange, Vodafone, Telekom; 

 

  

 

B. Carduri de credit 

a. Cardul de credit Standard -  cu acest card de credit se pot face plăți în 24 de rate cu dobândă 

anuală 0% oriunde în lume, la comercianți sau online pentru sume de peste 200 de lei. Printr-un 

singur apel la MyBRD Contact, se pot cumula mai multe cheltuieli de minimum 200 de lei într-

un singur plan de rate cu dobândă redusă. Se pot transfera în contul personal orice sumă de peste 

500 de lei și se poate returna în maximum 36 de rate egale, cu dobândă avantajoasă. Cu dobândă 

0, dacă se achită integral suma utilizată la data scadenţei (fără ratele scadente în viitor) clienții 

beneficiază de o perioadă de grație de 55 de zile. În plus clienții au  reduceri de până la 50% în 

peste 1200 de locații partenere - Sport, Telecom, ElectroIT, Copii. 

Linia de credit maximă acordată pentru Cardul de Credit Standard, este în limita a 6 venituri nete 

lunare, în timp ce minimul este de 1.000 de lei, suma minimă de plată din soldul utilizat, fiind de 

minimum 20 de lei. 

b. Cardul de credit Gold – Diferența dintre cardul de credit Standard este că pentru Cardul de 

Credit Gold, suma minimă acordată este de 5.000 de lei, iar limita maximă este de 60.000 de lei. 
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c. Cardul de credit Platinum – acest card are linia maximă de credit de 115.000 lei. Clienții mai 

beneficiază și de asigurare de călătorie extinsă Priority Pass - acces VIP în aeroporturile din lume 

și de reduceri la comercianţii MasterCard Premium. 

 

 

2. Creditare 

a. Refinanțare -  Creditul de refinanţare  permite gruparea unuia sau a mai multor credite pe care 

clientul le are la mai multe bănci, indiferent de monedă sau dacă au fost contractate pe clientului 

sau al soţului/soţiei. Se pot refinanţa toate tipurile de credite (imobiliare/ipotecare, de nevoi 

personale, cardul de credit, descoperitul autorizat de cont) folosind unul dintre produsele BRD 

dedicate: 

- Expresso ReStart 

- Expresso NonStop ReStart 

- Habitat ReStart 

- DAC ReStart 

 

b. Habitat – Creditul Habitat este un credit imobiliar în lei, care se acordă pe o 

perioadă de maximum de 30 de ani cu rambursare în rate constante sau descrescătoare. 

Avansul la acest tip de crdit  este de minim 15% sau 20%, în funcţie de gradul de îndatorare şi 

destinaţia imobilelor care fac obiectul creditului, respectiv sunt aduse în garanţie (avansul este de 

35% dacă obiectul creditului/garanţia este un teren). Se poate alege tipul de dobândă: fixă sau 

variabilă pe toată perioada sau fixă în primii 5 ani şi ulterior variabilă. 

c. Creditul pentru studii – este un credit de nevoi personale destinat studenților, având valoarea 

maximă a creditului, fără garanţii, de 30.000 Euro, cu avans 0. Finanţarea se acordă în Lei, Euro 

sau USD, până la 130.000 Lei/ 30.000 Euro/ 30.000 USD. Clientul beneficiază de Graţie parțială 

de până la 6 luni  în care se poate plăti doar dobânda, comisioanele şi prima de asigurare. 

d. Espresso – este un credit de nevoi personale cu dobândă fixă 8,25% dacă se ia și un Card de 

Credit BRD, sau 8,74% dacă nu. Finanțarea este de până la 130.000 LEI, pe o perioadă de până 

la 5 ani. Cu acest credit clientul beneficiază de o perioadă de grație de până la 6 luni la suma 

împrumutată. Se acceptă o gamă largă de venituri pentru Creditul Expresso: salarii, pensii, 

dividende, drepturi de autor, chirii, până la venituri din activități independente. Se poate obține o 

sumă mai mare dacă se aduc și veniturile a maximum 3 co-împrumutați. 

 

e. Prima Casă – este un credit ipotecar  în lei, pentru achiziția sau construcția locuinței, care se 

acordă pe o perioadă de maximum 30 de ani, cu  5% avans minim din valoarea proiectului,  

comision de acordare credit 0. Acest credit oferă posibilitatea clienților de a cumpăra prin 

programul Prima Casă, fie o locuință finalizată, fie una în curs de finalizare, aflată în diverse faze 

de construcție, destinată achiziționării după finalizare. De asemenea, creditul ipotecar Prima 

Casă oferă și posibilitatea de a construi propria o locuință fie individual, fie prin asociații 

alcătuite din minimum 2 beneficiari. Dacă clientul are deja un credit Prima Casă, dar vrea o 

locuință mai mare, poate obține un nou credit Prima Casă dacă își vinde locuința actuală și 

restituie integral creditul inițial. Se acceptă o gamă largă de venituri: de la venituri din salarii, 

pensii, dividende, drepturi de autor, chirii, rente viagere, până la venituri din activități 

independente. Se poate obține o sumă mai mare dacă se aduc și veniturile a maximum 3 co-

împrumutați. 



 

 

108 

 

f. Prima mașină - Creditul Prima Mașină se aplică exclusiv autoturismelor noi care îndeplinesc 

cerințele standardului EURO5. Prețul de achiziție trebuie să fie de maximum 50.000 de Lei + 

TVA. Prin acest program se poate achiziționa un singur autoturism. Acest credit se acordă pe o 

perioadă de maximum 5 ani, cu avans minim de 5% din valoarea creditului. 

 

 g. Creditul pentru tratamente medicale  - acest tip de credit are finanţare până la 130.000 Lei 

sau până la 30.000 Euro fără garanţii. Creditul poate fi contractat şi de un alt membru al familiei, 

pe o perioadă maximă de creditare de 10 ani, cu avans 0. 

 

1.Clienţii Corporate 

Divizia de Corporate & Investment Banking (CIB) a BRD oferă o gamă largă de servicii, 

produse şi consultanţă bancară multinaţionalelor cu sediul în România, companiilor locale - 

private şi de Stat, autorităţilor locale, clienţilor instituţionali şi instituţiilor financiare. 

                Datorită reţelei extinse a Băncii, putem acompania clienţii corporate din toată ţara. 

Echipa CIB a BRD, alcătuită din consilieri de clientelă corporate şi specialişti în diverse produse, 

oferă expertiză în domenii bancare cheie şi în sectoarele economice din România. 

Bazându-se întotdeauna pe suportul oferit de Groupe Société Générale şi beneficiind de prezenţa 

şi know-how-ul Grupului în Europa, BRD prin divizia de CIB a reuşit să dobândească o 

recunoaştere locală importantă, ca unul din liderii pieţei de Corporate & Investment Banking. 

Gestiune plăţi & cash 

BRD oferă toate tipurile de soluţii pentru nevoile de cash management ale companiilor: servicii 

de plată a salariilor, gestiune încasare facturi, procesarea cardurilor, carduri business, e-banking 

şi colectare de numerar. 

Tranzacţii bancare globale 

Divizia CIB a BRD este parte integrantă a Serviciilor de Tranzacţii Bancare Globale a SG, 

propunându-le clienţilor o ofertă globală şi competitivă pentru : Servicii de Cash Management, 

Factoring, Acreditive şi Bănci Corespondente. 

Credite Corporate 

Echipa CIB a BRD este mereu la dispoziţia clienţilor corporate, oferindu-le consiliere bancară şi 

propunându-le soluţii adaptate nevoilor specifice de finanţare (credite la termen, linii de credit 

revolving, descoperite de cont etc), cu scopul de a-i acompania îndeaproape în realizarea 

strategiei pe piaţă din România. 

Finanţări Structurate 

Divizia CIB a BRD integrează o echipă dedicată şi specializată în tranzacţiile de Finanţări 

Structurate, oferind soluţii adaptate nevoilor specifice de finanţare clienţilor corporate din 

România. Expertiza noastră include: Credite Sindicalizate, Finanţări de Proiecte & Achiziţii, 

Credite de export, Finanţări materii prime, LBO etc. 

Corporate Finance 

Serviciile de Corporate Finance oferite de BRD vizează dezvoltarea unei societăţi, vânzarea unui 

pachet de acţiuni, cumpărarea unei alte societăţi precum şi operaţiuni legate de capitalul 

societăţilor. Operaţiunile pot fi efectuate direct către anumite tipuri de investitori, fie prin 

intermediul pieţei de capital. 

Echipa Corporate Finance are o experienţă bogată în realizarea de tranzacţii pe piaţa de capital 

din România, privatizări şi servicii de consultanţă în cadrul tranzacţiilor de fuziuni şi achiziţii şi 

o bună cunoaştere a mediului economic şi de afaceri. 
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Fuziuni şi Achiziţii 

Departamentul Corporate Finance acordă acţionarilor companiilor private şi investitorilor 

strategici din România şi străinătate servicii de consultanţă financiară în domeniul operaţiunilor 

de fuziuni şi achiziţii, privatizări, evaluări şi consultanţă strategică. 

Serviciile de consultanţă includ, fără a se limita la: 

- Strategii de intrare pe piaţă, identificarea de oportunităţi de dezvoltare prin achiziţii şi    

identificarea şi evaluarea potenţialelor companii ţintă. 

- Identificarea potenţialilor cumpărători: investitori strategici sau fonduri de investiţii şi 

analizarea şi evaluarea în cazul vânzării companiilor. 

- Asistarea clienţilor în procesul de negociere cu investitorii, asistarea clienţilor în structurarea şi 

finalizarea tranzacţiei. 

Operaţiuni Pieţe de Capital 

BRD oferă asistenţă companiilor publice şi private, în desfăşurarea oricăror activităţi pe piaţa de 

capital, din care amintim: 

 Atragerea de capital prin intermediul unor operaţiuni / instrumente specifice:  

 Oferta publică primară de vânzare de acţiuni prin care o societate pune în vanzare  

acţiuni nou-emise în vederea finanţării activităţii, banii rezultaţi din vânzare fiind încasaţi de 

compania emitentă a acţiunilor. Urmare derulării ofertei publice, acţiunile companiei pot fi 

admise la tranzacţionare. 

 Oferta publică secundară de vânzare de acţiuni are ca obiect acţiuni emise în  

prealabil şi oferite spre vânzare de către proprietarul acestora, banii rezultaţi din vânzare fiind 

încasaţi de acesta. 

 Oferta de vânzare de obligaţiuni (corporative sau municipale) permite atragerea de  

resurse băneşti pe termen mediu/lung de pe piaţa de capital, fiind o alternativă viabilă la 

finanţarea bancară. Emitentul stabileşte, prin consultare cu intermediarul ofertei şi în funcţie de 

nevoile proprii de finanţare, structura emisiunii: valoarea totală a împrumutului obligatar (minim, 

echivalentul în lei a 200.000 EURO, sau când este mai mică de 200.000 EURO să existe o 

aprobare a ASF de admitere la tranzacţionare, în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (2) din 

Legea nr. 297/2004), valoarea nominală şi numărul obligaţiunilor, dobânda la care se oferă 

obligaţiunile, durata de viaţă şi frecvenţa plăţilor, tipul acestora (convertibile sau neconvertibile), 

modalitatea de garantare, admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, etc. În cazul 

autorităţilor locale, este necesar să se obţină 

 aprobarea de la Ministerul Finanţelor Publice pentru finanţarea prin emisiune de obligaţiuni. 

 Admiterea la tranzacţionare a instrumentelor financiare fie urmare derulării unei  

oferte de vânzare, fie printr-o listare tehnică, în baza unui Prospect aprobat de ASF. 

 Oferta publică de cumpărare este destinată unei persoane care doreşte cumpărarea  

de valori mobiliare şi este adresată tuturor deținătorilor acestora. 

 Oferta publică de preluare voluntară este oferta publică de cumpărare, adresată  

tuturor acţionarilor, pentru toate deţinerile acestora, lansată de o persoană care nu are această 

obligaţie, în vederea dobândirii a mai mult de 33% din drepturile de vot. 

 Oferta publică de preluare obligatorie reprezintă oferta pe care este obligată să o  

lanseze o persoana care, urmare a achiziţiilor sale sau ale persoanelor cu care acţionează în mod 

concertat, deţine mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi şi este adresată 

tuturor deţinătorilor de valori mobiliare, având ca obiect toate deţinerile acestora. Oferta trebuie 
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lansată cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de două luni de la momentul atingerii 

respectivei deţineri. 

 Retragerea de la tranzacţionare se poate realiza ca urmare derulării unei oferte  

publice de cumpărare adresate tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, ofertantul 

are dreptul să solicite acţionarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să îi vândă respectivele 

acţiuni, la un preţ echitabil, în situaţia în care acesta se află în una din următoarele situaţii:  

a) deţine acţiuni reprezentând cel puţin 95% din numărul total de acţiuni din capitalul social care 

conferă drept de vot şi cel puţin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate;  

b) a achiziţionat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresate tuturor acţionarilor şi pentru 

toate deţinerile acestora, acţiuni reprezentând cel puţin 90% din numărul total de acţiuni din 

capitalul social care conferă drept de vot şi cel puţin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul 

ofertei. 

 

2. Municipalități 

- Soluţii de finanţare -se acordă clienţilor din categoria autorităţi ale administraţiei publice locale 

(AAPL) pentru investiţii în proiecte generatoare de venituri. 

 

1. IMM 

La nivelul BRD există un Program Iniţiativă pentru IMM-uri. Acesta este un instrument financiar 

care reprezintă garanţia de portofoliu neplafonată pusă la dispoziţie de Fondul European de 

Investiţii (FEI). Îl pot accesa companiile care îndeplinesc cumulativ criterii de eligibilitate: 

- sunt încadrate în categoria IMM, conform legislaţiei naţionale şi europene (au mai  

puţin de 250 de angajaţi şi înregistrează o cifră de afaceri anuală mai mică de 50 de  

milioane EUR/deţin active totale anuale ce nu depășesc  43 milioane EUR); 

- sunt înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea în România; 

- activează în domeniile considerate eligibile în cadrul schemei transparente de Ajutor de 

minimis; 

- şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi a contribuţiilor de asigurări sociale; 

- respectă regula de cumul stabilită de lege privind ajutorul de minimis (maxim 200.000 euro 

echivalent în lei, respectiv 100.000 euro echivalent în lei pentru societăţile care activează în 

sectorul transportului rutier); 

- îndeplinesc criteriile de eligibilitate bancară pentru acordarea de credite. 

 

Procentul de garantare este de 60% din valoarea fiecărui credit acordat IMM-urilor.  

 Produsele care pot fi acordate şi incluse în portofoliu sunt: 

- Credite pentru capital de lucru 

- Credite pentru investiţii 

Valoarea maximă a creditelor este de 22,7 MRON (valoarea totală a facilităţilor acordate unui 

client, calculate la nivel de grup). În mod specific, pentru Programul Orizont 2020: 

- valoarea minimă a creditelor va fi de 25 KEUR, echivalentul în RON, 

- valoarea maximă nu poate depăşi 7.5 MEUR, echivalentul în RON. 

Avantaje pentru clienţi 

- Garanţia FEI 60%, 

- Necesar redus de garanţii în completarea garanţiei FEI, stabilit în conformitate cu normele 

interne ale băncii, 

- Dobânzi şi comisioane reduse faţă de nivelul standard, 
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- Creditele acordate în cadrul “Iniţiativei pentru IMM-uri” se încadrează în schema de Ajutor de 

minimis. 

Ajutorul de minimis reprezintă avantajul de cost de care beneficiază clientul prin participarea 

FEI la riscul de credit. 

Prosusul este componenta principală a mixului de marketing.Oricât de competitiv ar fi preţul, de 

eficientă distribuţia sau de inspirată promovarea, dacă produsul nu întruneşte calităţile cerute pe 

piaţă, banca nu va avaea succes pe termen lung. 

Dintre strategiile de produs pentru care au optat băncile comerciale din România, în ultimii ani, 

câteva sunt de reţinut: 

-strategii de fidelizare a utilizatorilor de produse şi servicii bancare ,şi anume; 

-orientarea către satisfacerea nevoilor consumatorilor de produse şi servicii bancare; 

-au venit în întâmpinarea clienţilor cu oferte personalizate; 

-au ridicat standardele de calitate ; 

-au comercializat o serie de pachete de produse şi servicii; 

-au vrut ca clienţii lor să beneficieze de consultanţă de specialitate de calitate; 

-au implementat strategii care aveau ca scop determinarea  şi motivarea clienţilor de a nu alege 

produsele şi serviciile concurente, venind astfel cu o gamă de produse şi servicii diversificată şi 

acordând clienţilor diverse bonusuri(reduceri,cadouri,puncte de fideliatate, etc.); 

-unele bănci au adoptat strategia înnoirii produselor; 

-alte bănci ,din cauza contextului economic din ultimii ani, au adoptat strategii de selecţie sau de 

restrângere sortimentală; 

-au fost şi bănci care au promovat mai mult creditarea (credite de consum,credite 

imobiliare,credite ipotecare, credite personale,refinanţarea ,noi carduri de credit) ; 

-bănci care au adoptat strategia creşterii numarului serviciilor de plăţi; 

-bănci care au avut ca obiectiv extinderea gamei de produse şi servicii de economisire (depozite, 

carduri de debit, etc.); 

-BRD a venit în întâmpinarea clienţilor cu o ofertă diversificată de servicii şi produse, dintre 

care: noi produse de economisire şi creditare, carduri de credit şi de debit. 

 

Politica de preţ 

Preţul  pe care îl primeşte clientul trebuie să fie comparabil cu cel al competiţiei şi are valoarea 

pe care o estimează clientul. Satisfacţia rezultă în urma evaluării pe care clientul o realizează 

dupa cumparare, în timpul utilizării, sau consumului produsului. Consumatorul va compara 

aşteptările iniţiale cu satisfacţiile şi avantajele obţinute efectiv. 

Preţul – reprezintă suma la care este acceptat produsul pe piaţă şi vândut în cantităţi cât mai mari 

(în termeni bancari aceasta înseamnă dobânzile, taxele şi comisioanele băncii). Daca preţul unui 

produs nu este corect, acesta nu va fi acceptat pe piaţă. Preţul este singurul element în mixul de 

marketing care produce venit pentru bancă. Există mai mulţi factori care pot afecta preţul 

serviciilor bancare:  

a. factori externi: 

- factorii competitivi – respectiv preţul competitorilor pentru un produs similar;  

- mediul economic – daca ţara se află într-o perioadă de recesiune sau de creştere economică (de 

exemplu, când ratele dobânzilor sunt mari, ele vor afecta costul creditelor pentru clienţi şi costul 

dobânzii la depozite bancare) ; 

- reacţiile clienţilor – cum reacţionează clienţii la un anumit preţ, ceea ce se poate descoperi prin 

cercetarea de piaţă;  
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-guvernul (autoritatea în domeniu) – daca există sau nu restricţii legale în privinţa stabilirii 

preţurilor. 

b. factori interni: 

- factori financiari – banca doreste să-şi acopere costurile fixe şi variabile şi are o 

anumită marjă de profit pentru”producerea”şi”vindecarea” unui produs; 

 -mixul de marketing – celelalte elemente ale mixului (produsul, distribuţia, promovarea şi 

personalul) pot afecta politica de preţ; 

-obiectivele organizaţiei – de exemplu, daca banca doreste să-şi maximizeze  

profiturile sau să devină lider pe piaţă, caz în care va stabili preţuri mai scăzute pentru a atrage 

clienţii concurenţei. 

 

Dobânzi şi comisioane pentru credite practicate de BRD: 

-comisioane:comision-analiză dosar – creditare;comosion rambursare anticipată; cost evaluare; 

comision unic; comisioane de transfer şi înregistrare; comisioane aferente operaţiunilor de plăţi 

şi încasări; comision înlocuire token; comision mentenanţă serviciu Business 24 Banking; 

comision corespondenţă electronică; comision transmitere documente prin curier rapid 

-dobânzi:dobânda fixă;  RON dobânda fixă 2 ani-ulterior variabilă; RON dobânda fixă 5 ani-

ulterior variabilă; dobânda variabilă; EURO dobânda fixă 2 ani-ulterior variabilă; EURO 

dobânda fixă 5 ani-ulterior variabilă; EURO variabilă-depozit colateral; dobânda de referinţă a 

produselor de credit: dobânda variabilă, dobânda revizuibilă trimestrial, dobânda administrata; 

depozite la termen cu dobânda fixă(euro şi lei); depozite la termen cu plata la scadenţă cu 

dobânda fixă-USD şi GBP; 

 

Politica de distribuţie 

Plasarea în lanţul de distribuţie. Banca trebuie să se asigure ca produsele sunt uşor disponibile şi 

accesibile pe piaţă. BRD oferă servicii prin reţeaua de unităţi teritoriale (sucursale şi agenţii) şi 

prin reţelele proprii ATM şi POS. Pe anumite canale de distribuţie (agenţii sau puncte de lucru) 

nu se pot contracta credite sau nu se pot achiziţiona unele produse de investiţii. Forţele de 

vânzare (inclusiv personalul) şi publicitatea diferă foarte mult de la un tip de canal la altul. 

Relaţiile cu clienţii pot fi directe (în cazul sucursalelor şi agenţiilor) sau indirecte (prin ATM, 

POS, 24 Internet Banking, Private Banking). 

Ceea ce este specific canalelor de distribuţie în sistemul bancar este faptul că dispare,  într-o 

oarecare măsură, nivelul angrosist sau de depozit.  

În BRD există următoarele tipuri de canale de distribuţie bancară:  

Centrala – este unul dintre cele mai importante canale de distribuţie. De aici pornesc toate 

produsele şi serviciile către subunităţi, inclusiv softurile de instalare a noilor programe 

informatice ce facilitează desfaşurarea unor tranzacţii (valutare, de exemplu). Tot aici sunt 

primiţi şi serviţi marii clienţi, în general reprezentanţii marilor corporaţii precum şi partenerii de 

afaceri, pe baza colaborării lor realizându-se noi servicii sau produse bancare (cărţi de credit 

personalizate, produse mixte şi pachete de servicii). La nivelul Centralei se aprobă creditele de 

valori foarte mari şi se desfaşoară unele activităţi valutare speciale (operaţiuni derivate, cele de 

acoperire a riscului valutar, cumpărări şi vânzări de valută în volum mare de pe pieţele financiare 

internaţionale); 

Centrul Bucureşti – reprezintă următorul canal de distribuţie şi reuneşte toate sucursalele şi 

agenţiile din Bucureşti; 
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Sucursalele judeţene – aici se aprobă creditele de valori mari şi se practică operaţiuni în lei şi în 

valută pentru clienţi. Se primesc cererile de carduri, de deschidere de depozite şi se fac plăţile 

facturilor pentru anumiţi furnizori de servicii care sunt în parteneriat de afaceri cu banca. Se 

centralizeaza toate vânzările de produse şi servicii la nivelul tuturor unităţilor din judeţ , se 

distribuie materiale promoţionale pentru toate unităţile subordonate; 

Agenţiile – se găsesc, de obicei, în cartierele periferice şi pot trimite clienţii la sucursale dacă 

este vorba de credite mai mari sau operaţiuni speciale. Pentru a se evita acest lucru, agenţia 

trimite cererea mai departe, la un canal de distribuţie superior, urmând ca, după câteva zile 

clientul să revină la unităţile băncii. 

ATM-urile (Bancomat)   

 cea mai mare reţea de ATM-uri din România 

 atragerea de noi clienţi 

 Retrageri de numerar 

 Plata facturii şi reîncărcare cartele Vodafone, Orange 

 Plata a peste 170 de facturi utilităţi (Electrica, Distrigaz, Romtelecom, RCS & RDS, UPC, 

Apa Nova, etc) 

 Transfer de bani între conturi BRD 

 Plata ratelor pentru creditele BRD acordate în lei 

 Plata ratelor pentru contractele încheiate cu BRD Leasing 

POS-urile: Folosite pentru o creştere a cifrei de afaceri sau a numarului de clienţi. BRD oferă 

serviciul de acceptare carduri la plata prin intermediul POS-ului (Point of Sale). 

-Este o modalitate eficientă de atragere a clienţilor. 

-Este comod şi sigur din punct de vedere al costurilor de transport numerar. 

-Utilizarea cardului este un mijloc de plată modern, simplu şi convenabil pentru oricine.             

–Prezintă avantaje atât pentru o persoană cât şi pentru clienţii săi. 

 

Politica de promovare 

Este activitatea prin care banca face cunoscute clienţilor trăsăturile şi beneficiile produselor şi 

serviciilor sale, folosind mijloace specifice de comunicare şi stimulare a vânzărilor. 

Pentru că serviciile sunt intangibile, cumpărătorii caută lucrurile clare legate de acestea care să-i 

ajute în cunoaşterea serviciului. 

Sunt importante din punct de vedere al comunicării eficiente cu clienţii mediul ambiant al băncii 

şi comportamentul personalului. 

Personalul - care prestează serviciile oferite, are capacitatea de a cunoaşte şi de a înţelege 

necesităţile clienţilor. 

Evidenţele fizice - sunt aspecte materiale ce însoţesc activiatea de prestare. 

BRD şi-a format echipe de vânzare pentru a veni în întâmpinarea investiţiilor corporaţiilor. 

Succesul unei bănci se datorează personalului angajat:atât celui din front-office, ce 

materializează efectiv produsul oferit, cât şi celui din back-office, care asigură condiţiile efective 

de desfăşurare a activităţilor, contribuind totodată la crearea imaginii companiei. 

Dacă ar fi să caracterizăm brandul BRD în câteva cuvinte, acestea ar fi: 

-inovativ, dinamic, de cea mai mare încredere, partener loial, creează valoare pentru acţionari 

 

Blogurile corporate 

Blogurile corporate sunt publicate şi utilizate de către o companie în vederea atingerii 

obiectivelor sale. Avantajul oferit de un blog este că informaţiile publicate şi comentariile sunt 
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uşor accesibile şi de urmărit. În present , toate browserele importante (inclusiv Firefox, Opera, 

Safari şi Internet Explorer 7) susţin tehnologia RSS , care permite cititorilor să citească cu 

uşurintă mesajele recente , fără a vizita de fapt blogul . 

 

Stabilirea bugetului de promovare 

Bugetul de promovare pentru fiecare produs în parte poate fi stabilit doar după ce aţi determinat 

obiectivele de promovare. Rolul promovarii este de a crea cerere pentru produsele comercializate 

de companie, iar aceasta trebuie să investească sumele necesare pentru realizarea obiectivelor de 

vânzări, fără a afecta profitabilitatea. 

 

Bannerele online şi dimensiunile lor 

Bannerul online este o formă de publicitate pe Internet care presupune afişarea unui „afiş” pe o 

pagină web.  

Bannerele online sunt folosite în acelaşi scop ca şi pubicitatea tradiţională: informează 

consumatorii cu privire la un produs sau serviciu , prezentând motivele pentru care cosumatorul 

ar trebui să îl aleagă. În comparaţie cu publicitatea tradiţională, campaniile care folosesc bannere 

online pot fi monitorizare în timp real şi sunt optimizate astfel încât să ajungă la publicul vizat . 

Agenţiile de publicitate 

Companiile aleg să se ocupe de publicitate în diverse moduri. În cadrul firmelor mici şi mijlocii, 

angajaţii din departamentele comercial sau de marketing se ocupă de activitaţile de promovare. 

În marile companii pot exista departamente specializate, care au drept atribuţii stabilirea 

bugetului de publicitate (achiziţia de spaţiu media şi creaţia de materiale publicitare), derularea 

de acţiuni de marketing direct, evenimente şi colaborarea cu agenţii de publicitate. 

În ciuda potenţialelor probleme, majoritatea firmelor consideră că utilizarea serviciilor agenţiilor 

specializate le avantajează. 

 

 

 

  

Fig. 2 Reprezentare grafică – Vizibilitatea băncilor în mediul online  

 

 

 Modul de realizare al obiectivelor promoţionale: 

-în mass-media:difuzarea articolelor publicitare privind imaginea grupului BRD , în ziare, 

reviste, etc.; difuzarea de anunţuri publicitare şi spoturi privind BRD – dobânzi, locaţii ATM-uri, 

felicitarea clienţilor cu ocazia sărbătorilor şi a zilelor de naştere; publicitate la radio şi TV; 

-publicitatea exterioară: expunere de bannere şi materiale publicitare privind-credite, cecuri de 

călătorie, plăţi facturi prin ATM-în toate oraşele, în diferite locaţii, cu ocazia diferitelor 

evenimente; 

-publicitatea la locul vânzării: actualizarea cu materiale informative a panourilor interioare de 

afişaj la sediile unităţilor BRD; 

-publicitate direct - transmiterea scrisorilor personalizate cu pliante la sediul/domiciliul clienţilor 

şi felicitări cu ocazia zilelor de naştere; vizite la sediile agenţilor economici, instituţiilor 

bugetare; 

-oferirea de materiale promoţionale: mape de prezentare, pixuri, cărţi de vizită cu ocazia 

organizării de întâlniri cu clienţii; 
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-relaţii publice - participarea la conferinţe, simpozioane; 

-îmbunătăţirea calităţii servirii; 

-dezvoltarea activităţii de relaţii cu publicul; 

-monitorizarea concurenţei; 

-publicaţii interne: difuzarea buletinului intern de marketing-Infomarketing; 

-îndrumarea şi controlul activităţii de marketing în unităţile subordonate. 

 

  

 Rezultatele grupului BRD în anul 2017   

Principalii indicatori financiari ai BRD Groupe Société Générale la 31 decembrie 2017 la nivel 

consolidat, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS): 

• Profit net de 1.415 milioane RON în 2017, în creştere cu +85,3% faţă de anul trecut, datorat 

veniturilor solide din activitatea de bază şi costului de risc pozitiv 

• Venit net bancar mai mare cu +4,9% excluzând elementele nerecurente, pe fondul unei 

creşteri foarte robuste a veniturilor nete din dobânzi (+8,4%) 

• Performanţă operaţională îmbunătăţită: rezultat operaţional brut în creştere cu +5,9% după 

ajustarea cu elementele nerecurente 

• Creştere comercială confirmată: portofoliu de clienţi mai mare (+41 mii clienţi activi), stoc în 

creştere de contracte de internet și mobile banking pentru clienţi persoane fizice (+21% faţă de 

anul trecut), producţie de credite noi în creştere pe segmentul clienţilor persoane fizice (+14% 

faţă de anul trecut), creştere robustă a portofoliului de credite (+5,3%* faţă de anul trecut) 

• Cost net al riscului pozitiv, determinat de recuperări semnificative pe segmentul non retail, 

recunoașterea despăgubirilor din asigurări și câștigul din vânzarea de portofolii neperformante 

• Îmbunătăţire continuă a profilului de risc de credit: rata creditelor neperformante de 6,6% la 

sfârșitul lui 2017, faţă de 10,5% la sfârșitul lui 2016; grad de acoperire a creditelor 

neperformante de 74,2% faţă de 76,6% la finalul lui 2016 

 

Performanţă comercială dinamică 

Anul 2017 s-a caracterizat  prin redresarea creditării pe fondul avansului creditelor acordate 

persoanelor fizice cu +6,6%* și a celor pentru companii cu +0,9%* la sfârşitul lui decembrie 

2017, şi revenirea pe o traiectorie ascendentă a ratelor de dobândă la lei în septembrie, în 

contextul inflaţiei în creştere. Banca Naţională a României a făcut primii paşi spre normalizarea 

politicii monetare îngustând coridorul simetric de 2 ori în 2017 şi mărind rata de politică 

monetară cu +0,25 pp, la 2%, în ianuarie 2018 și, din nou, la 2,25% în februarie 2018. 

În acest context, performanţa comercială a BRD a continuat sa se îmbunătăţească.  Numărul de 

clienţi activi a crescut cu 41.000 faţă de anul trecut, dintre care persoanele fizice cu 38.000 şi 

micile companii cu 3.000. Gradul de echipare a clienţilor persoane fizice (număr mediu de 

produse pe client activ) a continuat să crească până la 4,16 de la 4,07 la finalul lui 2016. 

Stocul de contracte de internet și mobile banking pentru clienţi persoane fizice a ajuns la aproape 

1,4 milioane, +21% faţă de anul trecut. În special, numărul abonaţilor MyBRD Mobile a crescut 

cu +45%. BRD s-a concentrat îndeosebi pe dezvoltarea aplicaţiei MyBRD Mobile, aducând-o la 

cele mai înalte standarde din piaţă. MyBRD Mobile oferă în prezent opţiunea de recunoaştere 

facială la autentificare şi la semnarea tranzacţiilor, un tutorial de prezentare a principalelor 

funcţionalităţi, disponibil înainte de logare şi aduce noi îmbunătăţiri pentru creşterea flexibilităţii 

în navigare, precum şi ale interfeței grafice. 
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Creditele nete au crescut la 30,3 miliarde RON, cu +5,3%* în comparație cu sfârşitul lui 2016, 

susţinute de creşterea robustă atât pe segmentul persoanelor fizice cât şi pe portofoliul mari 

clienţi. Producţia de credite pentru persoane fizice a continuat sa fie dinamică, ajungând la 6,4 

miliarde RON (+13,8% faţă de anul trecut), fiind reconfirmată poziţia de lider a BRD pe piaţa 

creditelor pentru persoane fizice, cu o cotă de piaţă de 16,9% la sfârşitul lui 2017. 

Creditele non-retail au crescut uşor, cu +0,4%*, portofoliul de mari clienţi înregistrând o evoluţie 

pozitivă de +3,1%* faţă de anul trecut. Pe segmentul IMM, BRD a intensificat co-finanţările în 

cadrul programelor de finanţare europene şi naţionale, beneficiind de expertiza structurii sale 

dedicate. În 2017 au fost finanţate peste 180 de proiecte de investiţii ce beneficiază de fonduri 

UE în cadrul perioadei de finanţare 2014-2020, BRD acordând credite de aproximativ 60 

milioane EUR (din care 90% pentru agricultură, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 

Rurală). De asemenea, au fost acordate aproximativ 3.000 de credite punte cu o valoare cumulată 

de 44 milioane EUR în cadrul campaniei organizate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură (APIA). 

Depozitele au crescut la 44,2 miliarde RON, +3,8%* în dinamică anuală, impulsionate de 

economiile clienţilor retail (+5,8%* față de anul trecut), pe când depozitele non-retail au fost 

cvasi-stabile (+0,5%*) în contextul unei poziţii de lichiditate confortabile. Depozitele în conturi 

curente au continuat să crească, +22%*, comparativ cu finalul lui 2016, într-un mediu 

caracterizat de rate de dobândă încă scăzute. Indicatorul credite nete/depozite a fost 68,6% la 

finalul lunii decembrie 2017 (+1,1 puncte procentuale în comparație cu sfârşitul lui 2016). 

 

Rezultate financiare  

Venitul net bancar a ajuns la 2.786 milioane RON, în creştere cu +4,9% faţă de anul  

trecut, excluzând elementele nerecurente (câștiguri din instrumentele financiare disponibile 

pentru vânzare de 131 milioane RON în 2016 şi de 9 milioane RON în 2017). Veniturile nete din 

dobânzi au înregistrat o creştere foarte robustă de +8,4% faţă de anul trecut, generată în principal 

de evoluţia solidă a volumelor, creşterea ratelor de dobândă având, de asemenea, o contribuţie 

pozitivă în ultimul trimestru al anului. Veniturile nete din comisioane (-1,2% faţă de anul 

precedent) au fost influenţate în mod nefavorabil de presiunea asupra comisioanelor aferente 

operaţiunilor bancare, dar au beneficiat de venituri mai mari din activităţi de administrare a 

activelor şi pe pieţe de capital. 

Cheltuielile operaționale au ajuns la 1.473 milioane RON. Programul de transformare lansat de 

BRD, care va conduce la îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite clienţilor noştri şi eficienţă 

operaţională crescută, a dus la înregistrarea unei cheltuieli nerecurente de 29 milioane RON, 

aferente costurilor de transformare anticipate pentru următorii trei ani. Excluzând acest element 

nerecurent, cheltuielile operaţionale au crescut cu +4,1% faţă de anul trecut, ca urmare a 

costurilor mai ridicate cu forţa de muncă şi a avansului investiţiilor pe segmentul IT, în 

proiectele de transformare a modelului de afaceri la nivelul băncii. 

Grupul BRD a continuat să îşi îmbunătăţească performanţa operaţională, rezultatul operațional 

brut crescând cu +5,9% faţă de anul trecut, după ajustarea cu elementele nerecurente. Indicatorul 

cost/venit din activitatea de bază, la nivel de grup, a ajuns la 52,0% faţă de 52,4% în 2016. 

Calitatea portofoliului de credite s-a îmbunătăţit în continuare, rata creditelor neperformante 

fiind redusă la 6,6% la finalul lui 2017 faţă de 10,5% la finalul lui 2016, în timp ce gradul de 

acoperire s-a menţinut solid la 74,2%, comparativ cu 76,6% la finalul lui 2016 (toți indicatorii 

conform metodologiei ABE). Costul net al riscului a înregistrat o eliberare netă de provizion de 
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360 milioane RON datorită unor recuperări pe portofoliul de clienţi non retail, recunoașterii unor 

despăgubiri din asigurări şi câștigului din vânzarea de portofolii de credite neperformante. 

În acest context, Grupul BRD a înregistrat o profitabilitate foarte robustă. Profitul net a ajuns la 

1.415 milioane RON în 2017, +85,3% în dinamică anuală, conducând la o rentabilitate a 

capitalurilor proprii de 20,1% în comparație cu 11,8% anul precedent. 

BRD şi-a menţinut rata de adecvare a capitalului la un nivel confortabil de 19,5% la sfârșitul lui 

2017 (incluzând rezultatul anului curent, net de dividendul ce va fi propus**, la nivel individual, 

conform Basel 3, luând în calcul filtrele prudențiale), faţă 19,8% la sfârșitul lui 2016 (incluzând 

profitul net). 

Având în vedere rezultatele anului, cât şi aşteptările privind evoluţia indicatorului de adecvare a 

capitalului, Consiliul de Administraţie a decis să propună un dividend corespunzător unei rate de 

alocare de 80% din profitul net pe 2017 din activitatea de bază, la nivel de bancă, şi 100% din 

valoarea elementelor nerecurente, nete de impozit, rezultând o rată de alocare de 83%, sub 

rezerva votului favorabil în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de 19 aprilie 2018. 

“În 2017, BRD a produs performanţe financiare şi comerciale foarte solide şi a obținut rezultate 

promițătoare  în demersul de optimizare a experienţei oferite clienţilor, atât prin modernizarea 

canalelor digitale, cât şi printr-o mai bună calitate a serviciilor. Pe termen mediu, ne vom 

îndrepta toată atenția spre creșterea calității experienţei și satisfacției clienţilor, accelerând 

investiţiile în digitalizare şi continuând să rafinăm modelul de business. În același timp, ne vom 

păstra angajamentul faţă de societatea românească implicându-ne în iniţiative sociale 

semnificative, printr-o serie de proiecte diverse, de la artă şi cultură până la inovare și 

tehnologie”, a declarat François Bloch, Directorul general al BRD Groupe Société Générale. 

Implicare activă în societatea românească 

Pe lângă finanțarea economiei locale, BRD joacă un rol activ în evoluția societății românești în 

ansamblu, investind în educație și tehnologie, cultură, susținerea noului jurnalism și sport. 

Angajații BRD sunt implicați, de asemenea, în cauze sociale, contribuind direct la diferite 

proiecte de educație. 

În cultură, BRD susține proiectele și liderii noii generații de creatori. Banca susține evenimente 

culturale importante, cum ar fi Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu sau Festivalul 

Național de Teatru de la București, concerte de muzică clasică, cum ar fi Sonoro Conac sau 

Turneul Stradivarius, dar și proiecte precum Festivalul Ideo Ideis. De asemenea, banca 

construiește proiecte culturale greenfield, precum Scena9.ro - o platformă de jurnalism cultural - 

sau Rezidenta BRD Scena9, un centru dedicat creatorilor de cultură contemporană. 

În plus, BRD contribuie la pregătirea noii generații de specialiști IT și antreprenori pentru 

provocările societății digitale de mâine, prin câteva proiecte în domeniu – BRD First Tech 

Challenge, Laboratorul de Robotică și Innovation Labs – pentru peste 45.000 de elevi și studenți. 

Rezultatele financiare preliminare ale Grupului BRD aferente anului încheiat la 31 decembrie 

2017 sunt disponibile pentru public si investitori pe site-ul web al bancii, www.brd.ro, incepand 

cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obtinute, la cerere, gratuit, la sediul central al 

BRD - Groupe Société Générale, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti 

(*) Variatii la curs valutar constant 

(**) Cu condiţia aprobării in cadrul Adunării Generale Anuale a Acţionarilor în data de 19 

aprilie 2018. 

            BRD - Groupe Société Générale are 2,33 milioane de clienţi activi şi operează o reţea de 

760 de unităţi. BRD ocupă o poziţie importantă pe piaţa românească a cardurilor, cu aproximativ 
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2,3 milioane de carduri şi o reţea de acceptare de aproximativ 28 800 POS-uri şi mai mult de 1 

500 ATM-uri. Activele totale ale băncii erau, la finalul anului 2017, de 53,5 mld RON. 

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de 

servicii financiare. Grupul are 145 000 de angajaţi în 66 de ţări şi peste 31 de milioane de clienţi 

în întreaga lume, în trei activităţi-cheie: 

-Retail banking în Franţa 

-Retail banking internaţional, servicii financiare şi asigurări 

-Corporate & investment banking, private banking, administrare de active şi servicii pentru 

investitori. 

 

 

Misiunea, Viziunea şi Valorile BRD 

Misiunea BRD – Este banca din sistemul băncilor comerciale din România care contribuie cel 

mai mult la realizarea procesului de susţinere a economiei reale, prin furnizarea de produse şi 

servicii bancare competitive. 

Viziunea BRD – Consolidarea poziţiei de lider ocupată de Banca Română pentru Dezvoltare în 

sistemul bancar intern, prin implementarea unei culturi a excelenţei. 

Valorile BRD - Integritate şi profesionalism în afaceri; Responsabiliate socială; Etică şi 

deontologie profesională; Relaţie de parteneriat cu clienţii; Servicii cu valoare adaugată pentru 

client;  Delegare de competenţe şi asumare de responsabilităţi; Flexibilitate şi proactivitate; 

Loialitate şi dedicare; Spirit de echipă şi creativitate; Competenţa şi dinamism în promovarea 

calităţii. 

Obiective strategice BRD: 

-consolidarea poziţiei băncii în sistemul băncilor comerciale româneşti şi din Europa Centrală şi 

de Est, prin derularea unor proiecte comune între bancă şi subsidiare; 

-promovarea pachetelor comune de produse, contribuind activ la derularea operaţiunilor 

intragrup; 

-creşterea valorii băncii pentru acţionari, protejarea tuturor părţilor care au interes în bancă; 

-consolidarea bazei de capital; 

-reducerea profilului riscului şi îmbunătăţirea calităţii activelor; 

-consolidarea caracterului de bancă universală; 

-dezvoltarea  principiului guvernaţiei coporative. 

 

Strategiile de marketing pe care ar putea să le adopte BRD: strategia  de dezvoltare a pieţei; 

strategia de dezvoltare a produselor şi serviciilor; strategia de intrare pe pieţe din zone geografice 

noi; abordarea de noi segmente de consumatori în cadrul pieţei deja formate-sectorul retail; 

vânzarea produselor şi serviciilor curente către noi consumatori; reducerea migrării clienţilor 

către concurenţă; vânzarea de servicii suplimentare clienţilor actuali; determinarea unei utilizări 

sporite a serviciilor; strategia de diversificare;orientarea către toate segmentele de consumatori, 

prin satisfacerea tuturor nevoilor financiare ale acestora, la toate nivelurile. 

BRD își desfășoară activitatea cu respectarea în cel mai înalt grad a valorilor și principiilor: 

 Declarației Universale a Drepturilor Omului și angajamentelor suplimentare; 

 Convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM); 

 Convenția patrimoniului mondial UNESCO; 

 Ghidul pentru întreprinderile multinaționale ale OCDE (Organizația pentru Cooperare și 

    Dezvoltare Economică); 
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 Principiile directoare ale Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului. 

 

CONCLUZII 

Analizând cele menţionate anterior ajung la concluzia că diversificarea tipologiei produselor şi 

serviciilor bancare noi este de o importanţă majoră pentru bancă întrucât acestea ajută banca să 

înfrunte competitivitatea şi să atragă clienţi cât mai stabili şi fideli. Noţiunea de sistem bancar 

explicat în capitolul I și noțiunea de marketing prezentată în capitolul al II-lea, relevă strânsa 

legătură între ele. Activitatea oricărei instituţii bancare trebuie să fie analizată prin prisma 

mediului intern şi internaţional. Concurenţa interbancară orientează activitatea bancară mai 

aproape de cerinţele clientului, prin dezvoltarea unei oferte de produse bancare în vederea 

atragerii şi menţinerii clienţilor. Dezvoltarea tehnică şi pătrunderea pe scară largă a informaticii 

precum şi promovarea pe scară largă a noţiunii de marketing în activitatea bancară, au determinat 

apariţia  unor produse şi servicii bancare noi foarte eficiente, binevenite și comode în zilele 

noastre. 

În  lucrarea dată am ţinut să prezint într-o formă sintetică şi accesibilă principalele aspecte 

privind marketingul și importanța acestuia în dezvoltarea sistemul financiar bancar. Structura 

referatului  am  realizat-o având în vedere atât principalele activităţi desfăşurate de o bancă cât şi 

elementele impunătoare ale serviciilor şi produselor bancare noi  după cum se regăsesc  în 

evoluţia din ultimii ani a sistemului bancar. Deşi accentul cade pe prezentarea produselor sau 

serviciilor bancare, un loc important îl deţin şi aspectele privind strategiile de promovare a 

acestora. În tratarea problematicii am pornit de la ideea necesităţii cunoaşterii şi înţelegerii 

specificului produselor şi serviciilor bancare ca elemente fundamentale pe care se bazează 

activitatea de marketing a unei bănci. 

În urma analizei marketingului serviciilor bancare, am constatat că banca BRD urmărește prin 

publicitate o informare cât mai cuprinzătoare a potențialilor clienți despre produsele și serviciile 

bancare, aducându-le la cunoștință varietatea acestora. De asemenea, aceasta urmărește 

stimularea cererii de produse și servicii bancare având un sistem de marketing bine coordonat și 

foarte eficient, luând în calcul poziția pe care o are banca pe piața bancară actuală.  

În anul 2019, BRD a obținut o performanța foarte bună, atât comercială, cât și financiară, 

evidențiată de dinamica comercială puternică, creștere solidă în originarea de credite pe 

segmentele retail și mari clienți corporativi, creștere dinamică a veniturilor din activitatea de 

bază impulsionata de evoluția solidă a veniturilor nete din dobânzi, profil de risc îmbunătățit și 

elemente nerecurente semnificative cu efect pozitiv în costul riscului, toate aceastea contribuind 

la obținerea unui profit net semnificativ mai mare în 2017 în comparație cu anul 2018 și la 

câștigarea statusului de bancă lider pe piața financiar bancară. 

Pentru funcţionarea cu succes a BRD în cadrul pieţei se impune crearea unui sistem complex de 

marketing, crearea serviciilor speciale, a secţiilor ce vor fi încadrate în elaborarea programelor şi 

planurilor de marketing, care ar pregăti cadre pentru această activitate şi, desigur, care ar studia 

experienţa străină şi autohtonă în vederea preluării ei în activitatea curentă a băncii. Rezultatele 

cercetării demonstrează că activitatea de marketing în cadrul băncii comerciale rămâne una de 

bază. 

Concluzionând cele relatate anterior aş vrea să menţionez faptul că România are nevoie de noile 

produse şi servicii bancare, dezvoltate cu ajutorul unui sistem de marketing, căci ele facilitează 

dezvoltarea economiei în ansamblu. 
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