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INTRODUCERE 
 
 
 
 
 
 
 
Practica de specialitate a studenţilor Facultăţii de Marketing şi Afaceri Economice 

Internaţionale, Bucureşti, programul de studii universitare de licenţă (Ciclul I Bologna), 
specializările Marketing (MK) şi Afaceri Internaţionale (AI) se desfăşoară în conformitate 
cu următoarele acte normative: Legea nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi 
studenţilor şi Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3955/2008 privind 
cadrul general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare 
de licenţă şi de masterat (publicat în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 440 din          
12 iunie 2008). 

Potrivit acestor reglementări, practica studenţilor se desfăşoară în conformitate cu 
planul de învăţământ şi are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite 
de aceştia în activitatea practică.  

Desfăşurarea activităţii de practică urmăreşte consolidarea cunoştinţelor teoretice şi 
formarea abilităţilor şi deprinderilor practice ale studenţilor, spre a le aplica în concordanţă cu 
specializarea pentru care aceştia se instruiesc.  

Activitatea de practică doreşte să completeze într-o modalitate cât mai adecvată 
activitatea didactică prin care studenţii şi-au însuşit cunoştinţele teoretice de bază; astfel, în 
mod evident, practica de specialitate contribuie la desăvârşirea competenţelor şi abilităţilor 
profesionale ce se cer pentru ocuparea posturilor, conform standardelor ocupaţionale actuale 
şi cadrului naţional al calificărilor.  

Prezentul manual de practică reprezintă rodul implementării principalelor concluzii 
ale cercetărilor efectuate în rândul cadrelor didactice coordonatoare ale activităţii de 
practică, al studenţilor practicieni şi al tutorilor desemnaţi cu organizarea şi desfăşurarea 
practicii în cadrul firmelor şi/sau instituţiilor partenere ale Universităţii Spiru Haret. 

Astfel, concluziile corelate pentru cele trei cercetări de mai sus, concluzii referitoare 
la: instruirea prealabilă a studenţilor realizată de către profesorii coordonatori în colaborare cu 
tutorii desemnaţi de către firme, dimensionarea grupelor optime de studenţi, definirea şi 
utilizarea în cadrul practicii a unui student coordonator de grup de practică, modalitatea de 
evaluare a stagiului de practică atât pe parcurs, cât şi la final prin aportul tutorelui şi al 
profesorilor coordonatori, implementarea unui training de specialitate intensiv la nivelul 
firmelor ş.a., au stat la baza formulării liniilor directoare privind organizarea stagiilor de 
practică din acest an universitar. 

În desfăşurarea activităţii de practică vor fi folosite următoarele noţiuni: 
a) Stagiu de practică – activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul 

de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de 
aceştia în cadrul programului de instruire. 

b) Organizator de practică – instituţia de învăţământ superior care desfăşoară 
activităţi instructiv-educative şi formative, potrivit legislaţiei române în vigoare. 

c) Partener de practică – instituţia centrală ori locală sau orice altă persoană juridica 
din România, dintr-o ţară participantă la programul „Învăţare pe tot parcursul vieţii”, într-un 
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proiect finanţat din Fondul Social European sau dintr-o ţară terţă, care desfăşoară o activitate 
în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi 
masteranzilor. 

d)  Practicant – studentul sau masterandul care desfăşoară activităţi practice pentru 
consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în 
concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte. 

e) Student coordonator grup de lucru – studentul angrenat în stagiul de practică şi 
delegat să realizeze o comunicare eficientă între tutorele şi cadrul didactic coordonator şi 
grupul de studenţi alocaţi pentru un stagiu de practică pentru fiecare partener de practică. 

f)  Cadru didactic supervizor, coordonator de practică – persoana desemnată de 
organizatorul de practică, abilitată să asigure planificarea, organizarea şi supravegherea 
desfăşurării stagiului de practică. 

g)  Tutore – persoana desemnată de partenerul de practică, abilitată să asigure 
respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de către practicant a competenţelor 
profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică. 

h) Creditele transferabile – valori numerice alocate unor unităţi de cursuri (inclusiv 
pentru practica de specialitate) şi altor activităţi didactice. Prin creditele de studiu 
transferabile se apreciază, în medie, cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei, efectuată de 
student pentru însuşirea unei discipline (potrivit Legii nr. 288/2004). 

i) Convenţie-cadru privind efectuarea stagiului de practică – acordul încheiat între 
organizatorul de practică şi partenerul de practică, pe baza anexei nr. 2 la Ordinul nr. 3955 din 
2008. 

j)  Portofoliu de practică – documentul ataşat Convenţiei-cadru privind efectuarea 
stagiului de practică, ce cuprinde obiectivele educaţionale care urmează a fi atinse, 
competenţele care urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de 
derulare a stagiului de practică. 

 Practica de specialitate a studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unei 
Convenţii-cadru, încheiată între organizator şi partenerul de practică. 

Activitatea de practică se poate desfăşura cu program săptămânal sau cumulat, la 
sfârşit de semestru sau de an de studii, în conformitate cu planul de învăţământ. 

 Practica se desfăşoară pe baza unei programe analitice sau a unui portofoliu de 
practică, întocmite de instituţia de învăţământ a practicantului. Durata practicii, formele de 
evaluare şi creditele acordate pentru activitatea de practică sunt cele cuprinse în planul de 
învăţământ. 

Activitatea de practică inclusă în planul de învăţământ este obligatorie şi constituie 
condiţie de promovare. Prezenţa la practică este obligatorie. În caz de boală sau din alte cauze 
obiective, practica se recuperează, respectându-se durata, fără a perturba procesul de pregătire 
teoretică. 
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1. CADRUL GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Obiectivele practicii de specialitate 

Obiectivele avute în vedere prin derularea stagiilor de practică pentru specializarea 
Marketing/Afaceri Internaţionale pot fi clasificate în obiective generale şi specifice astfel: 

Obiective generale: 
– corelarea şi completare cunoştinţelor acumulate la orele de cursuri, seminarii, 

lucrări practice de la disciplinele de specialitate cu activitatea practică specifică 
Marketingului/Afacerilor Internaţionale în cadrul diverselor organizaţii; 

– cunoaşterea corectă a modulului de implementare a practicilor din domeniul 
marketingului în unităţile patrimoniale vizate; 

– formarea la studenţi, prin efort direct, sistematic şi dirijat, a concepţiei proprii de 
înţelegere, judecare, utilizare şi valorificare a modalităţilor practice de conducere 
a activităţilor de Marketing/Afaceri Internaţionale din cadrul organizaţiilor din 
orice domeniu de activitate; 

– dezvoltarea abilităţilor referitoare la analiza şi controlul, de către studenţi, a 
proceselor de Marketing/Afaceri Internaţionale din cadrul organizaţiilor la care 
realizează practica de specialitate; 

– justificarea cu argumente a organizării activităţii de Marketing/Afaceri 
Internaţionale din cadrul organizaţiilor la care se realizează practica de 
specialitate. 

 Obiective specifice: 
– crearea capacităţilor şi deprinderilor studenţilor de a identifica în mod spontan 

soluţii pentru rezolvarea unor probleme concrete, atipice specifice activităţii de 
Marketing/Afaceri Internaţionale; 

– iniţierea, proiectarea şi transpunerea în practică, de către studenţi, a campaniilor 
de comunicare; întocmirea şi susţinerea de rapoarte de analiză privind efectele şi 
impactul acestora asupra consumatorilor şi/sau clienţilor companiei; 

– sesizarea unor aspecte privind activitatea de Marketing/Afaceri Internaţionale şi 
logistică şi formularea de concluzii şi propuneri. 

Practica de specialitate contribuie la desăvârşirea competenţelor şi abilităţilor 
profesionale ce se cer pentru ocuparea posturilor, conform standardelor ocupaţionale actuale şi 
cadrului naţional al calificărilor. Cu ajutorul acestei activităţi, în cazul specializării 
Marketing/Afaceri Internaţionale, sunt transpuse într-un cadru organizat principiile esenţiale 
care stau la baza activităţii de Marketing/Afaceri Internaţionale a organizaţiilor, modalităţile de 
implementare a strategiilor care duc la integrarea organizaţiilor în mediul extern ş.a.  

În perioada de practică, luând cunoştinţă de experienţa celor care lucrează în locurile de 
desfăşurare a acesteia, studentul îşi însuşeşte laturile pragmatice ale viitoarei profesii, 
modalităţile aplicării cunoştinţelor teoretice la rezolvarea problemelor ce constituie conţinutul 
activităţilor specifice domeniului de activitate în care lucrează. El învaţă să opereze cu 
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mijloacele (instrumentele, documentele, registrele etc.) cu ajutorul cărora se realizează efectiv 
activitatea proprie sectorului/domeniului respectiv.  

Studentul deprinde rigorile muncii în echipă, abilităţile constituirii şi întreţinerii unui 
sistem optim de relaţii cu partenerii de afaceri, cu cei care îi sunt colegi la acelaşi 
serviciu/secţie/departament din organigrama instituţiei/firmei ori în celelalte compartimente cu 
care trebuie să colaboreze pentru realizarea sarcinilor ce îi revin. 

Este foarte importantă şi oportunitatea de a elabora diferite lucrări/rapoarte solicitate 
compartimentului respectiv, inclusiv de a nota în Caietul de practică activităţile întreprinse în 
perioada respectivă. 

Procesul de instruire la locul de muncă reprezintă un demers complex, care are rolul să 
întregească şi să continue în mod firesc activitatea didactică desfăşurată în cadrul cursurilor şi 
seminariilor universitare. Din acest punct de vedere, se poate vorbi de o didactică specifică 
practicii, de metode de predare şi actualizare atât a cunoştinţelor teoretice, cât şi a deprinderilor 
şi abilităţilor practice. 

În acest sens, la nivelul Facultăţii de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale au 
fost depuse constant eforturi pentru a implementa şi dezvolta o activitate practică în măsură să 
beneficieze de cele mai moderne şi intuitive modalităţi de predare şi formare.  

Pentru atingerea obiectivelor de instruire practică, vor fi utilizate metode didactice 
specifice precum: rezolvarea de studii de caz, simularea unor activităţi de marketing sub 
supravegherea tutorelui, utilizarea computerului şi a unor soft-uri specializate, atribuirea unei 
teme pentru studiu individual, realizarea unor rapoarte, evaluări, analize pornind de la 
activităţile curente din organizaţie etc., toate acestea completând angrenarea efectivă a 
studenţilor în activităţile curente ale compartimentelor de Marketing/Afaceri Internaţionale.  

Pentru a pune în aplicare aceste metode, se vor utiliza baza materială pusă la dispoziţie 
de către organizaţia unde se desfăşoară pregătirea practică, respectiv: computer, soft-uri 
licenţiate, rapoarte de activitate, biblioteca de specialitate, accesul la Internet etc., precum şi 
baza materială similară a Universităţii Spiru Haret, Facultatea de Marketing şi Afaceri 
Economice Internaţionale. 

O altă dimensiune specifică activităţii de practică o reprezintă colaborarea fructuoasă 
între factorii decizionali de la nivelul organizaţiilor, persoanele angrenate direct în munca de 
instruire a studenţilor – tutorii şi, respectiv, coordonatorii şi asistenţii de practică pentru fiecare 
specializare în parte. Îndeplinirea cu succes a obiectivelor enumerate mai sus presupune 
existenţa unui protocol de comunicare între părţile implicate şi respectarea unui set de reguli 
privind evaluarea stagiului de practică, rezolvarea creativă a problemelor care pot să apară. 
Colaborarea strânsă între tutori şi cadrele didactice responsabile de practică se va evidenţia atât 
la nivel logistic, organizatoric şi procesual, cât şi la nivelul metodelor didactice utilizate, al 
modalităţilor de motivare şi valorificare a performanţelor studenţilor pe parcursul stagiului de 
practică. 

 
1.2. Competenţe profesionale generale 

Competenţe generale 
Competenţe instrumentale: 
♦ Capacitatea de analiză şi sinteză  
♦ Cunoştinţe generale de bază  
♦ Comunicare scrisă şi orală în limba română  
♦ Capacitatea de a decide independent, fără imixtiuni şi influenţe  
♦ Capacitatea de a susţine public un discurs coerent şi logic  
♦ Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii în activitatea desfăşurată 
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Competenţe interpersonale: 
♦ Capacitatea de evaluare şi autoevaluare  
♦ Abilităţi interpersonale  
♦ Abilitatea de negociere şi elaborare de proiecte de convenţii/contracte 
♦ Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii  
♦ Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea  
♦ Abilitatea de a lucra într-un context internaţional  
♦ Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei 

profesionale 
Competenţe sistemice: 
♦ Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţe dobândite  
♦ Abilităţi de cercetare  
♦ Capacitatea de a învăţa  
♦  Capacitatea de adaptare la noi situaţii  
♦ Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a 

legislaţiei specifice domeniului de activitate 
♦ Capacitatea de a interpreta procesele şi fenomenele economice reflectate în 

contabilitate din punctul de vedere al deciziilor strategice de marketing 
♦  Abilitatea de a lucra independent  
♦  Capacitatea de a concepe lucrări-sinteză/rapoarte şi de a le prezenta  
♦   Preocuparea pentru obţinerea calităţii  
În sinteză, competenţele generale sunt: 

1) cunoaşterea, înţelegerea şi folosirea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor 
fundamentale de investigare şi prospectare specifice activităţii de marketing;  

2) explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor 
specifice activităţii la nivel micro- şi macroconomic în contextul societăţii cunoaşterii;  

3) culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare 
la o problemă definită;  

4) abilitatea de a analiza factori şi situaţii şi de a-şi asuma responsabilităţi pentru a rezolva 
probleme, a comunica şi a argumenta rezultatele propriei activităţi;  

5) capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme într-un 
context profesional definit;  

6) utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru a elabora documente, procesa 
informaţii şi pentru a accesa baze de date specifice diferitelor activităţi din organizaţiile 
profesionale;  

7) comunicarea verbală şi scrisă profesională într-o limbă de circulaţie internaţională. 
 
1.3. Competenţe profesionale specifice domeniului de specializare Marketing 

Aprecierea rolului şi importanţei marketingului pentru întreprinderi şi instituţii: 
• Definirea conceptului de marketing 
• Corelarea activităţilor de marketing cu activitatea generală a întreprinderii şi cu 

mecanismele pieţei 
• Identificarea funcţiilor marketingului şi a domeniilor sale de aplicare 
Utilizarea metodelor şi tehnicilor de marketing în analiza evoluţiei pieţei: 
• Analiza relaţiei „firmă-mediu-piaţă” 
• Identificarea factorilor care influenţează evoluţia pieţei firmei. 
• Investigarea şi interpretarea elementelor care dau dimensiune pieţei. 
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Analiza rezultatelor unui studiu de piaţă: 
• Identificarea conţinutului şi ariei cercetărilor de marketing. 
• Clasificarea cercetărilor de marketing. 
• Stabilirea etapelor unei cercetări de marketing. 
• Utilizarea unor metode şi tehnici folosite în cercetările de marketing. 
Dezvoltarea strategiei de marketing ca element al planului de afaceri: 
• Identificarea rolului strategiei de piaţă în activitatea de marketing a firmei 
• Modelarea strategiilor de marketing în funcţie de poziţia întreprinderii faţă de 

principalele dimensiuni şi trăsături ale pieţei 
• Evaluarea potenţialului firmei în vederea optimizării strategiei de piaţă 
Aprecierea rolului şi importanţei marketingului pentru întreprinderi şi instituţii: 
• Identificarea variabilelor mixului de marketing 
• Analiza ciclului de viaţă a unui produs 
• Analiza procesului de introducere în fabricaţie şi lansare pe piaţă a unui nou produs 
• Selectarea strategiilor optime ale politicii de produs în situaţii date 
Utilizarea metodelor şi tehnicilor de marketing în analiza evoluţiei pieţei: 
• Identificarea strategiilor de preţ care maximizează vânzările 
• Clasificarea canalelor de distribuţie a produselor în cadrul pieţei interne şi externe 
• Optimizarea procesului de distribuţie a mărfurilor prin construirea unor canale de 

distribuţie 
• Observarea impactului fenomenului publicitar asupra consumatorilor 
• Identificarea formelor de promovare a produselor la diferite firme  
• Redactarea unor contracte de publicitate pentru diferite produse / servicii 
Analiza rezultatelor unui studiu de piaţă: 
• Identificarea elementelor de comportament uman ce trebuie cunoscute pentru a putea 

concepe şi implementa programele de marketing 
• Investigarea comportamentului consumatorului de produse / servicii 
Planificarea strategică de marketing: 
• Elaborarea planurilor şi programelor de marketing 
• Aprecierea importanţei unui program de marketing pentru consumatori şi pentru   

activitatea firmei. 
 
În sinteză, competenţele specifice specializării Marketing sunt: 
1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi metodelor specifice cercetării de 

marketing pentru fundamentarea strategiilor de marketing ale organizaţiilor. 
2. Conceperea, organizarea şi gestionarea de planuri de marketing în vederea atingerii 

obiectivelor strategice ale organizaţiilor. 
3. Operaţionalizarea programelor de marketing şi exercitarea de activităţi specifice 

funcţiilor operative de implementare a acestora. 
4. Capacitatea de a dezvolta, independent sau în cooperare cu alţi specialişti şi de a 

utiliza baze de date referitoare la clienţi, concurenţi, furnizori, produse şi pieţe pentru 
fundamentarea deciziilor cu privire la mixul de marketing promovat de organizaţii. 
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Valori şi aptitudini specifice profesiei de economist, specializarea Marketing 
 

NOTARE CRITERII 
1 2 3 4 5 

Spirit de observaţie     � 
Spirit de analiză     � 
Spirit de sinteză    �  
Gândire abstractă  �    
Gândire corectă    �  
Vedere în spaţiu     � 
Intuiţie   �   
Bun simţ    �  
Gust     � 

 
 
 
 

APTITUDINI 
INTELECTUALE 

Imaginaţie creatoare     � 
Vizuală    �  MEMORIE 
Auditivă   �   
Metoda    �  
Atenţia   �   
Tenacitatea, perseverenţa    �  
Răbdarea   �   
Exactitudinea  �    
Mobilitatea de spirit    �  
Iniţiativa     � 
Încrederea în sine    �  
Prudenţa  �    

 
 
 
 

CALITĂŢI 
DE EFICIENŢĂ 

Spiritul de cooperare     � 
 

Legenda: (1) – nesatisfăcător; (2) – satisfăcător; (3) – bun; (4) – foarte bun; (5) – excepţional. 
 
1.4. Competenţe profesionale specifice domeniului de specializare Afaceri 

Internaţionale 

Cerinţe privind cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea specializată a conceptelor, 
abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor din domeniul de studii: 

 Abilităţi de comunicare în afaceri în cel puţin două limbi străine 
 Cunoaşterea fundamentelor teoriei economice asupra afacerilor internaţionale 
 Înţelegerea conceptelor şi abordărilor specifice domeniului economiei şi afacerilor 

internaţionale 
 Utilizarea modelelor şi metodelor de bază din domeniul economiei şi afacerilor 

internaţionale 
 Cunoaşterea tehnologiilor informaţionale specifice economiei şi afacerilor internaţionale 
 Cunoaşterea şi înţelegerea metodologiei de cercetare în domeniul economiei şi 

afacerilor internaţionale 
 Cunoaşterea teoriilor şi modelelor într-o abordare interdisciplinară 

Cerinţe privind explicarea şi interpretarea conceptelor, abordărilor, teoriilor, 
modelelor şi metodelor de bază sub forma unor raţionamente argumentate: 

 Capacitatea de identificare, colectare şi prelucrare de informaţii cu privire la 
activităţile, fenomenele şi procesele specifice domeniului economiei şi afacerilor internaţionale 

 Capacitatea de explicare şi interpretare a fenomenelor, proceselor şi stărilor specifice 
domeniului economiei şi afacerilor internaţionale 
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 Capacitatea de a interpreta dinamica mediului de afaceri internaţional şi de a 
valorifica rezultatele 

Cerinţe privind aplicarea şi transferul abilităţilor de tip conceptual-tehnic şi rezolvarea 
problemelor în contexte bine definite: 

 Capacitatea de a utiliza tehnologiile informaţionale pentru rezolvarea problemelor 
specifice afacerilor internaţionale 

 Capacitatea de integrare şi adaptare la exigenţele profesionale ale instituţiilor şi 
organizaţiilor internaţionale şi de lucru în echipă 

 Capacitatea de a redacta documente şi rapoarte specifice afacerilor internaţionale 
 Capacitatea de a gestiona probleme de comunicare interculturală 
 Utilizarea şi aplicarea tehnologiilor informaţionale pentru dezvoltarea de modele noi 
 Capacitatea de a participa la procesele decizionale 
 Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor 

Cerinţe privind demonstrarea abilităţilor de reflecţie critic-constructivă şi de evaluare a 
conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor specializate sub forma judecăţilor 
de valoare în domeniul de studii şi în domenii conexe: 

 Capacitatea de predicţie a proceselor economice internaţionale 
 Elaborarea şi coordonarea de proiecte internaţionale 
 Capacitatea de a lua decizii în condiţii de risc şi incertitudine specifice afacerilor 

internaţionale. 
În sinteză, competenţele specifice specializării Afaceri Internaţionale  sunt: 
1.  Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, metodelor şi tehnicilor de 

comercializare pe pieţele internaţionale, precum şi de plăţi şi investiţii internaţionale în 
contextul economiei globale şi al afacerilor europene.  

2.  Cunoaşterea şi înţelegerea negocierii internaţionale şi acordarea de asistenţă în 
fundamentarea poziţiei negociatorului în procesul de negociere comercială internaţională.  

3.  Capacitatea de a dezvolta studii de oportunitate în contextul mediului economic 
internaţional pentru fundamentarea de politici publice în domeniul relaţiilor economice 
internaţionale şi al afacerilor europene. 

4.  Competenţe specifice gestionării, promovării şi dezvoltării relaţiilor internaţionale în 
cadrul instituţiilor şi organizaţiilor româneşti şi al celor internaţionale.  

5.  Comunicarea profesională de afaceri scrisă şi verbală într-o limbă de circulaţie 
internaţională.  

6.  Conceperea şi conducerea proceselor specifice administrării afacerilor; 
7.  Fundamentarea de sisteme, capacităţi şi strategii privind dezvoltarea şi diversificarea 

mediului de afaceri. 
8.  Analizarea şi organizarea afacerilor internaţionale. 
9.  Dobândirea şi folosirea unui limbaj corespunzător specificului profesional. 
10. Cunoaşterea şi înţelegerea negocierii internaţionale şi acordarea de asistenţă în 

fundamentarea poziţiei negociatorului în procesul de negociere comercială internaţională. 
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2. ORGANIZAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Etapele desfăşurării unui stagiu de pregătire practică în contextul proiectului  
 

1. Realizarea unei analize a nevoilor de practică în vederea identificării în detaliu a 
elementelor de îmbunătăţit şi actualizat pe parcursul proiectului: 

a. Elaborarea a trei chestionare de analiză pentru studenţi, tutori şi profesorii coordonatori 
b. Completarea chestionarelor de către un număr reprezentativ de persoane din fiecare 

grup care au participat la stagii de  practică anterioară 
c. Interpretarea rezultatelor  
d. Redactarea raportului de analiză a nevoilor de practică pe baza concluziilor la analiza 

chestionarelor 
2. Elaborarea documentelor-suport pentru organizarea stagiilor de practică:  
a. Elaborarea formularului de scrisoare de primire în practică 
b. Elaborarea formularului de Convenţie-cadru cu anexe (tabel cu studenţii care 

efectuează stagiul de practică, tabel cu tutori, fişă de evaluare poststagiu) 
c. Elaborarea unei metodologii de concurs pentru identificarea studenţilor cu cele mai 

valoroase idei de îmbunătăţire a stagiilor de practică 
d. Elaborarea formularului fişei de înscriere la stagiul de practică 
e. Elaborarea contractului de practică între universitate şi studenţii săi 
f. Elaborarea manualelor model de practică 
g. Elaborarea caietelor model de practică 
h. Elaborarea broşurii privind legislaţia şi protecţia muncii şi a normelor de conduită la 

locul de practică 
i. Elaborarea formularului certificat de participare la practică 
j. Elaborarea formularului diplomă de câştigător la concursul de idei privind 

îmbunătăţirea practicii de specialitate 
3. Crearea instrumentelor informatice de suport: 
a. Crearea site-ului Internet pentru proiect 
b. Crearea unui forum de discuţii al proiectului 
c. Crearea de conturi de acces pe forum pentru moderatori 
d. Crearea structurii bazei de date cu parteneri 
e. Crearea structurii bazei de date cu studenţi 
f. Crearea softului de alocare a studenţilor 
4. Identificarea noilor parteneri de practică prin diverse activităţi de depistare de 

parteneri: 
a. Redactarea scrisorilor de primire în practică a studenţilor 
b. Transmiterea către potenţialii parteneri de practică a scrisorilor de primire în practică  
c. Popularea bazei de date cu partenerii care au răspuns solicitării 
d. Stabilirea termenilor Convenţiei-cadru cu partenerii de practică în baza legislaţiei 

existente 
e. Încheierea Convenţiilor-cadru cu partenerii de practică 
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5. Înscrierea studenţilor la stagiile de practică pe specializări: 
a. Multiplicarea fişelor de înscriere la practica pe specializări 
b. Completarea fişelor de către potenţialii participanţi la stagiile de practică 
c. Popularea bazei de date a studenţilor participanţi la stagiul de practică  
d. Inserarea în baza de date cu studenţi a mediilor generale ale acestora din anii anteriori 
e. Selecţia participanţilor la stagiile de practică în funcţie de mediile generale ale anilor 

anteriori şi opţiunea personală 
6. Pregătirea prealabilă a stagiului de practică 
a. Achiziţionarea materialelor consumabile necesare efectuării stagiului de practică 
b. Predarea materialelor consumabile necesare efectuării stagiilor de practică 

profesorilor coordonatori  
c. Postarea pe Internet a metodologiei de concurs pentru identificarea studenţilor cu cele 

mai bune idei de îmbunătăţire a stagiilor de practică 
d. Postarea pe Internet a broşurii privind legislaţia şi protecţia muncii şi a normelor de 

conduită la locul de practică 
e. Multiplicarea contractelor de practică cu studenţii 
f. Alocarea studenţilor pe specializări folosind softul de alocare special creat 
g. Afişarea rezultatelor alocării pe pagina de Internet a proiectului şi la aviziere 
h. Semnarea contractelor de practică de către studenţii care vor participa la stagiul de 

practică 
i. Acordarea subvenţiilor de practică 
j. Predarea caietelor de practică studenţilor 
k. Predarea tabelelor cu studenţii care participă la stagiul de practică tutorilor desemnaţi 

de partenerii de practică 
l. Predarea formularelor de evaluare poststagiu tutorilor desemnaţi de partenerii de 

practică 
m. Organizarea logistică a stagiilor de practică (închirieri pentru studenţi, tutori) 

Multiplicarea manualelor de practică în format electronic 
n. Distribuirea manualelor de practică în format electronic profesorilor, tutorilor şi 

bibliotecilor 
7. Derularea stagiului de practică: 
a. Semnarea convenţiilor de confidenţialitate de către studenţi, dacă partenerii de 

practică folosesc asemenea convenţii în activitatea lor  
b. Deplasarea studenţilor, tutorilor şi profesorilor coordonatori la locurile de desfăşurare 

a stagiului de practică 
c. Efectuarea stagiului de practică 
d. Evaluarea permanentă de către tutori a competenţelor profesionale, a comporta-

mentului şi a modului de integrare în mediul de lucru al studenţilor 
8. Încheierea stagiului de practică: 
a. Completarea fişelor de evaluare poststagiu de către tutori 
b. Evaluarea studenţilor de către tutori prin atribuirea de calificative 
c. Colectarea fişelor de evaluare poststagiu de către profesorii coordonatori de practică 
d. Evaluarea studenţilor de către profesorii coordonatori de practică prin acordarea de 

note 
e. Completarea şi eliberarea certificatelor de participare la stagiul de practică 
f. Redactarea unui raport cu concluziile extrase din formularele de evaluare poststagiu 
g. Înscrierea studenţilor la concursul de idei privind îmbunătăţirea practicii de 

specialitate pe bază de eseu 
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h. Selectarea studenţilor cu cele mai valoroase idei privind îmbunătăţirea practicii de 
specialitate 

i. Anunţarea studenţilor care au câştigat concursul de idei privind îmbunătăţirea 
practicii de specialitate 

j. Acordarea premiilor pentru concursul de idei privind îmbunătăţirea practicii de 
specialitate 

9. Redactarea unui raport de revizuire a stagiilor de practică, întocmit pe baza 
concluziilor extrase din formularele de evaluare poststagiu şi a ideilor de îmbunătăţire a 
practicii de specialitate. 

 
2.2. Instruirea cadrelor didactice coordonatoare ale stagiilor de practică,  a 

tutorilor şi studenţilor cu privire la desfăşurarea stagiilor de practică 
 
UNIVERSITATEA SPIRU HARET 
 
Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie: 2.1 –  „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 
 
Numărul de identificare a contractului: POSDRU/90/2.1/S/64176 
Titlul proiectului: „Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi” 
 
Parteneri implicaţi în derularea proiectului: 
•  Universitatea Spiru Haret; 
• Universitatea Naţională de Apărare Carol I. 
 
Perioada de implementare a proiectului, 36 de luni (01.07.2010– 31.06.2013) 
 
Obiectivul general al proiectului constă în întărirea capacităţii de derulare oportună a 

stagiilor de practică pentru studenţii instituţiilor proiectului în următoarele specializări de 
licenţă: finanţe şi bănci, jurnalism, comunicare şi relaţii publice, geografia turismului, drept, 
administraţie publică, marketing, afaceri internaţionale, management, contabilitate şi 
informatică de gestiune, ştiinţe militare (licenţă: conducere interarme-forţe terestre, conducere 
logistică şi masterat: conducere interarme-forţe aeriene, conducere interarme-forţe terestre, 
conducere interarme-forţe navale, securitate şi apărare, securitate naţională şi comunicare 
publică, management logistic, management economico– financiar). 

Beneficiile scontate vizează atât aportul sporit al instituţiilor partenere la buna 
funcţionare a pieţei muncii printr-o instruire corespunzătoare a studenţilor săi, cât şi creşterea 
satisfacţiei practicanţilor în urma stagiilor de practică şi a gradului de conştientizare a utilităţii 
acestora în pregătirea pentru situaţiile viitoare concrete de la locul de muncă. 

 
Obiective specifice ale proiectului sunt: 
• întărirea motivaţiei studenţilor/masteranzilor implicaţi; 
• creşterea nivelului de pregătire a tutorilor; 
• derularea unui program continuu şi eficient de evidenţă şi încadrare a 

studenţilor/masteranzilor în activitatea practică; 
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• identificarea unor instituţii cu dotarea logistică necesară valorificării cunoştinţelor şi 
crearea unei evidenţe coerente; 

• diseminarea corespunzătoare printre studenţi/masteranzi a informaţiilor privind 
stagiile de practică;  

• realizarea unor materiale– suport pentru stagiul de practică; 
• instruirea adecvată a practicanţilor în privinţa legislaţiei şi protecţiei muncii şi 

conduitei la locul de muncă. 
 
Management 
Nivelul principal de management şi coordonare este realizat de către Universitatea  

Spiru Haret, care va asigura coordonarea generală a proiectului. Partenerul, Universitatea 
Naţională de Apărare Carol I, va participa alături de Universitatea Spiru Haret la 
managementul şi coordonarea proiectului. 

 
Contextul proiectului 
Politica de ocupare a forţei de muncă la nivelul Uniunii Europene este în prezent 

susţinută de liniile directoare integrate pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă, 
linii ce stabilesc direcţii concrete privind creşterea participării şi menţinerii pe piaţa muncii a 
angajaţilor, adaptarea acestora, creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi formare 
profesională continuă. Proiectul corespunde priorităţii tematice: îmbunătăţirea calităţii resur-
selor umane, creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti,  dezvoltarea şi 
folosirea mai eficientă a capitalului uman din România, promovarea dezvoltării teritoriale echi-
librate. Practica studenţească a devenit obligatorie şi este reglementată prin Legea nr. 258/2007 
cu modificările şi completările ulterioare. Grupul-ţintă al proiectului cuprinde 6300 de studenţi, 
care vor desfăşura practica de specialitate obligatorie prin acest proiect, pentru următoarele 
specializări de licenţă: finanţe şi bănci, jurnalism, comunicare şi relaţii publice, geografia 
turismului, drept, administraţie publică, marketing, afaceri internaţionale, management, 
contabilitate şi informatică de gestiune, ştiinţe militare (licenţă: conducere interarme-forţe 
terestre, conducere logistică şi masterat: conducere interarme-forţe aeriene, conducere 
interarme-forţe terestre, conducere interarme-forţe navale, securitate şi apărare, securitate 
naţională şi comunicare publică, management logistic, management economico– financiar). 
Grupul-ţintă al proiectului cuprinde şi 315 tutori, provenind de la partenerii de practică, abilitaţi 
să supravegheze activitatea studenţilor pe parcursul stagiilor de practică. La nivelul unui studiu, 
făcut în universităţile din România de către MECTS, s-a observat că studenţii nu sunt satisfăcuţi 
de stagiile de practică, apreciindu-le ineficiente. S-a gândit astfel o modalitate prin care tutorii 
să fie impulsionaţi să trateze cu mai multă responsabilitate practica de specialitate. Toţi cei 6300 
de studenţi participanţi la program vor beneficia de consiliere în carieră. În program sunt 
implicaţi şi 150 de masteranzi, tineri absolvenţi, care efectuează stagii de practică în 
conformitate cu programa universitară, a căror integrare pe piaţa muncii va fi urmărită până la 
angajare. 

 
Justificarea necesităţii implementării proiectului 
În acest moment, în România, corelarea teoriei cu practica de specialitate este slab 

coordonată. Acest fenomen se resimte şi în cadrul instituţiilor implicate în desfăşurarea 
proiectului. Astfel, nu există un manual sau un ghid de practică clar şi bine conturat la nivelul 
niciuneia dintre instituţiile partenere. Din cauza lipsei de coordonare există discrepanţă între 
teoria şi practica de specialitate. Înlăturarea acestei deficienţe este urgent necesară. 
Implementarea proiectului asigură accesul liber, fără constrângeri, la formare şi oportunităţi de 
dezvoltare individuală a studenţilor, indiferent de vârstă, sex, mediul de provenienţă. Din modul 
de efectuare a practicii studenţeşti au rezultat următoarele: resursele metodologice, documentare 
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şi logistice nu au fost exploatate la nivelul posibilităţilor; preocupare scăzută din partea tuturor 
participanţilor pentru corelarea teoriei cu practica; nivelul relativ scăzut de folosire a tehnologiei 
şi consilierii pe Internet de către studenţi şi tutori; nivel relativ scăzut de aliniere la practicile 
internaţionale; publicitate necorespunzătoare pentru stagiile de practică. Prin urmare, există 
următoarele riscuri: tendinţa de migrare a studenţilor spre alte domenii de activitate decât cele 
studiate după finalizarea studiilor; inerţia şi slaba motivare a acestora în câmpul muncii; 
neadaptarea proaspeţilor absolvenţi la viaţa activă. Prin îmbinarea expertizei între solicitant, 
partener, instituţiile de practică şi activităţile specifice implementate în cadrul acestui proiect se 
urmăreşte: creşterea performanţei şi competitivităţii studenţilor care au efectuat corect practica 
de specialitate în comparaţie cu cei care nu au procedat astfel; accesul sporit la angajare al 
studenţilor practicieni faţă de ceilalţi; existenţa unor tutori care îndrumă studenţii nu doar în 
activitatea practică propriu-zisă, ci şi în asumarea responsabilităţii, autonomiei şi orientării către 
performanţă; eficientizarea constantă a proceselor şi activităţilor viitorilor absolvenţi. Astfel, se 
vor asigura creşterea şanselor integrării rapide a noilor cunoştinţe în nivelul general de pregătire 
al studenţilor, dezvoltarea competenţelor acestora, precum şi crearea unui nucleu de excelenţă în 
corelarea teoriei cu practica de specialitate. 

 
Egalitate de şanse 
Implementarea proiectului se va face cu respectarea principiului nediscriminării şi al 

egalităţii de şanse. Grupul-ţintă are o componenţă eterogenă, nefiind diferenţiat pe criterii de 
etnie, religie, sex, categorie socială, orientare sexuală, naţionalitate, stare materială, stare de 
sănătate.  Accesul la activităţile proiectului se va face neîngrădit, selecţia făcându-se numai pe 
baza competenţelor anterior demonstrate, a gradului de interes şi a devotamentului faţă de 
obiectivele vizate în cadrul proiectului. Publicarea apelurilor pentru participare la activităţile 
proiectului şi selectarea participanţilor din grupul-ţintă se vor realiza într-o manieră 
transparentă. Activitatea de consiliere şi de informare permanentă a persoanelor interesate în 
desfăşurarea proiectului de către echipa de implementare se va realiza în mod nediscriminatoriu, 
membrii echipei demonstrând acelaşi nivel de implicare, interes şi respect, indiferent de starea 
şi situaţia persoanei care a lansat solicitarea de informare. 

 
Documente – suport pentru desfăşurarea stagiilor de practică:  
a. Convenţie-cadru cu anexe (portofoliul de practică, tabel cu studenţii care efectuează 

stagiul de practică, tabelul cu tutori); 
b. Contractul de practică între universitate şi studenţi/masteranzi (care prevede prezenţa 

obligatorie la stagiul de practică, modul de acordare a subvenţiilor şi a premiilor în condiţiile 
specificate în Contractul de finanţare a proiectului); 

c. Broşura privind legislaţia şi protecţia muncii şi a normelor de conduită la locul de 
practică – postată pe Internet: www.studentipracticieni.ro; 

d. Metodologia de concurs pentru identificarea studenţilor cu cele mai valoroase idei de 
îmbunătăţire a stagiilor de practică – postată pe Internet: www.studentipracticieni.ro; 

e. Manual de practică/specializare, care cuprinde, în principal:  
–  cadrul legal şi funcţional al domeniului de activitate specific partenerului de practică; 
–  cadrul organizatoric al partenerului de practică; 
–  etapele desfăşurării stagiului de practică; 
– competenţele ce urmează a fi dobândite în urma efectuării stagiului de practică/spe-

cializare; 
–   documentaţie tipizată specifică domeniului de activitate al partenerului de practică şi 

modalităţile de completare a acesteia; 
–  sistemul de monitorizare a desfăşurării stagiului de practică; 
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f. Caiet de practică/specializare, care cuprinde activităţile desfăşurate de practicant pe 
durata derulării stagiului de practică pentru punerea în aplicare a cerinţelor manualului şi 
evidenţierea competenţelor dobândite; 

g. Fişă de evaluare pe durata stagiului de practică şi Fişă de evaluare poststagiu 
(completate de tutori); 

h. Certificat de participare la practică; 
i. Diplomă de câştigător la concursul de idei privind îmbunătăţirea practicii de 

specialitate. 
Cadrele didactice coordonatoare ale stagiilor de practică, tutorii şi studenţii/masteranzii 

practicanţi vor primi toate documentele-suport ce trebuie completate pentru desfăşurarea 
stagiilor de practică în conformitate cu cerinţelor proiectului. Totodată, vor avea acces la toate 
documentele-suport în format electronic, acestea fiind postate pe Website şi pe platforma de           
e-learning Blackboard.  

 
Responsabilităţile practicantului 
Practicantul are obligaţia ca, pe durata derulării stagiului de practică, să respecte 

programul de lucru stabilit şi să execute activităţile indicate de tutore în conformitate cu 
Portofoliul de practică, în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi 
dificultatea acestora.  

Pe durata stagiului de practică, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al 
partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de 
practică îşi rezervă dreptul de a exclude practicantul de la stagiul de practică, după ce în 
prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat organizatorul 
de practică.  

Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe 
care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de 
practică.  

Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în 
timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau 
pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de 
practică. 

 
Responsabilităţile partenerului de practică 
Partenerul de practică va stabili un număr de tutori pentru stagiul de practică, selectaţi 

dintre salariaţii sau colaboratorii proprii ale căror obligaţii sunt menţionate în Portofoliul de 
practică. 

În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic 
supervizor, coordonator al stagiului de practică, pentru ca acesta să ia toate măsurile necesare ca 
practicantului respectiv să i se aplice, dacă este cazul, sancţiuni conform regulamentului de 
organizare şi funcţionare al organizatorului de practică. 

Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practică are obligaţia de a face 
practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru 
sănătatea în muncă a practicantului, securitatea acestuia, precum şi pentru comunicarea regulilor 
de prevenire a riscurilor profesionale. 

Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului mijloacele necesare 
pentru dobândirea competenţelor precizate în Portofoliul de practică. 

Partenerul de practică are obligaţia de a asigura practicantului accesul liber la serviciul 
de medicina muncii, pe durata derulării stagiului de practică. 
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Responsabilităţile organizatorului de practică 
Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, coordonator al 

stagiului de practică,  responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării 
stagiului de practică. Cadrul didactic supervizor, coordonator al stagiului de practică împreună 
cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc, ca tematică de practică şi competenţe 
profesionale care fac obiectul stagiului de practică, pe cele prevăzute în Manualul – Ghid de 
practică. 

În cazul în care derularea stagiului de practică nu este conformă cu angajamentele luate 
de către partenerul de practică, conducătorul instituţiei de învăţământ superior, organizatoare de 
practică, poate decide întreruperea stagiului de practică după informarea prealabilă a 
conducătorului partenerului de practică. 

 
Evaluarea stagiului de practică  
În timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor, 

coordonator al stagiului de practică vor evalua practicantul în permanenţă, pe baza unei fişe de 
observaţie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât 
şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului de 
practică (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea 
regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc.). 

La finalul stagiului de practică, tutorele completează Fişa de evaluare poststagiu de 
practică, raport realizat pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor de către 
practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul 
didactic supervizor, coordonator al stagiului de practică. 

Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicantul are obligaţia să prezinte 
Caietul de practică. Acesta va cuprinde: 

–  denumirea modulului de pregătire; 
–  activităţi desfăşurate pe perioada stagiului de practică; 
–  competenţe exersate; 
–  observaţii personale privitoare la activitatea depusă. 
Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de 

practică este conform Planului de învăţământ al organizatorului de practică. 
 
2.3. Organizarea efectuării practicii de specialitate 

Planificarea etapelor pentru pregătirea şi desfăşurarea stagiului de practică 
Etapele avute în vedere pentru desfăşurarea stagiului de practică în condiţii optime sunt 

următoarele: 
1. Identificarea partenerilor de practică. 
2. Începerea corespondenţei cu potenţialul partener de practică prin transmiterea Scri-

sorii de primire în practică. 
3. Transmiterea partenerului de practică, pentru semnare, a Convenţiilor-cadru. 
4. Formularea de către studenţi a opţiunilor pentru modul de efectuare a practicii şi 

semnarea Fişelor de înscriere.  
5. Analizarea opţiunilor studenţilor, validarea acestora, alegerea grupului-ţintă  şi 

semnarea Contractului de practică.       
6. Repartizarea studenţilor pe parteneri de practică.  
7. Instruirea studenţilor la începerea stagiului de practică.                                 
8. Efectuarea  stagiului de practică de specialitate, îndrumare şi control din partea 

tutorilor în vederea dobândirii abilităţilor necesare.  
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9. Evaluarea de către tutori prin întocmirea  şi completarea Fişei (formularului) de 
evaluare poststagiu. 

10. Susţinerea verificării finale. 
Stabilirea tematicii după care se va desfăşura stagiul de practică, conform programei 

analitice (fişei disciplinei). 
Încheierea documentelor pentru practica studenţilor 
Stagiul de practică al studenţilor este reglementat prin Convenţia-cadru încheiată între 

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, 
Bucureşti, şi partenerul de practică, în care se stipulează: 

– perioada de practică; 
– numărul studenţilor primiţi în practică; 
– numele persoanei desemnate (tutorele), din partea partenerului de practică, să 

îndrume şi să controleze practica studenţilor; 
– obligaţiile părţilor. 
Totodată, studentul trebuie să semneze un Contract de practică cu Facultatea de 

Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, Bucureşti, prin care se reglementează obli-
gaţiile organizatorului de practică şi ale studentului. Dacă partenerul de practică o va solicita,  
studentul trebuie să semneze o Convenţie de confidenţialitate cu acesta. 

 Instruirea studenţilor, cadrelor didactice coordonatoare de practică şi tutorilor se 
efectuează de către cadrele didactice coordonatoare ale stagiului de practică, pentru a furniza 
studenţilor principalele elemente pe care aceştia trebuie să le aibă în vedere în momentul efec-
tuării practicii. Această instruire se efectuează anterior angrenării studentului în stagiul de 
practică. 

Sarcini şi obiective ce vor fi urmărite de studenţi în timpul efectuării stagiului de 
practică de specialitate 

Sarcinile şi obiectivele specifice ce urmează să fie realizate de studenţi şi materialele ce 
se vor întocmi, diferit, în funcţie de tipul de activitate desfăşurată de entitatea economică la care 
se efectuează practica de specialitate (întreprinderi, instituţii bancare, societăţi comerciale etc.). 

 
2.3.1. Conţinutul activităţii de practică desfăşurate pentru specializarea Marketing 

În cele ce urmează sunt detaliate, pe seturi de activităţi, majoritatea activităţilor în care 
pot fi implicaţi studenţii Facultăţii de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, 
specializarea Marketing, în cadrul activităţii de practică. 

Organizarea/reorganizarea activităţii de marketing: 
• Analize privind gradul de implementare a activităţii de marketing 
• Studii privind dezvoltarea funcţiilor compartimentului de marketing în raport cu 

specificul companiei 
 Cercetări de marketing: 
• Efectuarea de cercetări de birou privind dimensiunile pieţei, statistici privind evoluţia 

factorilor determinanţi pe piaţă  
• Realizarea de cercetări cantitative – anchete de teren privind elementele specifice 

mediului de marketing al firmei 
• Derularea analizelor specifice datelor de marketing – utilizarea soft-urilor specializate – 

SPSS, Sfinx etc. 
•  Implicarea studenţilor în organizarea şi derularea cercetărilor de tip calitativ –                 

focus grup, grup delphi, interviuri în profunzime 
• Analiza sistemului informaţional de marketing al firmei 
Fundamentarea politicilor şi strategiilor de marketing: 
• Realizarea de analize de tip SWOT, PEST etc. 
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• Analiza mediului de marketing intern şi extern (la nivel micro şi macroeconomic) 
• Analiza declaraţiilor de misiune, identificarea obiectivelor generale ale firmei 
• Identificarea obiectivelor de marketing operaţionale pe baza analizelor SWOT etc. 
Dezvoltarea strategiei de marketing ca element al planului de afaceri: 
• Analize privind rolul strategiei de piaţă în activitatea de marketing a firmei 
• Identificarea de modele corespunzătoare strategiilor de marketing, în funcţie de poziţia 

întreprinderii faţă de principalele dimensiuni şi trăsături ale pieţei 
• Activităţi de evaluare a potenţialului firmei în vederea optimizării strategiei de piaţă 
Activităţi specifice dezvoltării strategiilor de produs:  
• Realizarea de studii privind necesarul de resurse angrenate în procesele de producţie 
• Analize privind etapele din ciclul de viaţă al produselor firmei (Analiza tip BCG etc.) 
• Analiza procesului de introducere în fabricaţie şi lansare pe piaţă a unui nou produs 
• Efectuarea de rapoarte privind etapele de implementare a strategiei de produs –  

alegerea şi identificarea corectă a conţinutului gamelor de produse 
Activităţi specifice dezvoltării strategiilor de preţ: 
• Utilizarea rapoartelor de piaţă privind poziţionarea concurenţilor în stabilirea 

metodelor de ajustare a preţurilor firmei 
• Identificarea strategiilor de preţ care maximizează vânzările 
• Efectuarea de analize şi rapoarte privind evoluţia şi dinamica preţurilor 
• Investigarea metodelor şi tehnicilor de negociere utilizate de către firmă pentru 

stabilirea sistemului de discounturi practicat 
Activităţi specifice dezvoltării strategiilor de distribuţie-vânzări: 
•Analiza necesarului de resurse pentru eficientizarea sistemului de distribuţie 
• Analiza sistemului de distribuţie din perspectiva strategiei de dezvoltare a firmei, a 

strategiei anticoncurenţiale etc. 
• Realizarea la nivelul departamentului de distribuţie – vânzări al firmei de previziuni 

privind evoluţia potenţialului de consum al pieţei în zonele vizate 
• Identificarea de către studenţi a metodelor de creştere a eficienţei în gestionarea 

stocurilor 
• Analiza etapelor specifice canalelor de distribuţie ale firmei 
• Familiarizarea studenţilor cu metodele şi tehnicile folosite de către managerii de 

vânzări în procesul de gestionare a forţelor de vânzare ale firmei 
• Analize privind modalitatea de implementare a sistemului de vânzări al firmei 
• Managementul vânzărilor – familiarizarea cu tehnicile de negociere, deschidere, 

conducere şi, respectiv, încheiere a vânzărilor 
Activităţi specifice dezvoltării strategiilor de promovare: 
• Identificarea obiectivelor corespunzătoare fundamentării comunicării de marketing a 

firmei 
• Identificarea variabilelor referitoare la comportamentul consumatorilor care pot 

influenţa comunicarea de marketing a firmei 
• Analiza poziţionării pe piaţă a mărcilor din portofoliul firmei 
• Implicarea studenţilor în procesul de implementare a unei campanii promoţionale 
•  Redactarea unor contracte de publicitate pentru diferite produse / servicii 
•  Analiza mixului promoţional al firmei 
Planificarea strategică de marketing: 
• Analiza necesarului de informaţii pentru elaborarea planurilor şi programelor de 

marketing 
• Implicarea studenţilor în cadrul echipelor de implementare a programelor de marketing 
• Familiarizarea cu procedurile specifice auditului de marketing 
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2.3.2. Conţinutul activităţii de practică desfăşurate pentru specializarea Afaceri 
Internaţionale 

În cele ce urmează sunt detaliate, pe seturi de activităţi, o serie de activităţi în care pot fi 
implicaţi studenţii Facultăţii de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, specializarea 
Afaceri Internaţionale, în cadrul activităţii de practică. 

1. Domeniul tranzacţiilor comerciale internaţionale: 
 elaborarea de studii şi rapoarte privind mediul de afaceri şi conjunctura economică, 

evoluţia diferitelor segmente de piaţă;  
 familiarizarea studenţilor, în cadrul firmelor, cu tehnica pregătirii şi derulării 

negocierilor comerciale internaţionale; 
 întocmirea şi transmiterea documentelor comerciale necesare operaţiunilor de derulare 

a afacerilor economice internaţionale – completarea diferitelor tipuri de formate de documente;  
 acomodarea cu tehnicile de penetrare şi comercializare pe pieţele externe; 
 familiarizarea cu tehnicile de logistică internaţională;  
 cunoaşterea mecanismelor şi a conţinutului documentelor privitoare la plăţile 

internaţionale;  
 realizarea unor rapoarte privind analize economico-financiare; 
 dezvoltarea abilităţilor de corespondenţă de afaceri pe plan internaţional; 
 analiza impactului lohn-ului asupra firmelor care lucrează în lohn; 
 analiza modalităţilor şi proceselor specifice utilizării leasing-ului în cadrul firmei; 
 analiza comparativă lohn-franchising-marcă; 
 analiza unui raport privind  clasificarea operaţiunilor de contrapartidă;  
 analiza procesului de livrare de mărfuri şi servicii în compensaţie;  
 modalităţi de implementare a operaţiunilor paralele; 
 realizarea contractului de licenţă; 
 analize şi rapoarte privind proprietatea industrială şi intelectuală; 
 realizarea contractelor de consulting-engineering; 
 analiza domeniilor în care firmele româneşti sunt executante şi exportatoare în lohn, 

consecinţe economice. 
2. Comerţ exterior: 
 elaborarea unui contract aferent tehnicilor de afaceri studiate; 
 cunoaşterea mecanismelor de finanţare şi creditare a operaţiunilor de comerţ exterior;  
 fundamentarea analizei specifice brandului de ţară; 
 analiza activităţii Bursei de Valori Bucureşti, în contextul tranzacţiilor internaţionale; 
 studierea datelor statistice cu privire la evoluţia comerţului internaţional; 
 sistemele de preferinţe comerciale – SGP, SGPC. 

3. Activităţi care relaţionează cu domeniul specific diplomaţiei: 
 realizarea unui portofoliu (scrisoare de acreditare, patentă consulară, exequatur); 
 familiarizarea cu uzanţele diplomatice şi de protocol în România şi, respectiv, pe plan 

internaţional; 
 analizarea rolului ocupat de protocol în diplomaţie; 
 completarea şi gestionarea documentelor specifice corespondenţei oficiale; 
 analizarea specificului misiunilor diplomatice şi al personalului acestora; 
 activitatea şi numirea membrilor misiunilor diplomatice; 
 formarea diplomatului; 
 protocolul – noţiune, caracteristici, definiţie; 
 corespondenţa oficială: invitaţia scrisă – conţinut, mod de adresare şi trimitere; 
 facilitarea participării invitaţilor la un eveniment protocolar; 
 precăderea şi plasarea; 
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 corespondenţa şi titlurile oficiale: scrisoarea, telegrama, felicitarea; 
 dineuri şi recepţii – organizare, mod de desfăşurare; 
 discursurile – ca moment şi importanţă în cadrul întâlnirilor oficiale; 
 ţinuta vestimentară – uzanţe de protocol. 

 
2.4. Efectuarea practicii de specialitate 

Practica de specialitate a studenţilor Facultăţii de Marketing şi Afaceri Economice 
Internaţionale, Bucureşti, se desfăşoară în companii, în instituţii financiar-bancare, în alte entităţi 
economice care pot asigura desfăşurarea stagiului de practică de specialitate în concordanţă cu 
cerinţele programului de studii universitare de licenţă al specializărilor specifice Facultăţii. 

Pentru bazele practicii coordonate de către Facultate, practica se va face, în perioada 
prevăzută şi în Convenţie, timp de 90 de ore (6 ore x 5 zile lucrătoare x 3 săptămâni).  

Studenţii care au optat pentru o firmă preferată şi efectuează practica pe cont propriu pot 
efectua stagiul de practică atât în cele trei săptămâni de la sfârşitul anului II, cât şi în altă  
perioadă, în funcţie de posibilităţi, dar tot timp de 90 de ore (6 ore x 5 zile lucrătoare x                      
3 săptămâni). Toate activităţile, acţiunile, la care a participat studentul în perioada de practică 
vor fi consemnate, zilnic, într-un Caiet de practică.  

Studenţii sunt obligaţi să respecte toate referirile legate de problemele de securitate şi 
igienă a muncii, de protecţie a mediului, de clauzele de confidenţialitate, stipulate în: 

a) documentele care reglementează practica de specialitate a studenţilor în Facultatea de 
Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, Bucureşti; 

b) reglementările specifice locului/compartimentului/entităţii unde studentul efectuează 
practica de specialitate; studentul este obligat să participe la efectuarea instructajului general de 
securitate şi igienă a  muncii şi a instructajului specific la locul de efectuare a practicii şi să 
semneze Fişa de instructaj privind securitatea şi igiena muncii; 

c) Convenţia de confidenţialitate. 
Pe întreaga perioadă a stagiului de practică, studenţii vor fi îndrumaţi şi controlaţi 

permanent atât de către tutorii stabiliţi de partenerul de practică, ce asigură baza de practică, cât 
şi de către cadrele didactice coordonatoare ale practicii de specialitate.. 

 
2.5. Evaluarea practicii de specialitate 

Finalizarea activităţii de practică se va realiza prin evaluarea studentului, care va fi 
programată de către Facultate. 

 În urma evaluării, de către cadrul didactic coordonator de practică, studentul va primi o 
notă. 

 La  acordarea notei finale, notă dată de profesorul coordonator de practică, se va ţine 
cont de calificativul acordat de tutore în Fişa (formularul) de evaluare poststagiu şi de modul de 
completare a Caietului de practică. 

 Pentru susţinerea probei de verificare, fiecare student trebuie să prezinte următoarele 
documente: 

♦ Pentru studenţii care au efectuat stagiul de practică pe cont propriu: 
– Convenţia-cadru de practică, semnată de către conducerea partenerului de practică, 

datată, cu număr de înregistrare; 
– Adeverinţă/Certificat de participare; 
– Caiet de practică. 
♦ Pentru studenţii care au efectuat stagiul de practică la un partener de practică unde a 

fost trimis de Facultate: 
– Caiet de practică. 



 
 

3. CUNOŞTINŢE TEORETICE NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII  
DE SPECIALITATE LA SPECIALIZAREA MARKETING* 

 
 
 
 
 
 

3.1. Particularităţile marketingului contemporan. Trecerea de la marketingul 
tranzacţional la marketingul relaţional 

Succesul financiar depinde adesea de abilitatea în marketing. Finanţele, producţia, 
contabilitatea şi alte funcţii ale firmei nu vor conta, de fapt, prea mult, dacă nu există suficientă 
cerere pentru acele produse şi servicii, astfel încât firma să poată face un profit. 

 Ca să existe o rubrică finală de profit, trebuie să apară mai întâi una de încasări. Multe 
firme şi-au creat, mai nou, postul de director general de marketing, pentru ca această funcţie să 
fie pe picior de egalitate cu aceea a altor directori de rang înalt, cum ar fi directorul general 
executiv sau directorul financiar.  

Firme din toate domeniile – de la producătorii bunurilor de consum la societăţile de 
asigurări de sănătate şi de la organizaţiile nonprofit la producătorii de bunuri industriale – emit 
comunicate de presă prin care îşi „trâmbiţează” cele mai recente realizări de marketing care pot 
fi găsite pe site-urile Web proprii. În presa de afaceri, nenumărate articole sunt dedicate 
strategiilor şi tacticilor de marketing.  

 Dar nu e întotdeauna uşor să iei decizia corectă. Managerii de marketing trebuie să ia 
decizii majore în probleme precum: Ce atribute caracteristice să-i fie proiectate unui nou 
produs? Ce preţuri să li se ofere clienţilor? Unde să fie vândute produsele? Cât să se cheltuiască 
pe publicitate sau pentru realizarea vânzărilor? 

Totodată, ei trebuie să ia şi decizii mai de detaliu, cum ar fi culoarea unui nou ambalaj 
sau textul exact care să apară pe acesta. Firmele care se supun la cele mai mari riscuri sunt cele 
care nu se preocupă să-şi monitorizeze atent clienţii şi concurenţii şi să-şi îmbunătăţească fără 
întrerupere ofertele de valoare. Astfel, ele adoptă o perspectivă pe termen scurt a ceea ce fac, 
strict orientată spre vânzări, şi, în cele din urmă, nu vor reuşi să-şi mulţumească nici acţionarii, 
nici angajaţii, nici furnizorii şi nici partenerii din canalul de marketing. Marketingul eficace este 
o îndeletnicire asiduă, care nu ia sfârşit niciodată. 

Marketingul, mai mult decât altă funcţie a firmei, are de-a face cu clienţii. Probabil că 
definiţia cea mai simplă ar suna în felul următor: marketingul este gestionarea unor relaţii 
profitabile cu clienţii. Scopul dublu al marketingului constă în a atrage noi clienţi, prin promiterea 
unei valori superioare, şi în a păstra şi înmulţi numărul de clienţi, oferindu-le satisfacţie. 

Deja ştim o mulţime de lucruri despre marketing, prezent peste tot în jurul nostru. Putem 
observa rezultatele marketingului în abundenţa de produse din mall-uri. Observăm marketingul 
în reclamele care apar pe ecranul televizorului, care ne condimentează revistele, care ne umplu 
cutia poştală sau care ne animă paginile Web. Marketingul există în absolut tot ceea ce facem. 
Totuşi, marketingul înseamnă mult mai mult decât ceea ce distinge ochiul fiecărui consumator 
obişnuit. În spatele a ceea ce se vede se află o vastă reţea masivă de oameni şi activităţi care 
concurează pentru atenţia şi achiziţiile noastre, ale tuturor.  

 
* Din lucrarea: Aurelian A. Bondrea, Introducere în marketing, Editura Fundaţiei România de Mâine, 

Bucureşti, 2011. 
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Mulţi oameni se gândesc la marketing doar prin prisma vânzării şi a publicităţii. Şi nici 
nu-i de mirare – în fiecare zi suntem „bombardaţi” cu reclame la televizor, oferte directe prin 
poştă, vizite în scop de vânzare şi reclame pe Internet. Totuşi, vânzarea şi publicitatea sunt doar 
vârful aisbergului, în ceea ce priveşte marketingul.  

Astăzi, marketingul trebuie înţeles nu în vechiul sens de a face o vânzare – „a prezenta şi 
a vinde” –, ci în sensul nou, de a satisface nevoile clienţilor. Dacă marketerul face „o treabă 
bună”, în cunoaşterea nevoilor clienţilor, creează produse care oferă o valoare superioară, le 
stabileşte preţuri, le distribuie şi le promovează cu eficacitate, aceste produse se vor vinde foarte 
uşor. Astfel, vânzarea şi publicitatea sunt doar o parte a unui „mix de marketing” mai mare – un 
ansamblu alcătuit din instrumente de marketing, care funcţionează împreună pentru a satisface 
nevoile clienţilor şi a construi relaţii cu clienţii.  

În sens larg, aşa cum s-a mai afirmat, marketingul este un proces social şi managerial 
prin care indivizii şi grupurile obţin ceea ce le trebuie şi îşi doresc, prin crearea şi schimbarea 
valorii cu alţii.  

Într-un context de afaceri mai restrâns, marketingul presupune construirea unor relaţii de 
schimb cu clienţii, care să fie profitabile şi încărcate de valoare. Prin urmare, marketingul 
reprezintă procesul prin care firmele creează valoare pentru clienţi şi construiesc relaţii 
puternice cu clienţii, pentru a obţine în schimb valoare de la aceştia.  

Scopul marketingului îl constituie cunoaşterea nevoilor consumatorilor (pieţei), 
segmentarea pe diferite criterii, poziţionarea pe segmentele cele mai profitabile (unde firma 
deţine cele mai multe avantaje faţă de concurenţă), stabilirea mixului de marketing pentru 
influenţarea acestor segmente, având ca rezultat vânzări şi profituri pentru organizaţie. 

Orientarea către consumatori presupune o documentare temeinică şi, pornind de la 
aceasta, găsirea unor soluţii pentru probleme esenţiale, legate de cunoaşterea produselor sau 
serviciilor pe care le preferă consumatorii, a preţului pe care aceştia sunt dispuşi să-l plătească, a 
locului de unde preferă să le cumpere şi a modului în care preferă să le cumpere, a mijloacelor 
care îi vor încuraja să cumpere.  

Identificarea cu succes a coordonatelor definitorii pentru comportamentul 
consumatorilor şi orientarea efectivă a filosofiei de afaceri către aceştia sunt importante pentru 
orice firmă care urmăreşte să aibă succes într-un mediu dinamic, concurenţial.  

Atingerea obiectivelor oricărei organizaţii depinde de identificarea nevoilor şi dorinţelor 
consumatorilor vizaţi şi de satisfacerea acestora într-o măsură mai mare şi într-un mod mai 
eficient decât concurenţa.  

O asemenea optică, specifică marketingului contemporan, oferă o perspectivă dinspre 
exterior către interior, concentrându-se asupra nevoilor clienţilor pe segmente de piaţă bine 
definite. 

Astfel, pentru atingerea unor asemenea deziderate este necesar ca firmele, în cadrul 
pieţelor în care acţionează, (a) să elaboreze cât mai bine un mecanism de  „ţintire”, respectiv să 
identifice cu maximum de acurateţe destinatarii ofertei lor, în raport de resurse şi obiective;             
(b) să determine pentru categoriile de clienţi identificate cerinţele de consum; (c) să comunice 
oferta de produse şi servicii destinată acestora şi (d) să stimuleze cererea, prin variate mijloace 
specifice, pentru bunurile şi serviciile oferite, menite să satisfacă nevoile actuale sau chiar să 
creeze noi nevoi. 

În condiţiile în care pieţele nu sunt omogene, ci formate din diferite tipuri de 
consumatori cu diverse dorinţe în legătură cu beneficiile produselor, preţurile, canalele de 
distribuţie şi serviciile suplimentare oferite, în practică, de marketing, se impune ca, după 
identificarea unei pieţe largi, să se îndeplinească o sarcină-cheie, şi anume, cea legată de analiza 
mai detaliată, care se traduce prin segmentarea pieţei, necesară pentru cunoaşterea trăsăturilor 
specifice ale fiecărei diviziuni omogene din componenţa sa şi definirea ţintei, respectiv a 
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cumpărătorilor cei mai profitabili la care se va putea raporta întreprinderea cu oferta sa, cu toate 
resursele sale, pentru a le satisface nevoile specifice. Segmentul-ţintă este astfel un segment de 
piaţă selectat, foarte bine definit, având un grad de omogenitate suficient de mare, în raport cu o 
serie de criterii (sex, vârstă, venit etc.), încât să fie profitabil pentru firmă. 

După identificarea pieţei-ţintă se impune a fi determinate cerinţele şi chiar nevoile de 
consum la nivelul acesteia, precum şi produsele sau serviciile capabile să le satisfacă.  

Odată definite categoriile de piaţă-ţintă, procesul orientării către clienţi presupune o 
poziţionare coerentă a firmelor în raport cu aceste categorii 

Identificarea grupului-ţintă şi cunoaşterea nevoilor acestuia permit poziţionarea corectă 
pe piaţă a produselor şi serviciilor din oferta întreprinderii, pentru captarea atenţiei grupului, 
respectiv, asigurarea unui loc bine definit, distinct şi dezirabil, în mintea cumpărătorilor vizaţi, 
al produselor respective. În baza cunoaşterii caracteristicilor componenţilor grupului, se poate 
atinge cu eficienţă maximă ţinta stabilită. 

Alături de cunoaşterea unor elemente esenţiale de caracterizare a consumatorilor şi a 
cerinţelor acestora, menite să ajusteze, ca volum şi structură, oferta întreprinzătorilor, este 
necesar a fi cunoscute şi o serie de aspecte definitorii legate de natura comportamentală a 
consumatorilor respectivi, pentru a acţiona cât mai eficient în efortul de a-i determina să apeleze 
la oferta de bunuri şi servicii care le este adresată. 

Totodată, cumpărătorul sau consumatorul individual nu poate fi abordat într-o manieră 
izolată, ci în relaţie cu alţi membri ai colectivităţii din cadrul pieţei de referinţă din care face parte. 

 Astfel, se pot distinge în actul cumpărării mai multe tipuri de categorii de decidenţi: 
persoane care influenţează cumpărarea (lideri de opinie); persoane care iau decizia de 
cumpărare; persoane care realizează actul cumpărării la punctul de vânzare; persoane care 
plătesc bunurile sau serviciile cumpărate sau achiziţionate; persoane care consumă efectiv; 
persoane care întreţin şi repară bunurile achiziţionate etc. 

Actul cumpărării se înscrie într-un proces în care pot interveni o multitudine de agenţi 
pentru fiecare bun sau serviciu oferit pe piaţă, fiind, ca atare, necesară studierea comportamentului 
diverşilor agenţi: prescriptorii (cei ce recomandă sau prescriu consumarea sau utilizarea unui 
produs); liderii de opinie (persoane care, prin poziţia lor socială, exercită o influenţă asupra com-
portamentului cumpărătorului); membrii familiei sau ai grupurilor cărora le aparţine individul. 

În acest sens, potrivit unei abordări de tip cibernetic, aparţinând lui Philip Kotler, 
comportamentul consumatorului apare ca o „ieşire”, ca un rezultat al unor intrări recepţionate, 
evaluate şi prelucrate de fiinţa umană.1 

Comportamentul consumatorului determină acţiuni şi acte de consum concrete. Pentru a 
putea valorifica mai bine aceste reacţii comportamentale, este necesar să fie identificate o serie 
de informaţii privind: Ce anume cred consumatorii (percepţia)? Ce simt aceştia (impresia)?  Ce 
sunt dispuşi să facă (conduita)? Care sunt lucrurile şi locurile care influenţează sau care sunt 
influenţate de ceea ce aceştia cred, simt şi fac (mediul înconjurător)?  

Schimburile dintre indivizi determinate de comportamentul agregat, ca şi consumatori, 
respectiv, între vânzători şi cumpărători, pot lua forma tranzacţiilor comerciale doar atunci când 
aceşti parteneri de dialog îşi satisfac reciproc interesele. 

Pentru asigurarea unui succes substanţial şi a unei profitabilităţi constante, sunt 
necesare, în viziunea marketingului contemporan, o studiere adecvată a comportamentului 
consumatorului şi orientarea corespunzătoare în funcţie de acesta a activităţilor firmelor. 

Problematica studierii comportamentului consumatorului s-a detaşat ca o temă ce a 
constituit în ultimele 4–5 decenii obiectul unor ample studii şi, ulterior, al unor cursuri 
universitare distincte privind comportamentul consumatorului.  

 
1 Virgil Balaure (coordonator), Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2000, p. 27. 
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Autorii de specialitate au abordat până în prezent, de regulă, patru domenii majore de 
analiză: procesul deciziei de cumpărare (şi, într-un sens mai larg, mecanismul 
comportamentului cumpărătorului); dimensiunile comportamentului consumatorului; factorii de 
influenţă ai comportamentului cumpărătorului şi consumatorului şi, respectiv, modelarea 
comportamentului consumatorilor.  

Comportamentul consumatorului reprezintă un proces dinamic – expresie a modificării 
atât a personalităţii umane, cât şi a modului în care aceasta interacţionează cu mediul, 
înregistrând o continuă schimbare şi evoluţie.  

Se poate observa ca o constantă a acestui proces că, în permanenţă, consumatorii 
urmăresc şi vor urmări să maximizeze valoarea în raport cu costurile implicate de căutarea unui 
produs şi cu mobilitatea, cunoştinţele şi veniturile limitate de care dispun. Ei îşi vor forma un 
nivel propriu al valorii aşteptate şi vor acţiona pe baza acestuia, apreciind ulterior în ce măsură 
oferta atinge nivelul aşteptărilor formulate sau conştientizate. 

Astfel, pentru ca o organizaţie să-şi poată atinge obiectivele proprii, este necesar ca, 
după determinarea nevoilor şi dorinţelor consumatorilor, ea să le furnizeze acestora satisfacţia 
aşteptată, într-un mod mai eficient şi mai operativ decât concurenţa. 

 Obiectivul marketingului contemporan, al sistemului de marketing al firmelor în sine va 
fi, deci, acela de a maximiza satisfacţia consumatorului, nu doar prin cantitatea de produse 
cumpărate, ci şi prin posibilităţile de alegere ce i se oferă, prin cadrul ce i se creează pentru 
efectuarea cumpărăturilor şi a consumului, potrivit aşteptărilor sale. 

Pentru a influenţa comportamentul consumatorului, trebuie cunoscute elementele care îl 
determină, comportamentul său de cumpărare fiind, în principal, influenţat de factori culturali, 
sociali, personali, psihologici. 

Această abordare reprezintă, cu alte cuvinte, expresia superioară a orientării către clienţi 
a marketingului contemporan. Şi dacă, până în anii ’90, majoritatea companiilor erau tributare 
conceptului de marketing tranzacţional, care se centra pe gestionarea individuală în timp şi 
spaţiu a tuturor tranzacţiilor în care era implicată organizaţia, în prezent s-a cristalizat din ce în 
ce mai bine orientarea către marketingul relaţional, care presupune depăşirea cadrului 
individual al unei singure tranzacţii profitabile. 

Marketingul relaţional (relationship marketing), termen relativ recent promovat în 
cadrul marketingului, semnifică tocmai preocuparea întreprinderilor de a delimita cumpărătorii 
cu constanţă maximă, respectiv, clientela fidelă, şi de a stabili bune relaţii pe termen lung cu 
clienţii respectivi şi consumatorii, spre a aduce întreprinderilor în cauză venituri importante pe 
toată durata vieţii lor, şi nu doar pe moment.2  

În acest scop sunt folosite metode tot mai subtile pentru a-i stimula pe cumpărători să 
consume constant produsele ce le sunt oferite (fidelitatea acestora fiind răsplătită în variate 
moduri, inclusiv prin gratuităţi sau oferte speciale) şi chiar pentru a-i converti să devină 
promotori ai produselor respective către alţi consumatori potenţiali.  

S-a ajuns ca, în final, consumatorul să fie cel mai important, iar astăzi, firmele care nu 
au grijă de proprii clienţi nu vor supravieţui, deoarece concurenţa este mult prea puternică, iar 
consumatorul alege produsele care îi oferă satisfacţia maximă pentru banii plătiţi. 

Modificarea de perspectivă asupra pieţei a determinat realizarea tranziţiei de la „vechea” 
economie (Old Economy) la „noua” economie (New Economy), această modificare având la 
bază relaţiile mult mai complexe stabilite între ofertanţi şi purtătorii de cerere. Această trecere 
poate fi urmărită în evoluţia viziunii de marketing în timp. 

Adoptarea orientării spre client reprezintă pasul primordial ce trebuie făcut în noua eră a 
tehnologiilor IT & C care îşi fac simţită influenţa în fiecare dintre sectoarele economice. De la 

 
2 Virgil Balaure (coordonator), op. cit., p. 28. 
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informarea privind achiziţionarea unui bun pe Internet până la cooperarea  dintre organizaţie şi 
furnizor la nivel de informaţie pentru a asigura valoare adăugată consumatorului final – toate 
acestea necesită cunoaşterea cât mai bună a consumatorului şi adaptarea produselor şi serviciilor 
oferite la specificul nevoilor sale. O astfel de abundenţă de informaţie şi plasarea în centrul 
dezvoltării activităţii organizaţiei a consumatorului reprezintă caracteristici specifice 
marketingului relaţional. 

În 1992, Philip Kotler propunea o nouă abordare a performanţei organizaţionale pe baza 
conceptului de relaţie (Kotler, 1992)3. Accentul a fost pus pe relaţii mai strânse cu toate 
categoriile de stakeholderi. Astfel a fost făcută trecerea de la o viziune pe termen scurt, orientată 
spre tranzacţii, la o viziune pe termen lung, de creare şi dezvoltare a relaţiilor, cu scopul de a 
creşte competitivitatea organizaţiilor pe pieţele locale şi pe piaţa globală. 

Trecerea de la marketingul tranzacţional la marketingul relaţional a avut loc pe fondul a 
două schimbări majore de perspectivă: pe de o parte, schimbarea percepţiei asupra produsului 
de la perspectiva limitată de o singură arie funcţională la abordarea bazată pe corelarea 
diferitelor arii funcţionale; pe de altă parte, a fost făcută trecerea de la obiectivul de atragere a 
clienţilor, dovedit insuficient pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, la dublul obiectiv de 
considerare a tuturor categoriilor de „stakeholders” şi de menţinere a clienţilor.4  

Diferenţele esenţiale dintre abordarea tradiţională şi abordarea relaţională se referă la 
crearea de parteneriate strategice pe termen lung. Cu partenerii de marketing, în cazul 
marketingului relaţional, relaţiile sunt de colaborare, iar profitul este privit în ansamblu pentru 
întregul parteneriat, şi nu individual. 

Conceptul de marketing relaţional se fundamentează pe trei abordări teoretice distincte, 
aflate în interdependenţă, ce îi conferă acestuia un caracter multivalent şi integrativ: 

 
Abordarea din perspectiva 

comportamentală 
Abordarea din perspectiva 

teoriei reţelelor 
Abordarea din perspectiva 

managerială 

• schimbarea atitudinii 
organizaţiei în legăturile stabilite 
cu  stakeholderii. 
• analiza relaţiilor   conform 
efectului pe  termen lung 
materializat în încredere, 
satisfacţie, ataşament faţă de 
organizaţie şi prestaţiile sale 
(produse, servicii, mărci, 
notorietate)5. 
• focus pe secvenţialitatea 
procesului de ataşament dintre 
părţi, scopul fiind acela de a 
identifica mecanismele de 
formare, consolidare şi 
schimbare a atitudinii celor 
implicaţi în relaţie. 

• focus pe relaţiile cu 
stakeholderii, pe caracterul 
interactiv al acestora. 
• existenţa  în  organigramă a 
personalului implicat în 
colectarea, prelucrarea şi analiza 
sistematică a informaţiilor privind 
stakeholderii. 
• companiile – părţi ale 
sistemelor de cercetare, producţie, 
distribuţie, servicii etc. – reţea de 
relaţii. 
• client – parte a reţelei de relaţii 
în piaţă – participant la 
dezvoltarea de produse şi servicii 
adaptate lui. 

• necesită adoptarea unei viziuni 
integrate a marketingului în 
organizaţie, viziune orientată spre 
stakeholderi. 
•  implicaţii majore la nivelul 
marketingului intern. 
 

 
 

                                                 
3 Philip Kotler, Gary Armstrong, Principiile marketingului, ediţia a III-a, Editura Teora, Bucureşti, 2004. 
4 Carmen Bălan, Managementul relaţiilor cu clienţii: valenţe strategice, operaţionale şi analitice, „Revista 

de Marketing Online”, Vol. 1, Nr.3, ASE, Bucureşti, 2007, p. 6-17. 
5 Nicolae Al. Pop, O nouă paradigmă în marketingul contemporan: marketingul relaţional, „Revista 

Management&Marketing”, nr.3, Academia de Studii Economice, Bucureşti, 2006, http://www.managementmarketing.ro/ 
pdf/articole/21.pdf. 

http://www.managementmarketing.ro/
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Din cele prezentate rezultă viziunea strategică a marketingului relaţional în ceea ce 
priveşte interacţiunea organizaţiei cu stakeholderii săi. Focusul pe crearea, dezvoltarea, 
evaluarea şi controlul relaţiilor cu clienţii externi reprezintă un domeniu distinct al marketingului 
relaţional, domeniu cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de CRM – Managementul 
Relaţiilor cu Clienţii. Apariţia acestui domeniu este justificată de nevoia de a privi în detaliu, la 
nivel strategic, relaţiile cu clienţii, una dintre cele mai importante categorii de stakeholderi, pe 
baza utilizării tehnologiei informaţiei. 

Scopul CRM-ului îl reprezintă atragerea şi retenţia clienţilor celor mai profitabili prin 
intermediul dezvoltării unor relaţii pe termen lung cu aceştia, relaţii bazate pe încredere, 
reciprocitate, interactivitate şi presonalizare. Toate aceste caracteristici ale relaţiei stimulează 
clienţii şi îi determină, în final, în baza unui plan de stimulare şi fidelizare bine fundamentat, să 
devină clienţi loiali şi, apoi, parteneri strategici. 

Datorită implicaţiilor la nivel de IT&C pe care CRM-ul le impune, acest nou concept 
este privit drept o soluţie IT care eficientizează activitatea organizaţiei în baza adaptării mult 
mai bune la nevoile şi dorinţele clientului. Intr-adevăr, fără un sistem informatic care să asigure 
fluxul informaţional necesar adoptării unei orientări spre client, nu poate fi implementat un 
sistem de CRM, însă CRM-ul reprezintă, ca şi concept, o viziune strategică sub care este privită 
relaţia client-organizaţie. Această viziune strategică se află sub incidenţa managementului de 
relaţie şi, prin urmare, nu poate fi privită ca o simplă implementare informatică. 

Fiind un domeniu specific marketingului relaţional, managementul relaţiei cu 
consumatorii (customer relationship management) a apărut odată cu adoptarea orientării 
organizaţiei către client şi acceptarea faptului că o relaţie profitabilă ambelor părţi, între 
companie şi consumator, relaţie bazată pe încredere şi ataşament, reprezintă cheia asigurării 
unui profit cert pe termen lung. 

Ted Levitt, în anii ’60, inventa practic termenul de CRM, afirmând faptul că o afacere 
nu înseamnă decât un efort de a descoperi, crea, dezvolta şi satisface nevoile clientului.6  

Conceptul a fost expus şi dezvoltat mai exact de către Peter Drucker şi Theodore Levitt, 
CRM-ul fiind destinat a oferi o viziune largă, unificată a companiei asupra clienţilor săi, 
posibilitatea cultivării unor relaţii de o calitate înaltă, care să crească fidelizarea şi marginile de 
profit. 

În mod fundamental, ideea consta în a nu lăsa în afara sistemului de baze de date 
centralizate al firmei nicio interacţiune cu un posibil client. Accentul era pus pe procesul de 
învăţare a cât mai multor lucruri referitoare la clienţi şi utilizarea acestor cunoştinţe pentru a 
„rafina” fiecare interacţiune cu aceştia. 

CRM-ul eficace necesită o strategie integrată de vânzări, marketing şi service,               
bazându-se pe suportul oferit de software-ul de tip CRM, care oferă posibilitatea creării de 
profile şi înregistrarea fiecărei interacţiuni pe care compania o are cu clienţii săi. Atunci când 
managerii formatează aceste date, devine posibilă cuantificarea progresului în relaţie cu fiecare 
consumator. 

 O strategie cuprinzătoare de tip CRM poate anticipa o nevoie, poate crea mesa-
je, produse, servicii şi valoare, toate acestea în condiţiile îmbunătăţirii experienţei clienţilor. 

Toate procesele menţionate în definiţia conceptului de CRM  sunt caracteristice 
domeniului de Customer Care (Serviciu clienţi) – temelia pe care s-au construit înseşi strategia, 
politica, sistemul şi aplicaţiile de tip CRM7. 

 
6 Ted Levitt, Inovations în Marketing, McGraw-Hill, New York, 1962. 
7 European Centre for Total Quality Management,  Report No.  R-02-01,  January 2002,   http://www.meqa.org/ 

pdf/CRM%20Implementation.pdf, p.6 

http://www.meqa.org/
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 Se face astfel trecerea de la obţinerea de informaţii privind clienţii utilizând                         
call-centre-ul la culegerea acestor informaţii din toate sursele posibile de contact ale 
organizaţiei cu clientul: call-centre, web site, e-mail, fax, POS (Points of Sales).  

Integrarea lor este realizată la nivel informatic şi strategic în aplicaţiile de CRM cu sco-
pul de a personaliza şi, în acelaşi timp, de a automatiza interacţiunea organizaţiei şi clienţii săi. 

Premisele care au stat la baza dezvoltării conceptului de CRM au fost8: 
• dezvoltarea fără precedent a Internetului şi a aplicaţiilor Web; 
• competiţia din ce în ce mai puternică la nivelul pieţelor naţionale şi globale; 
• tendinţa de restrângere a cotelor de piaţă resimţită de majoritatea companiilor; 
• dorinţa clienţilor de a fi trataţi corect, dublată de tendinţa acestora de a fi din ce în ce 

mai bine informaţi, mai conştienţi de preţul plătit în raport cu caracteristicile produsului / 
serviciului, mai puţin iertători în ceea ce priveşte greşelile companiei; 

• greutatea de menţinere a loialităţii prin vechile demersuri ale marketingului clasic. 
Domeniul care a determinat punerea în aplicare a conceptului şi caracteristicilor CRM a 

fost sistemul de vânzare automatizată (Sales Force Automatization), mai exact tehnicile şi 
instrumentele aferente acestuia.  

Acestea au avut drept scop urmărirea cu mult mai multă uşurinţă şi mai eficientă a 
clienţilor de către agenţii de vânzare. Astfel au apărut aplicaţii IT&C, menite să susţină 
departamente precum cel de Customer Support şi automatizarea activităţii de marketing a 
companiei. 

Pentru o viziune integratoare a tuturor implicaţiilor pe care demersul de automatizare a 
activităţii de marketing îl generează, noi concepte, ca Business Intelligence, au apărut în ultimul 
deceniu. Noua tendinţă resimţită acum în piaţă o constituie aplicaţiile de ERP (Enterprise 
Resource Planing), care determină o restructurare a organizaţiilor, bazată pe obţinerea unui grad 
cât mai înalt de eficienţă şi eficacitate în dezvoltarea activităţilor, şi o automatizare a activităţii 
care să permită alinierea la obiectivele stabilite de strategia concentrată asupra clientului9. 

În acest sens trebuie menţionată definiţia pe care renumiţii profesori americani Ph.Kotler 
şi K.Keller o formulează în legătură cu conceptul de CRM. 

 În viziunea acestora, CRM-ul reprezintă un proces de administrare a informaţiilor 
detaliate legate de clienţii individuali şi de punctele de contact organizaţie-client, cu scopul de a 
maximiza loialitatea acestora10. Trebuie însă apreciat faptul că aceste puncte de contact sunt 
privite ca ocazii în care clientul ia contact cu marca, produsul sau serviciul companiei, luând în 
considerare toate aceste momente, de la experienţa personală până la comunicarea de masă. 

În anul 2004, Gartner Group a schimbat perspectiva asupra CRM, transgresând frontiera 
tehnologiei informaţiei. Conform specialiştilor Gartner, CRM este o strategie de afaceri 
susţinută de tehnologia informaţiei, strategie ale cărei rezultate optimizează profitabilitatea, 
veniturile şi satisfacţia clienţilor, prin organizarea axată pe segmentele de clienţi, stimulând 
comportamentele de satisfacere a cerinţelor clienţilor şi implementare a proceselor care au 
clientul în centrul lor. Definiţia încadrează conceptul de CRM în aria strategiei de marketing, 
aducând argumente importante pentru a combate ideea că soluţia CRM ar fi o simplă soluţie IT. 
Majoritatea companiilor, atât IMM-uri, cât şi o parte din companiile multinaţionale prezente pe 
piaţa din România, privesc CRM ca o simplă soluţie IT, în contextul crizei actuale, ca o soluţie 

                                                 
8 Appiah-Kubi1 Benjamin, Andrews Kingsley Doku, Towards a successful customer relationship 

management: A conceptual framework, „African Journal of Marketing Management”, vol. 2, issue 3, 2010.              
9 Robert Komartin, The Ecosystem of the Enterprise Applications, „Revista Informatica Economică”,               

Nr. 4(32), 2004, Bucureşti, p. 89. 
10 Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Managemenet Marketing, ediţia a XII-a, Ed. Prentice Hall, 2006,               

p. 253. 
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de ieşire din această criză. Un argument important în acest sens îl constituie numărul foarte 
mare de companii care au drept activitate de bază dezvoltarea unor soft-uri de CRM. 

O altă definiţie a CRM-ului a fost dată, în 2006, de Buttle, care afirma că CRM este o 
strategie de afaceri esenţială, care integrează procesele şi funcţiile interne cu reţelele externe, 
pentru a crea şi furniza valoare clienţilor-ţintă, în condiţiile obţinerii de profit; se bazează pe 
date despre client care au o înaltă calitate şi pe tehnologia informaţiei.  

Din această definiţie reiese caracterul bivalent al CRM-ului, pe de o parte, de a crea şi 
furniza valoare deopotrivă pentru clienţii din segmentele-ţintă şi pentru organizaţie, iar pe de 
altă parte, de a lua în considerare latura strategică, dar şi cea operaţională a conceptului, bazat 
pe soluţiile IT&C. 

Ceea ce a făcut ca CRM să fie adoptat în anul 2008 de majoritatea companiilor aflate pe 
piaţa economică mondială au fost următoarele trei obiective ataşate conceptului: 

1) înţelegerea comportamentului de cumpărare pentru a realiza oferte mult mai bune; 
2) asigurarea accesului la informaţii privind clienţii la toate nivelele ierarhice ale 

companiei, pentru a face interacţiunea cu aceştia mult mai eficientă; 
3) crearea de eficienţă operaţională pentru a reduce costurile11. 
Din cauza eforturilor financiare şi de personal implicate în implementarea sa, alături de 

lipsa unei conceptualizări a CRM-ului la nivelul companiilor, trendul de implementare a            
CRM-ului şi-a pierdut din atractivitate în ochii managerilor. Deşi îndeplineşte cu succes 
obiectivele prezentate mai sus, implementarea sa la nivelul unei companii care prezintă 
deficienţe în structura organizatorică, în pregătirea şi motivarea personalului, în IT etc., este o 
sarcină dificilă. 

O consecinţă firească a dezvoltării conceptelor de marketing relaţional şi management al 
relaţiilor cu consumatorii o reprezintă studierea şi fixarea unui sistem de obiective care vizează 
fidelizarea consumatorilor. Termenul de fidelizare a fost conceptualizat în mod diferit                   
de-a lungul evoluţiei însăşi a teoriei şi practicii de marketing. Majoritatea specialiştilor 
identifică trei etape majore în conceptualizarea şi măsurarea fidelizării. Astfel, până la nivelul 
anilor ’50, fidelizarea era definită ca fiind doar o revenire a clienţilor concretizată prin 
cumpărături repetate ca volum şi valoare.  

Ulterior, această modalitate de măsurare şi conceptualizare a fidelizării  a fost criticată, 
considerată ca insuficientă şi inexactă, deoarece comportamentul consumatorilor (cu referire 
directă la cel repetitiv, de consum) poate fi indus de factori situaţionali, cum ar fi: lipsa 
existenţei unor alternative de consum, costuri mari asociate schimbării mărcii cumpărate în mod 
uzual sau chiar tendinţa către inerţie. Specialiştii au demonstrat că majoritatea consumatorilor, 
spre exemplu, în cazul consumului de servicii, îşi bazează deciziile de cumpărare pe propria 
atitudine şi emotivitate indusă de dificultatea de a evalua serviciile în cauză. 

Astfel, s-a trecut la cea de-a doua etapă în conceptualizarea fidelizării, şi anume la cea în 
care în măsurarea fidelizării a fost încorporată măsurarea comportamentului şi a atitudinii, 
simultan, punându-se accentul pe faptul că fidelizarea reală şi sustenabilă a consumatorilor se 
poate manifesta doar atunci când aceştia deţin un nivel înalt al atitudinii pozitive faţă de 
produsul/marca respectivă, concomitent cu un comportament de cumpărare repetitiv. 

Cea de-a treia etapă a evoluţiei conceptului de fidelizare s-a concretizat în integrarea şi a 
dimensiunii referitoare la atributele cognitive implicate de actul alegerii aceluiaşi produs sau 
serviciu. Astfel, s-a ajuns la concluzia că fidelizarea ar trebui să fie dezvoltată având la bază 
modelul  cogniţie-emoţie-acţiune. Astfel, iniţial, consumatorii vor deveni fideli printr-un efort 
de cunoaştere (a produsului/mărcii), urmat apoi de construirea unei atitudini pozitive faţă de 
acesta, care se transformă în recumpărare şi rezistenţă în faţa presiunilor produselor concurente. 

 
11 http://e-articles.info/e/a/title/The-Updated-CRM-Concept/ 
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Considerăm că problematica fidelizării este deosebit de importantă, deoarece în 
contextul trecerii de la abordarea tradiţională a marketingului tranzacţional la cea 
contemporană, specifică celui relaţional, dezvoltarea însăşi a celui din urmă, a reţelei strategice 
de marketing presupune un accent deosebit pus pe relaţionarea pe termen lung – pe crearea şi 
menţinerea unui climat specific care, în final, presupune fidelizarea consumatorilor, câştigarea 
încrederii acestora. 

 
3.2. Funcţiile marketingului 

In cadrul unor prime încercări, s-au considerat drept funcţii ale marketingului o serie de 
activităţi legate de transferul bunurilor şi serviciilor de la producători la utilizatori sau la 
consumatorul final. Situându-se pe o asemenea poziţie, pornind de la faptul că scopul sistemului 
de (macro – n.n.) marketing este de a depăşi separările şi discrepanţele de calitate şi sortiment 
dintre producători şi consumatori, McCarthy considera că „funcţiile universale ale 
marketingului (la nivel micro – n.n.) sunt cele de cumpărare, vânzare transport, depozitare, 
standardizare, dozare şi sortare financiară, asumarea riscului şi informarea pieţei”.12  

Subliniind faptul că schimbul implică, de regulă, cumpărarea şi vânzarea, autorul 
respectiv evidenţia faptul că funcţia de cumpărare vizează căutarea şi evaluarea bunurilor şi 
serviciilor, în timp ce funcţia de vânzare implică promovarea produsului, pe diverse căi, 
apreciindu-se totodată că funcţia respectivă este, probabil, cea mai vizibilă funcţie de marketing.  

Rezervele faţă de o asemenea abordare simplistă s-au dovedit a fi pe deplin justificate, 
„un asemenea mod de a privi lucrurile lipsind marketingul de specificitate, nepermiţând 
conturarea contribuţiei sale nemijlocite la optimizarea proceselor de producţie şi desfacere”.13  

Exercitarea funcţiilor marketingului este determinată, în final, de aceste variabile. 
Criteriile principale care caracterizează conceptul de marketing sunt: 
1. Considerarea consumatorului ca elementul principal de care trebuie să se ţină seama 

pentru bunul mers şi dezvoltarea unei întreprinderi producătoare. 
2. Programul general, care constituie obiectivul de bază al activităţii întreprinderii, având 

în subordinea sa toate celelalte programe axate pe principalele compartimente funcţionale.  
3. Elaborarea unei strategii şi politici de marketing care să ţină seama de realitatea 

concretă, prezentă şi viitoare, de pe piaţă, şi care să permită întreprinderii să-şi realizeze în 
condiţii de eficienţă optimă planul de vânzări. 

4. Cercetarea pieţei şi cunoaşterea în orice moment a situaţiei actuale şi a tendinţelor de 
viitor sub toate aspectele (calitate, cantitate, preţ, ambalaj, politică comercială etc.), care 
reprezintă un instrument activ în elaborarea deciziilor. 

Din analiza acestor criterii, rezultă funcţiile marketingului: 
– Funcţia de cercetare (funcţia-premisă). Cercetarea de marketing  constituie un 

instrument folosit în scopul luării de decizii referitoare la diversele direcţii de acţiune ale mar-
ketingului: produs, preţ, distribuţie, promovare. Cercetarea de marketing a pieţei începe cu mult 
înaintea fabricării produsului şi continuă până în momentul intrării sale în consum şi chiar după 
aceea. Ea intră în acţiune încă de la fundamentarea deciziei de investiţie pentru construirea unei 
instalaţii, determinând previziunile de vânzări ale produselor instalaţiei, continuă cu 
investigarea folosirii celor mai adecvate canale de distribuţie şi a metodelor de promovare celor 
mai eficiente, urmărind ca, şi după vânzarea produsului, să asigure consumatorului o gamă cât 
mai largă de servicii spre a-i procura o satisfacţie cât mai mare în utilizarea produsului 
respectiv. Prin contribuţia sa la oferirea unor produse corespunzătoare cerinţelor pieţei, 
cercetarea de marketing are un rol de seamă atât prin eficienţa activităţii producătorului, cât şi 

 
12 McCarthy F.J., Perreault W.D., Basic Marketing, Ninth Edition, Irwin, Homewood, p. 18. 
13 Nicolae Al. Pop, Marketing, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993, p. 15. 
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prin satisfacerea mai bună a necesităţilor consumatorului. Cercetarea de marketing a pieţei are 
un rol esenţial în fundamentarea deciziilor de marketing şi, prin aceasta, în însăşi conducerea 
activităţii întreprinderii. 

– Funcţia comercială. Această funcţie trebuie privită ca o funcţie globală la nivelul 
întreprinderii. În vechea concepţie comercială, toate eforturile întreprinderii, în special prin 
activitatea de vânzare, prin propagandă şi publicitate, erau îndreptate spre sprijinirea vânzării a 
tot ce producea întreprinderea. Funcţia comercială a marketingului implică un întreg sistem de 
decizii în relaţiile între întreprindere şi piaţă. Ea are scopul să dea indicaţii pentru ceea ce poate 
să vândă întreprinderea, cum şi cât, prin identificarea cerinţelor nesatisfăcute ale 
consumatorilor, prin coordonarea tuturor funcţiilor privind, direct sau indirect, pe consumatori, 
producând totodată beneficiu întreprinderii. 

– Funcţia de strategie generală a întreprinderii (funcţia-mijloc).  Strategia  operează 
ca o verigă de legătură între problemele pe care le are de  rezolvat o întreprindere şi 
posibilităţile de care ea dispune. Funcţia de strategie generală a întreprinderii este un proces 
continuu de planificare a dezvoltării întreprinderii. Strategiile nu trebuie să fie generale şi vagi, 
ci specifice, menţionând concret căile folosite pentru atingerea obiectivelor. Fazele acţiunii 
programate, priorităţile şi temenele de execuţie trebuie detaliate pentru fiecare dintre obiectivele 
specifice din plan. 

– Funcţia de satisfacere în condiţii superioare a nevoilor de consum (funcţia- 
obiectiv). Această funcţie implică  măsurile care vizează producerea mărfurilor într-o gamă 
largă, de natură  să satisfacă exigenţele  cele mai ridicate ale consumatorilor din punct de vedere 
calitativ, sortimental, de preţ şi cantitativ totodată, existenţa unor servicii de informare şi 
comerciale adecvate. 

– Funcţia de creştere a eficienţei economice. Aceasta se referă la găsirea unui optim al 
resurselor care concură la producerea şi desfacerea produselor, marketingul furnizând 
elementele de fundamentare a deciziilor, sub aspect informativ, cât şi concret, prin strategiile 
recomandate. 

După cum am văzut, marketingul este privit ca un sistem de conducere şi organizare a 
întreprinderilor economice, un sistem deschis, dinamic, în continuă funcţionare. Conceptul 
sistemului de marketing al unei întreprinderi este considerat ca ansamblul organismelor 
importante şi strâns legate între ele, care formează şi influenţează relaţiile pe care le întreţine o 
întreprindere cu piaţa. 

Practica a oferit deja o soluţie în acest sens, consfinţind apariţia unei noi funcţii în 
„sistemul întreprinderii” – funcţia de marketing – cu rol integrator în raport cu celelalte funcţii 
ale întreprinderii. Exercitarea ei se realizează, în principal, printr-un nou comportament, 
specializat, constituit în cadrul structurii organizatorice a întreprinderii, fără a se limita însă la 
acesta. Funcţia de marketing se interferează cu celelalte funcţii ale întreprinderii, mate-
rializându-se în activităţi ce intră în competenţa altor compartimente ale acesteia. Considerat a 
fi, astfel, şi ca o nouă funcţie a întreprinderii contemporane, marketingul trebuie să reprezinte în 
această ipostază principala sa funcţie, în condiţiile în care el asigură definirea misiunii 
întreprinderii şi dirijează celelalte funcţii spre atingerea acesteia – satisfacerea clienţilor ei. 

 
3.3. Principii de organizare a activităţii de marketing în cadrul organizaţiilor 

contemporane 
Organizarea activităţii de marketing reprezintă un instrument important pentru 

îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor oricărei întreprinderi. Încorporarea marketingului atât în 
teoria, cât şi în practica economică a dus la apariţia şi evoluţia unor forme organizatorice care 
pot asigura adoptarea şi operaţionalizarea conceptului de marketing, apărând astfel o teorie a 
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organizării activităţii de marketing, ce reflectă în practică o serie de formule specifice diferitelor 
tipuri de întreprinderi. 

În momentul actual, există în economia românească,  şi  nu numai, o multitudine de 
formule organizatorice care reflectă, pe de o parte, preocupările conducerilor de întreprinderi 
pentru alinierea la cerinţele economiei de piaţă, iar pe de altă parte, stadiul atins în însuşirea 
concepţiei de marketing. O astfel de constatare justifică şi totodată amplifică necesitatea 
structurării riguroase a întreprinderilor în concordanţă cu cerinţele organizării ştiinţifice, 
capabile să orienteze desfăşurarea activităţilor economice pe baza concepţiei de marketing14. 

 
Criterii de organizare a activităţii de marketing 
Din punct de vedere procesual, organizarea urmăreşte ordonarea acţiunilor ce se 

desfăşoară în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite, permiţând astfel definirea, dar şi 
delimitarea marketingului şi a componentelor sale: activităţi, atribuţii şi sarcini. 

Din punct de vedere structural, organizarea urmăreşte gruparea acestor activităţi, 
atribuţii şi sarcini în funcţie de anumite criterii şi repartizarea lor pe grupe de lucru în vederea 
înfăptuirii în cele mai bune condiţii a obiectivelor fixate. Rezultatul acestei organizări 
structurale este reprezentat de structura organizatorică, structură ce permite desfăşurarea 
activităţii conform viziunii de marketing, însuşită la toate nivelele organizaţiei. 

 

A. Organizarea procesuală a activităţii de marketing 
Componentă importantă a funcţiei de organizare, organizarea procesuală face referire la 

stabilirea proceselor necesare realizării obiectivelor de marketing ale întreprinderii. 
Baza organizării procesuale o reprezintă mecanismul de management, alcătuit din 

succesiunea etapelor şi operaţiunilor prin a căror înlănţuire se asigură viziunea de marketing 
asupra întregii activităţi desfăşurate de organizaţie. 

Rezultatul organizării procesuale a activităţii de marketing este reprezentat de funcţia de 
marketing, care reuneşte activităţile, atribuţiile şi sarcinile de marketing. 

Funcţia de marketing reflectă două dintre elementele care definesc conţinutul 
marketingului, şi anume: setul activităţilor practice specifice şi instrumentarul de marketing, 
elemente care generează procesele şi relaţiile corespunzătoare, componentele sistemului de 
management al oricărei organizaţii. 

Evoluţia funcţiei de marketing este trasată astfel: iniţial, procesele de marketing, care nu 
reprezentau decât nişte sarcini sau atribuţii, erau plasate în cadrul unor activităţi ale funcţiilor 
clasice; ulterior, prin dezvoltarea marketingului, marcată de îmbogăţirea conţinutului 
proceselor, s-au impus delimitarea şi gruparea acestor procese într-o activitate inclusă în cadrul 
funcţiei comerciale a întreprinderilor, alături de aprovizionare şi desfacere. 

Încorporarea opticii de marketing în cadrul celorlalte funcţii a impus un tip de relaţii 
reciproce, reflectat într-un rol special atribuit funcţiei, exprimat printr-un termen specific, cel de 
funcţie integratoare. 

În practică, funcţiunea de marketing, prin conţinutul său, stă la baza organizării 
structurale a activităţii de marketing, una dintre formele cele mai frecvent întâlnite. 

 

B. Organizarea structurală a activităţii de marketing 
Organizarea structurală de marketing se află în intrinsecă legătură cu organizarea 

procesuală, reprezentând în fapt modelarea acesteia din urmă în conformitate cu necesităţile şi 
posibilităţile fiecărei organizaţii. În acest context, nu este posibilă o organizare structurală 
eficientă fără proiectarea mai întâi a organizării procesuale, funcţia de marketing reflectându-se 
în cadrul organizării structurale în mod corespunzător, prin constituirea unor forme de 

 
14 Virgil Balaure (coordonator), Marketing, ediţia a II-a, Editura Uranus, Bucureşti, 2002, p. 524. 
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organizare specifice, cea mai avansată dintre ele, „întreprinderea de marketing”, având la bază 
deopotrivă viziunea marketingului şi setul de activităţi specifice incluse în cadrul funcţiunii de 
marketing.   

Asigurarea organizării activităţii unei întreprinderi presupune structurarea activităţilor 
desfăşurate, dar şi repartizarea eforturilor la nivelul diferitelor structuri organizatorice în scopul 
obţinerii unor performanţe economice cât mai ridicate. În practica economică, elementul central 
al organizării activităţii unei întreprinderi este reprezentat de  structura organizatorică, definită 
ca fiind ansamblul persoanelor şi compartimentelor întreprinderii, modul în care sunt plasate 
într-o configuraţie coerentă, precum şi ansamblul relaţiilor dintre ele.15 

În centrul structurii este poziţionat personalul de specialitate, obiectivul organizării fiind 
acela de a fixa şi a orienta activităţile acestuia. Structura organizatorică poate fi văzută ca fiind 
scheletul pe care se articulează atât relaţiile interne, cât şi relaţiile externe ale întreprinderii. 

Din ce în ce mai mult, firmele şi-au redus dimensiunile şi s-au destratificat, reducându-şi 
numărul de niveluri de organizare pentru a realiza o mai mare apropiere de client.16 Astfel, 
înainte, managerii de vârf se situau mult prea departe de clienţi pentru a le putea înţelege, în 
întregime, nevoile aflate într-o permanentă schimbare. O măsură corectivă fundamentală a 
constat în aplatizarea organizaţiilor respective. Peter T. a afirmat că nicio organizaţie bine 
condusă n-ar trebui să aibă mai mult de cinci niveluri ierarhice. Consecinţa a fost că fiecare 
manager a trebuit să conducă un număr mai mare de oameni. Soluţia acestei probleme constă în 
aceea că managerul respectiv trebuie să instruiască un număr cât mai mare de angajaţi, astfel 
încât aceştia să se autoconducă.  

Odată cu progresul tehnic şi cu introducerea calculatoarelor în cadrul organizaţiilor, 
ulterior adoptarea Internetului, cu poşta electronică şi faxurile, au început să circule mai rapid şi 
mai multe informaţii prin mesaje între oameni situaţi pe niveluri ierarhice diferite din cadrul 
organizaţiei. Astfel, firmele pot încuraja, într-o mai mare măsură, munca în echipă, muncă axată 
pe activităţile centrale de afaceri, încercându-se astfel să se dărâme barierele care există între 
departamente. 

Rolul structurii organizatorice este fundamental în activitatea de conducere, putând fi 
rezumat astfel: (1) asigură cadrul necesar gestionării relaţiilor de autoritate şi de comunicare din 
interiorul întreprinderii; (2) afectează direct relaţiile dintre personalul întreprinderii, cerinţele 
sale personale şi gradul de motivaţie; (3) asigură coordonarea activităţilor desfăşurate, drept 
urmare influenţează şi determină fluxul de bunuri, servicii şi relaţii personale, precum şi 
fluxurile informaţionale din întreprindere. 

Principalii factori care influenţează structura organizatorică pot fi grupaţi astfel:                  
(1) sectorul principal de activitate al întreprinderii; (2) factorii interni ai întreprinderii;                    
(3) factorii externi ai întreprinderii; (4) caracteristicile compartimentului de marketing şi 
relaţiile cu celelalte compartimente. 17   

Sectorul principal de activitate al întreprinderii este un element foarte important în 
stabilirea structurii organizatorice a unei întreprinderi, deoarece întâlnim diferenţe notabile ale 
acestei structuri organizatorice. Sectorul serviciilor se diferenţiază cel mai mult prin 
caracteristicile acestora: intangibilitate, eterogenitate, perisabilitate, inseparabilitatea producţiei 
şi consumului, dar şi prin rolul personalului în prestarea serviciului şi rolul clientului în consu-
mul acestuia. 

Factorii interni pot influenţa structura organizatorică a întreprinderii  prin stilul de 
conducere, care determină prin atitudinea echipei manageriale, tipul acţiunilor  individuale şi de 

 
15 Virgil Balaure (coordonator), op. cit., p. 524. 
16 Manuela Epure, Programe de marketing, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001, p. 17. 
17 Virgil Balaure, op. cit.,  p. 525. 
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grup, precum şi tendinţa spre centralizare sau descentralizare. De asemenea, politica de produs 
are o influenţă directă asupra organizării, care, de regulă, se îndreaptă către produs şi piaţă, 
odată cu creşterea liniilor de produse. Nu în ultimul rând, oamenii  ce transpun în viaţă 
obiectivele organizaţiei au o influenţă decisivă asupra structurii organizatorice a întreprinderii. 
Trăsăturile personalului de conducere se regăsesc în structura organizatorică prin modul în care 
se realizează relaţiile dintre compartimente şi diferitele niveluri ierarhice. De asemenea, se 
reflectă în structura organizatorică şi strategiile întreprinderii, cultura acesteia, perspectivele de 
dezvoltare etc. 

Factorii externi îşi pun amprenta asupra formulei organizatorice adoptate. Între aceştia 
cei mai importanţi sunt dinamica mediului, complexitatea sa, ostilitatea şi incertitudinea; în 
majoritatea cazurilor, ei se regăsesc în caracterul centralizat al structurii organizatorice. Astfel, 
întreprinderile care acţionează într-un mediu ostil şi dinamic vor avea structuri organizatorice 
flexibile, descentralizate, în timp ce firmele al căror mediu este complex, incert şi cu o 
concurenţă puternică vor necesita structuri organizatorice descentralizate. În mod similar, apar 
şi influenţele asupra structurii organizatorice ale tipului de relaţii cu clienţii, ale 
responsabilităţilor sociale ale întreprinderii, ale tehnologiei, gradului de autonomie al 
organizaţiei şi ale ciclului de viaţă al produsului. 18 

Caracteristicile compartimentului de marketing se consideră că nu influenţează în mod 
direct structura organizatorică adoptată; astfel, „vârsta” compartimentului, mărimea acestuia, 
vârsta şi pregătirea profesională a personalului îşi pun amprenta atât asupra mărimii, cât şi 
asupra structurii interne a acestuia.19   

  
Etape în organizarea activităţii de marketing 
Gradul inserării viziunii de marketing în cadrul întreprinderii este dat de diferitele tipuri 

de structuri organizatorice, care se constituie în formule organizatorice ale activităţii de 
marketing în întreprinderea respectivă. Datorită varietăţii factorilor ce influenţează structura 
organizatorică, în prezent, în activitatea practică, putem întâlni atât structuri simple, centrate pe 
o singură persoană, managerul, care îşi asumă funcţia de marketing, aceste structuri fiind 
practicate în întreprinderi de dimensiuni reduse, cât şi structuri funcţionale de o mare varietate, 
întâlnite în întreprinderile mari. 

Urmărind evoluţia implementării marketingului în activitatea practică, se pot distinge 
patru etape în organizarea activităţii de marketing: 

• organizarea activităţii de marketing în compartimente nespecializate; 
• organizarea activităţii de marketing în cadrul unui compartiment distinct; 
• crearea de direcţii de marketing; 
• întreprinderea de marketing. 
Desigur, trecerea de la o formulă organizatorică la alta nu s-a produs concomitent şi în 

aceeaşi ordine pentru toate întreprinderile. Drept rezultat, în practică, sunt întâlnite, în aceeaşi 
perioadă de timp, modalităţi variate de organizare şi desfăşurare a activităţii de marketing, 
determinate de condiţiile concrete, specifice fiecărei unităţi economice. În ansamblul lor, 
diferitele forme de organizare a activităţii de marketing reflectă opţiunile în privinţa dispersării 
sau concentrării acesteia, ca şi nivelul ierarhic atribuit şi oficializat prin stabilirea locului lor în 
sistemul de organizare a întreprinderilor.20 

 
 
 
 

 
18 Virgil Balaure, op. cit., p. 525-526. 
19 Virgil Balaure, op. cit., p. 526. 
20 Idem, p. 529. 
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A. Organizarea activităţii de marketing în compartimente nespecializate 
Etapa organizării activităţii de marketing în compartimente nespecializate presupune 

două stadii:  
a. Desfăşurarea unor activităţi de marketing în cadrul compartimentelor 

tradiţionale, îndeosebi în cel de vânzări, în cadrul căruia se desfăşoară cele mai multe activităţi 
de marketing. Într-o astfel de formulă organizatorică, unele activităţi de marketing, precum 
cercetarea, strategia, programarea, nu există, iar promovarea şi publicitatea apar spontan în 
cadrul preocupărilor întreprinderii. Această dispersie a activităţilor de marketing este specifică 
perioadei de început a practicii de marketing, când întreprinderile se axau mai mult pe 
producţie, iar activitatea de marketing era considerată insignifiantă pentru rentabilitatea 
întreprinderii. Această formulă se practică şi astăzi în întreprinderi mici, ce acţionează în 
domenii cu un slab dinamism sau ale căror produse se adresează unor nevoi uşor de anticipat. 

b. Gruparea majorităţii activităţilor de marketing într-unul dintre comparti-
mentele tradiţionale, cel mai frecvent în cel de vânzări, care va coordona sectoarele 
specializate de marketing, deşi unele activităţi, precum: proiectarea şi dezvoltarea produselor, 
distribuţia fizică, gestiunea stocurilor, continuă să se desfăşoare în alte compartimente. Acest tip 
de organizare este caracteristic întreprinderilor ale căror produse se adresează unor categorii res-
trânse de utilizatori industriali sau celor în care funcţia comercială deţine un rol preponderent.  

 
B. Organizarea activităţii de marketing în cadrul unui compartiment distinct 
Această etapă presupune construirea în cadrul structurii organizatorice a întreprinderii a 

unui compartiment specializat de marketing, subordonat direct conducerii, în cadrul căruia sunt 
grupate toate activităţile de marketing. Această formulă corespunde celui de-al treilea stadiu din 
evoluţia organizării de marketing şi poartă denumirea de marketing integrat. În acest caz, 
marketingul este ridicat la nivelul de funcţie a întreprinderii, fiind una dintre formele cele mai 
adecvate de desfăşurare efectivă şi eficientă a activităţii economice potrivit concepţiei de 
marketing. Din această cauză, ea este recomandată tuturor întreprinderilor în care volumul şi 
complexitatea activităţilor desfăşurate justifică folosirea unui personal care, prin număr şi 
structură, se poate constitui într-un nucleu corespunzător normelor moderne de organizare a 
unităţilor economice. În această formulă, importanţa marketingului este pe deplin recunoscută, 
iar poziţionarea sa la acelaşi nivel ierarhic cu celelalte activităţi, considerate ca esenţiale pentru 
întreprindere, consacră o viziune modernă în abordarea practicii economice contemporane.21  

 
C. Crearea de direcţii de marketing 
Crearea de direcţii de marketing marchează, în ultimele decenii, consacrarea definitivă a 

poziţiei şi rolului de stat major al activităţii de marketing în structurile organizatorice ale 
întreprinderilor moderne din majoritatea ţărilor dezvoltate. Direcţiile de marketing au un rol 
fundamental în activităţi ca elaborarea şi fundamentarea obiectivelor şi strategiei globale de 
dezvoltare, a celei de piaţă, ca şi a celor specifice componentelor mixului de marketing; 
cercetarea de marketing şi fundamentarea deciziilor strategice şi tactice; fundamentarea 
bugetelor globale pentru produse şi sectoare de activitate; conceperea şi exploatarea sistemelor 
informaţionale de marketing ş.a. 

Concepute într-o viziune funcţională sau operaţională, direcţiile de marketing îşi 
subordonează în întregime activităţile de piaţă, asigurând conectarea activităţii întreprinderii la 
dinamismul relaţiilor de piaţă şi realizarea unor performanţe economice superioare.22 

Natura pieţelor, produselor şi clienţilor cărora se adresează întreprinderea determină 
opţiunea pentru una din cele două forme de organizare. Astfel, societăţilor care comercializează 

 
21 Virgil Balaure, op. cit., p. 530. 
22 Virgil Balaure, op. cit., p. 532. 
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produsele prin intermediul reţelei de distribuţie le este caracteristică organizarea funcţională, în 
timp ce organizarea operaţională este întâlnită în cazul vânzării directe către utilizatorii 
industriali şi instituţionali. 

 
D. Întreprinderea de marketing 
Întreprinderea de marketing reprezintă cel mai avansat nivel pe care îl poate atinge 

organizarea de marketing, acesta fiind apreciat ca ultimul stadiu al evoluţiei organizării de 
marketing. În acest caz, structurile organizatorice ale întreprinderii acţionează în viziunea de 
marketing, viziune însuşită şi adoptată de întregul personal. Compartimentul de marketing are 
rol coordonator şi integrator al tuturor activităţilor, poziţia deţinută de acesta în cadrul 
întreprinderii fiind o poziţie-cheie în procesul pregătirii şi aplicării deciziilor, urmărind, de 
asemenea, menţinerea echilibrului optim între întreprindere şi mediul extern. 

 
3.4. Compartimentul de marketing – formă de organizare a activităţii de marketing 

Formula organizatorică adoptată de organizaţii are în vedere alegerea uneia dintre 
următoarele soluţii: desfăşurarea activităţilor specifice de marketing în cadrul compartimentelor 
tradiţionale, de regulă, prin amplificarea funcţiei comerciale (deci, în cadrul compartimentului 
comercial), ori constituirea, în cadrul structurii organizatorice a întreprinderii, a unui 
compartiment distinct de marketing23. 

 

Tipologia structurilor organizaţionale ale activităţii de marketing 
Departamentele de marketing moderne pot fi organizate în mai multe moduri diferite, în 

funcţie de următoarele criterii: după funcţii, după zonele geografice, după produse sau mărci 
separate, după pieţe, după criterii mixte sau pe divizii specializate. 

I. Organizarea după criterii funcţionale  
Organizarea după criterii funcţionale este cea mai întâlnită formă de organizare a 

structurii de marketing şi constă într-un grup de specialişti, în diferite domenii, care se 
subordonează unui vicepreşedinte de marketing responsabil cu coordonarea activităţilor lor. 
Principalul avantaj al acestei forme de organizare este simplitatea sa administrativă. Pe de altă 
parte, însă, stabilirea unor relaţii eficiente de conlucrare în cadrul departamentului se poate 
dovedi foarte dificilă. De asemenea, această formă de organizare îşi poate pierde din eficacitate 
odată cu creşterea numărului de produse şi de pieţe. Organizarea pe criteriul funcţional conduce 
adesea la planificarea inadecvată a eforturilor pentru anumite produse şi pieţe. Produsele care nu 
se bucură de atenţia deosebită a nimănui vor fi neglijate. În al doilea rând, fiecare grup 
funcţional rivalizează cu celelalte, pentru un statut superior şi o cotă mai mare din bugetul 
companiei. Vicepreşedintele de marketing trebuie în permanenţă să pondereze pretenţiile 
specialiştilor aflaţi în concurenţă, ceea ce ridică o problemă dificilă de coordonare.24  

 

II. Organizarea după criterii geografice 
Organizarea după criteriul geografic are ca punct de pornire diferenţierile însemnate pe 

care le pot prezenta zonele (regiunile) geografice în care acţionează întreprinderea; în alcătuirea 
zonelor (în special, în cazul pieţelor externe), uneori, sunt avute în vedere şi alte criterii (limba, 
legislaţia, criteriul politic etc.). Pe baza acestui criteriu, întreprinderile producătoare pot 
organiza, de pildă, două sectoare – unul pentru piaţa internă, altul pentru piaţa externă. Similar, 
pentru întreprinderile acţionând numai pe piaţa internă, se pot constitui sectoare distincte pentru 
activităţile desfăşurate în cadrul pieţei urbane şi rurale25. Directorul comercial la nivel naţional 

 
23 Virgil Balaure, op. cit., p. 526. 
24 Philip Kotler, Kevin L.Keller, Managementul marketingului, ediţia a V-a, Editura Teora, 2008, p. 1028. 
25 Virgil Balaure, op. cit., p. 545. 
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poate coordona patru directori comerciali regionali, care, la rândul lor, coordonează şase 
manageri de zonă, care pot coordona şi ei opt manageri districtuali ce au în subordine zece 
agenţi de vânzări.26 

 

III. Organizarea după criteriul produselor şi al mărcii 
Această structură de management al produselor sau al mărcilor este de obicei adoptată 

de firmele care produc o mare varietate de bunuri şi de mărci. Managerul de produs este cel care 
îi coordonează pe managerii categoriilor de produse, aceştia coordonând la rândul lor activitatea 
managerilor care se ocupă de produsele şi mărcile individuale. 

Structura organizatorică de management al produselor şi mărcilor poartă uneori 
denumirea de sistem radial: figurativ vorbind, managerul de mărci sau produse se află în centrul 
structurii organizatorice, de la care pleacă legături spre diverse alte departamente ca spiţele unei 
roţi.27 

Câteva dintre îndatoririle pe care le au managerii de produse sau mărci ar fi: 
• Elaborarea unei strategii competitive pe termen lung pentru produs. 
• Întocmirea unui plan anual de marketing şi a unei prognoze a vânzărilor. 
• Conlucrarea cu agenţiile de publicitate şi de merchandising, pentru a crea reclame, 

programe şi campanii. 
• Stimularea susţinerii produsului de către forţa de vânzări şi de către distribuitori. 
• Strângerea continuă a informaţiilor de marketing despre performanţa pe piaţă a 

produsului, despre atitudinea clienţilor şi a distribuitorilor şi despre probleme şi ocazii nou-
apărute pe piaţă. 

• Iniţierea unor îmbunătăţiri ale produsului, care să satisfacă nevoile în continuă 
schimbare ale pieţei. 

O a doua posibilitate în cazul organizării pe criteriul produselor este înlocuirea 
managerilor de produs cu echipe de produs. În acest caz, se regăsesc trei tipuri de structuri ale 
echipei de produs: echipa de produs verticală, echipa de produs triunghiulară, echipa de produs 
orizontală. 

A treia posibilitate de organizare o reprezintă eliminarea posturilor de manager pentru 
produsele minore şi repartizarea acestor produse în sarcina managerilor rămaşi în poziţii. 
Această soluţie este aplicabilă acolo unde două sau mai multe produse se adresează unui set 
asemănător de nevoi. 

Cea de-a patra posibilitate este introducerea managementului categoriilor, în care 
compania se concentrează pe categorii, nu pe produse, pentru a-şi gestiona mărcile proprii.  

O ultimă etapă este aceea în care organizaţia se concentrează exclusiv asupra unei nevoi 
fundamentale a clientului. Astfel, unele firme au trecut de la sistemul de management al 
mărcilor la cel de management al categoriilor şi apoi la stadiul nou, numit „managementul 
nevoii clientului”.28  

 

IV. Organizarea după criteriul pieţelor şi al apartenenţei clienţilor 
Organizarea după criteriul pieţelor devine oportună atunci când clienţii aparţin mai 

multor grupuri diferite de utilizatori care au preferinţe şi practici de cumpărare diferite. 
Managerul de pieţe coordonează mai mulţi manageri de piaţă, care sunt denumiţi şi manageri de 
dezvoltare a pieţei, specialişti de piaţă sau specialişti de ramură. Managerii de piaţă care 
răspund de pieţe importante ar putea să aibă în subordine directă specialişti din cadrul 
sectoarelor funcţionale. 

 
26 Philip Kotler, Kevin L.Keller, op. cit., p. 1028-1029. 
27 Idem, p. 1029-1030. 
28 Idem, p. 1033. 
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Managerii de piaţă sunt cadre administrative ce au sarcini similare managerilor de 
produs. Aceştia elaborează planuri anuale şi pe termen lung pentru piaţa de care se ocupă, 
eforturile lor fiind apreciate în funcţie de indicatorii de creştere şi de profitabilitate ai pieţei. 
Avantajul acestui tip de organizare constă în faptul că activitatea de marketing este organizată în 
aşa fel încât să satisfacă nevoile unor grupuri distincte de clienţi, în loc să fie concentrată pe 
funcţiile de marketing, pe regiuni sau pe produse.  

În cadrul unei organizări după criteriul apartenenţei clienţilor, firmele se pot organiza 
astfel încât să înţeleagă şi să se adreseze cerinţelor clienţilor individuali, mai degrabă decât celor 
ale pieţei de masă sau chiar ale segmentelor de clienţi.29 

 

V. Organizarea pe baza unor criterii mixte (în matrice) de produs şi de piaţă 
Această structură este adoptată în general de către firmele care produc multe bunuri 

destinate unui număr mare de pieţe. Astfel, în cadrul unei asemenea structuri, managerii de piaţă 
sunt consideraţi marketeri principali, iar managerii de produs sunt consideraţi furnizori. 

Organizarea de management mixtă şi-a câştigat adepţi, deoarece firmele asigură 
contextul adecvat de care are nevoie o structură mixtă pentru a da rezultate foarte bune: 
organizaţii plafonate ca structură şi flexibile, alcătuite din echipe concentrate pe procesele de 
activitate care intersectează în plan orizontal funcţiile firmei.30  

 
VI. Organizarea pe divizii specializate 
Acest tip de organizare este adoptat de firmele cu mai multe produse şi mai multe pieţe 

care se dezvoltă, acestea transformând structurile organizatorice mai mari de produs sau de piaţă 
în divizii separate. Diviziile îşi înfiinţează propriile departamente şi servicii, ceea ce ridică 
următoarea problemă: Care dintre serviciile şi activităţile de marketing ar trebui păstrate în 
cadrul sediului central al companiei? 

Indiferent cât de formalizat ar fi marketingul corporativ, anumite activităţi trebuie să se 
desfăşoare numai „de sus în jos” în cadrul organizaţiei.  

 
Atribuţiile compartimentului de marketing 
Atribuţiile compartimentului de marketing se înscriu în sfera proceselor şi acţiunilor prin 

intermediul cărora întreprinderea se implică în sistemul relaţiilor din cadrul mediului 
economico-social în care-şi desfăşoară activitatea şi, în primul rând, cu piaţa. Mulţimea şi 
diversitatea acestora sunt determinate de amploarea activităţilor desfăşurate de întreprindere, de 
profilul său şi domeniul în care acţionează, de frecvenţa contactelor cu ceilalţi agenţi economici, 
de aria geografică în care este prezentă cu produsele şi serviciile sale, de personalul cuprins în 
activităţile de marketing şi competenţele cu care este învestit etc.31   

În funcţie de politica de marketing a firmei, sfera atribuţiilor unui compartiment de 
marketing poate fi mai largă sau mai restrânsă, de regulă delimitarea acestora făcându-se prin 
structurarea lor pe principalele domenii ale activităţii de marketing. Astfel, oricărui 
compartiment de marketing îi revin următoarele atribuţii, împărţite în funcţie de activităţile de 
marketing întreprinse: 

• Activităţi desfăşurate pentru elaborarea şi fundamentarea programelor de marketing: 
formularea obiectivelor urmărite de întreprindere şi stabilirea strategiilor şi tacticilor necesare în 
atingerea acestora; elaborarea politicii generale de marketing şi a strategiei de piaţă pentru 
activitatea curentă sau pentru situaţii neprevăzute ale evoluţiei pieţei; controlul şi evaluarea 
executării programelor de marketing. 

 
29 Philip Kotler, Kevin L.Keller, op. cit., p. 103. 
30 Idem, p. 1035. 
31 Virgil Balaure, op. cit., p. 533. 
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• Activităţi desfăşurate în sfera cercetărilor de marketing: cercetarea mediului intern şi 
extern al întreprinderii; studierea nevoilor şi a comportamentului consumatorilor;  efectuarea de 
previziuni de marketing; cercetări pentru fundamentarea politicii de marketing, a strategiei de 
piaţă şi a mixului de marketing; cercetări necesare elaborării riguroase a programelor de 
marketing, dar şi pentru evaluarea performanţelor realizate. 

• În procesul fundamentării deciziilor, compartimentul de marketing are rol de organ de 
sinteză, având drept sarcină coordonarea activităţilor desfăşurate în celelalte compartimente. 

• De asemenea, compartimentul de marketing joacă un important rol în atingerea 
obiectivelor strategice, dar şi în domenii precum cercetare-dezvoltare produse, utilizarea 
sistemelor informaţionale de marketing, servicii ş.a. 

 

Relaţiile compartimentului de marketing 
În concepţia de marketing, toate departamentele trebuie să gândească lucrurile prin 

prisma orientării spre client şi să colaboreze pentru satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor acestuia.  
Relaţiile compartimentului de marketing, atât cu conducerea întreprinderii, cât şi cu 

celelalte componente ale structurii sale organizatorice, sunt, la rândul lor, de o mare 
complexitate. Practic, în cadrul acestora se regăsesc toate tipurile de relaţii evidenţiate de teoria 
managementului – relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale şi de stat major), de cooperare şi 
control.32  

Relaţiile ierarhice apar în raport cu conducerea întreprinderii, fiind, în esenţă, de 
subordonare. Compartimentul de marketing îndeplineşte sarcinile primite numai de la 
conducerea întreprinderii în conformitate cu atribuţiile ce-i revin prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare a întreprinderii. 

Relaţiile funcţionale apar în raporturile compartimentului de marketing cu celelalte 
compartimente, materializându-se în transmiterea de către acestea a unor indicaţii, prevederi, 
prescripţii, informaţii din cadrul obiectului propriu de activitate. Prin acest tip de relaţii se asigură 
viziunea unitară necesară în abordarea problemelor de piaţă de către unitatea economică. 

Relaţiile de stat major apar în raport cu conducerea şi se exprimă prin delegarea de 
către aceasta a unor atribuţii compartimentului de marketing, atribuţii care vizează soluţionarea 
unor probleme ce afectează celelalte compartimente. Compartimentul de marketing ocupă 
poziţia de „filtru”, în cadrul său realizându-se convertirea informaţiilor în decizii care sunt 
supuse spre aprobare organelor de decizie. 

Relaţiile de cooperare se manifestă, în raporturile cu celelalte compartimente, în 
acţiunile de fundamentare a deciziilor. Cooperarea se manifestă însă cu preponderenţă în 
procesul îndeplinirii măsurilor stabilite pentru atingerea obiectivelor strategice. Ea este impusă 
de necesitatea ca aceste măsuri să fie înţelese şi aplicate unitar de către compartimentele 
operative. În practică, aceste relaţii se materializează într-un contact permanent între 
compartimentul de marketing şi compartimentele operative, având drept scop, pe de o parte, 
acordarea de asistenţă de specialitate pentru realizarea măsurilor stabilite, pe de altă parte, 
obţinerea informaţiilor necesare controlului realizării programelor de marketing.33      

Adesea, în activitatea practică, apar unele conflicte sau stări tensionate între 
compartimentul de marketing şi celelalte elemente ale structurii organizatorice, stări generate de 
capacitatea slabă a specialiştilor în marketing de a comunica eficient cu specialiştii din 
domeniul tehnic. Drept urmare, relaţiile dintre cele două părţi pot îmbrăca diferite forme: 
antagonism latent, caracterizat printr-o anumită ignorare reciprocă, fără crearea unor conflicte 
veritabile, cu o slabă comunicare şi interacţiune între cele două părţi; antagonism militant, 

 
32 Virgil Balaure, op. cit., p. 540. 
33 Idem, p. 540. 
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caracterizat printr-o neîncredere reciprocă şi slabă capacitate de colaborare; armonie, specifică 
unei stări normale ce trebuie să existe într-o societate, dar care se întâlneşte, din păcate, la mai 
puţin de jumătate din numărul întreprinderilor; ea presupune un respect mutual între cele două 
părţi şi o înţelegere deplină a limitelor şi dificultăţilor fiecăreia.34  

Relaţiile de control apar doar situaţional, fie în raport cu organele aflate la nivele 
ierarhice superioare, fie cu celelalte compartimente, în acest caz compartimentul de marketing 
acţionând în numele conducerii. 

În virtutea tuturor acestor relaţii şi a atribuţiilor ce-i revin, compartimentul de marketing 
contribuie efectiv la orientarea activităţii economice în concordanţă cu cerinţele şi dinamica 
mediului economico-social numai în măsura în care îi este asigurat un statut cel puţin tot atât de 
important cum este cel conferit celorlalte funcţii generale, ceea ce-i determină o anumită 
autonomie, creând totodată condiţiile implementării opticii de marketing în întreaga activitate 
desfăşurată de întreprindere.35 

 
3.5. Organizarea sistemului informaţional de marketing 

Pentru a produce valoare superioară şi satisfacţie pentru consumatori, companiile au 
nevoie mereu de informaţii, programele de marketing bune începând printr-o înţelegere adâncă 
a nevoilor şi dorinţelor consumatorilor. Companiile au nevoie, de asemenea, de informaţii 
detaliate despre competitori, distribuitori şi despre alţi actori şi alte forţe de pe piaţă. 

În mediul de astăzi, aflat în continuă schimbare, directorii au nevoie de informaţii de 
actualitate pentru a lua hotărâri corecte. De asemenea, datorită exploziei recente din tehnologia 
informaţiei, companiile pot genera informaţie în cantităţi mari. De fapt, directorii de azi primesc 
adesea prea multe informaţii. Majoritatea comercianţilor nu vor însă mai multe informaţii, ci 
informaţii de mai bună calitate. Companiile trebuie să proiecteze sisteme eficiente de informaţii 
de marketing pentru a da directorilor informaţiile corecte, în forma corectă, la momentul 
oportun, permiţându-le astfel să ia hotărâri mai bune. 

Un Sistem Informaţional de Marketing (SIM) constă în oameni, echipamente şi 
proceduri menite să adune, să sorteze şi să analizeze informaţiile necesare luării unor hotărâri de 
marketing. 

Sistemul informaţional de marketing este de ajutor, în principal, directorilor companiei. 
Totuşi, el poate oferi informaţii şi partenerilor externi, cum ar fi furnizori sau agenţii de servicii 
de marketing. Un SIM bun combină ceea ce utilizatorii de informaţie ar vrea să aibă cu ceea ce 
le trebuie cu adevărat şi cu ceea ce este fezabil de oferit. Compania începe prin intervievarea 
directorilor pentru a afla ce informaţii ar dori aceştia.  

SIM trebuie să monitorizeze mediul de marketing cu scopul de a oferi comercianţilor 
informaţiile necesare pentru a lua hotărâri de marketing importante. 

Sistemul informaţional constituie o parte componentă indispensabilă a conducerii 
ştiinţifice a activităţi economice şi a fundamentări prin prognoze a viitorului. Rolul său 
fundamental este deci acela de a permite activitatea de conducere curentă şi de perspectivă.36 

Sistemul informaţional se interpune între sistemul decizional şi sistemul operativ, având 
drept scop asigurarea informaţiilor necesare managementului de la nivel superior, reprezentând 
în acelaşi timp un mijloc de comunicare între celelalte două sisteme37. Sistemul informaţional 
nu trebuie văzut doar ca o interfaţă între sistemul operativ şi sistemul de conducere, ci şi ca un 
element de legătură a mediului intern al firmei cu cel extern lui (mediul financiar, bancar, 

 
34 Virgil Balaure, op. cit., p. 542. 
35 Ibidem. 
36 Silvia Olaru, Marketing. Teorie şi aplicaţii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006, p. 33. 
37 G.Şoavă, Anca Mehedinţu, R.Buşe, Sisteme informatice pentru afaceri, Editura Universitaria, Craiova, 

2002, p. 22. 



economic etc.). Scopul principal al sistemului informaţional de marketing este de a furniza 
fiecărui utilizator, în funcţie de responsabilităţile şi de atribuţiile sale, toate informaţiile necesare. 

Un sistem informaţional modern trebuie să asigure: informarea la toate nivelele, operati-
vitatea informaţiilor, selectarea informaţiilor, adaptabilitatea la modificări (modificarea cererilor 
de informaţii, a datelor de intrare, a structurii organizatorice, a metodelor de prelucrare a datelor). 

Informaţia furnizată de către sistemul informaţional trebuie să se caracterizeze prin: 
– acurateţe şi realitate – informaţia furnizată trebuie să reflecte cât mai fidel realitatea, 

printr-o evaluare corectă; 
– concizie – informaţia trebuie să ofere plusul de cunoştinţe la obiect, succint, 

evitându-se elementele nerelevante; 
– relevanţă – informaţia trebuie să ofere acele elemente de cunoaştere de care 

decidentul are nevoie pentru soluţionarea unei probleme; 
– consistenţă – informaţia trebuie să fie densă, lipsită de elemente needificatoare pentru 

problema studiată; 
– oportunitate – informaţia trebuie să parvină utilizatorului în timp util pentru a-i servi 

la fundamentarea deciziei sale; 
– accesibilitate – vizează uşurinţa obţinerii informaţiei dorite, cu limitările impuse de 

gradul de confidenţialitate şi drepturile de acces ale utilizatorului; 
– forma de prezentare adecvată – informaţia trebuie oferită utilizatorului într-o manieră 

relevantă, astfel încât acesta să o recepteze rapid şi corect; 
– cost corespunzător în raport cu valoarea acesteia. 
Concepţia de marketing presupune astfel, în primul rând, accesul la un cât mai bogat 

volum de informaţii asupra pieţei pe care întreprinderea îşi desfăşoară sau intenţionează să-şi 
desfăşoare activitatea. Conducerea proceselor de marketing se desfăşoară într-o ambianţă în 
care cererea este nestructurată şi dominată de elemente dinamice de incertitudine şi de o 
complexitate, care poate fi simplificată numai atunci când dispunem de cunoştinţe suficiente. 

Un sistem informaţional de marketing poate fi definit, în general, ca un ansamblu de 
persoane, maşini, echipamente şi proceduri care coacţionează, în vederea culegerii, analizei şi 
prezentării de fluxuri informaţionale destinate să servească drept bază pentru activitatea de 
decizie în domeniile specifice de marketing. 

Luate în sine, datele informative nu au nicio valoare şi se prezintă ca o materie inertă. 
Ele prezintă importanţă, întrucât servesc ca bază pentru o conducere în diferite domenii de 
aplicaţie ale marketingului internaţional. 

Sistemul informaţional necesar deciziilor de marketing poate fi descris prin trei 
subsisteme corelate sub forma unor blocuri de transformare, în care ieşirile reprezintă modul de 
utilizare a datelor, iar intrările, sursa de provenienţă a informaţiilor. 

Cele trei blocuri arată componentele unui sistem informaţional de marketing (fig.1).  
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Fig. 1. Sistem informaţional de marketing 

Sursa: Silvia Olaru, Marketing. Teorie şi aplicaţii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006, p. 34. 
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Primul subsistem priveşte informaţiile interne, operative şi contabile pe baza cărora 
conducerea este alimentată cu date care exprimă şi măsoară activitatea curentă şi realizările ei 
(rapoarte şi informări cu referire la comenzi, vânzări, cheltuieli, stocuri, încasări, factori etc.). 

Al doilea subsistem cuprinde mijloacele prin care conducerea este ţinută la curent cu 
evenimentele ce au loc pe piaţă şi în mediul ambiant, aceste informaţii fiind distribuite factorilor 
de decizie de la toate nivelele, asigurându-se că aceştia îşi vor procura informaţii suplimentare 
pe alte căi. Informaţiile diseminate factorilor de decizie de către întreprindere privesc de obicei 
date statistice oficiale sau culese din reviste de specialitate, studii de piaţă, publicitate etc. 

Al treilea subsistem se referă la date obţinute prin cercetări de marketing efectuate de 
întreprindere sau achiziţionate de la institute specializate de cercetări. Sarcina acestui subsistem 
este de a colecta, evalua şi raporta informaţiile necesare factorilor de conducere pentru 
elaborarea deciziilor şi rezolvarea problemelor. Tot în această categorie intră şi metodele 
analitice-matematice şi operaţiile complexe de marketing în vederea perfecţionării sau 
optimizării acestora din urmă. 

Etapele informaţionale 
Etapele de realizare a unui sistem informaţional de marketing sunt următoarele:  
I. Observarea fenomenelor din domeniul propus a fi studiat, care necesită: 
– să se facă mai întâi o delimitare strictă a problemei de cercetat; 
– să se selecţioneze informaţiile cele mai utile în funcţie de sursele cele mai adecvate. 
A. Delimitarea problemei de cercetare cere, în primul rând, să se facă o definire clară a 

problemei studiate, în vederea concentrării eforturilor şi atenţiei. În al doilea rând, după ce a fost  
definită problema, va trebui să vedem ce tipuri de informaţii este necesar să strângem şi să le 
examinăm. Astfel, se poate imagina o schemă generală, care poate fi particularizată de la caz la 
caz: 

Din această schemă rezultă că: 
1. Pentru o ramură industrială se cercetează: produsele sale, volumul şi valoarea lor; 

firmele reprezentative, dimensiunile lor, puterea lor financiară, fondurile disponibile şi 
legăturile pe care le au cu alte firme (adeseori transnaţionale, bănci etc.); localizarea geografică 
a industriei, legătura cu materiile prime şi pieţele de desfacere, transportul şi preţurile 
produselor. 

2. Pentru firmele producătoare: vechimea, dimensiunea şi ritmul de dezvoltare; relaţii cu 
alte firme; produse, resurse financiare, profituri, avantaje, oferte; cadrul legii de organizare şi 
controlul conducerii; planul de organizare a administraţiei sale. 

3. Pentru produsele fabricate – tipurile de produse (gama de sortimente) şi 
caracteristicile lor; procesul tehnologic de fabricaţie, consumuri specifice, capacităţi de 
producţie, gradul de utilizare, proiecte de investiţi, tehnologii şi capacităţi, valoarea lor; 
existenţa produselor substituite şi calităţile lor comparative; caracteristicile produsului de primă 
importanţă pentru desfacerea sa; dacă produsul este standardizat, variaţii de model, dimensiunea 
şi alţi parametri. 

4. Pentru ambalaj: cererea specială de ambalare a produsului; materialul şi tipul 
ambalajului; culoarea, caracteristici; dimensiunile ambalajului. 

5. Pieţele de desfacere: folosirea produselor (destinaţia lor); tipurile de consumatori 
(firme sau persoane) care cumpără sau consumă produsul  localizarea geografică a principalelor 
pieţe ale produsului; caracteristicile pieţelor mai importante şi ale cumpărătorilor în cadrul lor; 
natura cererii, elastică sau inelastică, sezonieră, ciclică; vânzările recente ale produsului, 
comparate cu produsele concurenţei şi caracteristicile pieţei. 

5. Distribuţia produsului: canale de distribuţie folosite; gradul de extindere a reţelei de 
distribuţie pe suprafaţă şi intensitate de desfacere; politică de distribuţie (desfacere); uzanţe. 



7. Preţuri şi eficienţă: preţuri curente ale firmelor producătoare concurente; varietăţi 
speciale sau sezoniere de preţuri; marje acordate distribuitorilor sau agenţilor. 

8. Metode de promovare: personalul de vânzători şi instruirea lor; cheltuieli de 
publicitate şi reclamă; metode speciale de publicitate şi reclamă; strategia de promovare a 
desfacerilor, sincronizarea şi dimensiunile companiilor de promovare; activitatea de relaţii 
publice; coordonarea cu eforturile de marketing. 

B. Selecţionarea informaţiilor. În ceea ce priveşte caracterizarea situaţiei economice a 
unei ţări, datele furnizate de informaţii se grupează după următoarea schemă şi ordine de 
prospectare orizontală; industria, agricultura, construcţii, transportul, structura socială şi nivelul 
de trai, piaţa internă, comerţul exterior, balanţa de plăţi şi politica comercială, locul României în 
comerţul ţării respective (faţă de terţi). 

În cazul individualizării exportului unui anumit produs într-o ţară, se face o prospectare 
în adâncime, pe verticală, culegându-se informaţii privind: a) necesarul de import – firme – 
concurenţă; b) practicile comerciale; c) condiţiile de decontare; d) propaganda şi reclama co-
mercială; e) asigurarea de garanţii de credit; f) ponderea terţilor referitor la produsul respectiv. 

II. Asamblarea informaţiilor constă în combinarea informaţiilor având ca sursă 
materialele scriptice cu informaţiile (la rândul lor şi ele consemnate şi fixate pe măsura obţinerii 
lor) obţinute cu prilejul tratativelor delegaţiilor, cu alte cuvinte, informaţiile obţinute „pe viu”. 

Sursele de informaţii primare şi secundare (interne şi externe) sunt prezentate în fig. 2.           
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Fig. 2. Sursele de informare 
Sursa: Silvia Olaru, Marketing. Teorie şi aplicaţii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006, p. 37. 
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În vederea elaborării studiilor de conjunctură de piaţă şi marketing, cercetătorul 
foloseşte două categorii de surse de informaţii: 

– informaţii primare; 
– informaţii secundare. 
Utilizarea surselor de informaţii în vederea adoptării deciziilor se face în mod diferit de 

la ţară la ţară şi de la întreprindere la întreprindere, în funcţie de necesităţi, posibilităţi şi gradul 
în care se aplică conceptul de marketing în activitatea practică. Informaţiile primare se obţin din 
surse proprii cercetătorului prin interviuri, sondaje, anchete, panelul, testul şi experimentul. 

 
Prelucrarea informaţiilor 
Aşa după cum arătam, în prezent, datorită multitudinii informaţiilor, pe de o parte, iar pe 

de altă parte, din necesitatea ca prelucrarea acestor informaţii să se facă într-un timp cât mai 
scurt şi operativ, s-a impus tot mat mult în activitatea de comerţ exterior şi marketing utilizarea 
calculatoarelor. Avantajele acestora faţă de tehnica mecanografică constau în superioritatea 
programului înregistrat, în viteza de lucru şi transmitere a informaţiilor extrem de mare. 
Calculatoarele nu reprezintă însă o soluţie care să rezolve orice, ci numai un ajutor preţios în 
activitatea cercetătorului, pe care acesta nu-l poate înlocui. 

În prezent, calculatoarele şi-au dovedit cu prisosinţă utilitatea în comerţul exterior, fiind 
în măsură să efectueze lucrări:  

– statistice; 
– de observare şi cercetare operaţională; 
– cu privire la studiul debuşeelor. 
Lucrări statistice. Furnizând date statistice calculatorului, acesta ne stă la dispoziţie în 

orice moment, graţie memoriei sale, cu serii statistice, uşurând munca de cercetare. 
În domeniul comerţului exterior, pe plan naţional, întocmirea unei balanţe necesită, cu 

mijloacele obişnuite, un timp deosebit de lung şi, în plus, situaţia nu reflectă modificările care 
intervin, trebuind, deseori, să fie luată de la început. Graţie calculatorului, se pot întocmi o 
balanţă de structură a schimburilor externe, precum şi o balanţă pe ţări, continuă şi la zi. 

Lucrări de observare şi cercetare operaţională. Calculatorul permite ţinerea unei 
evidenţe a preţurilor, tarifelor vamale, politicilor comerciale, corespondenţei dintre diversele 
nomenclaturi aparţinând diverselor ţări etc. 

Lucrări cu privire la studiul debuşeelor pentru controlarea comerţului exterior – licenţe 
de export-import, certificate de origine, vize, tehnice etc.; calculatorul se bazează pe informaţia 
statistică şi supravegherea operaţiunilor. Sistemul tradiţional este greoi şi necesită timp. 
Utilizarea calculatorului rezolvă aceste probleme, făcând posibilă înregistrarea produselor im-
portate şi exportate pe sortimente, ţări de origine şi de destinaţie. Pentru produsele de mare 
importanţă, se creează astfel posibilitatea unei urmăriri şi analize rapide. Se poate asigura, cu o 
mai mare eficacitate şi operativitate, intervenţia ministerelor şi organelor economice de resort. 

Analizarea şi folosirea optimă a datelor individuale despre clienţi prezintă probleme 
speciale. Multe companii au achiziţionat sau au dezvoltat tehnici de software şi de analiză 
speciale, numite organizarea relaţiilor cu clienţii pentru integrarea şi aplicarea datelor 
numeroase din bazele de date. Organizarea Relaţiilor cu Clienţii (ORC) constă în programe 
sofisticate şi instrumente analitice care integrează informaţiile din toate sursele, le analizează în 
profunzime şi aplică rezultatele, pentru a construi relaţii, mai puternice, cu clienţii.38 

Organizarea relaţiilor cu clienţii integrează tot ceea ce departamentul de vânzări, de 
servicii şi echipele de marketing ştiu despre clienţi pentru a oferi o privire completă asupra 
relaţiilor cu aceştia. Ea adună, analizează şi oferă acces rapid la informaţiile despre clienţi 

 
38 Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing – An Introduction (sixth edition), Prentice Hall, Pearson 

Education International, New Jersey, SUA, 2003, p. 175. 
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adunate din diferite surse. Companiile folosesc analiza ORC pentru a analiza valoarea clienţilor 
individuali, a-i identifica pe cei mai buni şi a adapta produsele pentru fiecare client. 

Analiştii ORC dezvoltă baze de date şi folosesc tehnici sofisticate de sondare pentru a 
descoperi bogăţiile din bazele de date despre clienţi. Un depozit de date este un depozit 
electronic al unei companii conţinând informaţii despre clienţi – o bază centralizată de date care 
trebuie căutată. Scopul ei nu este de a strânge informaţii, ci este acela de a permite directorilor 
să integreze informaţiile pe care compania deja le are. Apoi, odată ce datele sunt adunate pentru 
analiză, compania foloseşte tehnici de sondare pentru a scoate la lumină descoperiri interesante 
despre clienţi. 

Trebuie făcută precizarea că, în ceea ce priveşte cercetările de marketing, acestea sunt 
necesare atât pentru organizaţiile mari, cât şi pentru organizaţiile mici. Chiar şi micile 
organizaţii au nevoie de informaţii despre piaţă.  

Directorii întreprinderilor mici şi ai organizaţiilor nonprofit cred adesea că cercetarea de 
marketing se poate desfăşura numai de către experţii din marile companii, cu bugete de 
cercetare mari. Deşi studiile de cercetare pe scară largă depăşesc bugetele majorităţii 
întreprinderilor mici, multe dintre tehnicile de cercetare de marketing pot fi folosite şi de 
organizaţiile mai mici într-un mod mai puţin formal şi cu cheltuieli mici sau inexistente. 

Directorii întreprinderilor mici sau ai organizaţiilor nonprofit pot obţine informaţii de 
marketing bune prin observarea a ceea ce se întâmplă în jurul lor, pot organiza sondaje 
informale folosind eşantioane mici, pot iniţia şi propriile lor experimente simple. 

Deci, strângerea de date secundare, observaţiile, sondajele şi experimentele pot fi 
folosite eficient şi de micile întreprinderi cu buget redus.   

În ceea ce priveşte cercetarea de piaţă internaţională, aceasta are unele particularităţi. 
Analiştii pieţelor internaţionale folosesc aceiaşi paşi ca şi analiştii interni, începând cu definirea 
problemei de cercetare şi până la dezvoltarea unui plan de cercetare pentru a interpreta şi 
raporta rezultatele. Totuşi, aceşti analişti se confruntă adesea cu mai multe probleme. În vreme 
ce analiştii interni se ocupă de pieţe relativ omogene dintr-o singură ţară, analiştii internaţionali 
se ocupă de pieţe diferite din ţări diferite. Aceste pieţe adesea variază în ceea ce priveşte 
dezvoltarea economiei, cultura, obiceiurile şi cumpărarea. 

Unele dintre cele mai mari servicii de cercetare internaţionale operează în multe ţări. De 
exemplu, AC Nielsen, cea mai mare companie de cercetare de marketing, are sedii în peste 100 
de ţări. Şi peste 47% din veniturile primelor  25 de firme de cercetare provin din afara ţării lor.39 
Totuşi, majoritatea firmelor de cercetare operează doar în câteva ţări. Astfel, chiar atunci când 
datele secundare sunt disponibile, ele trebuie obţinute din mai multe surse, în funcţie de ţară, 
ceea ce face informaţiile greu de combinat sau comparat. 

Din cauza rarităţii datelor secundare de încredere, analiştii internaţionali trebuie să îşi 
culeagă adesea propriile date principale. Din nou, aici, cercetătorii se confruntă cu probleme 
inexistente la nivel intern. Astfel, poate fi dificil să se dezvolte eşantioane adecvate. Diferenţele cul-
turale de la ţară la ţară cauzează probleme suplimentare analiştilor internaţionali. Cel mai evident 
obstacol este limba. Consumatorii din diferite ţări diferă şi în ce priveşte atitudinile lor faţă de cer-
cetarea de piaţă. Oamenii dintr-o ţară pot fi dispuşi să răspundă, spre deosebire de cei din altă ţară.  

În ciuda acestor probleme, dezvoltarea recentă a marketingului internaţional a rezultat şi 
dintr-o folosire crescută a cercetării de marketing. Companiile globale nu au de ales decât să 
conducă asemenea cercetări. Deşi costurile asociate cu cercetarea internaţională sunt ridicate, 
costurile de a nu apela la ea sunt şi mai mari, dacă, de exemplu, considerăm oportunităţile 
pierdute. Odată recunoscute, multe dintre problemele asociate cu cercetarea internaţională de 
marketing pot fi depăşite sau evitate. 

 
39 Philip Kotler, Gary Armstrong, op. cit., p. 180. 
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Majoritatea cercetărilor de piaţă aduc beneficii atât companiei sponsor, cât şi 
consumatorilor. Companiile află mai multe despre nevoile consumatorilor, iar aceasta se 
concretizează în multe produse şi servicii îmbunătăţite. Totuşi, folosirea inadecvată a cercetării 
poate să facă rău sau să enerveze consumatorii. Două probleme majore pot fi întâlnite în cazul 
cercetărilor de marketing: invadarea intimităţii consumatorului şi folosirea inadecvată a 
descoperirilor cercetării. 

 
3.6. Studierea pieţei 

Orice organizaţie, pentru a răspunde cât mai fidel cerinţelor formulate de către clienţii 
săi, şi, eventual, pentru a le putea influenţa, trebuie, mai întâi de toate, să cunoască foarte bine 
aceste cerinţe şi să le anticipeze înaintea concurenţei. Pe scurt, aşa poate fi definit obiectivul 
unui studiu de piaţă. Studiul de piaţă reprezintă punctul de plecare în adoptarea deciziilor în 
interiorul tuturor organizaţiilor. 

În procesul de studiere a pieţei, alături de studierea cererii, a ofertei, a preţurilor, 
studierea circuitelor informaţionale se constituie într-un element la fel de important. 

Studiul pieţei constă în culegerea informaţiilor referitoare la categoriile de public ce o 
alcătuiesc. Orice studiu de piaţă are drept scop rezolvarea unei probleme de marketing sau 
luarea unei decizii. Drept urmare, volumul şi natura informaţiilor necesare depind de tipul 
problemei la care urmează să se răspundă. 

Informaţiile utile în cadrul unui studiu de piaţă pot fi clasificate în trei mari categorii: 
1. Informaţii privind „caracteristicile externe” ale publicului. În această categorie 

sunt incluse anumite informaţii referitoare la „caracteristicile externe” ale: consumatorilor, 
vânzătorilor, distribuitorilor, producătorilor etc., şi anume: numărul lor; repartiţia geografică a 
acestora; repartiţia lor în funcţie de o serie de criterii cum ar fi: sexul, vârsta, nivelul de instruc-
ţie, nivelul de venit, categoria socioprofesională – în cazul consumatorilor. Aceste informaţii 
sunt, în general, uşor de descoperit şi cuantificat. De obicei, sunt obţinute prin intermediul unor 
studii documentare. 

2. Informaţii vizând comportamentul efectiv al publicului. A doua mare categorie de 
informaţii referitoare la un anumit public se referă la modul în care acesta se comportă, 
acţionează în mod efectiv, descriu „ceea ce face” publicul în cauză. Cu caracter de exemplu, 
vom menţiona în continuare câteva dintre cele mai frecvente comportamente analizate în cadrul 
studiilor de piaţă: 

– comportamentul de consum şi de utilizare. Atunci când ne interesează publicul 
consumator (sau utilizator) al unui produs, întrebările la care ar trebui să răspundem sunt 
următoarele: Cine consumă / utilizează ? Unde se desfăşoară consumul? Când se consumă? Ce 
se consumă? Cât se consumă ?;  

– comportamentul specific cumpărării, încercând să răspundem la următoarele întrebări: 
Cine, Când, Unde, Cât cumpără ?, Cine ia decizia de cumpărare ?; 

– comportamentul în legătură cu informaţiile. Acest tip de comportament este important 
în cadrul tuturor politicilor de marketing, dar, mai ales, în cazul politicii de comunicare. 
Întreprinderea trebuie să deţină cât mai multe informaţii referitoare atât la clienţii săi actuali, cât 
şi, mai ales, la cei potenţiali. Astfel, studiul de piaţă va preciza cu exactitate modul în care 
clienţii obţin informaţiile referitoare la un anumit produs(la produsul care face obiectul 
analizei); va preciza obiceiurile şi preferinţele clienţilor în legătură cu audierea, vizionarea sau 
lecturarea anumitor suporturi informaţionale; 

– comportamentul profesional al distribuitorilor. Întreprinderile, pentru a-şi formula o 
politică adaptată la cerinţele şi exigenţele distribuitorilor, trebuie să cunoască o serie de 
elemente concrete privind activitatea acestora, şi anume: Care sunt produsele care fac obiectul 
activităţii lor?, De ce spaţii dispun diversele categorii de distribuitori?, Care sunt metodele şi 
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tehnicile de vânzare practicate?, Ce tehnici de negociere sunt utilizate sau preferate de către 
anumiţi distribuitori?; 

– comportamentul concurenţilor. În ceea ce priveşte concurenţa, întreprinderea va fi la 
curent în permanenţă cu strategiile şi metodele utilizate de către aceasta, mai ales, în ceea ce pri-
veşte: produsele propuse; preţurile şi condiţiile de vânzare practicate; circuitele de distribuţie uti-
lizate; organizarea forţei de vânzare proprii; bugetele de promovare de care dispun concurenţii etc. 

3. Informaţii referitoare la mentalitatea publicului. Pentru a putea gestiona în 
condiţii de maximă eficienţă relaţiile sale cu publicul şi, mai ales, pentru a-l putea influenţa, 
întreprinderea trebuie să cunoască nu doar comportamentul efectiv al publicului, ci şi 
comportamentul mental al acestuia. Comportamentele mentale pot fi studiate sub multiple 
aspecte, după cum urmează:  

– nevoi, motivaţii, dorinţe, aşteptări. Elementele menţionate se află la originea 
comportamentului uman, în consecinţă şi la originea comportamentului de consum; 

– notorietatea şi imaginea produselor şi mărcilor. Comportamentul unui individ faţă de 
un anumit produs sau o anumită marcă depinde, în mare măsură, de percepţia pe care individul 
respectiv o are în legătură cu acestea. Percepţia poate fi analizată prin prisma notorietăţii, 
respectiv, a imaginii. 

Notorietatea unui obiect (marcă, întreprindere etc.) se defineşte prin procentajul 
persoanelor (un public determinat) care cunosc acel obiect. Imaginea unui obiect reprezintă 
ansamblul cunoştinţelor, opiniilor, evocărilor care sunt asociate obiectului respectiv de către un 
individ sau un public determinat; 

– atitudini globale. Noţiunea de atitudine este utilizată, în mod frecvent, în sens larg, 
general şi în diverse domenii. Într-un studiu de piaţă, prin atitudini definim judecata de valoare 
pe care un individ o face asupra unui obiect concret. Atitudinea reprezintă modul în care se 
interrelaţionează nevoile, motivaţiile şi aşteptările individului, pe de o parte, cu imaginea în 
legătură cu obiectul considerat, pe de altă parte. Astfel, cu cât imaginea se apropie mai mult de 
nevoile şi aşteptările indivizilor, cu atât atitudinea în legătură cu obiectul respectiv va fi mai 
favorabilă, şi invers. 

 
3.7. Cercetarea ofertei de mărfuri 

Categorie economică complexă, oferta se cere studiată atât ca o masă de mărfuri 
(evaluată cantitativ sau valoric), cât şi ca proces economic în cadrul căruia fluxul de bunuri 
parcurge stadii diferite între etapa producţiei şi cea a consumaţiei, cum sunt cele de 
producţie-marfă, intrări de mărfuri, stocuri, vânzări. 

Până acum, firmele din ţara noastră au acordat o atenţie redusă cercetării situaţiei ofertei 
de mărfuri pe piaţă. În condiţiile economiei de piaţă, creşte însă interesul faţă de cercetările de 
marketing în această privinţă; fiecare firmă este vital interesată să cunoască modul în care piaţa 
îi primeşte produsele, precum şi statutul ofertei întreprinderilor concurente. 

Obiectul cercetării ofertei priveşte cunoaşterea surselor de formare a volumului şi a 
structurii ofertei, a factorilor săi de influenţă, evaluarea dinamicii şi localizării teritoriale, a 
tendinţelor în raportul dintre componentele sale (ca urmare a competitivităţii între produse şi a 
alinierii la exigenţele cererii), stabilirea gradului de învechire economică, adică a „vârstei” 
produselor şi serviciilor ce compun oferta. 

Introducerea aparaturii moderne de calcul şi prelucrare automată a datelor şi a unui 
sistem modern de evidenţă constituie premise metodologice şi materiale pentru asigurarea unei 
informaţii şi unor servicii corespunzătoare în diferite verigi ale distribuţiei. În acest context, 
introducerea codificării mărfurilor cu ajutorul codului cu bare şi a folosirii metodei citirii optice 
cu ajutorul scanner-ului cu lector mobil a modificat semnificaţia inventarului în cadrul politicii 
sortimentale. 



Una dintre cele mai importante direcţii ale cercetării ofertei o reprezintă studierea 
dinamicii acesteia. Investigaţiile au drept obiect, în acest caz, determinarea modificării 
cantitative şi a variaţiei cantitative a ofertei, a diversificării şi înnoirii sortimentale. 

Studierea ofertei cere precizarea proporţiei în care modificările sale de volum se 
datorează dinamicii volumului fizic, schimbărilor în structura pe grupe şi subgrupe, variaţiilor 
preţurilor individuale. Creşterea preţului mediu al unei grupe de mărfuri poate fi datorată fie 
creşterii preţurilor individuale ale unor produse din cadrul grupei, fie modificării structurii 
ofertei, în sensul sporirii ponderii produselor cu preţuri individuale mai mari pe seama reducerii 
corespunzătoare a celor mai ieftine. 

Dinamica ofertei este reflectată şi de intensitatea proceselor de diversificare şi înnoire 
sortimentală. Între aceste două procese nu există însă o corespondenţă biunivocă: primul se 
referă la sporirea gamei utilităţilor din cadrul ofertei, iar al doilea, la obţinerea de produse 
menite să satisfacă superior o anumită trebuinţă. O firmă producătoare de produse zaharoase, 
spre exemplu, poate introduce în fabricaţie în decursul unui an 9 produse noi, retrăgând 
concomitent din producţie alte 14, care nu mai au cerere şi devin nerentabile. În această 
privinţă, structura ofertei, deşi s-a înnoit, s-a restrâns din punct de vedere sortimental. 

Operaţionalizarea celor două direcţii de dezvoltare a ofertei se face cu ajutorul ritmului 
înnoirii sortimentale şi, respectiv, al diversificării sortimentale. Ritmul anual al înnoirii 
sortimentale exprimă, în procente, raportul dintre numărul produselor nou introduse în fabricaţie 
în cursul anului şi cel al produselor existente în producţie la sfârşitul perioadei analizate; ritmul 
anual al diversificării sortimentale exprimă, tot în procente, raportarea diferenţei dintre 
produsele nou introduse şi cele scoase din fabricaţie în respectiva perioadă la numărul de 
produse existente la începutul perioadei. De exemplu, o firmă având în fabricaţie la începutul 
anului 43 de sortimente introduce în producţie în cursul anului 7 noi sortimente şi retrage 4; în 
această situaţie, ritmul de înnoire sortimentală este de: 

15,2%  = 4743
7

−+  × 100, 

iar ritmul de lărgire (diversificare) sortimentală este de: 

6,9 %  =  43
47−  × 100. 

Studierea structurii ofertei urmăreşte stabilirea proporţiilor deţinute de componentele 
acesteia, în raport cu un anumit criteriu de structurare: conţinutul material (mărfuri, servicii sau 
combinaţii ale acestora, cum este cazul ofertei turistice), caracteristicile merceologice, piaţa 
căreia i se adresează, segmentul de consumatori beneficiari ai ofertei, specificul formelor de 
manifestare a cererii (mărfuri de cerere curentă, periodică, rară; mărfuri „problematice” şi 
„neproblematice”; mărfuri de „marcă” şi mărfuri  „anonime”). 

În economia modernă, formarea sortimentului în reţeaua comercială se realizează în 
măsură din ce în ce mai mare după criterii ce ţin de specificul segmentelor de consumatori 
cărora se adresează; aşa au apărut magazinele de tipul „Totul pentru adolescenţi”, „Totul pentru 
călătorie”, „Vânătorul şi pescarul”, „Totul pentru bucătărie” etc. Studierea competitivităţii 
dintre produsele comercializate sub o anumită marcă (de fabrică, de comerţ sau generică) şi cele 
anonime, dar care împreună se adresează satisfacerii aceloraşi trebuinţe, reprezintă o altă 
direcţie a cercetării ofertei, cu implicaţii directe asupra strategiei de piaţă a firmei. 

O direcţie majoră o reprezintă şi studierea „vârstei” ofertei, care permite determinarea 
gradului de „învechire” economică a componentelor sale. 

Cercetarea duratei prezenţei pe piaţă a componentelor ofertei unei firme se realizează cu 
ajutorul ciclului de viaţă al produselor. Termen preluat din demografie, ciclul de viaţă al unui 
produs reprezintă intervalul de timp cuprins între momentul apariţiei sale, ca nouă marfă, pe 
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piaţă şi cel al dispariţiei sale de pe piaţă. Acest interval, mărginit de cele două extreme – 
„naşterea” şi „moartea” produsului – se subdivide într-un anumit număr de etape, diferite ca 
lungime şi intensitate pentru fiecare caz în parte. Ciclul de viaţă se poate reprezentă grafic 
într-un sistem rectangular de axe marcând evoluţia în timp a desfacerilor. Acesta are forma de 
S, şi mai mult sau mai puţin alungită, după caz, asemănându-se până la un punct curbei 
saturaţiei (logistica). De-a lungul acestei curbe se pot distinge o serie de porţiuni ce corespund 
etapelor ciclului de viaţă al mărfii cercetate, respectiv: etapa 0 reprezintă punerea la punct 
(tehnică şi comercială) ; etapa I – lansarea pe piaţă; etapa a II-a – creşterea sau dezvoltarea; 
etapa a III-a – maturitatea; etapa  a IV-a – declinul. Corespunzător fiecărei etape, produsul 
atinge un anumit nivel al desfacerilor. El solicită o anumită politică de marketing, vizând 
caracteristicile sale tehnico-funcţionale şi estetice, condiţionarea şi ambalajul, nivelul preţurilor 
şi formele distribuţiei, o politică promoţională specifică. Toate aceste acţiuni se concretizează 
într-un anumit nivel al cheltuielilor, strâns corelat cu nivelul beneficiarilor. 

Nu există, desigur, o suprapunere între curba ciclului de viaţă a unui produs şi cea a 
firmei care îl fabrică. Aceasta din urmă este rezultanta curbelor de viaţă ale produselor ce 
alcătuiesc profilul firmei, ponderate cu greutatea specifică a fiecărui produs. 

Implicaţiile studierii ciclului de viaţă al produselor prezintă importanţă majoră atât 
pentru firma producătoare, cât şi pentru cea comercială, deschizând perspectiva elaborării unor 
programe de acţiune pe termen lung în raport cu modificarea atitudinii consumatorilor faţă de 
mărfurile respective. De aici apar idei privind relansarea la momentul oportun a unor produse, 
schimbarea destinaţiei acestora prin orientarea lor spre alte segmente de consumatori sau 
întreruperea fabricaţiei, asociată cu lansarea unor articole calitativ superioare. Principalele 
probleme ridicate de acest studiu privesc: determinarea etapelor şi stabilirea factorilor ce 
influenţează durata şi structura ciclului de viaţă; determinarea etapei, din cadrul ciclului, în care 
se află la un moment dat produsul şi estimarea evoluţiei sale ulterioare; valorificarea practică a 
acestor informaţii prin intermediul unei politici de marketing adecvate. 

 
3.8. Investigarea comportamentului consumatorului 

Comportamentul uman este un ansamblu complex de atitudini, motivaţii, decizii, reacţii 
şi manifestări, prin care individul răspunde la stimuli, studiate în scopul înţelegerii firii umane. 
Dezvoltarea unor antipatii, preferinţe, credinţe, preconcepţii, atitudini şi valori face parte din 
dezvoltarea individualităţii omului, acest proces putându-se realiza prin educaţie sau în mod 
natural.  

Pornind de la principiile psihologiei comportamentului consumatorului, s-a dezvoltat o 
ramură a studiului comportamentului uman, intens urmărită de specialiştii în marketing, şi nu 
numai: comportamentul consumatorului. 

Astfel, sfera comportamentului consumatorului cuprinde tocmai aceste elemente ale 
comportamentului uman ce ies în evidenţă atunci când el îşi însuşeşte calitatea de cumpărător şi 
consumator.  

Cercetările din domeniul marketingului au arătat că, în practică, există patru tipuri de 
comportament al consumatorului, în funcţie de modul în care acesta răspunde la stimuli, şi 
anume:  

 comportamentul răspunsurilor de rutină, practicat în cazul achiziţionării de produse 
cu preţ scăzut şi utilizare frecventă; achiziţia acestora nu necesită timp şi efort susţinut pentru 
luarea deciziei de cumpărare; 

 comportament la limită, practicat în cazul achiziţionării unor produse ce necesită timp 
moderat de documentare şi luarea deciziei de cumpărare; 
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 comportament impulsiv, specific achiziţionării unor produse neincluse prealabil             
într-o listă de cumpărături ; acest comportament este determinat de un stimul puternic, în mare 
parte emoţional, direcţionat de o nevoie puternică; 

 comportament extensiv, caracterizat prin decizia de a cumpăra produse scumpe, 
despre care cumpărătorul nu ştie foarte multe, luarea deciziei fiind deci un proces  complex.  

Prin urmare, analiza comportamentului consumatorului este imperativ necesară pentru a 
corela oferta şi cererea. La fel cum cercetarea de piaţă, de exemplu, este o premisă a atingerii 
succesului în cazul proiectării, lansării în producţie sau lansării pe piaţă a unui produs sau 
serviciu, la fel, studierea comportamentului consumatorului este vitală pentru succesul unui 
produs. 

Acest proces de analiză a comportamentului consumatorului constă de fapt în studierea 
modului în care indivizii, grupurile şi organizaţiile aleg, cumpără, utilizează şi abandonează 
bunurile, serviciile şi ideile, în scopul de a-şi satisface nevoile şi dorinţele. Acest demers 
ştiinţific permite în continuare determinarea modului în care unele produse pot fi îmbunătăţite 
iar altele lansate pe piaţă, precum şi stabilirea preţurilor, imaginarea unor noi canale de 
distribuţie, elaborarea unor mesaje de promovare, precum şi dezvoltarea unor operaţii specifice 
de marketing. 

Există cercetări în domeniul proiectării produselor care au demonstrat că o mare parte 
dintre produsele fabricate astăzi sunt bazate tocmai pe ideea perisabilităţii, demodării, pierderii 
valorii psihologice, reducându-li-se dramatic ciclul de viaţă. Astfel, un produs electrocasnic, de 
exemplu, îşi pierde, atât valoarea tehnologică, cât şi cea psihologică, în mai puţin de 2 ani. În 
cazul produselor IT, ritmul de dezvoltare tehnologică este şi mai rapid. Cu alte cuvinte, oamenii 
de ştiinţă cercetează comportamentul consumatorilor şi speculează tocmai această înclinaţie a 
acestora spre satisfacerea unor nevoi şi dorinţe, imediate sau latente; iar pentru aceasta, 
marketingul este esenţial. 

Însă, în cazul produselor alimentare, există anumite caracteristici ale comportamentului 
consumatorului, specifice acestui tip de produse; alimentele bio ocupă în acest cadru un loc 
special.  

În sens restrâns, comportamentul consumatorului exprimă conduita oamenilor în cazul 
cumpărării şi/sau consumului de bunuri materiale şi servicii. În sens larg, comportamentul 
consumatorului cuprinde întreaga conduită a utilizatorului final de bunuri materiale şi 
imateriale, incluzând, spre exemplu, şi comportamentul alegătorilor, al pacienţilor unui medic 
sau al enoriaşilor faţă de biserică. 

Componentă esenţială a comportamentului uman, comportamentul consumatorului 
solicită pentru investigarea sa o abordare interdisciplinară, din cauza naturii fundamental 
diferite a actelor şi proceselor de decizie ce-l compun. Felul în care se comportă oamenii în plan 
economic nu reprezintă o însumare de acte repetate mecanic, ci este rezultatul acumulării unei 
experienţe de viaţă aflate sub influenţa elasticităţii şi plasticităţii nevoilor acestora. Dacă actele 
consumatorului sunt relativ uşor de observat şi cuantificat, procesele psihofiziologice care au 
determinat aceste acte sunt incomparabil mai greu de luat în calcul. Şi mai dificilă este 
explicarea interdependenţei dintre aceste procese. Astfel, se explică de ce cunoaşterea 
comportamentului economic este încă fragmentară şi relativ nestructurată. Deşi caracterul 
interdisciplinar al investigaţiilor comportamentului consumatorului este recunoscut, există şi 
numeroase opinii ce pledează pentru autonomizarea acestui domeniu. Acest lucru nu impune 
însă separarea sa de studiile de marketing. 

Comportamentul consumatorului reprezintă totalitatea actelor, atitudinilor şi deciziilor 
acestuia privind utilizarea veniturilor sale pentru cumpărări de mărfuri, servicii şi pentru 
economii. 



Consumator poate fi considerat orice subiect economic al cărui comportament este 
îndreptat spre satisfacerea necesităţilor individuale sau ale microgrupului de apartenenţă 
(familie, gospodărie). 

Studiul comportamentului consumatorului s-a dezvoltat în strânsă legătură cu cercetările 
motivaţionale, menite să explice mecanismul deciziilor de cumpărare şi de consum. 

Comportamentul consumatorului poate fi mai bine înţeles făcându-se apel la procesul de 
decizie. În ultimă instanţă, rezultanta comportamentală este hotărârea pe care o ia cumpărătorul 
privind aprovizionarea şi consumul anumitor bunuri destinate a-i satisface trebuinţele. Ansam-
blul de acte ale acestui proces şi legăturile ce se realizează între ele alcătuiesc mecanismul 
comportamental. Aceste acte pot fi structurate, în succesiunea lor cronologică, astfel: 

– perceperea stimulilor din mediul ambiant, înregistrarea şi catalogarea lor realizate în 
mod selectiv, în raport cu particularităţile individului;  

– informarea, reprezentând ansamblul modalităţilor omului de a învăţa să cunoască 
produsele şi serviciile, de a-şi îmbogăţi cunoştinţele despre acestea, pe baza experienţei proprii 
sau a altora; 

– atitudinea sau starea mentală de dispoziţie, rezultat al experienţei, exercitând o 
influenţă directă şi dinamică asupra reacţiilor consumatorului faţă de situaţiile şi bunurile 
materiale cu care este confruntat în vederea satisfacerii trebuinţelor şi dorinţelor pe care le-a 
recepţionat pe cale cognitivă sau afective; 

– motivaţia, proces de gândire în cadrul căruia individul îşi dirijează energia mentală 
către un anumit scop, acesta fiind de fapt o ordonare a trebuinţelor; 

– comportamentul manifest, ca etapă finală, definit prin actul de achiziţionare sau 
respingere, consumare sau utilizare a unui produs. 

Cele cinci etape ale procesului decizional de cumpărare sunt: recunoaşterea nevoii, 
captarea de informaţii, evaluarea alternativelor, decizia de cumpărare şi comportamentul de 
după cumpărare (fig. 3). 
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Fig. 3. Procesul decizional al cumpărătorului 
Sursa: Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing – An Introduction (sixth edition), Prentice Hall, Pearson 

Education International, New Jersey, SUA, 2003, p. 207. 
 
Este evident că procesul de cumpărare începe cu mult înainte de achiziţionarea                 

propriu-zisă şi continuă şi după aceea. Comercianţii trebuie să-şi concentreze atenţia nu numai 
asupra deciziei de cumpărare, ci asupra a tot ceea ce presupune procesul de cumpărare. Toţi 
consumatorii parcurg toate aceste cinci etape de fiecare dată când achiziţionează ceva. Dar în 
cazul cumpărăturilor curente, adesea se sare peste anumite etape sau acestea nu se parcurg în 
ordine.  

 Recunoaşterea nevoii. Procesul de cumpărare începe odată cu recunoaşterea nevoii – 
cumpărătorul identifică o anumită nevoie sau problemă. Nevoia poate fi generată de stimuli 
interni şi de  stimuli externi.  

 Căutarea de informaţii. Un consumator pe care-l interesează ceva anume se poate 
documenta sau nu asupra produsului respectiv. Dacă nevoia este imperioasă şi un produs care  
s-o satisfacă îi este la îndemână, consumatorul, probabil, că îl va cumpăra, pe moment. Dacă nu, 
consumatorul îşi va reprima momentan nevoia sau va întreprinde o scurtă investigare, căutând 
informaţii despre produse care să-i satisfacă nevoia. Consumatorul poate obţine informaţii  
dintr-o multitudine de surse. Acestea cuprind surse personale (familie, prieteni, vecini, 



cunoştinţe), surse comerciale (publicitate, agenţi de vânzare, intermediari de vânzări, ambalaje, 
modul de expunere într-un stand), surse publice (mass-media, organizaţiile de consumatori) şi 
surse experimentale (manevrând, examinând, utilizând produsul). Influenţa relativă pe care o au 
aceste surse de informaţii variază în funcţie de produs şi de cumpărător. 

 Evaluarea alternativelor. Nu există un singur proces simplu de evaluare pentru 
toate situaţiile de cumpărare. Consumatorul filtrează informaţia prin mai multe procese de 
evaluare. Modul în care se realizează selecţia finală depinde de la individ la individ şi de la o 
situaţie de cumpărare la alta. În unele cazuri, consumatorii apelează la calcule minuţioase şi la 
gândirea logică. Alteori, aceiaşi consumatori renunţă la orice tip de evaluare şi cumpără un 
anumit produs bazându-se pe intuiţie sau lăsându-se conduşi de impulsul de moment. 
Comercianţii trebuie să afle cum anume se produce evaluarea de către consumator a 
alternativelor oferite de diferite mărci. Dacă ei vor ajunge să cunoască mecanismele legate de 
procesele evaluative, atunci vor şti ce anume să facă pentru a influenţa decizia unui cumpărător 
în favoarea lor. 

 Decizia de cumpărare. În etapa de evaluare, consumatorul alcătuieşte un 
clasament al mărcilor şi îşi formează intenţii de cumpărare. În general, decizia de cumpărare va 
duce către cumpărarea mărcii preferate. Însă, există doi factori care se interpun între intenţia de 
cumpărare şi decizia de cumpărare. Primul dintre aceşti doi factori este atitudinea celorlalţi. 
Cel de-al doilea factor este constituit de acei factori situaţionali surpriză (fig. 4). 
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Fig. 4. De la evaluarea variantelor la decizia de cumpărare 
 

 Comportamentul de după cumpărare. Sarcina comerciantului nu se încheie odată 
cu achiziţionarea de către consumator a unui anumit produs. După cumpărare, consumatorul va 
fi mulţumit sau nu de produsul cumpărat şi va dezvolta un anumit comportament, de după 
cumpărare. Relaţia dintre aşteptările formulate de client şi performanţele concrete ale 
produsului cumpărat determină gradul de mulţumire sau de nemulţumire a cumpărătorului. 
Dacă produsul nu se ridică la înălţimea aşteptărilor, consumatorul este dezamăgit; dacă satisface 
aşteptările, consumatorul este mulţumit; dacă depăşeşte aşteptările, consumatorul este deosebit 
de încântat. Cu cât distanţa dintre aşteptări şi performanţele concrete este mai mare, cu atât 
consumatorul este mai nemulţumit. Aceasta înseamnă că vânzătorii trebuie să pună în valoare 
performanţele reale ale produsului comercializat, astfel încât consumatorii să fie mulţumiţi.  

Aproape toate cumpărăturile majore determină o disonanţă cognitivă, sau o stare de 
disconfort cauzată de anumite conflicte de după cumpărare. Fiecare nouă cumpărătură înseamnă 
un compromis. Consumatorii simt un anumit disconfort gândindu-se că au cumpărat un produs 
cu toate neajunsurile lui, pierzând astfel beneficiile altor produse din mărcile pe care nu le-au 
cumpărat. Astfel, consumatorii resimt, de fiecare dată când cumpără ceva, o anumită 
discordanţă cognitivă. 

Satisfacerea clienţilor este cheia creării de legături puternice cu consumatorii, aceea a 
menţinerii şi creşterii numărului de clienţi. Clienţii satisfăcuţi cumpără produsul şi altădată, îl 
recomandă şi altor clienţi, nu acordă o atenţie atât de mare mărcilor competitive şi publicităţii 
care li se face acestora şi cumpără şi alte produse ale aceleiaşi companii. Mulţi dintre 
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comercianţi nu doresc doar ca produsul comercializat să se ridice la înălţimea aşteptărilor, ci 
ţintesc satisfacerea exigenţelor clientului la cel mai înalt nivel. 

Un produs nou este un bun, serviciu sau idee care este perceput de anumiţi clienţi 
potenţiali drept ceva nou. Poate că se află pe piaţă de ceva vreme, dar pe noi ne interesează cum 
anume află consumatorii de existenţa acestor produse pentru prima dată şi cum decid dacă le 
vor utiliza şi ei, sau nu. 

Procesul de adoptare este acel proces mental pe care îl parcurge un individ de la primul 
contact cu ceva nou şi până la stadiul final al adoptării acestei inovaţii, în timp ce adoptarea 
este decizia luată de un individ de a folosi în mod curent produsul respectiv. 

Etapele procesului decizional de cumpărare a unui produs nou sunt:40 
� conştientizarea: consumatorul conştientizează existenţa noului produs, dar nu deţine 

informaţii despre acesta; 
� manifestarea interesului: consumatorul începe să caute informaţii despre produs; 
� evaluarea: consumatorul se gândeşte dacă merită să încerce şi el acest produs; 
� testarea: consumatorul testează noul produs pe o scară mică, pentru a-şi forma o 

părere mai concludentă despre acesta; 
� adoptarea: consumatorul se hotărăşte să utilizeze cu deplină încredere produsul în 

mod regulat. 
Indivizii diferă mult din punctul de vedere al disponibilităţii de a testa produse noi. În 

orice domeniu de comercializare a produselor, există „pionieri” şi indivizi care adoptă produsele 
noi fără prea mari rezerve. Alţi indivizi le adoptă mult mai târziu. Oamenii se pot clasifica în 
mai multe categorii de „adoptatori”: 

 inovatorii sunt cei care se aventurează să încerce noi idei pe riscul propriu;  
 adoptorii timpurii se ghidează după respect – ei sunt lideri de opinie în comunităţile 

în care trăiesc şi adoptă idei noi din primele stadii ale apariţiei acestora, dar după ce le 
analizează cu grijă;  

 majoritatea adoptorilor timpurii chibzuiesc bine – deşi rar găsim printre ei lideri de 
opinie, ei adoptă ideile noi înaintea oamenilor de rând;   

 majoritatea adoptorilor târzii sunt sceptici – ei adoptă un produs nou numai după ce 
acesta a fost încercat de majoritatea celorlalţi;  

 leneşii sunt cei mai conservatori – ei manifestă reticenţă faţă de schimbări şi adoptă 
inovaţiile numai după ce acestea au devenit deja tradiţionale. 

Această clasificare a adoptorilor sugerează faptul că o firmă care lansează pe piaţă un 
produs nou trebuie să studieze caracteristicile tuturor acestor categorii şi trebuie să-şi orienteze 
strategiile de marketing pentru fiecare categorie în parte. 

Caracteristicile unui produs nou afectează rata sa de adopţie. Unele produse sunt 
adoptate aproape instantaneu, pe când altele nu sunt acceptate decât după multă vreme. Cinci 
caracteristici sunt deosebit de importante pentru influenţarea ratei de adopţie a unei inovaţii: 

� avantaj relativ: gradul de superioritate a inovaţiei în comparaţie cu produsele deja 
existente pe piaţă;  

� compatibilitatea: gradul în care inovaţia este compatibilă cu sistemul de valori şi cu 
experienţele consumatorilor potenţiali;  

� complexitatea: măsura în care inovaţia este greu de înţeles şi de folosit;  
� divizibilitatea: măsura în care inovaţia poate fi testată pe o scară limitată;  
� comunicabilitatea: măsura în care rezultatele folosirii inovaţiei pot fi percepute şi 

descrise celorlalţi.  

 
40 Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing – An Introduction (sixth edition), Prentice Hall, Pearson 

Education International, New Jersey, SUA, 2003, p. 210. 
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Alte caracteristici care influenţează rata adopţiei sunt costurile iniţiale şi cele curente, 
gradul de risc şi nesiguranţă şi aprobarea socială. Cel care intră pe piaţă cu un produs nou 
trebuie să cerceteze toţi aceşti factori atunci când proiectează noul produs şi programul de 
marketing destinat să-l promoveze. 

Cercetările referitoare la comportamentul consumatorului vizează anticiparea şi canaliza-
rea viitoarelor reacţii ale purtătorilor cererii pentru o cât mai exactă corelare a ofertei cu cererea. 

Comportamentul consumatorului se compune din două părţi relativ distincte, dar între 
care există o permanentă interacţiune: comportamentul de cumpărare şi comportamentul de 
consum. Înţelegând actul de cumpărare nu ca o simplă reacţie între venituri şi preţuri, se cer 
determinate dimensiunile manifestării unui anumit comportament economic. Între acestea, cele 
mai importante sunt: 

a) Motivele de cumpărare sau necumpărare reprezintă ansamblul de imbolduri 
constituite într-un sistem de impulsuri şi stări tensionale de natură să justifice achiziţionarea sau 
respingerea unui anumit gen de produs sau serviciu.41 Ele nu pot fi totdeauna departajate clar. 
Motivaţia economică, reflectată de gradul de accesibilitate al preţului produsului, se îmbină cu 
elemente ce ţin de destinaţia sa în consum şi cu altele legate de personalitatea consumatorului 
(reflectări ale temperamentului, stare de spirit etc.). 

Mobilurile ce stau la baza motivaţiei se pot structura generic în raţionale sau emotive, 
primare (înnăscute) sau secundare (dobândite). Pe lângă motivaţiile generale, care duc la un 
anumit comportament, acţionează şi motivaţiile speciale, care ajută la înţelegerea mai clară a 
comportamentului. Acestea sunt: sentimentul afirmării de sine (declanşator al dorinţei de 
posesie a unui produs deosebit), sentimentul mulţumirii de sine, sentimentul de preţuire şi 
afecţiune, manifestarea spiritului creator (alegerea unui obiect ce poate fi modificat, 
transformat), sentimentul originii (consumatorii optează pentru produsele care le amintesc de 
legăturile lor cu regiunea de unde vin etc.). 

Cercetarea de marketing va avea ca obiect, în acest domeniu, stabilirea ierarhiei după 
care devin operante fiecare dintre motivele menţionate în parte în cazul deciziei de cumpărare 
(ierarhie ce nu concordă totdeauna cu cea a trebuinţelor). Apoi, este necesară evaluarea 
intensităţii fiecărui motiv în parte, în care scop se recurge la o suită de scale metrice sau 
nemetrice. De o deosebită atenţie trebuie să se bucure şi cercetarea motivelor ce împiedică un 
cumpărător potenţial să-şi manifeste efectiv cererea. Înlăturarea acestor cauze (sau restricţii) 
constituie tot atâtea posibilităţi de extindere a pieţei. 

b) Preferinţele cumpărătorului reprezintă o motivaţie pozitivă, exprimată prin 
compatibilitatea afectivă faţă de o marfă, serviciu sau formă de comercializare. Este vorba nu de 
o funcţie interioară a organismului, ci de o calitate a obiectelor prin care se satisfac trebuinţele, 
calitate dobândită în cadrul legăturii dintre om şi mărfurile ce-i satisfac necesităţile. Preferinţele 
nu apar decât în condiţiile unei puternice motivaţii. Declanşarea preferinţelor poate fi cauzată 
de: caracteristicile ce privesc substanţa materială a unei mărfi (formă, mărime, grafică, colorit, 
gust, consistenţă, ambalaj etc.); elementele referitoare la marcă, nume, instrucţiuni de folosinţă, 
termen de garanţie şi preţ; serviciile propriu-zise ce însoţesc produsul; statutul pe care îl conferă 
celui ce posedă sau foloseşte bunul respectiv. De o importanţă deosebită se dovedeşte a fi 
cunoaşterea preferinţelor consumatorului pe o anumită piaţă externă, în cazul promovării la 
export a unor bunuri de consum româneşti. 

Cercetarea preferinţelor are o arie mai restrânsă, dar mai profundă decât studiul 
motivelor, căruia i se poate subsuma. Dar, în evaluarea intensităţii preferinţelor, intervin 
aceleaşi instrumente ca în cazul motivelor. 

 
41 Iacob Cătoiu, Nicolae Teodorescu, Comportamentul consumatorului, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 

Editura Uranus, Bucureşti, 2004, p. 21. 
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Studierea atât a motivelor de cumpărare, cât şi a preferinţelor poate recurge la metoda 
observării; asigurând o imagine motivaţională autentică, observarea oferă caracter obiectiv 
investigaţiei şi constituie, de multe ori, cea mai ieftină şi exactă metodă de culegere a datelor 
comportamentale. Organizarea unei cercetări a preferinţelor sau a motivelor pe bază de 
observare trebuie să dispună de un plan tematic riguros, să aibă un caracter sistematic; prezenţa 
observatorului nu trebuie sesizată de către subiect; îndată ce o persoană constată că este 
observată, ea poate să-şi modifice comportamentul într-un mod total neprevăzut. 

c) Intenţiile de cumpărare reprezintă estimări probabilistice ale comportamentului 
viitor de cumpărare al clientelei. Intenţia constituie o dezvoltare a motivaţiei, conturându-se sub 
forma unei tendinţe.42 Cunoaşterea ei este de o importanţă aparte în situaţia pregătirii lansării pe 
piaţă a unor produse noi, mai ales în cazul mărfurilor de cerere rară, fermă şi cu valoare ridicată. 
Determinarea intenţiilor de cumpărare ridică două probleme metodologice: asigurarea 
reprezentativităţii informaţiilor privitoare la intenţiile viitoare şi garantarea statistică a 
rezultatelor investigaţiei. Pentru acest tip de studiu sunt recomandabile cercetarea realizată pe 
baza unui panel de cumpărători, ce permite stabilirea corelaţiei între intensitatea intenţiei şi 
nivelul de solvabilitate al purtătorilor cererii, precum şi determinarea gradului în care intenţia 
s-a transformat în faptă, într-un interval de timp determinat. 

d) Deprinderile de cumpărare constituie forma de manifestare a comportamentului de 
achiziţionare a mărfurilor şi serviciilor ce au dobândit un caracter de repetabilitate. Ele sunt 
rodul unei experienţe trecute a consumatorului, obţinută pe parcursul unui proces de învăţare. 
Cunoaşterea deprinderilor de cumpărare ale populaţiei oferă informaţii pentru fundamentarea 
deciziilor privitoare la: politica sortimentală, amplasarea şi dimensionarea corespunzătoare a 
reţelei comerciale, stimularea sau frânarea migraţiei cererii, organizarea interioară a magazi-
nelor, stabilirea orarelor de funcţionare a acestora, desfăşurarea unei politici promoţionale 
adecvate. 

Deprinderile de cumpărare se pot structura pe trei direcţii:  
•  deprinderi temporale – eşalonarea cumpărărilor pe sezon, pe zile în cursul săptămânii, 

pe ore în cursul zilei etc.; 
• deprinderi spaţiale – distanţa medie parcursă de cumpărători pentru achiziţionarea 

diferitelor mărfuri, tipurile de magazine din care sunt deprinşi să-şi procure produsele; 
• deprinderi modale – formele de vânzare preferate de cumpărători, asocierea produselor 

în momentul achiziţionării, fidelitatea faţă de o anumită marcă ori forma de prezentare 
(preambalată sau vrac) a unui produs, caracterul ferm sau spontan al cererii etc. 

e) Strâns legată de deprinderile de cumpărare şi aflate în intercondiţionare cu acestea 
sunt obiceiurile de consum, care reprezentă modalităţi ce au dobândit constanţă în ceea ce 
priveşte consumul unor mărfuri sau servicii. Ele îşi pun amprenta asupra deprinderilor de 
cumpărare, modelând în bună măsură comportamentul consumatorului. Cercetările au relevat că 
obiceiurile de consum au o stabilitate mai mare în timp decât deprinderile de cumpărare, ceea ce 
înseamnă că influenţarea lor solicită un efort educaţional şi promoţional mai intens. 

f) Un loc aparte în rândul dimensiunilor comportamentului consumatorului îl ocupă 
imaginea acestuia asupra mărfurilor, serviciilor sau a firmelor ce le fabrică ori le 
comercializează. Ea este rezultatul felului în care se percep produsele sau mărcile de către 
consumatorii potenţiali. Spre exemplu, două căciuli pentru femei, identice ca model, mărime, 
colorit, dar una din blană de vizon, iar cealaltă din blană sintetică pot genera imagini total 
diferite în mintea consumatorilor: prima poate simboliza eleganţă, prestigiu şi rafinament, în 
timp ce a doua poate avea semnificaţia unui articol vestimentar din ţinuta comună. 

 
42 Iacob Cătoiu, Nicolae Teodorescu, Comportamentul consumatorului, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 

Editura Uranus, Bucureşti, 2004, p. 23. 
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Imaginea nefiind o sumă, ci o sinteză a dimensiunilor comportamentului consuma-
torului, studierea ei dobândeşte un conţinut deosebit de complex. Aceasta are în vedere 
elementele constructive ale imaginii, modul de percepere a fiecăruia dintre acestea în parte, 
claritatea şi intensitatea imaginii. Sunt frecvente situaţiile în care o imagine defavorabilă este 
singura explicaţie a abţinerii masive de la cumpărare, deşi produsul respectiv are reale calităţi. 
Alteori, succesul de piaţă al unei mărfi se bazează nu atât pe calităţile sale, intrinseci, cât pe 
imaginea sa favorabilă. Moda pantofilor de blugi, spre exemplu, rezistă cu succes datorită nu 
atât calităţii lor estetice, cât, mai ales, imaginii de tinereţe, degajare, neconformism pe are o 
conferă purtătorilor acestor produse. 

Înscriindu-se în sfera cercetărilor calitative, studierea comportamentului consumatorului 
asigură, în primul rând, semnalarea existenţei şi manifestării unei anumite dimensiuni 
comportamentale şi abia în subsidiar, şi nu totdeauna pe deplin riguros, distribuţia de frecvenţă 
a acesteia în masa purtătorilor cererii. 

Există mai mulţi factori, în mediul în care trăieşte un consumator, ce vor influenţa 
modul în care acesta va evalua un produs. Principalii factori sunt: factorii culturali, factorii 
sociali, factorii de natură personală şi factorii psihologici.43 

• Factorii culturali exercită o influenţă puternică asupra comportamentului 
consumatorilor. Comerciantul trebuie să înţeleagă rolul jucat de cultura, subcultura (elemente 
componente ale culturii) şi clasa socială căreia îi aparţine cumpărătorul. 

Cultura este cauza principală care determină nevoile şi comportamentul unei persoane. 
Comportamentul uman este, în general, învăţat. Cultura reprezintă ansamblul valorilor de bază, 
al percepţiilor, dorinţelor şi comportamentelor însuşite de un membru al societăţii de la propria 
familie sau de la alte instituţii importante. 

Fiecare cultură cuprinde mai multe subculturi, sau grupuri de oameni care au în comun 
aceleaşi sisteme de valori determinate de situaţii şi experienţe de viaţă similare. Subculturile 
includ naţionalităţi, religii, grupuri rasiale şi zone geografice. Multe subculturi alcătuiesc 
segmente de piaţă importante, iar comercianţii proiectează adesea produse şi programe de 
marketing adaptate nevoilor acestora.  

Fiecare subcultură este, la rândul ei, formată din mai multe subculturi mai mici, fiecare 
caracterizându-se prin propriile sale preferinţe şi comportamente.  

Aproape în orice societate există sub o formă sau alta o anumită structură a claselor 
sociale. Clasele sociale sunt diviziunile relativ permanente şi ordonate ale unei societăţi, ai 
căror membri împărtăşesc valori, interese, comportamente similare. 

• Factorii sociali. Comportamentul unui consumator este, de asemenea, influenţat de 
factori de natură socială, ca, de exemplu, familia, cercurile sociale în care se „învârte” 
consumatorul, sau statutul şi rolul social al acestuia. 

Comportamentul unei persoane este influenţat de multe grupuri restrânse. Grupurile 
care au o influenţă directă şi al căror membru este persoana în cauză sunt numite grupuri de 
adeziune. Prin contrast, grupurile de referinţă servesc drept repere de comparaţie directă sau 
indirectă în formarea comportamentului şi atitudinii unei persoane. Adesea, indivizii sunt 
influenţaţi de grupuri de referinţă de care nu aparţin. De exemplu, un grup aspiraţional este 
acela în care un individ doreşte să devină membru. 

Marketerii încearcă astfel să identifice grupurile de referinţă ale pieţelor-ţintă. Grupurile 
de referinţă înlesnesc contactul unei persoane cu noi modele comportamentale şi stiluri de viaţă, 
influenţează atitudinea şi percepţia despre sine a acelei persoane şi generează presiuni care pot 
afecta alegerea de către acea persoană a unui anumit produs sau a unei anumite mărci. 

 
43 Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing – An Introduction (sixth edition), Prentice Hall, Pearson 

Education International, New Jersey, SUA, 2003, p. 193-206. 



 61

Importanţa influenţelor grupurilor variază de la produs la produs sau de la marcă la 
marcă. Influenţa tinde să fie mai mare atunci când produsul este apreciat de un grup pe care 
cumpărătorul îl respectă. Producătorii de produse şi mărci expuse la influenţe puternice din 
partea grupurilor trebuie să identifice calea spre a ajunge în topul preferinţelor liderilor de 
opinie – acei indivizi din cadrul unui grup de referinţă care, datorită unor abilităţi speciale, 
cunoştinţelor pe care le posedă, personalităţii sau altor caracteristici, exercită o influenţă 
puternică asupra celorlalţi membri ai grupului. 

Membrii familiei pot avea o influenţă mare asupra comportamentului cumpărătorilor. 
Familia reprezintă cel mai important organism de cumpărare din societate şi de aceea s-au 
întreprins numeroase studii de cercetare a acestui organism.  

Un individ aparţine mai multor grupuri – familie, cluburi, organizaţii. Poziţia pe care o 
persoană o are în cadrul unui grup poate fi definită prin prisma conceptelor de rol şi statut.  

Un rol este definit prin multitudinea de activităţi care intră în atribuţiile unei persoane în 
funcţie de cercul din care face parte la un moment dat. 

Fiecare rol se reflectă într-un anumit statut, care reprezintă măsura stimei pe care 
societatea o atribuie rolului respectiv. Oamenii aleg adesea produse care sunt reprezentative 
pentru statutul lor social.  

• Factori de natură personală. Deciziile de cumpărare sunt, de asemenea, influenţate 
de caracteristici personale ca, de pildă, vârsta şi stadiul de viaţă, ocupaţia, situaţia materială, 
stilul de viaţă, personalitatea şi imaginea de sine. 

Vârsta şi etapa de viaţă. Oamenii cumpără bunuri şi servicii diferite în etapele diferite 
ale vieţii lor. Procesul de cumpărare capătă, de asemenea, diverse caracteristici de-a lungul 
timpului, în funcţie de etapele vieţii de familie. Comercianţii îşi definesc adesea pieţele-ţintă în 
funcţie de etapele vieţii consumatorilor potenţiali şi creează produse şi strategii de marketing 
potrivite fiecărei etape. 

Ocupaţia. Ocupaţia unei persoane influenţează bunurile şi serviciile cumpărate. 
Comercianţii încearcă să identifice grupurile ocupaţionale care manifestă un interes relativ mare 
pentru produsele şi serviciile oferite de ei. O anumită companie se poate chiar specializa în 
comercializarea de produse de care are nevoie o anumită categorie profesională. Astfel, 
companiile producătoare de software vor proiecta diferite produse pentru directorii de marcă, 
contabili, ingineri, avocaţi şi medici. 

Situaţia materială. Situaţia materială a unei persoane influenţează alegerea unui anumit 
tip de produs. Se ţine cont dacă salariul pe care îl are îi permite consumatorului să cheltuiască o 
sumă foarte mare, dacă acesta are suficiente economii sau dacă întruneşte condiţiile pentru a 
obţine un credit. Comercianţii care se ocupă de comercializarea bunurilor al căror preţ trebuie 
ajustat în funcţie de venitul consumatorilor urmăresc atent fluctuaţiile veniturilor, ale 
economiilor personale, precum şi ratele dobânzii.  

Stilul de viaţă. Indivizii aparţinând aceleiaşi subculturi, aceleiaşi clase sociale şi care au 
aceeaşi profesie pot avea stiluri de viaţă total diferite. Stilul de viaţă reprezintă liniile pe care se 
desfăşoară viaţa unei persoane, aşa cum se regăsesc ele în caracteristicile psihografice ale 
persoanei respective. Stilul de viaţă se defineşte prin măsurarea dimensiunilor AIO (Activităţi, 
Interese, Opinii) care predomină la un consumator – ne referim aici la activităţi (muncă,              
hobby-uri, cumpărături, practicarea unor sporturi, participarea la evenimente sociale), interese 
(alimentaţia, moda, familia, modalităţile de recreere) şi opinii (despre sine, despre problemele 
sociale, despre lumea afacerilor, despre anumite produse).  

Personalitatea şi imaginea de sine. Personalitatea unică a fiecărei persoane influenţează 
comportamentul de cumpărare al acesteia. Personalitatea se referă la caracteristicile psihologice 
unice, care generează răspunsuri relativ consistente şi durabile de ajustare la mediul 
înconjurător. De obicei, personalitatea este descrisă prin intermediul unor trăsături ca încrederea 
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în sine, dominanţa, sociabilitatea, autonomia, atitudinea defensivă, adaptabilitatea, şi 
agresivitatea. Conceptul de personalitate poate fi utilizat în analiza comportamentului 
consumatorilor vizavi de un anumit produs sau de o anumită marcă. 

Mulţi comercianţi folosesc un concept strâns legat de acela de personalitate – concepţia 
despre sine a unei persoane (denumită şi imaginea de sine). Premisa de la care se pleacă este 
aceea că proprietăţile pe care le deţin oamenii contribuie la şi reflectă identitatea lor. Astfel, 
pentru a înţelege comportamentul consumatorilor, comerciantul trebuie să înţeleagă mai întâi 
legătura dintre imaginea de sine a consumatorului şi posesiunile acestuia.  

• Factorii psihologici – alegerile unui cumpărător sunt influenţate de patru factori 
psihologici majori: motivaţia, percepţia, învăţarea şi credinţele şi atitudinile. 

Nevoia se transformă în motiv atunci când ajunge la un anumit nivel de intensitate. Un 
motiv este o nevoie care devine atât de acută, încât împinge persoana să caute s-o satisfacă. 
Psihologii au elaborat diverse teorii despre motivaţia umană. Două dintre cele mai cunoscute 
teorii sunt cea a lui Sigmund Freud şi cea a lui Abraham Maslow.  

Conform teoriei lui Sigmund Freud, indivizii nu conştientizează de cele mai multe ori 
adevăratele resorturi psihologice care le conturează comportamentul. Adultul îşi reprimă multe 
nevoi. Aceste dorinţe reprimate nu dispar niciodată şi nu pot fi pe deplin controlate.  

Abraham Maslow a încercat să explice de ce oamenii sunt animaţi de anumite nevoi în 
anumite momente.  

Răspunsul lui Maslow este următorul: nevoile umane sunt aranjate pe o scară ierarhică, 
începând de la cea mai imperioasă, pe treapta de jos, până la cea mai puţin imperioasă, pe cea 
de sus. Aceste nevoi includ nevoile fiziologice, nevoia de siguranţă, nevoile sociale, nevoia de a 
fi respectat şi nevoia de ajustare a sinelui. Individul încearcă să-şi satisfacă mai întâi nevoia cea 
mai importantă. După ce aceasta a fost satisfăcută, ea va înceta să existe ca motivaţie, aşa că 
persoana va încerca să-şi satisfacă următoarea nevoie ca importanţă.  

O persoană motivată este gata să acţioneze. Modul în care acţionează este influenţat de 
modul în care persoana respectivă percepe situaţia în care se găseşte.  

Percepţia este procesul prin care indivizii selectează, organizează şi interpretează 
informaţiile pentru a-şi construi o imagine unitară despre lume. Oamenii pot percepe în mod 
diferit acelaşi stimul, datorită celor trei procese perceptuale: atenţia selectivă, deformarea 
selectivă şi retenţia selectivă.  

• Atenţia selectivă reprezintă tendinţa oamenilor de a filtra majoritatea informaţiilor la 
care sunt expuşi; ea determină ca specialiştii în marketing să facă eforturi susţinute pentru a 
atrage atenţia consumatorilor. 

• Deformarea selectivă se referă la tendinţa oamenilor de a interpreta informaţiile într-un 
mod care se pliază pe concepţiile lor anterioare.  

• Oamenii uită mare parte din ceea ce află. Ei tind să reţină informaţiile care nu intră în 
conflict cu atitudinile şi părerile lor datorită retenţiei selective.  

Atunci când oamenii acţionează, ei învaţă. Învăţarea descrie schimbările produse în 
comportamentul unui individ, schimbări care rezultă din experienţă. Teoreticienii care studiază 
fenomenul învăţării afirmă că mare parte din comportamentul uman este învăţat. Procesul de 
învăţare se produce prin interacţiunea dintre porniri, stimuli, semne, răspunsuri şi consolidare. 

O pornire este un stimul puternic interior, care te determină să treci la acţiune.  
Semnele sunt stimuli minori care determină când, unde şi cum o persoană răspunde. Prin 

acţiune şi învăţare, oamenii îşi dezvoltă anumite păreri şi atitudini. Acestea influenţează, la 
rândul lor, comportamentul de cumpărare. O credinţă este un gând descriptiv pe care o persoană 
îl are vizavi de un anumit lucru.  

Marketerii sunt interesaţi de părerile pe care oamenii şi le formează despre anumite 
produse şi servicii, deoarece aceste păreri concură la crearea imaginii unui produs sau unei 
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mărci, imagine ce afectează comportamentul de cumpărare. Dacă unele păreri sunt greşite şi 
afectează negativ procesul de cumpărare, comerciantul trebuie să lanseze o campanie pentru 
corectarea acestor păreri nefavorabile. 

Oamenii au atitudini diferite vizavi de religie, politică, îmbrăcăminte, muzică, mâncare 
şi de aproape orice altceva. Atitudinea descrie evaluarea, sentimentele şi tendinţele relativ 
consistente exprimate în legătură cu un obiect sau cu o idee. Atitudinile generează reacţii de 
acceptare sau respingere a unui produs. Este dificil să schimbi atitudinile cuiva. Atitudinile sunt 
dispuse după o anumită schemă, iar modificarea unei atitudini atrage după sine modificarea 
altora. Astfel, o companie ar trebui mai degrabă să încerce să adapteze produsele sale 
atitudinilor existente deja decât să încerce să modifice aceste atitudini.  

Alegerea consumatorilor are loc ca urmare a interacţiunii complexe a mai multor               
factori – culturali, sociali, personali şi psihologici. 

 
3.9.  Conceptul de politică de marketing 

Politica de marketing reprezintă modul în care o întreprindere înţelege să-şi desfăşoare 
activitatea pentru a fi cât mai eficientă şi a-şi atinge obiectivele la nivel sistemic, integrator. În 
acelaşi timp, prin implementarea politicii de marketing se naşte o sinergie care conduce 
organizaţia către integrarea la nivelul nevoilor sociale, creşterea utilităţii sale sociale, pentru a se 
încadra cât mai organic în eforturile generale de creştere economică. Politica de marketing va 
cuprinde, în mod evident, direcţiile de dezvoltare a întreprinderii pe termen scurt, mediu şi lung. 

Politica de marketing contribuie la realizarea politicii de dezvoltare în ritm rapid a 
industriei, a întregii economii naţionale. 

Politica de marketing integrează aspectele diferite ale marketingului-mix. Aceasta 
implică: 

1. Studii referitoare la viitoarele situaţii potenţiale cărora firma poate să le facă faţă. 
2. Luarea în considerare a diferitelor provocări, care vor fi formulate prin aceste 

alternative. 
3. Examinarea atentă a abilităţii companiei de a face faţă cu succes provocărilor impuse 

de schimbarea condiţiilor. 
4. Revizuirea strategiilor alternative pe care le poate adopta firma pentru a utiliza în 

mod optim resursele curente sau potenţiale în scopul atingerii celei mai bune poziţii pe piaţă. 
5. Luarea deciziilor de marketing – management, alocarea resurselor şi alegerea 

tacticilor care să transforme aceste strategii în acţiuni pe piaţă. 
Această examinare este pe termen lung în acele domenii în care „timpurile prioritare” 

(de exemplu, timpul necesar firmei pentru a se adapta) sunt cele mai mari, cum ar fi schimbarea 
tehnologică. Această examinare va trebui, după aceea, să fie corelată cu abilitatea de adaptare a 
companiei. 

Procesul de verificare obişnuită a abilităţilor şi capacităţilor este hotărâtor în acest sens, 
iar „analiza scenariului” pe termen scurt este corelată cu schimbările de piaţă şi condiţiile 
economice. Aceasta este proiectată, în principal, pentru a lega acţiunile firmei cu schimbările pe 
termen scurt şi mediu de la nivelul pieţei. Schimbările pot include modificările cererii, noi 
concurenţi, noi modele de acţiune, de exemplu, lansarea de noi produse. Corelarea capacităţilor 
cu costurile este cheia spre acestea. Cu cât firma începe mai repede să se adapteze la 
circumstanţele schimbării, cu atât mai probabil această adaptare se va realiza cu succes. 

Nucleul procesului de adaptare reprezintă înţelegerea „misiunii de afaceri”, de exemplu, 
abilitatea de a răspunde la întrebarea: „În ce tip de afacere ne încadrăm?” Aceasta este cea mai 
importantă întrebare în marketing, cerând ca firma să privească peste ofertele curente, spre 
satisfacerea nevoilor consumatorilor, ceea ce va conduce spre adoptarea unor politici în 



dezvoltarea produsului, distribuţie, preţ şi promovare, bazate pe această definire a propriei 
afaceri. 

Marketingul ar trebui să fie forţa conducătoare a strategiei de afaceri, el veghează ca 
aceasta să fie determinată de provocările şi ocaziile existente pe piaţă , definind locul şi 
modalitatea de implicare în competiţie, precum şi mijloacele necesare pentru a câştiga lupta. 

În marketing, strategia are următoarele trăsături:44 

–  strategia înseamnă direcţia, claritatea viziunii şi obiectivelor, asigurarea clarităţii 
scopului organizaţiei, a adaptării la piaţă şi a vitezei de schimbare; 

–  strategia înseamnă alegere, stabilirea locului şi a modalităţii de implicare în 
competiţie a pieţelor şi clienţilor care trebuie serviţi mai întâi, a mărcilor şi produselor asupra 
cărora trebuie să ne concentrăm; 

–  strategia înseamnă diferenţiere, identificarea unei surse viabile de avantaj competitiv 
şi a modului de realizare a acestuia într-o manieră atrăgătoare şi profitabilă. 

Majoritatea strategiilor de afaceri sunt însă inadecvate condiţiilor existente astăzi pe 
piaţă. Ele nu ţin cont de context atât cât ar trebui şi sunt create pornind mai degrabă dinspre 
interior spre exterior. Le lipsesc orizontul necesar pentru a vedea viitorul mai bine decât se vede 
prin prisma înţelepciunii convenţionale de la nivel de industrie şi flexibilitatea necesară 
adaptării la condiţiile schimbătoare ale pieţei, ele neavând la bază avantajul competitiv. 

Cu adevărat, strategia constituie o abordare susţinută, flexibilă şi permanent revizuibilă, 
într-un mediu foarte schimbător, dar, de regulă, cu un orizont de acţiune de cel puţin trei ani. 

În figura 5 sunt prezentate tipurile de strategii: 
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Fig. 5. Tipuri de strategii 
Sursa: Peter Fisk, Geniu în marketing, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2006, p. 123 

 
Strategia corporativă înglobează scopul organizaţiei în ansamblu, misiunea companiei 

şi viziunea  asupra felului în care va arăta aceasta. Ea ne arată în ce domenii ar trebui să se 
implice compania, stabileşte contextul, valorile şi cultura companiei, specificând foarte clar 
scopul, într-un mod care să surprindă diferenţierea faţă de ceilalţi şi relevanţa pentru publicul 
vizat. 

Strategia de afaceri se referă, de regulă, la o anumită unitate de afaceri. În situaţia cea 
mai simplă, ea defineşte locul şi modalitatea implicării în competiţie pe fiecare piaţă aleasă, 
precum şi modelul şi resursele care îi vor fi necesare afacerii pentru a realiza acest lucru. 
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44 Peter Fisk, Geniu în marketing, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2006, p. 122. 
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Strategia de piaţă este partea centrală a strategiei de afaceri şi le oferă specialiştilor în 
marketing locul de unde pot influenţa direcţia, concentrarea şi priorităţile afacerii. 

Strategia de marketing are un caracter mai funcţional şi mai operativ, definind felul în 
care mărcile, produsele, canalele de distribuţie şi cele de comunicare trebuie create şi exploatate 
pentru a obţine succesul dorit. 

Misiunea descrie natura firmei. Strategia de marketing furnizează firmei direcţia de 
acţiune. Strategia implică armonizarea activităţilor unei organizaţii cu mediul în care aceasta 
operează. Face legătura între concluziile desprinse din aprecierea poziţiei firmei în cadrul 
mediului de afaceri şi poziţia viitoare pe care compania caută să o ocupe pe piaţă. Strategiile de 
marketing trebuie să conţină indicaţii relevante ale politicii şi programelor imediate de acţiune 
pe care ar trebui să le adopte compania. 

Programele de marketing adoptate de firmă se axează pe două domenii, introduse 
anterior sub titlul de „piaţă-ţintă” şi „mixuri de marketing”. Compania ar trebui să încerce să 
definească şi să descrie grupurile de clienţi cărora doreşte să li se adreseze cât mai clar posibil. 
Acestea devin „ţinta” acţiunilor specifice orientării de marketing, acţiuni pe care firma le 
întreprinde. Aceste acţiuni se bazează pe resursele controlate de către companie în domeniul 
produsului, preţului, plasării şi promovării.  

Combinaţiile specifice vor avea un grad diferit de atracţie asupra grupurilor-ţintă sau 
segmentelor de piaţă alternative. 

Stabilirea mixului specific reprezintă primul pas. Acţiunile care apar trebuie să fie 
integrate şi planificate într-un program de acţiuni proiectat să răspundă rezultatelor dorite de-a 
lungul timpului şi într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor. 

Stabilirea bugetului este parte integrantă a acestui proces. Stabilirea unor nivele reale de 
fonduri este necesară în această etapă.  

De multe ori, firmele dezvoltă strategii de marketing care depăşesc capacităţile lor 
financiare. Cercetările au indicat că lipsa de fonduri este una dintre cele mai serioase probleme 
cu care se confruntă exportatorii, indiferent dacă aceştia se concentrează pe puţine pieţe sau 
încearcă să acopere un număr mare de ţări diferite.  

Foarte puţine activităţi de marketing se pot desfăşura „izolat”. 
Managementul efectiv a fost descris astfel: „Să faci lucrurile care trebuie, nu să faci 

lucrurile cum trebuie”. Foarte important pentru această noţiune este procesul de monitorizare şi 
măsurare a performanţei în vederea atingerii obiectivelor corporative şi de marketing ale firmei. 

Succesul marketingului pe termen lung depinde de perfecţionarea şi lupta continuă 
pentru creşterea eficienţei şi îmbunătăţirea productivităţii. Acest lucru nu poate fi realizat decât 
dacă firma pune la punct un sistem de monitorizare şi evaluare a beneficiilor din cheltuieli şi 
acţiune. 

Se pot sintetiza astfel o serie de concluzii: 
1. Politica de marketing nu poate fi eficientă decât prin înţelegerea pieţei, a poziţionării 

firmei pe piaţă şi a consecinţelor probabile ale acţiunilor sale. 
2. Stabilirea „afacerii în care ne încadrăm” este pilonul de bază al abordării de 

marketing. 
3. Strategia de marketing furnizează firmei direcţia de acţiune şi totodată baza pentru 

formularea programelor de acţiune şi a mecanismelor de control.     
Atât termenul de strategie, cât şi cel de tactică sunt de origine grecească şi îşi au izvorul 

în activitatea militară, fiind preluate, deoarece sunt foarte sugestive, în activitatea de 
marketing.45 Astfel, strategie însemna activitatea guvernanţilor de a găsi o stratagemă 

 
45 Sica Stanciu, Bazele generale ale marketingului, http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/sica/6.htm. 

http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/
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(vicleşuguri, şiretlicuri) pentru câştigarea bătăliei, a războiului, iar tactica reprezenta 
aranjamentele făcute pentru lupta individuală.  

În fond, activitatea de marketing presupune un „război” continuu cu concurenţii, pe 
care-l câştigă cel ce are o strategie potrivită şi implementează permanent programele adecvat 
stabilite pentru atingerea scopurilor pe termen lung. După cum am precizat mai sus, trebuie să 
gândim strategic, ca un principiu (modul în care facem lucrurile), iar tactic, precum practicile 
bazate pe acel principiu (ce facem). 

În politica de marketing, strategia deţine locul central, pentru că ea derivă din 
obiectivele organizaţiei, indicând direcţia activităţii, iar tactica trebuie să se sincronizeze cu 
strategia, să corespundă acesteia, să se înscrie pe linia ei, să găsească permanent mijloacele şi 
formele cele mai potrivite, pentru ca, în final, să se regleze acordul între necesităţile 
consumatorului şi posibilităţile organizaţiei. 

Strategia de marketing reprezintă principalele direcţii în care firma îşi mobilizează 
potenţialul uman, financiar şi material pentru a atinge şi depăşi indicatorii economici programaţi. 

Consolidarea poziţiei câştigate de oferta unei întreprinderi pe o anumită piaţă, spre 
exemplu, se poate materializa, fie într-o strategie a perfecţionării continue a nivelului calitativ al 
mărfurilor fabricate, fie într-o strategie de diversificare sortimentală, de natură să răspundă unui 
număr sporit de segmente de cumpărători. Elementele componente ale unei strategii de 
marketing sunt dezvoltate în activitatea economică concretă cu ajutorul tacticilor de marketing. 

Tactica se află în raport de subordonare faţă de strategie, care rămâne stabilă o perioadă 
mai îndelungată de timp, fiind baza formulării tacticilor, ce se află în continuă schimbare, din 
cauza modificării condiţiilor concrete ale perioadei respective, a mediului ambiant. 

Prin tactica de marketing se detaliază strategia de marketing de către managerii din 
acest compartiment, pe termen scurt, stabilindu-se acţiunile concrete, operative, urmărindu-se 
soluţionarea scopurilor imediate ale întreprinderii pe fiecare piaţă şi pentru  fiecare produs într-o 
anumită perioadă. 

Întrucât tactica de marketing trebuie să fie în deplină concordanţă cu atingerea 
obiectivelor strategice, are importanţă cunoaşterea alternativelor componente ale acesteia, 
precum şi a tipurilor ce se pot aplica.46  

Strategia de piaţă pe care o adoptă întreprinderea este rezultatul unei opţiuni în raport cu 
mai multe variante strategice posibile. La elaborarea acestor variante, iar apoi la selecţia celor mai 
adecvate, se iau în considerare două grupe de factori, respectiv, unii ce ţin de firmă (endogeni) şi 
alţii ce ţin de mediul ambiant în care aceasta îşi desfăşoară activitatea de piaţă (exogeni). 

În rândul factorilor endogeni se încadrează potenţialul uman, material şi financiar al 
firmei. În categoria factorilor exogeni sunt cuprinse: caracteristicile segmentelor de piaţă cărora 
firma le oferă produsele şi serviciile sale, modalităţile de manifestare a cererii pentru produsele 
întreprinderii (cerere descrescătoare, relativ constantă, crescătoare; cerere fermă sau spontană; 
cerere întâmplătoare etc.), elementele mediului demografic, tehnologic, natural, social, politic 
sau cultural în care, activează firma. Pentru reuşita transpunerii în activitatea practică a 
strategiei de piaţă a firmei, se cere elaborat un plan strategic. 

 
3.10. Tipologia strategiilor de marketing  

Există mai multe modalităţi de clasificare a strategiilor. Distingem, în primul rând, trei 
tipuri de strategii comerciale, în funcţie de clientela către care sunt orientate eforturile 
organizaţiei şi faţă de care aceasta va trebui să-şi realizeze obiectivele. 

Piaţa este alcătuită într-un mod ce nu permite firmei să se dezvolte decât pe spezele 
concurenţei. Va trebui, aşadar, ca firma să adopte o strategie concurenţială. Este strategia cea 

 
46 I. Petrescu, Gh. Seghete, Fundamentele practicii manageriale, Editura Maiko, Bucureşti, 1994, p. 486. 
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mai spectaculoasă, cel puţin pentru consumator, care asistă deseori la ea în calitate de spectator 
şi uneori beneficiază de pe urma ei. În prezent, pieţele s-au îmbogăţit cu atât de mulţi 
concurenţi, încât această situaţie este mult mai complexă decât acum 15 ani. 

Dezvoltarea unei firme nu trece obligatoriu prin faza de atragere a clientului de la 
concurenţi. Există şi alte mijloace de mărire a consumului. Este vorba de o strategie de 
dezvoltare, în care se disting o dezvoltare extensivă şi o dezvoltare intensivă, după cum creşte 
numărul consumatorilor sau doar al consumului. 

Firma doreşte în mai mare măsură păstrarea clienţilor actuali, fără a încerca atragerea de 
noi consumatori sau modificarea obişnuinţelor consumatorilor săi. În acest caz‚ firma va adopta 
o strategie de fidelizare. 

Strategiile concurenţiale sunt strategii ce trebuie avute în vedere când concurenţa este 
un element ce trebuie obligatoriu luat în considerare. Strategiile firmei vor trebui să asigure 
poziţionarea acesteia şi în funcţie de concurenţii săi. 

Kotler distinge patru tipuri de poziţii:47 

•  Poziţia de lider este deţinută de firma care realizează o cotă relativă de piaţa mai 
mare sau egală cu 2, mult superioară oricărui concurent. O asemenea poziţie nu este la 
îndemâna oricui, ea solicită un potenţial material şi financiar serios, o competenţă valoroasă, în 
primul rând în cercetare– dezvoltare, întâietate în prezenţa pe piaţă ş.a.  

Pe lângă avantajele pe care le oferă – notorietate, forţă de comunicare şi atracţie faţă de 
consumatori, distribuitori etc. –, această poziţie este însoţită şi de inconveniente specifice, legate 
de pericolul imobilismului, de stimularea unor sentimente ostile în cadrul mediului etc. Dacă 
ocuparea unei asemenea poziţii este dificilă, păstrarea, consolidarea şi apărarea ei se dovedesc a 
fi în practică şi mai dificile. 

O variantă a acestei situaţii este poziţia de colider, în care două sau câteva firme deţin o 
cotă aproximativ egală şi care este cea mai mare pe piaţa respectivă. 

•  Poziţia de challenger este ocupată de firma care, aflată pe locul secund, aspiră să 
devină colider prin ajungerea din urmă a liderului unic sau chiar să-1 depăşească pe acesta. Sub 
aspectul efortului material, financiar şi uman pe care această „sfidare” îl presupune, este evident 
că ea se prezintă ca deosebit de solicitantă şi riscantă în acelaşi timp. 

Pentru a-1 „ataca” pe lider nu este obligatoriu un atac frontal. Acest atac frontal este, 
într-adevăr, periculos şi presupune mijloace considerabile; el este posibil mai ales când liderul 
este în pierdere de viteză, sau când acuză o slăbiciune foarte precisă şi exploatabilă. Mai sunt 
posibile două alte mari tipuri de strategii ofensive: atacuri laterale, ce se fac pe nişte poziţii mai 
slab apărate, sau mai puţin exploatate sau pur şi simplu pe mai multe fronturi deodată (strategii 
de diversificare) şi atacuri indirecte, prin intermediul concurenţilor mai slabi, ce vor fi absorbiţi 
sau reduşi la tăcere, ceea ce permite „depăşirea liderului” fără a mai recurge la o confruntare 
directă (strategii de creştere integrativă). 

•  Poziţia de urmăritor este proprie unei firme care dispune în general de resurse 
modeste şi care se mulţumeşte să ocupe un loc secund, fără aspiraţia de a accede către primele 
poziţii ale ierarhiei pieţei. Strategia constă în a-1 imita pe lider în deciziile sale tactice, a urmări 
nivelele sale de preţuri, tipul său de implantare, până la stilul de publicitate. Dacă nu este o 
strategie prea spectaculară, şi nici prea valorizantă, ea este în schimb adesea eficace. 
Eficacitatea sa depinde de modul în care va şti să transpună acţiunile efectuate de lider în 
situaţia sa proprie, internă şi externă. 

•  Poziţia de ocupant al unei „nişe” de piaţă este caracteristică firmei care, prin 
specia1izarea strictă a produselor sale, se adresează unui segment strict determinat de 
consumatori, fapt ce-i permite, în pofida unei cote de piaţă modeste, o existenţă relativ 
confortabilă şi rentabilă, în general lipsită de inconvenientul unei concurenţe accentuate. 

 
47 Philip Kotler, Managementul marketingului, ediţia a II-a, Editura Teora, Bucureşti, 2000, p. 465-477. 
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Strategiile de dezvoltare nu se află în raport de exclusivitate faţă de strategiile 
concurenţiale, în sensul că şi unele, şi altele pot fi conduse pe faţă. „Atacurile indirecte”, de 
pildă, pe care le-am descris ca pe o strategie a challengerului în situaţia concurenţială, sunt în 
aceeaşi măsură o strategie de dezvoltare. 

În funcţie de consumatorii vizaţi, se remarcă strategia dezvoltării extensive, care 
presupune că firma se af1ă în cadrul unei pieţe în care consumul mai poate încă să crească. Pe 
această piaţă, concurenţii sunt fie inexistenţi, fie neglijabili, dată fiind amploarea cererii. Acesta 
este, de pildă, cazul pieţelor noi: primii care se instalează aici au puţine motive de îngrijorare 
din partea concurenţei,  ca şi cei care sunt lideri ai acestei pieţe (de cele mai multe ori, sunt 
aceiaşi). 

Un alt tip de piaţă în care această strategie este cerută: pieţele blocate, ce pot încă să se 
dezvolte (ceea ce le deosebeşte de pieţele saturate). Se impune, în acest caz, încercarea de a 
mări cererea globală, prin modificarea obişnuinţelor de consum, şi de a căuta noi consumatori, 
prin modificarea produselor. 

În  cazul strategiei de fidelizare, nu este vorba de cucerirea de noi segmente de piaţă sau 
de noi consumatori, ci de păstrarea celor existenţi. Se impune  de aceea să se răspundă în 
continuare la nevoile acestora,ceea ce necesită deseori campanii de comunicare numite 
„publicitate de întreţinere”, care au ca scop să-1 facă pe consumator să păstreze o amintire 
proaspătă faţă de marcă/produs/companie. Acesta va găsi confort în cumpărăturile sale prin 
astfel de campanii, care îi  „dovedesc” că nu este depăşit. 

Uneori, trebuie mers mai departe, adică să se vină în întâmpinarea dorinţelor consu-
matorilor, procedând la ceea ce anglo-saxonii numesc „lifting”, adică la o actualizare a produ-
sului, sau a ambalajului sau a poziţionării, ba chiar mai mult, a modului său de comunicare. 
Această actualizare poate exprima grija de a profita de pe urma ultimelor invenţii tehnologice. 

Tipologia strategiilor de piaţă pe care le poate adopta o organizaţie poate fi examinată, 
analizată şi structurată în raport cu poziţia acesteia faţă de principalele dimensiuni şi trăsături ale 
pieţei, astfel:48 

1) Poziţia organizaţiei faţă de dinamica pieţei: 
a) strategia creşterii – o strategie proprie organizaţiilor aflate în plină expansiune, cu o 

sinergie ridicată, care acţionează pe o piaţă dinamică, având ca scop dezvoltarea activităţii de 
piaţă; 

b) strategia menţinerii volumului activităţii de piaţă – indicată când piaţa este saturată sau 
când potenţialul organizaţiei este relativ limitat, neexistând posibilitatea extinderii activităţii; 

c) strategia restrângerii activităţii de piaţă – când piaţa se află în regres sau când, pe 
termen lung, organizaţiile îşi proiectează reorientarea profilului de activitate şi, implicit, 
deplasarea activităţii spre alte pieţe. 

2) Poziţia organizaţiei faţă de structurile pieţei: 
a) strategia nediferenţiată – strategia organizaţiilor aflate la început de activitate sau a 

celor care deţin monopol pe piaţă sau care funcţionează pe pieţe în care oferta este sensibil mai 
mică în raport cu cererea. În aceste situaţii, organizaţia acţionează global fără să ţină cont de 
particularităţile fiecărui segment de piaţă; 

b) strategia diferenţiată – organizaţia creează mix de marketing adaptat fiecărui segment 
de piaţă în parte. Este practicată de organizaţii puternice, cu capacităţi mari şi diversificate de 
producţie; 

c) strategia concentrată – când organizaţia se raportează la un singur segment sau la un 
număr restrâns de segmente, adaptându-se specificului acestora. Este strategia de poziţionare 
cea mai corectă pentru organizaţiile puternice. 

 
48 Gheorghe Pistol, Marketing, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003, p. 114-117. 
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3) Poziţia organizaţiei faţă de schimbările pieţei: 
a) strategia activă – specifică organizaţiilor moderne, puternice, preocupate mereu de 

înnoire şi perfecţionare, intervenind efectiv în influenţarea şi chiar modelarea pieţei; 
b) strategia adaptivă – pentru organizaţiile puternice care îşi propun să ţină pasul cu 

schimbările pieţei, intervenind din vreme cu modificări în activitatea pe care o desfăşoară, astfel 
încât să se adapteze prompt noilor condiţii; 

c) strategia pasivă – specifică organizaţiilor mici, cu un potenţial redus, definind un 
comportament de aşteptare, adaptarea la schimbările pieţei făcându-se doar în urma 
schimbărilor intervenite efectiv, bineînţeles, cu o anumită întârziere. 

4) Poziţia organizaţiei faţă de exigenţele pieţei: 
a) strategia exigenţei ridicate – presupune satisfacerea la un nivel cât mai ridicat a exigen-

ţelor pieţei şi chiar depăşirea acestora, strategie specifică organizaţiilor cu un potenţial ridicat; 
b) strategia exigenţei medii – specifică organizaţiilor cu un potenţial relativ redus care 

acţionează pe pieţe cu diferenţe între consumatori; 
c) strategia exigenţei reduse – se practică în cazuri rare, în condiţiile penuriei de mărfuri 

sau ale unei competiţii slabe între ofertanţi. 
5) Poziţia organizaţiei faţă de nivelul competiţiei: 
a) strategia ofensivă – poate chiar agresivă – este specifică organizaţiilor puternice sau 

celor nou venite care dispun de un avantaj competitiv deosebit. De fapt, această strategie duce la 
creşterea cotei de piaţă a organizaţiei care o adoptă; 

b) strategia defensivă – specifică organizaţiilor mai modeste şi cu o poziţie 
neconsolidată în cadrul pieţei. Această strategie poate avea două forme: strategia menţinerii 
cotei de piaţă şi strategia restrângerii cotei de piaţă. 

Mai sunt şi alte variante strategice, ca, de exemplu, în funcţie de cererea pieţei etc. 
Variantele analizate sunt doar laturi posibile ale unei strategii de piaţă. O strategie de 

piaţă completă va fi o combinaţie de variante din fiecare grupă, desemnând poziţii ale 
organizaţiei faţă de diferite aspecte ale pieţei. 

Organizaţia îşi poate schimba de la o perioadă la alta strategia de piaţă, chiar dacă 
obiectivele strategice stabilite anterior au fost realizate sau nu, în funcţie de condiţiile concrete, 
când situaţia reală sugerează imposibilitatea aplicării ei în continuare sau apar condiţii noi, 
neluate iniţial în discuţie. 

Există şi cazul organizaţiei cu un portofoliu de activitate care cuprinde mai multe produse, 
iar piaţa fiecăruia are trăsături distincte; în acest caz, organizaţia poate opta pentru o strategie de 
piaţă unică (globală) sau pentru strategii distincte (adecvate fiecărui produs în parte). 

Sunt şi cazuri, destul de rare, când organizaţiile îşi stabilesc, pe lângă strategia de piaţă 
de bază, şi strategii de rezervă (este cazul mediului turbulent cu numeroase conflicte politice, 
cazul domeniilor afectate de calamităţi naturale etc.). 

 
3.11. Conceptul de produs 

Se poate defini produsul, în concepţia marketingului, ca fiind orice lucru care poate fi 
oferit unei pieţe pentru a i se acorda atenţie, a fi achiziţionat, utilizat sau consumat şi care ar 
putea satisface o dorinţă sau o nevoie.49 În categoria produselor intră mult mai multe lucruri 
decât obiectele tangibile. În accepţia cea mai generală, produsele includ obiecte fizice, servicii, 
evenimente, persoane, locuri, organizaţii, idei şi combinaţii între toate aceste entităţi.  

Vom folosi, aşadar, termenul de produs în accepţia generală, pentru a acoperi toate şi 
oricare dintre entităţile menţionate. Însă, dată fiind importanţa lor în economia lumii, vom 
acorda o atenţie specială serviciilor.  

 
49 Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing – An Introduction (sixth edition), Prentice Hall, Pearson 

Education International, New Jersey, SUA, 2003, p. 278. 
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Serviciile sunt o formă de produs care constă din activităţi, folosinţe sau satisfacţii 
oferite spre vânzare şi care sunt în esenţă intangibile şi nu au ca rezultat deţinerea vreunui lucru. 
Exemple în acest sens ar fi serviciile bancare, hoteliere, de comerţ cu amănuntul, de 
contabilitate fiscală şi de reparaţii la imobile. 

Produsul este un element – cheie din oferta de marketing. Planificarea mixului de 
marketing începe cu formularea unei oferte care să le aducă valoare clienţilor vizaţi. Această 
ofertă devine baza pe care firma îşi edifică relaţii profitabile cu clienţii.  

Oferta de piaţă a unei firme include adesea atât bunuri tangibile, cât şi servicii. Fiecare 
componentă poate să fie o parte minoră sau majoră a ofertei totale. La una din extreme, oferta 
poate să fie alcătuită doar dintr-un produs tangibil pur, cum ar fi săpun, pastă de dinţi sau sare, 
produsul nefiind însoţit de niciun serviciu. La cealaltă extremă se află serviciile pure, pentru 
care oferta este alcătuită aproape exclusiv dintr-un serviciu. Exemple ar fi consultaţia făcută de 
un medic sau serviciile bancare. Între aceste două extreme însă, se pot face multe combinaţii de 
bunuri cu servicii.  

 
Atributele produsului şi serviciului 
Realizarea unui produs sau serviciu presupune definirea avantajelor pe care le va oferi 

acesta. Avantajele respective sunt comunicate şi furnizate de atribute ale produsului, cum ar fi 
calitatea, caracteristicile, şi stilului şi designul. 

a) Calitatea produsului. Calitatea este unul dintre instrumentele majore de poziţionare 
utilizate în marketing. Calitatea produsului are două dimensiuni – nivel şi consecvenţă. Pentru 
dezvoltarea produsului, marketerul trebuie mai întâi să aleagă un nivel al calităţii care va 
sprijini poziţia produsului pe piaţa-ţintă. Aici, calitatea produsului înseamnă calitatea 
performanţei – abilitatea unui produs de a-şi realiza funcţiunile.  

Firmele aleg un nivel al calităţii care se potriveşte nevoilor pieţei-ţintă şi nivelurilor de 
calitate ale produselor competitive. 

Dincolo de nivelul calităţii, calitate superioară mai înseamnă şi niveluri înalte ale 
consecvenţei calităţii. Aici, calitatea produsului înseamnă calitatea de conformare – fără defecte – 
şi consistenţa de livrare a nivelului-ţintă de performanţă. Toate societăţile trebuie să se 
străduiască să obţină niveluri înalte de calitate de conformare. 

 Multe companii au transformat în prezent calitatea influenţată de client într-o puternică 
armă strategică. Ele au creat satisfacţia clientului şi valoare îndeplinind consecvent şi profitabil 
nevoile clienţilor şi preferinţele pentru calitate. De fapt, calitatea a devenit acum o necesitate 
competitivă – în secolul XXI, numai societăţile cu cea mai bună calitate vor rezista. 

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

c) Stilul şi design-ul produsului. Un alt mod de a adăuga valoare pentru client îl 
reprezintă stilul şi design-ul produsului.  

Design-ul este un concept mai amplu decât stilul. Stilul descrie pur şi simplu aparenţa 
unui produs. Stilurile pot „lua ochii” sau pot plictisi. Un stil senzaţional poate capta atenţia şi 
„produce estetică”, dar nu face neapărat ca produsul să aibă performanţe mai bune. Spre 
deosebire de stil, design-ul trece dincolo de aparenţă, el merge până la miezul produsului. Un 
bun design contribuie la utilitatea produsului, ca şi la aspectul său. 

Un stil şi un design bun pot atrage atenţia, pot îmbunătăţi performanţa produsului, pot 
reduce costurile producţiei şi pot da produsului un avantaj competitiv puternic pe piaţa-ţintă.  
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Clasificări ale produselor şi serviciilor 
Produsele şi serviciile se împart în două mari clase generale, definite după tipul 

consumatorilor care le utilizează: produse de consum şi produse industriale. În accepţiunea cea 
mai largă, produsele includ şi celelalte entităţi care pot face obiectul marketingului, cum ar fi: 
experienţe, organizaţii, persoane, locuri şi idei. 

Produsele de consum sunt cele cumpărate de consumatorii finali pentru consumul lor 
personal. De obicei, marketerii clasifică mai departe aceste bunuri pe baza modului în care 
procedează consumatorii atunci când le cumpără. Produsele de consum pot fi: produse de uz 
curent, produse la alegere, produse de specialitate şi produse fără căutare (tabelul 1). 

• produsele de uz curent sunt produse şi servicii de consum pe care clientul le cumpără 
de obicei în mod frecvent, imediat şi cu un efort minim de comparaţie şi de achiziţionare; 

• produsele la alegere sunt produse şi servicii de consum cumpărate mai puţin 
frecvent, pe care clienţii le compară cu atenţie, din punctul de vedere al caracterului adecvat, al 
calităţii, al preţului şi al stilului; 

• produsele de specialitate sunt produse şi servicii de consum cu caracteristici – 
unicat sau cu identificare prin marcă, pentru care un grup semnificativ de cumpărători este 
dispus să depună un efort special de achiziţionare;  

• produsele fără căutare sunt produse de consum despre care consumatorul fie nu ştie 
că există, fie, dacă ştie, nu se gândeşte în mod normal să le cumpere. 

Tabelul 1 
Tipul produsului de consum 

Considerente 
de marketing 

De uz curent La alegere De specialitate Fără căutare 

Comportamentul 
de cumpărare  
al clientului 

Achiziţionare 
frecventă, 
planificare redusă, 
efort scăzut de 
comparaţie sau de 
alegere, implicare 
redusă a clientului 

Achiziţionare mai 
puţin frecventă, efort 
mare de planificare şi 
de alegere, comparaţii 
între mărci pe baza 
preţului,  
a calităţii,  
a stilului 

Preferinţă şi fidelitate faţă 
de marcă, efort special de 
achiziţionare, comparaţie 
redusă între mărci, 
sensibilitate scăzută la 
preţ 

Grad redus de 
informare sau 
de cunoaştere a 
produsului (sau 
dacă există 
informare, 
interes scăzut 
sau chiar 
negativ) 

Preţul Preţ scăzut Preţ mai mare Preţ mare Variabil 
Distribuţia Distribuţie larg 

răspândită, locaţii 
comode pentru 
cumpărători 

Distribuţie selectivă, 
prin mai puţine puncte 
de desfacere 

Distribuţie exclusivă, prin 
doar unul sau câteva 
puncte de desfacere pe 
zona de piaţă 

Variabil 

Promovarea Promovarea în 
masă făcută de 
producător 

Publicitate şi vânzare 
personală, făcute atât 
de producător, cât şi 
de revânzători 

Promovare mai atent 
dirijată, făcută atât de 
producător, cât şi de 
revânzători 

Acţiuni 
agresive de 
publicitate şi 
vânzare 
personală, 
făcute de 
producător şi 
de revânzători 

Exemple Pastă de dinţi, 
reviste, detergent 
de rufe 

Aparate casnice mari, 
televizoare, mobilă, 
îmbrăcăminte 

Bunuri de lux, cum ar fi 
cristalurile fine 

Asigurări de 
viaţă, donare 
de sânge către 
Crucea Roşie 

 

Sursa: Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing – An Introduction (sixth edition), Prentice Hall, Pearson 
Education Internaţional, New Jersey, SUA, 2003, p. 283. 
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2. Produsele industriale sunt cele cumpărate pentru a fi prelucrate mai departe sau 
utilizate în cadrul unei activităţi economice. Prin urmare, diferenţa dintre un produs de consum 
şi un produs industrial se bazează pe scopul în care este cumpărat produsul. Dacă un 
consumator cumpără o maşină de tuns gazonul pentru a o folosi pe lângă casă, maşina de tuns 
gazonul este un produs de consum. Dacă acelaşi cumpărător cumpără aceeaşi maşină de tuns 
gazonul, dar pentru a o folosi în firma lui de servicii horticole, maşina de tuns gazonul este un 
produs industrial.  

Cele trei grupe de produse şi servicii industriale sunt: materiale şi piese, bunuri de 
capital, consumabile curente sau furnituri şi servicii pentru firme.  

• În grupa materialelor şi pieselor intră materiile prime, precum şi materialele şi 
piesele fabricate, adică rezultate dintr-un proces de producţie. 

• Bunurile de capital sunt produse industriale care ajută la desfăşurarea procesului de 
producţie sau a operaţiunilor cumpărătorului, adică instalaţiile de lucru şi echipamentele accesorii. 

• Grupa finală a produselor industriale este dată de furniturile şi serviciile pentru 
firme. Furniturile cuprind consumabile utilizate în activitatea curentă(lubrifianţi, cărbune, 
hârtie, creioane) şi articole de întreţinere şi reparaţii(vopsea, cuie, mături). 

 
Gama de produse şi asortimentul de mărfuri  
În cvasitotalitatea situaţiilor, produsul care face obiectul fabricaţiei sau al comercializării 

nu este singular. El se încadrează într-o anumită gamă de produse. Aceasta semnifică o grupă 
de mărfuri ce se înrudesc prin destinaţia lor în utilizare şi prin caracteristicile esenţiale similare 
privitoare la materia primă folosită pentru obţinerea lor şi/sau prin tehnologia de fabricaţie.  

În sfera distribuţiei, corespondentul gamei de produse este gama sortimentală – definită 
prin ansamblul mărfurilor şi modul lor de asociere, folosind un reper comun de sistematizare. În 
cadrul unei game se disting mai multe linii de produse. O linie semnifică un grup omogen de 
produse sub aspectul materiei prime sau al tehnologiei de fabricaţie. Pornind de la aceste 
elemente, dimensiunile gamei de produse se pot defini prin următoarele coordonate: 

 lărgimea gamei, dată de numărul de linii de produse ce o compun;  
 profunzimea gamei, dată de numărul de produse distincte pe care le conţine o linie 

de produse;  
 lungimea gamei, dată de numărul produselor tuturor liniilor. Această dimensiune sem-

nifică „suprafaţa” pe care o „acoperă” o gamă de produse în satisfacerea unei anumite trebuinţe. 
Dimensiunile gamei sortimentale slujesc atât aprecierii comparative a două firme ce 

fabrică aceleaşi produse, cât şi comparaţiei ofertelor, la nivel naţional, a diferitelor categorii de 
mărfuri destinate satisfacerii aceloraşi nevoi. Acestea ilustrează dimensiunile gamei de produse 
în cazul firmei de cosmetice. 

Dezvoltarea unei game largi de produse permite firmei să acopere o suprafaţă mare din 
piaţă şi să delimiteze mai clar în cadrul acesteia principalele segmente de consumatori cărora se 
adresează. Acest lucru îi asigură o elasticitate sporită în utilizarea resurselor, concomitent cu 
stabilirea unor „capete de linie” în cadrul gamei de produse cu rol de „vârfuri de atac” în 
penetrarea sa pe piaţă.50  

În acelaşi timp, apar şi o serie de dezavantaje legate de dispersarea mare a efortului 
uman, material şi financiar, corelate cu o cunoaştere mai sumară a caracteristicilor fiecărui 
produs în parte. Dimpotrivă, operând cu o gamă îngustă şi mai puţin profundă de mărfuri, firma 
are posibilitatea cunoaşterii mai bune a forţelor legate de procesul de fabricaţie şi 
comercializare, precum şi avantajul concentrării eforturilor promoţionale pe un număr mai 
redus de produse. 

 
50 Virgil Balaure (coordonator), op. cit., p. 323. 
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O inovaţie este o modificare esenţială adusă unui produs, perceput ca fiind nou de către 
un eventual utilizator, adaptarea produsului nou traducându-se printr-o schimbare semnificativă 
în comportamentul cumpărătorului.  

Există trei tipuri de inovaţii: variante ale produselor existente; inovaţii dinamice; 
inovaţii revoluţionare. 

• Inovaţiile din prima categorie sunt cele care perturbă cel mai puţin obiceiurile 
consumatorilor. Ele pot avea ca obiect cucerirea unor segmente de piaţă (cafea decofeinizată 
pentru unii suferinzi de inimă), sau mărirea cererii în mod deliberat pentru anumite produse (noi 
mărci de automobile în fiecare an, articole vestimentare, produsele cosmetice). Aceste inovaţii 
pot avea tot atât de bine scopul de a completa sau justifica anumite majorări de preţ 
(îmbunătăţiri aduse, de pildă, detergenţilor pentru uz menajer, în cazul strategiei de preţ de 
introducere – preţ coborât). Politica de blocare a preţurilor practicată pe scară mare în unele ţări 
are drept consecinţă înmulţirea inovaţiilor de acest tip. 

•  Inovaţiile dinamice acţionează modificând obiceiurile şi comportamentul 
cumpărătorilor, dar nu în mod radical (maşina de cusut cu motor electric, aparat de bărbierit cu 
lame de oţel etc.). 

•  Inovaţiile revoluţionare conduc la produse cu totul noi, inexistente mai înainte (este 
exemplul computerelor, televiziunii, antibioticelor etc.). Fiecare dintre aceste inovaţii 
corespunde, în proporţii crescânde, modificărilor obiceiurilor cumpărătorilor.    

Asortimentul este definit ca un ansamblu de articole şi servicii prezentate şi vândute         
într-un punct de vânzare, fiind un rezultat al unui proces de alegere din volumul total de bunuri şi 
servicii care constituie oferta globală dintr-o anumită arie de piaţă.51 Asortimentul este o manieră 
de a asambla produsele şi serviciile de aceeaşi natură sau care răspund aceleiaşi nevoi de consum. 

Comerciantul stabileşte un asortiment printr-o reunire de produse particulare. 
Vocabularul curent folosit pentru descrierea subdiviziunilor unui asortiment cuprinde: 

–  produsul – reprezintă un bun căutat şi obţinut de către consumator în vederea 
satisfacerii unei nevoi. Produsul este vândut sub un nume care îi individualizează starea şi/sau 
uneori calitatea. De exemplu: tricou, vin, cravată, televizor etc.; 

– categoria de produs – desemnează un ansamblu de produse susceptibile să răspundă 
unei finalităţi globale identice, respectiv, aceleiaşi nevoi. De exemplu: cămăşi pentru bărbaţi, 
scaune de bucătărie; 

– modelul – corespunde individualizării unui produs în funcţie de materia primă, de 
designul folosit; exemplu: rochii clasice sau scaune de bucătărie fabricate din lemn; 

–  referinţa – este veriga de analiză cea mai mică, pentru că ea identifică marca, talia şi 
culoarea unui anumit model dintr-un produs; 

–  piesa sau articolul – răspunde unităţii de vânzare dintr-o referinţă particulară dată. 
Termenul de asortiment nu trebuie confundat cu cel de colecţie, care desemnează un 

simplu eşantion destinat a fi prezentat, fie direct de către vânzător, fie prin intermediul unui 
reprezentant al comerciantului. Asortimentul este constituit din combinarea diferitelor varietăţi 
sub care se regăsesc produsele colecţiei. Se pot obţine astfel mii de combinări depinzând de 
dimensiunile şi de caracteristicile asortimentului. 

Asortimentul de mărfuri se clasifică în:52 

–  colecţia de bază, formată din aşa-zisul sortiment standard – obligatoriu şi permanent; 
–  colecţia selectivă, constituită din mărfuri de impuls, de modă şi speciale; 

 
51 Ana Lucia Ristea, Theodor Purcărea, Dumitru Patriche, Meseria de comerciant, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1995, p. 138. 
 52 Idem, p. 140. 
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–  colecţia sezonieră, cuprinzând alături de unele produse de bază anumite mărfuri cu 
destinaţie specială care se vor comercializa, în timpul campaniilor promoţionale, în puncte de 
vânzare organizate pentru acest scop. 

Un asortiment se caracterizează, în general, prin trei dimensiuni: 
–  lărgimea – corespunde numărului de diferite nevoi oglindite prin categoriile de 

produse, la care sortimentul permite să se răspundă. Exemplu: pentru un magazin care 
comercializează articole destinate echipării locuinţelor, produse ca: televizoare, maşini de 
spălat, linii audio, aspiratoare, mobilă, covoare, perdele, corpuri de iluminat definesc lărgimea 
sortimentului; 

–  profunzimea – se măsoară prin numărul de referinţe prezentate pentru fiecare 
categorie de produse şi răspunzând nevoilor consumatorilor. În exemplul dat, grupa de 
televizoare, sunt oferite televizoare staţionare din marca A, de culoarea X şi televizoare 
portabile din marca B etc.; 

–  coerenţa – măsoară omogenitatea produselor realizate, având aceeaşi utilizare finală. 
Mult timp s-a crezut că asortimentul trebuie să fie coerent în raport cu produsele. În prezent, din 
ce în ce mai mult se fundamentează strategii ale asortimentului, coerenţei în raport cu clienţii. 
De exemplu, staţiile de benzină vând produse alimentare; în marile magazine există un raion de 
cravate, alături de departamentul confecţii pentru femei etc. 

Diferitelor opţiuni strategice şi financiare ale punctului de vânzare le corespund 
următoarele asortimente tip:53 

–  asortiment restrâns şi puţin profund – este constituit din articole puţin numeroase, 
care răspund câtorva nevoi bine definite. Acest tip de asortiment se regăseşte la concesionarii 
care au exclusivitatea unei mărci, precum şi la magazinele discount; 

–  asortiment restrâns şi profund – este specific unui magazin specializat, care oferă 
o gamă de articole ce răspund unor nevoi precise. Alegerea bogată de articole pentru aceleaşi 
nevoi şi competenţa vânzătorului constituie elementele atractive ale magazinului specializat (de 
exemplu, magazin de produse dietetice, de încălţăminte etc.); 

–  asortiment larg şi puţin profund – gama articolelor este largă şi destinată să 
acopere nevoile clientelei cu articolele cele mai curente. Este specific tipului de magazin care 
răspunde aşteptărilor consumatorului pentru o cumpărătură nespecializată (supermagazin, 
magazin popular); 

–  asortiment larg şi profund – asigură o mare posibilitate de alegere a articolului 
prezentat în game diferite. Asortimentul larg şi profund a luat naştere odată cu creşterea 
suprafeţelor de vânzare, care a permis regruparea sub acelaşi acoperiş a echivalentului a 
numeroase magazine specializate, apărând noi tipuri de magazine, ca hipermagazine, mari 
magazine de tip cargo etc. 

 
3.12. Conceptul de preţ şi factorii determinanţi în stabilirea preţului 

Toate organizaţiile lucrative şi multe organizaţii nonprofit trebuie să stabilească preţurile 
produselor şi serviciilor lor.  

În sensul cel mai restrâns, preţul reprezintă cantitatea de bani cerută pentru un produs 
său serviciu.  

În sens larg, preţul este suma tuturor valorilor pe care consumatorii le oferă în schimbul 
avantajului de a avea sau de a utiliza produsul său serviciul.54 Preţul este unul dintre cei patru 
piloni ai mixului de marketing. El se află într-o strânsă legătură cu produsul, fiind, de fapt, unul 
dintre elementele acorporale ale acestuia.  

 
53 Ana Lucia Ristea, Theodor Purcărea, Dumitru Patriche, op.cit., p. 141. 
54 Philip Kotler, Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1999, p. 733. 
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Dacă produsul poate exista şi fără preţ, în absenţa produsului, însă, preţul nu are obiect. 
Preţul intervine ca element de contact şi de armonizare între produs şi mediul căruia i se 
adresează, fiind un însoţitor permanent al produsului. Aceasta nu înseamnă însă că preţul este o 
reflectare exclusivă a produsului. Este suficient ca oferta sau cererea de mărfuri să capete un 
caracter dinamic, pentru a imprima şi preţului trăsături cu totul specifice; unul şi acelaşi produs 
putând avea o multitudine de preţuri, în funcţie de o serie de parametri, precum locul, momentul 
şi modalităţile prezenţei şi realizările acestuia pe piaţă.  

Ca regulă generală, în condiţiile posibilităţilor limitate ale firmelor de a manevra preţul, 
în comparaţie cu celelalte elemente ale mixului, se apreciază că rolul lui este relativ modest, 
manifestându-se, însă, în ultima perioadă de timp, o relativă tendinţă de creştere a rolului său în 
politica de marketing a agenţilor economici. Aceasta, deoarece, în ultimă instanţă, preţul este 
acel element al mixului de marketing care generează venit, în timp ce celelalte variabile – 
fabricarea produsului, informarea consumatorilor despre existenţa acestuia şi punerea lui la 
dispoziţia lor – generează costuri.55  

În condiţiile libertăţii comerţului – trăsătură definitorie a economiei de piaţă –, şi în 
economia românească se manifestă libertatea preţului, libertate ce asigură posibilităţi reale de 
confruntare pe piaţă a produselor, indiferent de provenienţa acestora, precum şi de formare a 
preţurilor prin comportamentul liber, nedirijat, al agentului economic. O asemenea libertate este 
o libertate condiţionată, din punct de vedere economic, de raportul dintre cerere şi ofertă, ca şi 
de o serie de limitări juridice, unanim acceptate, atât în cadrul fiecărei ţări în parte, cât şi pe plan 
internaţional. 

Conceptul de preţ este deosebit de complex şi prezintă interes la toate nivelurile 
societăţii – indivizi sau grupuri sociale. Consumatori obişnuiţi sau oameni de afaceri, familii şi 
organizaţii, săraci şi bogaţi, specialişti în domeniu sau nu, cu toţii sunt interesaţi în problematica 
preţurilor bunurilor şi serviciilor. Totuşi, ofertanţii de bunuri/servicii şi statul sunt interesaţi în 
modul cel mai direct în procesul de evaluare care conduce la formarea preţurilor.  

Politica de preţ are în vedere fiecare dintre produsele realizate de firmă, constând în a 
stabili preţul de desfacere al acestora şi/sau de a modela aceste preţuri în funcţie de o serie de 
criterii (tipul de clientelă, cantităţile cumpărate, perioadele în care se realizează desfacerile etc.). 
De asemenea, în ce priveşte politica de preţ, vor fi stabilite niveluri de preţ, atât pentru 
produsele care urmează a fi vândute direct beneficiarilor produselor în cauză, cât şi pentru cele 
care urmează a fi distribuite, prin diverşi intermediari, ce alcătuiesc lanţul distribuţiei.  

Dacă politica de produs este conturată în momentul lansării acestuia pe o piaţă, politica 
de preţ va fi revăzută periodic, pe tot parcursul ciclului de viaţă al produsului, în funcţie de o 
serie de parametri şi condiţii (obiective şi subiective), ca, de exemplu: obiectivele firmei, 
dinamica pieţei sale, evoluţia costurilor, politica concurenţei şi alte asemenea aspecte ce dau 
cadrul general al pieţei.  

Pentru producător, strategiile de preţ ce urmează a fi adoptate vor avea în vedere 
elemente atât obiective, cât şi subiective, cele mai importante referindu-se la profilul activităţii 
întreprinderii, specificul pieţei produsului, orientarea activităţii întreprinderii, în general, şi 
politica concretă de piaţă, în particular, strategiile de produse, programele de promovare şi 
desfacere, concurenţa, cadrul legislativ şi instituţional etc.  

Pornind de la asemenea considerente, în stabilirea politicii de preţuri se va pleca de la 
ideea că aceasta trebuie să cointereseze şi, mai ales, să orienteze activitatea producătorilor şi 
prestatorilor de servicii, determinându-i să utilizeze cât mai economic posibil resursele de care 
dispun, intervenind, în acest fel, cu o pârghie puternică de acţiune asupra pieţei, în cadrul 
raportului dintre cerere şi ofertă.  

 
55 Gheorghe Pistol, Marketing, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003,  p. 158. 
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Politica de preţ apare în conceptul de marketing ca o continuare a politicii de produs.56 
În acest sens, strategiile de preţ ale firmei, ca şi cele de produs, vor fi fundamentate atât pe 
elemente ce ţin de procesul de producţie, cât şi pe condiţiile concrete de piaţă în care urmează să 
se realizeze produsul în cauză.  

Preţul unui produs poate avea consecinţe asupra vânzărilor produsului, dar poate avea 
consecinţe şi asupra altor produse ale gamei. Fixarea preţului poate avea ca obiectiv optimizarea 
vânzărilor produselor unei întregi game. Utilizarea unui preţ scăzut are scopul de a atrage 
clienţii pentru produsele de calitate inferioară ale gamei în speranţa de a le vedea cumpărate fie 
pe cele din partea superioară a gamei, fie, odată cumpărate aceste produse cu preţ redus, de a 
vedea cumpărate alte produse ale aceleiaşi game. Un preţ rău fixat poate naşte un efect de 
canibalism, conform căruia un produs al gamei „mănâncă” partea de piaţă a altuia.57  

În stabilirea mixului de preţ, trebuie să se aibă în vedere faptul că, la rândul său, preţul 
influenţează în mod hotărâtor piaţa, fiecare producător, atunci când îşi formulează politica de 
preţ, ca parte componentă a mixului de marketing, trebuind să pornească de la examinarea 
temeinică a preţurilor, atât din punctul de vedere al propriei rentabilităţi, cât şi din cel al 
eficienţei consumatorului sau utilizatorului. Numai în acest fel, mixul de preţ va putea fi stabilit 
şi utilizat în cadrul politicii de marketing pentru realizarea unuia dintre principalele sale 
deziderate, respectiv, producerea şi introducerea pe piaţă a acelor produse care sunt cu adevărat 
solicitate de consumatori, coroborat cu desfăşurarea unei politici comerciale active, de 
influenţare a pieţei, în general, şi a fiecărei componente a mixului de marketing, în particular.  

În stabilirea politicii de preţuri se va pleca de la ideea că aceasta trebuie să cointereseze 
şi, mai ales, să orienteze activitatea producătorilor şi prestatorilor de servicii, determinându-i să 
utilizeze cât mai economic posibil resursele de care dispun, acţionând asupra pieţei, în cadrul 
raportului dintre cerere şi ofertă.  

În ceea ce priveşte raporturile politicii de preţuri cu celelalte politici componente ale 
mixului, acestea o plasează în postura fie de element dominat, fie de element dominant. Astfel, 
politica firmei în domeniul produsului rămâne o coordonată de primă însemnătate în formularea 
strategiei de preţuri. Nu aceeaşi situaţie apare în ceea ce priveşte celelalte două componente ale 
mixului de marketing, respectiv, distribuţia şi promovarea. Există astfel posibilitatea alegerii 
filierei distribuţiei care să asigure obţinerea preţurilor stabilite sau, dimpotrivă, se vor ajusta 
preţurile în funcţie de opţiunile firmei privind distribuţia. În acelaşi fel se pune problema şi în 
ceea ce priveşte raportul dintre strategiile de preţuri şi cele promoţionale, acestea            
susţinându-se reciproc sau putându-se suplini una pe cealaltă. O anumită strategie de preţuri, de 
exemplu, cea a preţurilor joase, poate face cu totul inutilă desfăşurarea unei activităţi 
promoţionale, după cum, în alte cazuri, strategia de preţuri se poate bizui tocmai pe o intensă 
activitate promoţională.  

În sensul cel mai restrâns, preţul reprezintă o sumă de bani stabilită pentru un produs său 
serviciu. În sensul mai larg, preţul este suma tuturor valorilor pe care consumatorii o dau în 
schimb pentru beneficiile de a avea sau de a folosi produsul său serviciul.  

Preţul este singurul element din marketingul mix care produce venituri; toate celelalte 
elemente reprezentând cheltuieli. Preţul este, de asemenea, unul dintre cele mai flexibile 
elemente ale marketingului mix. Spre deosebire de caracteristicile produsului şi sarcinile reţelei 
de distribuţie, preţul poate fi schimbat cu repeziciune.  

Deciziile privind stabilirea preţurilor într-o companie sunt afectate atât de factori interni, 
cât şi de factori externi. 

 
56 D. Patriche, Marketing industrial, Editura Expert, Bucureşti, 1994, p. 197. 
57 Pierre-Louis Dubois, Alain Jolibert, Marketing, teorie şi practică, vol. II, Editura Ardealul, Cluj-

Napoca, 1994, p. 145. 
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Factorii interni care afectează preţurile includ obiectivele de marketing ale organizaţiei, 
strategia de marketing, de costuri şi consideraţiile ocazionale.  

a) Obiectivele de marketing ale organizaţiei. Înaintea stabilirii preţului, organizaţia 
trebuie să se hotărască asupra strategiei pentru produs. Dacă compania şi-a ales obiectivul de 
piaţă, strategia de marketing, incluzând preţul, va fi înaintată.  

Multe companii stabilesc maximizarea profitului curent ca obiectiv principal. Ele 
estimează ce costuri şi cereri vor fi la preţuri diferite şi aleg preţul care aduce profitul curent 
maxim. Alte companii doresc să obţină conducerea segmentului de piaţă. Pentru a deveni lideri 
de piaţă, aceste firme stabilesc preţuri cât mai mici. O companie poate dori să preia conducerea 
în ce priveşte calitatea produsului. Acest lucru necesită în mod normal practicarea unui preţ 
ridicat pentru a acoperi performanţa calităţii ridicate şi costul mare cu cercetarea-dezvoltarea. 

În stabilirea obiectivelor de marketing, trebuie să se ţină cont de misiunea firmei în 
ansamblul ei şi de faptul că aceste obiective trebuie să fie puţine, realiste şi nicidecum 
contradictorii. 

b) Strategia de marketing-mix. Preţul reprezintă doar unul dintre instrumentele de 
marketing pe care o companie le foloseşte pentru a-şi îndeplini obiectivele de marketing. 
Deciziile legate de preţ trebuie să fie coordonate cu designul, distribuţia produsului şi deciziile 
de promovare pentru a forma un program de marketing consistent şi eficient. 

Deciziile luate pentru alte variabile de marketing pot afecta deciziile legate de preţ. De 
exemplu, producătorii care folosesc mulţi distribuitori de la care se aşteaptă să sprijine şi să 
promoveze produsele lor pot construi limite mai mari de preţuri. Decizia de a poziţiona 
produsul la o calitate de înaltă performanţă va însemna că vânzătorul trebuie să stabilească un 
preţ ridicat pentru a acoperi cheltuielile mari.  

Alte companii acordă o importanţă mai mică preţului şi folosesc alte instrumente de 
marketing pentru a crea poziţii non-preţ. Uneori ,cea mai bună strategie pentru o companie nu 
este să stabilească preţul cel mai mic, ci să diferenţieze oferta de marketing pentru a o face să 
merite un preţ mai ridicat.  

c) Consideraţii legate de organizare. Managementul trebuie să decidă cine din cadrul 
organizaţiei ar trebui să stabilească preţurile. Companiile se ocupă de preţuri în diferite moduri. 
În micile companii, preţurile sunt stabilite de către conducerea de vârf, şi nu de către 
departamentul de marketing şi vânzări. În companiile mari, preţurile sunt stabilite de către 
managerii de divizie sau de linie de producţie. Pe pieţele industriale, oamenii care se ocupă de 
vânzări pot fi împuterniciţi să negocieze cu clienţii. Chiar şi aşa, conducerea de vârf stabileşte 
politicile şi obiectivele de preţ şi deseori aprobă preţurile propuse de personalul de vânzări sau 
managementul de la nivel mai scăzut. În industriile în care preţul este un factor-cheie (industria 
aerospaţială, oţelului, feroviară, petrolieră), companiile deţin un departament de preţuri care 
stabileşte cele mai bune preţuri sau îi ajută pe ceilalţi să le stabilească. 

Factorii externi care afectează deciziile privind preţurile includ natura pieţei şi a cererii, 
a competiţiei, a altor elemente de mediu. 

a) Piaţa şi cererea. În timp ce costurile stabilesc limita inferioară a preţurilor, piaţa şi 
cererea stabilesc limita superioară.  

b) Percepţiile consumatorului asupra preţului şi a valorii. În final, consumatorul va 
decide dacă preţul unui produs este corect. Deciziile privind preţul, ca şi alte decizii de 
marketing-mix, trebuie orientate către cumpărător. Atunci când clienţii cumpără un produs, ei 
dau în schimb ceva de valoare (plata) pentru a primi ceva de valoare (beneficiile de a avea sau 
de a folosi produsul). Dacă observă că preţul este mai mare decât valoarea produsului, clienţii 
nu vor mai cumpăra produsul. Dacă observă că preţul este sub valoarea produsului, îl vor 
cumpăra, însă comerciantul pierde beneficiile. 
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c) Costurile competitorilor, preţurile şi ofertele acestora. Un alt factor extern care 
afectează deciziile companiei privind preţul îl reprezintă costurile competitorilor, preţurile şi 
reacţiile posibilului concurent la mişcările de preţ ale companiei. 

d) Alţi factori externi. Atunci când stabileşte preţurile, o companie trebuie să ia în 
considerare şi alţi factori din mediul extern.  

Condiţiile economice pot avea un impact puternic asupra strategiilor de preţ ale firmei. 
Factorii economici, cum ar fi prosperitatea, recesiunea sau inflaţia, influenţează deciziile de 
preţ, deoarece afectează atât costurile de producţie ale produsului, cât şi percepţiile 
consumatorului asupra preţului şi valorii produsului. Compania trebuie să ia în considerare şi 
impactul pe care-l vor avea preţurile asupra celorlalte părţi.  

Guvernul este un alt factor extern important care influenţează deciziile privind preţul.  
În fine, preocupările sociale trebuie luate şi ele în seamă la stabilirea preţului. În 

stabilirea preţurilor, vânzările pe termen scurt ale unei companii, segmentul de piaţă şi 
obiectivele legate de profitul firmei trebuie să fie moderate de consideraţiuni sociale. 

Preţul este una dintre cele mai vizibile variabile, care este uşor perceptibilă de către 
consumatori, iar atunci când poate fi controlată de la nivelul întreprinderii, beneficiază de un 
grad ridicat de flexibilitate. 

 Politica de preţ poate fi dezvoltată, în general, pentru grupuri de produse sau produse 
specifice. Aceasta cuprinde o serie de acţiuni specifice: 

–  stabilirea preţurilor pentru noile produse; 
–  iniţierea unor acţiuni de modificare a preţurilor în raport cu concurenţa; 
–  măsurarea implicaţiilor psihologice ale preţului. 
Politica de preţ trebuie să indice: 
–  piaţa-ţintă; 
–  poziţionarea dorită la nivelul pieţei-ţintă; 
–  importanţa pe care o are preţul la nivelul pieţei-ţintă; 
–  gradul de flexibilitate în stabilirea preţului; 
–  modul în care va fi gestionat răspunsul concurenţei. 
În fundamentarea politicii de preţ, trebuie să se ţină cont de asigurarea atât a unei 

coerenţe interne, preţul fiind un mijloc de acoperire a costurilor şi de realizare a rentabilităţii, 
cât şi a unei coerenţe externe, prin faptul că preţul este un barometru al manifestării cererii, dar 
şi un indicator al evoluţiei preţurilor produselor concurente. 

 La baza stabilirii preţului stau obiective ce pot fi diferenţiate la nivelul fiecărei entităţi 
piaţă-produs. Obiectivele de preţ pot fi definite prin intermediul a trei dimensiuni: 

–  conţinut; 
–  nivelul dorit de îndeplinire;  
–  orizontul de timp la care se referă. 
În elaborarea obiectivelor trebuie urmărite trei aspecte: 
–  orientarea către consumatori a întreprinderii; 
–  interesele pecuniare ale întreprinderii;  
–  situaţia concurenţială pe piaţa pe care acţionează întreprinderea. 
 În funcţie de conţinutul lor, obiectivele se pot grupa în următoarele categorii: 
a) obiectivele orientate către profit (maximizarea profitului, supravieţuirea, creşte-

rea/menţinerea ratei profitului, obţinerea unui volum al profitului; 
b) obiectivele orientate către vânzări, creşterea cotei de piaţă, asigurarea unui anumit 

volum al vânzărilor; 
c) obiectivele financiare (creşterea/menţinerea lichidităţii, obţinerea unei anumite rate 

de recuperare a investiţiilor); 
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d) obiectivele orientate către concurenţă, confruntarea concurenţei, evitarea concurenţei, 
descurajarea concurenţei; 

e) obiectivele orientate social, evitarea afectării intereselor consumatorilor. 
 Întreprinderile interesate în obţinerea unui anumit nivel al profitului vor aborda una 

dintre următoarele orientări:  
• obţinerea unui câştig imediat; 
• obţinerea unui câştig constant; 
• obţinerea unui câştig important pe termen lung. 
 
a) Obiectivele orientate către profit 
 Pentru definirea obiectivelor orientate spre profit, organizaţia trebuie să analizeze 

factorii ce influenţează rentabilitatea, respectiv, preţurile-cost unitare, volumul vânzărilor pe 
unitate de produs şi la nivel global. Pentru a studia indicele de profitabilitate a unei firme sunt 
necesare analiza la nivelul relaţiei dintre evoluţia vânzărilor, a costurilor, respectiv, a profitului, 
determinarea profitului unitar, pe categorii de produse sau pe perioade de timp. 

 Supravieţuirea reprezintă un obiectiv valabil atunci când întreprinderea are un nivel al 
producţiei mai mare decât cererea pieţei, operând într-un mediu concurenţial nefavorabil, sau 
deţine prea puţine resurse pentru a se adapta dorinţelor consumatorilor aflate în continuă 
schimbare. Pentru a evita disponibilizarea angajaţilor şi pentru a-şi diminua stocurile, 
întreprinderea are tendinţa de a scădea preţul, în speranţa unei redresări a pieţei. Deoarece preţul 
este o variabilă flexibilă, el poate fi folosit ca instrument în vederea creşterii volumului 
vânzărilor la un nivel care să acopere cheltuielile şi să asigure continuitatea organizaţiei. În 
perioadele de recesiune, acest obiectiv este destul de frecvent întâlnit, pentru creşterea 
vânzărilor fiind folosită şi tactica mărcilor de valoare, care combină un preţ scăzut cu imaginea 
foarte favorabilă a unei mărci. 

Maximizarea profitului este un obiectiv ce trebuie definit pe intervale de timp. 
Maximizarea profitului pe termen scurt se poate datora unei conjuncturi favorabile a 
întreprinderii sau practicării unui preţ ridicat. Înainte de alegerea unui astfel de obiectiv pe 
termen scurt, este necesară o analiză detaliată a cererii, dificil de realizat cu acurateţe, pentru a 
nu exista riscul eliminării întreprinderii de pe piaţă. Maximizarea profitului pe termen mediu 
este considerată un obiectiv mai realist, deoarece permite controlul costurilor şi ajustarea 
preţurilor în funcţie de efectul experienţei, precum şi în funcţie de reacţiile concurenţei. În 
funcţie de situaţia pieţei şi posibilităţile întreprinderii, obiectivul de maximizare a profitului 
poate fi atins atunci când întreprinderea practică fie preţuri relativ scăzute (se bazează pe rulaj 
mare aferent preţurilor reduse şi dispune de un avantaj concurenţial bazat pe costuri), fie preţuri 
relativ înalte. Această din urmă situaţie se întâlneşte în cazul mărcilor de prestigiu, la nivelul 
cărora preţul are un rol activ în susţinerea poziţionării lor pe piaţă. 

 
b) Obiectivele orientate către vânzări 
Asigurarea unui anumit volum al vânzărilor presupune determinarea volumului fizic 

sau valoric al vânzărilor care se doresc a fi realizate într-un anumit interval de timp. Fixarea 
acestui obiectiv trebuie să urmărească, în primul rând, evoluţia elasticităţii cererii în funcţie de 
preţ, precum şi anticiparea reacţiilor concurenţilor. Încurajarea creşterii vânzărilor poate fi 
realizată prin reducerea preţurilor în încercarea de a atrage noi consumatori. Aceasta poate 
genera un război al preţurilor sau poate induce, la nivelul consumatorilor, ideea de scădere a 
calităţii produsului. 

Maximizarea vânzărilor este un obiectiv urmărit de unele organizaţii ce ţintesc 
diminuarea costului unitar odată cu creşterea volumului vânzărilor, ceea ce conduce la creşterea 
pe termen lung a profitului. Stabilirea unui nivel scăzut al preţurilor este posibilă în următoarele 
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situaţii: elasticitatea ridicată a cererii în raport cu preţul, descurajarea concurenţei prin faptul că 
preţurile mici nu prezintă atractivitate în privinţa pătrunderii pe piaţă, realizarea unor economii 
de scară când întreprinderea are posibilitatea creşterii capacităţii de producţie şi nu urmăreşte 
asocierea unei imagini de prestigiu produselor sale. 

Creşterea/menţinerea cotei de piaţă  sunt obiective legate de vânzări, dar care presupun 
luarea în considerare a evoluţiei de ansamblu a pieţei/pieţelor produselor în cadrul cărora 
acţionează întreprinderea. Pentru a menţine cota de piaţă, este necesară păstrarea unui nivel 
constant şi rezonabil, chiar dacă în anumite momente imaginea produselor ar permite creşterea 
preţurilor. Creşterea cotei de piaţă presupune de multe ori practicarea unui nivel scăzut al 
preţului, inferior concurenţei, pentru penetrarea pieţei, iar odată atinsă poziţia dominantă, se va 
urmări ca obiectiv obţinerea unui nivel satisfăcător al rentabilităţii. 

c) Obiectivele financiare 
Maximizarea încasărilor din vânzări (cash flow) presupune recuperarea rapidă a 

capitalului investit şi fixarea, de regulă, a unor preţuri ridicate. Motivaţiile pentru care este ales 
acest obiectiv sunt: ciclul de viaţă mai scurt al produsului, incertitudine în privinţa stabilirii 
nivelului costurilor sau a unor dificultăţi în repartiţia lor. Pentru obţinerea unui volum maxim al 
încasărilor din vânzări se pot folosi diverse tactici, precum acordarea unor discounturi, 
realizarea de reduceri la plata cash sau pentru un interval scurt de timp. 

Atingerea unei anumite rate de recuperare a investiţiilor (ROI). Rata de recuperare a 
investiţiilor se determină ca raport între profitul net al întreprinderii şi capitalul investit. 
Utilizarea acestui obiectiv presupune stabilirea unui nivel al preţului care să asigure rata 
prestabilită a eficienţei investiţiei. Folosirea ROI conduce la avantaje de ordin administrativ, 
deoarece permite compararea performanţelor produselor sau mărcilor aflate în portofoliul său şi 
conduce la luarea unor decizii mai bine fundamentate. Acest obiectiv se recomandă a fi urmărit 
de întreprinderile ce doresc să realizeze investiţii importante. 

d) Obiectivele orientate către concurenţă 
Acestea urmăresc anticiparea reacţiilor concurenţilor la propriile decizii din domeniul 

preţului şi, prin urmare, definesc poziţia pe care întreprinderea se situează în raport cu 
concurenţa. Evitarea concurenţei presupune fixarea preţului la acelaşi nivel sau la un nivel mai 
ridicat decât cel practicat de concurenţă. Adoptarea acestui obiectiv este posibilă atunci când 
preţul nu este folosit ca element de diferenţiere în raport cu concurenţa. Confruntarea cu 
concurenţa este un obiectiv urmărit în cazul bunurilor omogene pentru care preţul reprezintă un 
instrument de diferenţiere. Fixarea unui preţ mai mic atrage creşterea vânzărilor, urmare a 
elasticităţii ridicate a cererii în raport cu preţul. Descurajarea concurenţei se realizează prin 
fixarea unor preţuri mult mai scăzute în raport cu cele ale concurenţilor. Acest obiectiv este 
urmărit de către întreprinderile care au o poziţie puternică pe piaţă şi beneficiază de costuri 
unitare, urmare a economiei de scară sau a tehnologiei de care dispun. 

 
e) Obiectivele orientate social 
Evitarea afectării intereselor consumatorilor presupune practicarea unor preţuri corecte, 

care să reflecte o echitate între costurile şi beneficiile implicate, atât pentru cumpărători, cât şi 
pentru întreprindere. 

Preţurile în marketing reprezintă o variabilă majoră pentru formarea şi influenţarea 
cercetării,  pentru determinarea volumului şi valorii vânzărilor întreprinderii,  precum şi a 
mărimii veniturilor brute şi nete ale acesteia. Preţurile influenţează toate cheltuielile şi 
rezultatele întreprinderii. Beneficiul rezultă ca diferenţă dintre veniturile realizate şi costuri. O 
parte din costuri sunt direct legate de volumul produselor vândute,  iar costurile înseşi sunt 
măsurate de preţurile lor. La rândul ei, cererea este în funcţie de nivelul preţului, care determină 
puterea de cumpărare, astfel încât preţul afectează mărimea segmentului de piaţă care constituie 
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ţinta eforturilor de marketing ale întreprinderii. Întrucât puterea de cumpărare este strâns legată 
de celelalte caracteristici social-economice ale consumatorului, preţul poate influenţa natura 
calitativă a pieţei, ca şi limitele cantitative ale acesteia. 

Ca instrument de marketing, preţurile sunt expresia unei concepţii sau politici bine 
structurate, cu anumite obiective determinate, care urmează a fi realizate prin deciziile luate în 
domeniul preţurilor. Astfel de obiective pentru preţuri pot fi: sporirea beneficiilor companiei, 
asigurarea rentabilităţii investiţiilor şi recuperarea acestora,  pătrunderea pe o piaţă şi apoi men-
ţinerea şi dezvoltarea poziţiei obţinute, rezistenţa faţă de concurenţă sau descurajarea acesteia.  

Prin dimensionarea preţurilor se stabileşte care produse se vor vinde şi care nu,  în ce 
volume şi cu ce beneficii. Tot prin dimensionarea preţurilor se stabileşte, implicit, ce 
echipamente vor fi utilizate şi pe cât timp, care este necesarul de materiale şi de fonduri 
circulante, la ce încasări ne putem aştepta, ce eforturi pentru asigurarea desfacerii mărfurilor 
trebuie făcute, ce pieţe pot fi abordate şi, în ultimă instanţă, care va fi rata recuperării capitalului 
investit. Decizia privind nivelul preţului de desfacere, şi numai ea,  în comparaţie cu oricare altă 
decizie a companiei, deţine locul cel mai important între cauzele de fond ale deosebirilor dintre 
rentabilităţile unor societăţi similare. 

În funcţie de modul în care se stabileşte preţul de desfacere pe produs sau pe comandă, 
se va determina şi structura sortimentală care va fi realizată. Tocmai prin dimensionarea preţului 
de desfacere, produsul va deveni mai atractiv sau mai puţin atractiv pentru cumpărători. În fond, 
preţul de desfacere constituie elementul primordial care determină reacţia cumpărătorului. În 
consecinţă, structura producţiei va fi rentabilă pentru compania respectivă în măsura în care, pe 
de o parte, preţul de desfacere va fi tentant pentru cumpărător, iar pe de altă parte, cheltuielile 
de producţie şi desfacere se vor situa la un nivel cât mai favorabil în ce priveşte contribuţiile la 
beneficii.  

Elementele cele mai importante ale dimensionării preţului de desfacere sunt:                      
(a) cheltuielile de producţie; (b) preţurile de desfacere ale produselor similare realizate de 
concurenţă şi (c) cererea pieţei. Preţurile de desfacere nu trebuie stabilite numai în corelaţie cu 
cheltuielile de producţie pe o anumită perioadă. Sunt necesare şi informaţii obiective cu privire 
la evoluţia preţului de cost în funcţie de cantitatea produsă, pentru a estima ce beneficii implică 
o anumită comandă, dacă preţul de desfacere respectiv va fi cel „curent”. Preţul de cost depinde 
de condiţiile particulare ale producătorului şi se situează la un anumit nivel, specific numai lui. 
Preţurile de desfacere însă reprezintă o sinteză a influenţei diverselor firme competitoare pe 
pieţele pe care se află produsele realizate de firma respectivă. Dacă producătorul va încerca, în 
mod arbitrar, pe baza preţului său de cost, să impună un anumit preţ de desfacere al produsului, 
aceasta nu înseamnă altceva decât negarea proceselor legate de existenţa concurenţei şi a cererii 
de piaţă. Preţul de cost trebuie să fie folosit mai curând pentru a decide dacă se va accepta sau 
respinge preţul de desfacere propus. Dincolo de orice alte considerente, preţul de desfacere 
determină măsura în care se repartizează cheltuielile de producţie şi de desfacere între 
producător şi comerciant şi constituie, pentru producător, o măsură a valorii producţiei vândute 
şi încasate. Întrebarea cea mai importantă este cea privind categoria de cheltuieli de producţie 
pe care producătorul trebuie să o utilizeze pentru a face această evaluare. 

Dacă se aplică metodele de stabilire a preţurilor de desfacere prin adaosuri la preţul de 
cost, iar partea de „preţ de cost” este arbitrar stabilită, preţul de desfacere care rezultă nu 
reprezintă altceva decât un amestec de erori. 

Structura preţului de desfacere stabilită numai pe baza repartizării cheltuielilor de 
producţie ignoră mecanismele confruntării cu competiţia şi cererea. O astfel de dimensionare a 
beneficiilor depinde de corectitudinea evidenţei contabile şi se întâmplă uneori ca preţurile de 
desfacere oferite de un producător să se situeze sub cele ale competitorilor săi,  din cauza  
erorilor în calculul preţului de cost. 
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Pentru a stabili un nivel cât mai avantajos al preţului de desfacere într-o ambianţă de 
competiţie şi în contextul pe care îl oferă nenumăratele produse şi implicaţii ale cererii pieţei, 
pentru conducere este de importanţă vitală să cunoască foarte bine articolele şi elementele 
cheltuielilor de producţie şi de desfacere. Dacă o companie cunoaşte bine elementele 
cheltuielilor sale, ea poate acţiona în vederea intensificării recuperării acestora, poate evalua 
propunerile de a schimba preţurile de desfacere sau segmentele de piaţă cărora ar fi avantajos să 
li se adreseze produsul, poate selecta produsele şi cantităţile cele mai rentabile faţă de 
capacitatea sa limitată de producţie, poate identifica preţurile de desfacere sub nivelul cărora va 
refuza tranzacţiile, poate face demarcări între volumele de producţie rentabile şi cele care îi pot 
crea dificultăţi şi poate determina care sunt comenzile sau tranzacţiile la care renunţă dacă i se 
oferă posibilităţi mai avantajoase. Deşi, în general, cheltuielile de producţie şi desfacere nu 
reprezintă unicul factor al stabilirii preţurilor de desfacere, ele oferă însă elementele esenţiale în 
evaluarea rentabilităţii diverselor tranzacţii. 

Cheltuielile de producţie şi desfacere pot constitui, de asemenea, un criteriu foarte util 
pentru a compara produsele şi a le aşeza în ordinea rentabilităţii lor. Dimensionarea preţurilor 
de desfacere pe baza celor de cost necesită totodată luarea în consideraţie a tendinţelor 
cheltuielilor de producţie, precum şi a perspectivelor structurii beneficiilor întreprinderii. 

 
3.13. Determinarea preţurilor 

Companiile stabilesc preţurile selectând o modalitate generală de stabilire a acestora 
care include unul sau mai multe dintre aceste trei seturi de factori: costuri, consumatori şi 
concurenţă. Deci, principalele metode sunt: 

 metoda bazată pe cost; 
 metoda bazată pe cumpărător (stabilirea preţului bazat pe valoare); 
 metoda bazată pe concurenţă. 

a) Cea mai simplă este metoda stabilirii preţului pe baza costului, adăugând un 
adaos standard costului produsului. Însă, nu trebuie uitat că orice metodă de stabilire a 
preţului care ignoră cererea şi preţurile competitorilor nu conduce la preţul cel mai bun.  

Adaosul rămâne popular din mai multe motive. În primul rând, vânzătorii sunt mult mai 
siguri în privinţa costurilor decât a cererii. Legând preţul de cost, vânzătorii simplifică stabilirea 
preturilor – nu trebuie să facă ajustări frecvente atunci când cererea se schimbă. În al doilea 
rând, atunci când toate firmele din industrie folosesc această metodă de stabilire a preţului, 
preţurile tind să fie similare, iar competiţia este minimalizată. În al treilea rând, mulţi cred că 
stabilirea preţului plus costul este mai cinstită atât pentru cumpărători, cât şi pentru vânzători. 

b) O altă metodă presupune ca organizaţia să stabilească preţul-ţintă pe baza  
percepţiilor clientului asupra valorii produsului. Valoarea urmărită şi preţul conduc apoi la 
decizii privind designul produsului şi costurile. Astfel, stabilirea preţului începe cu analizarea 
necesităţilor consumatorului şi a percepţiilor asupra valorii, iar preţul este stabilit pentru a 
coincide cu valoarea percepută de către clienţi. 

O companie care foloseşte stabilirea preţurilor bazându-se pe valoare trebuie să afle ce 
valoare atribuie cumpărătorii diferitelor oferte ale concurenţilor. Totuşi, măsurarea valorii 
percepute poate fi dificilă. Uneori, consumatorii sunt întrebaţi cât ar plăti, pentru un produs de 
bază, pentru fiecare beneficiu adăugat ofertei. Sau, o companie poate iniţia experimente pentru a 
testa valoarea percepută a diferitelor oferte de produse. Dacă vânzătorul cere mai mult decât 
valoarea percepută de cumpărători, vânzările companiei vor avea de suferit. Multe companii îşi 
supravalorifică produsele, iar produsele lor se vând foarte greu. Alte companii le subvalorifică. 
Produsele subvalorificate se vând foarte bine, dar aduc mai puţine venituri decât ar aduce dacă 
preţul ar fi ridicat la nivelul valorii percepute. 
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Astfel, din ce în ce mai mult, comercianţii au adoptat strategii de stabilire a preţului 
oferind tocmai combinaţia perfectă de calitate şi servicii bune la un preţ convenabil. În multe 
cazuri, aceasta a implicat introducerea unor versiuni mai puţin costisitoare ale unor nume de 
mărci de produse. În alte cazuri, valoarea preţului a implicat reproiectarea mărcilor existente 
pentru a oferi mai multă calitate la un anumit preţ sau aceeaşi calitate pentru mai puţin. 

c) Organizaţiile pot aprecia valoarea produsului potrivit preţurilor practicate de 
competitori pentru produse similare. O formă a stabilirii preţului bazate pe competiţie este 
fixarea unei rate a preţului, în care o firmă îşi bazează preţurile pe preţurile concurenţei, 
acordând mai puţină atenţie propriilor costuri sau cereri. Firma trebuie să ceară la fel sau mai 
puţin decât concurenţii majori. În industriile oligopolistice care vând oţel, hârtie sau produse 
fertilizante, firmele practică în mod normal acelaşi preţ. Firmele mai mici îl urmează pe lider: îşi 
schimbă preţurile atunci când liderul pieţei o face, şi nu atunci când propriile costuri şi cereri se 
schimbă. Unele firme pot cere puţin mai mult sau mai puţin, dar menţin constantă suma 
diferenţei. Astfel, vânzătorii mici de benzină cer de obicei cu câţiva cenţi mai puţin decât marile 
companii petroliere fără a lăsa diferenţa să crească sau să scadă. 

Rata preţului este foarte populară. Atunci când elasticitatea cererii este greu de măsurat, 
firmele „simt” că preţul actual reprezintă înţelepciunea colectivă a industriei privind preţul, care 
va aduce un schimb cinstit. 

Stabilirea preţului bazată pe competiţie se foloseşte când firmele oferă locuri de muncă. 
Firma nu poate să stabilească preţul sub un anumit nivel. Nu poate stabili preţul sub cost fără            
a-şi periclita poziţia. Prin contrast, cu cât compania îşi stabileşte preţurile mai ridicate deasupra 
costurilor, cu atât este mai mică posibilitatea de a obţine contractul. 

Pe piaţă sunt practicate diferite procedee pentru determinarea preţurilor de către diferite 
firme. O analiză a modului general de determinare a preţurilor de către aceste firme trebuie să 
deosebească preţurile de bază sau cele de catalog, preţurile de listă etc. şi cele care rezultă, în 
final, din politica preţurilor. 

Determinarea preţurilor de bază ridică probleme speciale atunci când produsul este nou, 
fiindcă nu se ştie dacă va exista o cerere pentru acesta. Indiferent însă dacă produsul este nou 
sau nu,  fazele de analiză sunt următoarele: 

 identificarea consumatorului potenţial; 
 estimarea cererii pentru produsul respectiv; 
 anticiparea reacţiei competiţiei; 
 stabilirea cotei de piaţă; 
 selecţionarea strategiei de preţ prin care se poate ajunge la segmentul de piaţă ales; 
 corelarea politicii produsului, canalelor şi promovării cu strategia de preţ; 
 stabilirea preţurilor specifice. 

 
Identificarea consumatorului potenţial se referă la cumpărătorii care plătesc preţul 

final al produsului şi care alcătuiesc segmentul de piaţă vizat de strategiile şi politicile preţului. 
Estimarea cererii priveşte, în primul rând, investigarea relaţiei între preţ şi cererea 

pentru un anumit preţ. 
Anticiparea reacţiei competiţiei. Competiţia existentă, ca şi cea potenţială, este resimţită 

chiar în cazul produselor noi şi ea poate veni din domeniul produselor similare,  din cel al 
înlocuitorilor şi de la toate celelalte produse sau servicii pe care consumatorul le poate 
achiziţiona. 

Stabilirea cotei de piaţă. Eforturile de lărgire a poziţiei pe piaţă pot lua şi alte forme în 
afara preţului (publicitate, vânzare personală etc.). Mărimea cotei de piaţă este influenţată de 
capacităţile de producţie ale firmei, de costurile extinderii instalaţiilor şi de uşurinţa cu care 
competiţia poate pătrunde pe piaţă. 
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Strategia preţurilor. În scopul realizării cotei de piaţă, fixată ca obiectiv de marketing, 
pot fi folosite mai multe alternative de strategii ale preţurilor. Aceste alternative sunt analizate 
mai bine prin evidenţierea celor două tipuri opuse: strategia preţului înalt şi strategia preţului de 
penetrare. 

o Strategia preţului înalt caută să profite de pe urma existenţei unei categorii de 
consumatori care sunt dispuşi să plătească preţuri mai ridicate decât alţii,  pentru un produs care 
îi interesează. 

o Strategia penetrării se referă la fixarea unui preţ iniţial scăzut, în vederea pătrunderii 
rapide în segmentele pieţei şi chiar în fazele finale ale ciclului de viaţă al produsului. 

Strategiile de preţuri urmează curba de viaţă a produsului. 
Corelarea preţului cu elementele marketingului-mix reprezintă o fază importantă în 

procesul formării preţului. Noutatea sau vechimea produsului şi gradul de perisabilitate 
influenţează politica de stabilire a preţului. Importanţa unui material încorporat în bunul final şi 
în costul acestuia trebuie luată în considerare. Competiţia de preţ este aproape neglijabilă între 
producătorii de materiale de ambalaj similare, între furnizorii de gaze industriale etc., deoarece 
importanţa acestora în produsul final este neînsemnată. Preţul producătorului diferă după cum 
produsul se vinde sub marca fabricii sau sub cea a distribuitorului. De asemenea, în cadrul 
gamei sortimentale, preţurile trebuie să fie corelate între ele. Un producător sau un intermediar 
care oferă servicii gratuite mecanice şi de instalare va cere probabil un preţ mai ridicat decât cel 
care nu oferă astfel de servicii. 

Canalele alese, tipurile de intermediari la care se recurge şi cerinţele de rabaturi ale 
acestora, în schimbul serviciilor prestate, influenţează preţul producătorului. O firmă care vinde 
atât angrosiştilor, cât şi direct detailiştilor, va stabili preţuri de livrare diferite pentru aceste două 
clase de clienţi. 

În mod asemănător, preţurile diferă după cum intermediarii preiau asupra lor o serie de 
activităţi de promovare a produsului. 

Stabilirea preţurilor specifice se poate face pe mai multe căi. În general, în practica 
internaţională preţurile sunt bazate/stabilite: 

a) pe costul total plus un adaos; 
b) pe analiza pragului de rentabilitate; 
c) pe analiza marginală; 
d) în legătură cu segmentele cererii; 
e) în funcţie de competiţia existentă pe piaţă. 
a) Cost total + adaos. Preţul bazat pe costuri în forma cea mai simplă exprimă ideea că 

preţul de vânzare pentru o unitate dintr-un produs este egal cu costul total al aceleiaşi unităţi, la 
care se adaugă o cotă procentuală exprimând beneficiul anticipat, repartizat pe unitatea de 
produs. 

În acest fel procedează numeroase firme atât din comerţul cu amănuntul, cât şi din cel cu 
ridicata care practică un adaos procentual, predeterminat la costul produsului,  pentru acoperirea 
cheltuielilor şi constituirea unui beneficiu. Acest adaos variază foarte mult de la produs la produs. 

Deşi acest mod de stabilire a preţului nu ţine seama de elasticitatea cererii, el are totuşi o 
largă aplicare din cauza simplităţii metodei şi a cunoaşterii mai precise a costurilor decât a 
schimbărilor cererii. În realitate însă, metoda cost + adaos procentual fix este aplicată sub 
influenţa indicatorilor pieţei. Cele mai multe dintre preţurile cu amănuntul sunt în fapt oferte de 
preţuri, deoarece dacă produsele nu se vând la preţul stabilit comercianţii îl reduc la nivelul de 
preţ la care produsul se poate vinde. 

Diferenţele de adaosuri în cadrul aceleiaşi categorii de produse reflectă, de asemenea, 
consideraţii de preţ şi de substituire între sortimente.  

 



Unele sortimente se vând mai lent decât altele şi rămân mai mult timp în magazin, 
ocupând spaţiul, ceea ce va influenţa mărimea adaosului. 

Comercianţii determină, pe baza experienţei de piaţă pe care o au, adaosul procentual 
care le aduce volumul de vânzare dorit şi beneficiul scontat. 

Pentru producători, metoda cost + adaos comercial fix prezintă marele dezavantaj că nu 
ţine seama de diferitele tipuri de costuri şi de comportamentul diferit al acestora după cum 
producţia creşte sau scade.  

În scopul remedierii acestor deficienţe au fost dezvoltate o serie de perfecţionări ale 
metodei. Întreprinderile urmăresc costul total repartizat pe unităţile de producţie cu ajutorul 
noţiunii de costuri marginale, precum şi al altor indicatori. 

Costul marginal este costul adiţional rezultat din producerea unei unităţi adiţionale. 
Astfel, dacă o firmă produce 50 unităţi la costuri totale de 1000 lei şi 51 unităţi la costuri totale 
de 1055 lei, atunci costul marginal = 55 lei. 

b) Analiza pragului de rentabilitate.  Această analiză este efectuată tot pe baza 
costurilor, însă se ţine seama de cererea pieţei în determinarea preţurilor.58 

Curba costurilor totale prezintă o rată de creştere constantă până aproape de limita capa-
cităţii de producţie a întreprinderii. Intersecţia dintre curba vânzărilor şi curba costurilor totale 
arată punctul la care se află pragul de rentabilitate, în acest punct pierderile fiind 0, deoarece 
vânzările acoperă costurile, beneficiile fiind şi ele tot 0, deoarece încă nu au început să apară.  

)− 
=

unitar bilcost varia  vânzaredeunitar  (preţ
 totalefixe costuriechilibru de Volumul

 
Metoda utilizează conceptul de grafic al pragului de rentabilitate. Acesta prezintă costul 

total şi venitul total estimate în funcţie de volumul desfacerilor. În figura 11 se prezintă graficul 
pragului de rentabilitate pentru un producător de maşini de spălat. Să presupunem că 
producătorul de maşini de spălat operează cu următoarele costuri şi estimează că va obţine 
următorul volum de desfaceri: cost variabil –10 euro, cost fix – 300.000 euro, vânzări estimate 
50.000 bucăţi. Costurile fixe sunt de 300.000 euro, oricare ar fi volumul vânzărilor. Costurile 
variabile se adaugă celor fixe, formând costurile totale, care cresc odată cu volumul producţiei. 
Curba venitului total are originea în punctul zero şi creşte cu fiecare unitate de produs vândută. 
Panta curbei venitului total reflectă preţul de 20 euro pe bucată.  
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Dacă se presupune că producătorul doreşte să obţină o rată a profitului de 20%, în acest 
caz preţul va fi dat de formula: 

( ) euro 20
0,21,0

euro 16
10
unitarcost Preţ =

−
==  

Curbele venitului total şi costului total se intersectează în punctul corespunzător 
cantităţii de 30.000 de bucăţi. Acesta este volumul de echilibru. La un preţ unitar de 20 de euro, 
compania trebuie să vândă cel puţin 30.000 de bucăţi pentru a atinge pragul de rentabilitate, 
adică pentru ca venitul total să acopere costurile totale. Volumul de echilibru poate fi calculat 
utilizând formula: 
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euro 10euro 20

euro 300.000
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fixcost echilibru de Volumul =
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=
−

=  
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58 Philip Kotler, Gary Arnstrong, John Saunders, Veronica Wong, Principiile marketingului, Editura 
Teora, Bucureşti, 1999, p. 751-753. 
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Fig. 6. Pragul de rentabilitate folosit pentru determinarea preţului dorit 

Sursa: Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong, Principiile marketingului, Editura 
Teora, Bucureşti, 1999, p. 751. 

 
Dacă firma avută în vedre doreşte să aibă un profit, ea trebuie să vândă mai mult de 

30.000 de bucăţi la preţul de 20 de euro fiecare. 
Cu ajutorul analizei pragului de rentabilitate se poate determina cantitatea care trebuie 

vândută la un preţ stabilit în vederea acoperirii costurilor, dar nu se poate preciza dacă, efectiv, 
cantitatea aceasta poate fi vândută. Cantitatea pe care în fapt o va absorbi piaţa la un anumit preţ 
se poate afla sub pragul de rentabilitate şi atunci întreprinderea va înregistra pierderi. 

Această deficienţă a analizei poate fi remediată prin estimarea cererii totale care există la 
diferitele preţuri de vânzare. 

Analiza pragului de rentabilitate este folosită în domeniul proiectării gamei de preţuri 
posibile pentru un nou produs şi, în general, pentru stabilirea alternativelor de preţuri pentru 
investiţii, prognoza producţiei, analiza riscului, proiectarea beneficiilor, precum şi alte domenii 
similare.  

Analiza pragului de rentabilitate nu este recomandabilă în cazul fluctuaţiei de costuri şi 
al schimbărilor în gama sortimentală. Întrucât pe termen scurt costurile prezintă oarecare 
stabilitate şi structurile cererii nu se modifică prea mult, această analiză este utilă chiar şi în 
această formă simplă, deşi pot fi folosite modele matematice mai complexe ale pragului de 
rentabilitate.  

c) Analiza marginală 
Pentru determinarea preţului, unele firme folosesc analiza marginală a cererii şi ofertei. 

Analiza este folosită în situaţia monopolistă la care poate ajunge un producător  care reuşeşte 
să-şi diferenţieze produsul şi să se detaşeze de concurenţii săi pe această cale şi prin celelalte 
acţiuni de marketing, în afara preţului. 

Pentru un vânzător în condiţii de concurenţă monopolistă, curba cererii este înclinată în 
jos. El va atrage pe unii cumpărători la un preţ ridicat însă numai pentru a extinde piaţa, va 
vinde mai multor cumpărători şi în acest scop va trebui să micşoreze preţul. 

Analiza marginală se bazează pe conceptele de venit mediu şi venit marginal şi cost 
mediu şi cost marginal. 
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Venitul marginal (Vmg) reprezintă încasările obţinute din vânzarea unei unităţi 
adiţionale sau marginale a unui produs. 

Dacă o firmă vinde 5000 de unităţi şi obţine un venit de 20.000 de euro, ceea ce 
depăşeşte nivelul valoric dat al unei vânzări mai mari de 5000 de unităţi reprezintă Vmg. 

Vmg arată schimbarea venitului total care rezultă din vânzările unor unităţi adiţionale. 
Venitul mediu este preţul unitar la un nivel dat al numărului de unităţi vândute, respectiv, 

volumul total/număr de unităţi vândute. 
Curba venitului mediu unitar, care este curba preţului mediu unitar, poate avea o pantă 

înclinată în jos, dacă venitul marginal este mai mic decât venitul mediu (preţul mediu), aceasta 
însemnând că atunci când numărul de unităţi vândute creşte, venitul marginal generat de 
unităţile adiţionale vândute scade progresiv. 

O firmă continuă să vândă câtă vreme venitul obţinut dintr-o unitate adiţională vândută 
va fi mai mare decât costul producerii acelei unităţi. Deci, producţia va continua cât timp 
venitul marginal va fi mai mare decât costul marginal. Atunci când costul marginal depăşeşte 
venitul marginal, producţia va înceta, deoarece produsele ar trebui vândute la un preţ inferior 
costului lor. 

Utilitatea acestei metode creşte pe măsură ce se obţin date privind costurile şi cererea, 
iar tehnicile de previziune a acestora se perfecţionează. 

d) Determinarea preţurilor în legătură cu segmentele cererii este cunoscută în 
marketing sub numele de stabilirea preţurilor potrivit segmentării cumpărătorilor. De 
exemplu: locurile la teatru sunt vândute la preţuri diferite, deşi costurile instalării scaunelor sunt 
aceleaşi din cauza diferitelor intensităţi ale cererii. Dacă toate biletele ar avea preţul ridicat al 
locurilor din faţă, nu s-ar mai cumpăra biletele din spate. Dacă toate biletele ar avea preţul 
scăzut al locurilor din spate, atunci ar exista cozi pentru cumpărarea locurilor din faţă. 
Diferenţierea preţurilor este făcută astfel, încât spectatorii să poată să găsească biletele la nivelul 
de preţ pe care acceptă să-l plătească. 

Dacă există necesitatea elaborării unui nou produs, va fi recomandabilă strategia preţului 
înalt. O strategie a preţurilor de penetrare ar putea fi indicată numai dacă pot fi găsite soluţii de 
reducere a cheltuielilor de muncă şi a materialelor. Dacă este aleasă strategia preţului înalt, 
întreprinderea trebuie să se decidă ce anume segment al pieţei va căuta să atragă. 

Dacă există vreo îndoială în privinţa existenţei unei legături între segmentele pieţei, va fi 
probabil aleasă strategia preţului înalt pentru segmentul de piaţă care reprezintă cumpărătorii ce 
îşi pot permite să plătească preţuri mai mari. 

e) Preţurile orientate după competiţie. Pe piaţa internă, preţurile sunt uneori stabilite 
de către firmă potrivit nivelului preţurilor concurenţei. Această concurenţă provine de la 
produsele similare ale altor firme şi de la produsele înlocuitoare. 

Concurenţa celorlalte firme afectează preţurile ofertei în competiţia produselor 
înlocuitoare, iar competiţia produselor înlocuitoare influenţează preţurile prin efectele pe care le 
are asupra cererii totale a produsului respectiv. 

Alinierea la preţurile concurenţei este practicată pe piaţa pe care există o competitivitate 
ridicată, iar produsul este bine diferenţiat faţă de produsele similare ale concurenţei. 

Noile produse sunt, de obicei, suficient de diferenţiate, astfel încât firma să controleze  
mai bine decizia de fixare a preţului. 

Diferenţele de stil, calitate şi proprietăţi funcţionale între producători contribuie 
substanţial la desensibilizarea cumpărătorilor faţă de atracţia diferenţelor dintre preţuri. Adesea 
însă, diferenţierea produselor este absentă şi vânzătorul nu are un control efectiv asupra preţului 
de vânzare. În aceste situaţii, precum şi atunci când cumpărătorii şi vânzătorii sunt perfect 
informaţi asupra preţurilor şi condiţiilor pieţei, metoda de determinare a preţurilor este alinierea 
la competiţia existentă. Este cazul produselor agricole, al produselor necolorate şi nevopsite din 
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industria textilă, al pieselor de schimb pentru autovehicule, precum şi al unor produse făcute de 
fabricile mici care produc produse standardizate cunoscute pe piaţă. Această metodă este 
folosită în cazul produselor care au un preţ tradiţional: ciocolata, răcoritoarele etc. 

În scopul creşterii cantităţilor, producătorii revin la preţurile vechi, dar modifică fie 
cantitatea, fie calitatea unei unităţi vândute. Alţi producători determină preţurile în concordanţă 
cu competiţia existentă în distribuţie pentru a asigura intermediarilor rabatul practicat de aceştia, 
în special la produsele de îmbrăcăminte şi încălţăminte. 

În comerţul cu amănuntul se aplică metoda determinării preţului cu câteva puncte sub 
nivelul concurenţei. Aceasta în cazul general al mărilor magazine, care operează cu un rabat mai 
scăzut şi cu un volum mare de vânzări, precum şi în cazul  magazinelor cu preţuri reduse.  

Uneori, această metodă este legată de eliminarea unor servicii: vânzare cu plata în rate. 
În general, metoda este potrivită pentru produsele care au o cerere elastică, foarte sensibilă la 
preţ, adică tipul de produse care permite magazinelor cu preţ redus să realizeze vânzări în masă.  

Producătorii folosesc preţuri sub nivelul concurenţei pentru a se lupta cu competiţia 
întreprinderilor mai puternice sau pentru a pătrunde pe noi pieţe.  

Preţul peste nivelul concurenţei şi al pieţei este folosit atunci când produsul are 
proprietăţi unice şi distincte sau când vânzarea se bucură de o înaltă reputaţie: magazinele de 
specialitate pentru articolele de îmbrăcăminte la modă, magazinele de tip boutique,  magazinele 
de bijuterii, de mobilă, chiar magazinele alimentare. 

Schema alternativelor preţurilor de bază: pe baza analizelor privind cererea şi a 
evaluării reacţiilor probabile ale competiţiei, poate fi determinată cantitatea de produse 
anticipată a fi vândută pe piaţă, potrivit diferitelor alternative de preţuri de bază. Numărul 
acestor alternative va depinde de amploarea gamei de produse în care întreprinderea poate fi 
competitivă şi de gradul existent de elasticitate a cererii, crescând în funcţie de preţ. Cu cât sunt 
mai mari gama de preţ şi elasticitatea mixtă a cererii în funcţie de preţurile înlocuitorilor, cu atât 
vor apărea mai multe alternative de preţuri de bază care trebuie luate în considerare. 

Dacă gama de produse şi elasticitatea mixtă sunt mici, atunci vor fi foarte puţine 
alternative distincte ale preţurilor de bază. 

Analiza acestor alternative poate fi efectuată cu ajutorul schemei de determinare a 
diferitelor preţuri de bază.  

f) Determinarea preţurilor de bază în condiţii de incertitudine 
Estimarea cantităţilor de produse care se vor vinde la diferite preţuri poate fi afectată 

uneori de incertitudini. Factorul de decizie în aceste condiţii va trebui să stabilească un anumit 
nivel de vânzări care inspiră mai multă încredere, deşi nu va putea avea certitudinea preciziei 
previziunii sale.  

Estimarea în condiţii de incertitudine vizează determinarea unui interval de preţuri din 
care se selecţionează un preţ acceptabil pentru produsul în cauză, după procedeul estimărilor 
timpului în aplicarea metodelor. 

Astfel, pentru oricare dintre preţurile analizate de către factorii de decizie pot fi făcute 
trei estimări ale acestei cereri: 

�QO – cauza optimistă; 
�QC – cauza plauzibilă; 
�QP – cauza pesimistă. 
Fiecare dintre aceste estimări poate fi utilizată pentru a ajusta cu aproximaţie o funcţie 

de densitate probabilistică (�) privind realizarea estimării respective. Folosind cele trei estimări 
ale cantităţilor şi asumând o distribuţie � de probabilităţi, factorul de decizie poate determina 
volumul vânzărilor care au o şansă de apariţie de 50 la 50.  



Acest volum este o medie notată cu QE care se calculează după formula preluată din 
analiza PERŢ:59 
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3.14. Decizii strategice privind preţul 

Pentru a fundamenta politica preţurilor, este necesară, mai întâi, stabilirea cu claritate a 
strategiei de preţ a întreprinderii. 

Obiectivul fundamental al strategiei de preţ a întreprinderii este obţinerea rentabilităţii, 
respectiv, asigurarea recuperării costurilor şi realizarea de profit. Strategia de preţ este 
modalitatea prin care acest obiectiv poate fi atins. Strategia de preţ adoptată presupune 
compararea unor modalităţi alternative şi alegerea variantei optime pentru firmă în cauză. Dar, 
menţinerea obiectivelor şi modificarea condiţiilor de piaţă pot determina schimbarea strategiei.  

Este posibil ca o firmă să practice mai multe variante strategice de preţ, mai ales în cazul 
oferirii unor game diversificate de produse sau servicii, astfel că şi evantaiul politicii preţurilor 
poate fi relativ diversificat. 

O problemă cu care se confruntă o firmă este aceea a stabilirii orizontului de timp al 
strategiei de preţ. Din acest punct de vedere, este necesar să se stabilească dacă strategia de preţ 
este: pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung. Orizontul de timp al strategiei de preţ 
este determinant pentru politicile de preţuri care trebuie aplicate, deoarece reacţiile firmei la 
realităţile pieţei este necesar să fie prompte şi oportune, pentru a fi eficiente.  

Criteriul dominant în stabilirea strategiei rămâne nivelul preţurilor, de care vor depinde 
aderenţa produselor la piaţă, accesibilitatea acestora la consumator. În cazul unei pieţe 
stratificate după nivelul veniturilor, prin nivelul preţurilor practicate se vor avea în vedere toate 
categoriile de consumatori, începând cu cei cu venituri mici, continuând cu cei cu venituri medii 
şi terminând cu consumatorii cu venituri ridicate sau foarte ridicate. Din acest punct de vedere, 
firma poate adopta una dintre următoarele strategii60: 

a. Strategia preţului înalt are ca scop valorificarea existenţei unei categorii de 
consumatori care sunt dispuşi să plătească preţuri mai ridicate decât alţi consumatori pentru 
produse sau servicii care îi interesează în mod deosebit. Deci, segmentul cel mai important este 
cel al consumatorilor care sunt insensibili la preţ, cu venituri mari şi o reacţie pozitivă faţă de 
caracterul distinct şi exclusiv al produsului său serviciului. Ulterior, recurgând la scăderea 
preţului iniţial, devine posibilă şi atragerea segmentelor de piaţă care sunt sensibile la preţ.  

Pentru a reuşi, strategia preţurilor înalte presupune ca imaginea produsului în cauză, 
calitatea acestuia să se ridice la înălţimea aşteptărilor. Coroborat cu o asemenea condiţie, este 
presupus faptul că există un segment relativ mare de consumatori care îşi doresc produsul în 
cauză, chiar în acele condiţii ale preţului. O altă condiţie ca această strategie să reuşească se 
referă la lipsa puterii de a intra pe piaţă foarte uşor a concurenţilor, care să nu-şi permită să 
practice preţuri mai mici. Strategia preţurilor ridicate este recomandată firmelor interesate în 
lansarea pe piaţă a unor produse noi sau modernizate, atunci când este imperios necesară 
recuperarea cât mai rapidă a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare şi a celor promoţionale, care 
sunt foarte mari.  

                                                 
59 Virgil Balaure  (coordonator), Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2000, p. 366. 
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60 Gh. M. Pistol, Marketing, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003,   p. 174. 
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b. Strategia preţului de penetrare pe piaţă. Firmele ce practică o asemenea strategie 
stabilesc un preţ iniţial mic, urmărind pătrunderea rapidă pe piaţă şi cât mai în profunzime a 
acesteia, pentru a atrage, în scurt timp, un număr mare de cumpărători şi pentru a câştiga un 
segment de piaţă important. Volumul mare al desfacerilor va influenţa şi contribui la reducerea 
costurilor, permiţând întreprinderii să-şi reducă în continuare preţurile. Strategia preţurilor de 
penetrare este utilizată atunci când produsul întâmpină pe piaţă o concurenţă puternică, ori când 
puterea de absorbţie redusă a pieţei nu permite practicarea strategiei preţului înalt. 

Deosebirea dintre politica de preţ şi politica preţurilor este aceea că, în timp ce politica 
de preţ face parte dintre cele patru politici de bază ale marketingului, ea cuprinzând şi politica 
preţurilor, politica preţurilor se referă la adaptarea sistemului de proiectare a preţurilor la diferite 
situaţii impuse de oferirea produsului pe piaţă, cerinţele clienţilor şi competiţia existentă61. 

Strategii de stabilire a preţului pentru produse noi 
Strategiile de stabilire a preţului se schimbă de obicei când produsul trece prin etapele 

ciclului său de viaţă. Faza de introducere a produsului pe piaţă este în mod special competitivă. 
Companiile care scot un produs nou se confruntă cu provocarea de a stabili preţuri pentru prima 
dată. Ele pot alege între două strategii importante:  

 stabilirea preţului prin sondarea pieţei (strategia preţului înalt); 
 stabilirea preţului de penetrare  pe piaţă. 

 

Strategii de stabilire a preţului pentru gama de produse 
Strategia de stabilire a preţului trebuie des schimbată când produsul face parte dintr-o 

gamă de produse. Stabilirea preţului este dificilă, deoarece produsele variate au relaţionat 
cererea şi costurile şi întâmpină diverse grade ale competiţiei. Principalele situaţii de stabilire a 
preţului pentru o gamă de produse sunt:62 

 preţul liniei de produse. Organizaţiile oferă de obicei mai multe mărci, iar la fiecare 
dintre aceste mărci se oferă o varietate de mărimi şi calităţi. În stabilirea preţului liniei de 
produse, managementul trebuie să decidă asupra paşilor acestui proces în funcţie de variaţiile de 
produse în linie. Aceşti paşi ar trebui să ţină cont de diferenţele de cost dintre produsele liniei, 
evaluarea făcută de clienţi pe baza diferenţelor dintre caracteristici şi preţurile competitorilor. În 
multe industrii, comercianţii folosesc puncte de preţ bine stabilite pentru produsele liniei din 
care fac parte; 

 preţul produsului opţional. Multe companii folosesc preţul produsului opţional 
oferind spre vânzare produse opţionale sau accesorii care să însoţească produsul principal; 

 preţul produsului captiv. Companiile care fac produse ce trebuie utilizate cu produsul 
principal folosesc produse captive. Exemple de astfel de produse sunt lama de ras, filmul pentru 
aparatul de fotografiat, jocurile video, software-ul pentru computer. Producătorii de produse 
principale (aparate de ras, aparate de fotografiat, computerele), de multe ori, stabilesc preţuri 
mici, deoarece recuperează prin vânzarea filmului; 

 preţul produsului secundar. Dacă produsul secundar nu are valoare şi dacă a scăpa de 
el costă, preţul produsului principal va fi afectat. Folosind produse secundare, producătorii vor 
căuta o piaţă pentru acestea şi vor trebui să accepte orice preţ care acoperă stocarea şi livrarea 
lor. Această practică îi permite vânzătorului să reducă preţul produsului principal şi să îl facă 
mai competitiv. Produsele secundare pot fi uneori chiar profitabile. De exemplu, multe fabrici 
de lemn au început să vândă cherestea şi rumeguş ca decoraţiuni; 

 preţul produsului legat. Folosind preţul produsului legat, comercianţii, deseori, 
combină mai multe dintre produsele lor şi oferă produsul legat la un preţ mai mic. Astfel, 

 
61 Virgil Balaure  (coordonator), Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2000, p. 379-382. 
62 Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing – An Introduction (sixth edition), Prentice Hall, Pearson 

Education International, New Jersey, SUA, 2003, p. 373-375. 
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trupele de teatru şi echipele sportive vând abonamente la un preţ mai mic decât biletele pentru o 
singură reprezentaţie; hotelurile pot oferi pachete speciale de oferte care includ camera, 
mâncarea şi distracţia; fabricanţii de computere oferă pachete de software atractive alături de 
computere. Preţul legat poate genera vânzarea unor produse care altfel nu pot fi cumpărate, dar 
preţul pachetului trebuie să fie destul de mic încât să convingă cumpărătorii. 

Strategii de ajustare a preţului 
Companiile aduc, de obicei, ajustări preţurilor de bază pentru se adapta nevoilor diferite 

ale consumatorilor şi posibilităţilor lor diferite de achiziţionare a produselor. Principalele 
strategii de ajustare a preţului sunt: 

 Discountul şi reducerea de preţ. Multe companii ajustează preţul de bază pentru a 
răsplăti clienţii pentru plata facturilor la timp, volumul achiziţiilor, achiziţionări în afara 
sezonului. Această ajustare de preţ, numită şi reducere, poate îmbrăca multe forme. În aceste 
forme de reducere este inclus discountul, o reducere de preţ pentru cumpărătorii care îşi plătesc 
facturile cu promptitudine. Discountul trebuie să fie valabil pentru toţi clienţii care îndeplinesc 
această condiţie. 

Discountul la cantitate este o reducere de preţ pentru cumpărătorii de volume mari. Legal, 
reducerile la cantitate trebuie oferite în mod egal tuturor clienţilor şi nu trebuie să depăşească 
economiile de cost ale vânzătorului asociate cu vânzarea de cantităţi mari. Aceste economii includ 
o vânzare mai mică, stocul şi cheltuielile de transport. Reducerile aduc un stimulent clientului să 
cumpere mai mult de la acelaşi vânzător decât să folosească mai multe surse.  

Un discount funcţional este oferit de vânzător membrilor reţelei de comerţ care 
îndeplineşte anumite funcţii, precum vânzarea, stocarea.  

Producătorii pot oferi multe discounturi funcţionale diferitelor reţele de comerţ datorită 
varietăţii de servicii pe care le oferă, dar producătorii trebuie să ofere, la rândul lor, discounturi 
fiecărei reţele. Un discount sezonier reprezintă o reducere de preţ pentru cumpărătorii care 
doresc produse sau servicii în afara sezonului. 

Reducerile sunt alt tip de micşorare de pe lista de preţuri. Reducerile promoţionale sunt 
plăţi sau reduceri de preţ care recompensează dealerii pentru participarea la publicitate şi 
programe-sprijin pentru vânzări. 

 Preţul segmentat. Preţul segmentat are mai multe forme. În cazul preţului pentru un 
segment de clienţi, diverşi clienţi plătesc diferite preţuri pentru acelaşi produs sau serviciu. 
Muzeele, de exemplu, vor avea tarife mai mici pentru studenţi sau pentru pensionari. În cazul 
preţului în funcţie de forma produsului, diverse versiuni ale aceluiaşi produs au preţuri diferite, 
dar nu conform cu diferenţele de cost. Folosind preţul în funcţie de locaţie, o companie 
promovează preţuri diferite pentru locaţii diferite, chiar dacă costul locaţiei este acelaşi. De 
exemplu, teatrele variază preturile pentru locuri, iar universitatea de stat percepe taxe mai mari 
pentru studenţii din alte state. În sfârşit, folosind preţul în funcţie de timp, o firmă îşi modifică 
preţurile în funcţie de sezon, de lună, de zi şi chiar de oră. Pentru utilităţile publice, preţurile 
variază în funcţie de timpul zilei sau de partea săptămânii (timpul săptămânii sau weekend). 
Companiile telefonice oferă tarife speciale, iar staţiunile climaterice, reduceri de sezon.  

 Preţul psihologic. În folosirea preţului psihologic, consumatorii percep de obicei 
produsele mai scumpe ca fiind de mai bună calitate. Când pot să judece calitatea produsului 
examinându-l sau cunoscându-l din trecut, preţul contează mai puţin. Dar când nu pot judeca 
din pricina lipsei de informaţii, preţul devine un îndrumător important.  

 Preţul promoţional. Preţul promoţional va fi, pentru un timp, folosit de unele 
companii, aceasta însemnând un preţ sub lista de preţuri. Preţul promoţional se prezintă sub mai 
multe forme. Supermarketurile şi magazinele comercializează produse ca articole vândute la 
reducere (în pagubă) pentru a atrage clienţii în speranţa că aceştia vor cumpăra şi produse 
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comercializate la preţuri normale. Comercianţii vor folosi şi preţul pentru evenimente speciale 
în anumite perioade pentru a atrage mai mulţi clienţi.  

Astfel, lenjeria este la preţ promoţional în ianuarie pentru a atrage înapoi în magazine 
cumpărătorii obosiţi din pricina cumpărăturilor de Crăciun. Fabricanţii oferă uneori reduceri de 
preţuri consumatorilor care iau produsele de la furnizori într-o perioadă anume; fabricantul 
trimite reducerea direct clientului. Reducerile au devenit cunoscute la producătorii de bunuri 
durabile şi aparatură de mărime mai mică, dar sunt folosite şi la pachetele de bunuri. Unii 
fabricanţi oferă un cost scăzut, garanţii pe termen lung sau reparaţii gratuite pentru a reduce 
„preţul” consumatorului. Sau, vânzătorul poate  oferi discounturi la preţuri normale pentru a 
creşte vânzările şi a reduce stocurile. 

 Preţul geografic63. O opţiune numită FOB (franco la bord) înseamnă că bunurile 
sunt plasate franco la bord pe mijlocul de transport al unui cărăuş. În acest caz, titlul şi 
responsabilitatea aparţin clientului, care plăteşte transportul cu vasul de la fabrică până la 
destinaţie. Deoarece fiecare client are propriul preţ, susţinătorii preţului FOB cred că acesta este 
cel mai corect mod de a evalua costurile de transport.. 

Preţul uniform de livrare este opusul lui FOB. Aici, compania practică acelaşi preţ plus 
costurile de transport pentru toţi clienţii la fel, fără a ţine cont de locaţie. Costul de transport este 
stabilit făcând o medie. Unul dintre avantajele preţului uniform de livrare ar fi acela că permite 
firmei să administreze şi să promoveze preţul pe plan naţional. 

Preţul de zonă se situează undeva între preţul de origine FOB şi preţul uniform de 
livrare. Companiile stabilesc două zone sau mai multe. Toţi clienţii dintr-una din aceste zone 
plătesc un singur preţ; cu cât zona este mai îndepărtată, cu atât preţul este mai mare.  

Folosind preţul punctului de bază, comerciantul selectează un anumit oraş ca „punct de 
bază” şi stabileşte preţul de transport de la oraşul stabilit la locaţia clientului fără a ţine cont de 
oraşul de unde sunt transportate bunurile. Dacă toţi comercianţii folosesc acelaşi punct de bază, 
preţurile de livrare vor fi aceleaşi pentru toţi clienţii şi competiţia dintre competitori va fi 
eliminată. Produse precum zaharul, cimentul, oţelul şi automobilele au folosit preţul punctului 
de bază de mulţi ani, dar această metodă a devenit mai puţin folosită în prezent. Anumite 
companii stabilesc mai multe puncte de bază pentru a crea o flexibilitate mai mare.  

În sfârşit, comerciantul care doreşte să facă afaceri cu clienţi dintr-o anumită zonă 
geografică ar putea folosi preţul de absorbţie al transportului de mărfuri. Folosind această 
strategie, comercianţii absorb toate sau o parte din spezele de transport pentru a obţine afacerea 
dorită. Comercianţii pot argumenta că pot obţine o afacere mai bună dacă pot acoperi costurile 
de transport. Preţul de absorbţie al transportului de mărfuri este folosit pentru intrarea pe piaţă şi 
pentru a face faţă competiţiei de pe piaţă. 

 Preţul internaţional. Companiile care îşi comercializează produsele pe plan interna-
ţional trebuie să decidă fiecare preţ în diferite ţări în care se face comerţ. În anumite cazuri, o 
companie poate stabili un preţ mondial uniform. Costurile joacă un rol important în stabilirea pre-
ţului internaţional. Oricum, cele mai multe companii ajustează preturile pentru a reflecta condiţiile 
pieţei locale şi consideraţiile de cost. Preţul preluat de o companie într-o anumită ţară depinde de 
mulţi factori, cum ar fi condiţiile economice, situaţiile competitive, regulamente şi legi, 
dezvoltarea sistemului en-gros şi a sistemului en-detail. Percepţiile şi preferinţele consumatorilor 
pot varia de la o ţară la alta, diferite preţuri fiind cerute sau compania poate avea obiective de 
marketing diferite în pieţe diferite ale lumii, care necesită schimbări în strategia de preţ.  

În anumite cazuri, o asemenea oscilare de preţ poate rezulta din diferenţele dintre 
strategiile de vânzare sau condiţiile pieţei. În cele mai multe cazuri, oricum, este un simplu 

 
63 Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing – An Introduction (sixth edition), Prentice Hall, Pearson 

Education International, New Jersey, SUA, 2003, p. 38. 
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rezultat al vânzărilor la preţuri mai mari în altă ţară – costurile adiţionale, din cauza 
modificărilor produselor, transportului şi asigurării, tarifele de import şi taxe, fluctuaţiile 
cursului valutar şi distribuţie.  

Competiţia preţurilor este un element important în economia de piaţă. În stabilirea 
preţurilor, companiile nu sunt tocmai libere să decidă asupra preţurilor dorite. Multe legi interna-
ţionale, naţionale sau locale guvernează regulile în stabilirea preţurilor. Atunci când stabileşte 
preţul produselor sale, compania trebuie să ia în considerare problemele legate de costurile 
proprii, dar corelate în permanenţă cu nevoile consumatorilor şi ţinând cont de reacţia concurenţei.  

 
3.15. Conceptul de distribuţie. Locul şi rolul politicii de distribuţie în cadrul 

mixului de marketing 
Finalizarea efectivă a activităţii firmei producătoare de bunuri şi servicii este 

condiţionată de ajungerea acestora la consumatorii cărora le sunt destinate şi de satisfacerea 
cerinţelor pentru care au fost concepute. Dar, pentru a ajunge la consum, produsele trebuie să 
parcurgă, mai întâi, sfera distribuţiei. Obiectul distribuţiei constă tocmai în trecerea produselor 
finite din stadiul de producţie în cel de cumpărare şi consum.  

Conceptul de distribuţie se referă:  
a) la traseul pe care îl parcurg mărfurile pe piaţă până ajung la consumator. Participanţii 

la deplasarea succesivă a mărfurilor de-a lungul acestui traseu alcătuiesc canalul de distribuţie;  
b) la ansamblul operaţiunilor (vânzare, cumpărare, concesiune, consignaţie etc.) prin 

care se realizează transferul drepturilor de proprietate asupra mărfurilor de la un agent de piaţă 
la altul, până la intrarea lor definitivă în sfera consumului;  

c) la totalitatea proceselor operative (manipulare, transport, asigurarea produselor, 
modalităţile de etalare, prezentare, vânzare) la care sunt supuse mărfurile în traseul lor spre 
consumator, respectiv, distribuţia fizică a mărfurilor;  

d) la aparatul tehnic – reţeaua de unităţi, dotări, personal – care realizează asemenea 
procese şi operaţiuni.  

Conceptul de distribuţie nu se confundă cu mişcarea mărfurilor, el având o accepţie mult 
mai largă. Acest concept are în vedere un proces ce începe în momentul în care produsul este 
gata pentru a fi lansat pe piaţă şi se sfârşeşte odată cu consumarea actului de vânzare spre 
consumatorul intermediar sau final64. În acest interval de timp şi de spaţiu au loc o serie de 
activităţi economice, sunt mobilizate o serie de resurse materiale, financiare şi umane – toate 
având drept scop satisfacerea corespunzătoare a nevoilor utilizatorilor.  

Prin intermediul distribuţiei se finalizează activitatea economică a întreprinderilor şi se 
încheie ciclul economic al produselor. Întreprinderea producătoare/comercială redobândeşte în 
formă bănească resursele investite în producerea/comercializarea produselor, împreună cu un pro-
fit pentru activitatea desfăşurată, iar consumatorul/utilizatorul intră în posesia bunurilor necesare.  

Prin politica de distribuţie se urmăreşte crearea tuturor condiţiilor care să faciliteze 
consumatorilor găsirea produselor necesare în locuri accesibile, la timpul oportun, în cantităţi 
suficiente şi de calitate corespunzătoare.  

Toate întreprinderile, indiferent de profil, sunt conectate la sistemul de distribuţie. 
Desigur, unele dintre ele (exemplu: firmele comerciale) au chiar ca profil de activitate, principal 
sau exclusiv, procese ale distribuţiei.  

În fiecare etapă a ciclului de viaţă al produsului, strategia de distribuţie va fi proiectată 
în funcţiile de obiectivele specifice ale strategiei de marketing şi de rolul care îi revine 
distribuţiei în raport cu celelalte variabile ale mixului. De exemplu, în cazul unui bun de 
consum cu circulaţie rapidă, destinat pieţei de masă, importanţa acordată distribuţiei variază 

 
64 Dumitru Patriche, Marketing industrial, Editura Expert, Bucureşti, 1994, p. 210. 
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semnificativ pe parcursul ciclului de viaţă al produsului. În etapa de introducere a noului produs 
pe piaţă, distribuţia are un rol secund, deoarece prioritară este promovarea în condiţiile în care 
obiectul strategiei de marketing constă în crearea notorietăţii produsului şi stimularea încercării 
sale de către consumatorul potenţial. În etapa de creştere, distribuţia dobândeşte locul cel mai 
important între componentele mixului de marketing, deoarece obiectivul de marketing urmărit 
de firmă este, de această dată, creşterea cotei de piaţă. Pentru sporirea vânzărilor noului produs, 
întreprinderea va dezvolta reţeaua de distribuţie trecând de la distribuţia selectivă la cea 
extensivă, printr-un număr cât mai mare de puncte de vânzare. În fazele de maturitate şi declin, 
distribuţia îşi pierde rolul prioritar din faza de creştere, în favoarea variabilei de preţ, deoarece 
obiectivele urmărite sunt maximizarea profitului în condiţiile menţinerii cotei de piaţă (în etapa 
de maturitate), respectiv, reducerea costurilor (în etapa declinului).  

Politica de distribuţie are un rol important în cadrul politicii de marketing. Politica de 
distribuţie poate potenţa sau deteriora politica de promovare. Modul de distribuţie şi canalul de 
distribuţie ales influenţează pe cumpărător; astfel, dacă se folosesc intermediari, aceştia pot 
crea, prin comportamentul lor, o imagine favorabilă sau nefavorabilă asupra produselor sau 
asupra firmei producătoare, prin modul lor de amplasare şi distribuire a produselor. În acelaşi 
timp, folosirea intermediarilor, modul de concepere a distribuţiei logistice pot ridica într-o 
măsură prea mare preţul, făcându-l inaccesibil pentru cumpărător. O politică de distribuţie 
inadecvată, care produce inaccesibilitatea produselor în toate zonele şi la timp, poate deteriora 
procesul de producţie.  

 
3.16. Decizii strategice privind activitatea de distribuţie 

Strategia de distribuţie reprezintă, ca şi celelalte strategii de marketing, un set de opţiuni. 
Ea fixează atitudinea întreprinderii în probleme de cea mai mare importanţă ale ansamblului 
procesului de distribuţie. Pentru fiecare problemă există mai multe soluţii, iar din combinarea 
lor va rezulta un număr mare de variante ale strategiei de distribuţie65 (tabelul 2) . 

Tabelul 2 
Caracteristicile alternativelor strategice de distribuţie 

Caracteristici Distribuţia exclusivă Distribuţia selectivă Distribuţia intensivă

Obiective Imagine de prestigiu, control 
asupra canalului, stabilitatea 
preţului şi profituri mari 

Acoperire medie a pieţei, imagine 
solidă, relativ control asupra 
canalului, vânzări şi profituri bune 

Acoperire largă  
a pieţei, vânzări şi 
profituri importante ca 
volum 

Intermediari Puţini, stabiliţi pe criterii precise, 
reputaţie bună 

Număr mediu, bine stabiliţi, 
întreprinderi cunoscute 

Numeroşi, toate 
tipurile de intermediari

Cumpărători Puţini, loiali mărcilor, dispuşi să 
călătorească pentru a cumpăra 
produsul, solicita servicii speciale 
din partea producătorului  
şi intermediarilor 

Număr mediu, cunoscători ai 
mărcilor, unii dispuşi să se 
deplaseze pentru cumpărături, 
aşteaptă anumite avantaje de la 
producător sau intermediar 

Numeroşi, 
convenţionali, solicita 
unele servicii 
intermediarilor 

Acţiunile de 
marketing se 
concentrează pe: 

Vânzări personale, condiţii 
deosebite de desfacere, servicii de 
calitate 

Mixul promoţional, condiţiile de 
vânzare, serviciile post-vânzare 

Publicitate de masă, 
disponibilitatea 
produselor 

Dezavantajul 
principal 

Potenţial de vânzare limitat Dificultatea de a ocupa o nişă de 
piaţă 

Control limitat asupra 
canalului 

Sursa: J. Evans, B. Berman, Marketing, 4th Edition, MacMillan Publishing Company, New York, 1990. 

                                                 
65 Virgil Balaure (coordonator), Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2000, p. 422. 
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În general, există trei opţiuni strategice: 
– distribuţia intensivă presupune distribuirea produselor sau serviciilor printr-un număr 

cât mai mare de unităţi de desfacere. Este cea mai potrivită modalitate de distribuţie pentru 
bunurile de larg consum, serviciile de consum (servicii bancare, transporturi, asigurările de 
viaţă) şi o parte a bunurilor industriale; 

– distribuţia selectivă este utilizată de către întreprinderile ce produc bunuri pentru care 
cumpărătorii preferă să petreacă mai mult timp pentru a le achiziţiona chiar din unităţi de 
desfacere specializate (biciclete, echipamente). Această strategie permite producătorilor să 
realizeze un control mai eficient şi cu costuri mai mici asupra distribuţiei şi să colaboreze doar 
cu anumiţi intermediari selectaţi în acest scop; 

– distribuţia exclusivă este utilizată de producătorii care doresc să păstreze controlul 
asupra distribuirii produselor lor, urmărind o bună imagine a acestor produse, dar şi adaosuri 
comerciale ridicate. Este frecvent întâlnită în cazul autoturismelor de clasă, aparaturii 
electronice, vestimentaţiei de marcă. 

Alte criterii de diferenţiere a strategiilor sunt66:  
a) Numărul canalelor utilizate. Numeroase întreprinderi apelează la unul ori, simultan, 

la două sau mai multe tipuri de canale de marketing pentru distribuţia pe o anumită piaţă sau pe 
mai multe pieţe, vizând unul sau mai multe segmente de consumatori potenţiali. De obicei, o 
firmă producătoare de echipament industrial distribuie produsele numai printr-un singur tip de 
canal. Strategia de distribuţie care constă în difuzarea produselor pe piaţă prin două sau mai 
multe canale de marketing este denumită multimarketing67 sau marketing multicanal68. 
Scopul acesteia este dobândirea rapidă a unui grad înalt de acoperire a pieţei. În absenţa unei 
strategii de distribuţie care să armonizeze canalele multiple pe care firma le utilizează, pot apă-
rea conflicte cu impact negativ imediat asupra profitabilităţii întregului sistem de distribuţie al 
întreprinderii. Totuşi, majoritatea firmelor sunt implicate simultan în mai multe canale de 
distribuţie.  

b) Dimensiunile canalului. În funcţie de natura produsului, a pieţei, ca şi de alţi factori, 
se poate alege între distribuţia directă (producător – consumator), distribuţia prin canale 
scurte (incluzând o singură verigă intermediară) sau distribuţia prin canale lungi (cu două sau 
mai multe niveluri intermediare). 

c) Amploarea distribuţiei. Acest criteriu are în vedere lăţimea canalului de distribuţie, 
astfel că strategia poate viza o distribuţie extensivă (o difuzare largă a produselor, prin cele 
mai diverse tipuri de intermediari), o distribuţie selectivă (printr-un număr redus de 
intermediari specializaţi în difuzarea anumitor produse) sau o distribuţie exclusivă (se recurge 
la un singur intermediar, care dobândeşte exclusivitate în privinţa vânzării produselor). 

d) Gradul de participare a firmei la activitatea canalului de marketing. 
Întreprinderea poate opta pentru distribuţia prin aparatul propriu sau, dimpotrivă, pentru 
distribuţia exclusiv prin intermediar. În unele situaţii, firma ar putea opta pentru o formulă 
combinată – respectiv, distribuţia prin aparatul propriu şi prin intermediar – formulă care are, la 
rândul ei, mai multe variante, în funcţie de proporţia dintre cele două componente ale fluxului 
total al mărfurilor, de secvenţele canalului în care se localizează etc.  

e) Gradul de control asupra distribuţiei. Variantele strategice merg de la un control 
total până la un control inexistent. Între aceste două extreme există numeroase variante 
intermediare, care au în vedere un control ridicat, mediu sau scăzut, variante ce se diferenţiază 

 
66 Virgil Balaure (coordonator), Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2000, p. 422-424. 
67 R.E. Weigand, Fit products and Channels to Your Markets, în „Harvard Business Review”, vol. 55, 

January-February, 1997, p. 95-105. 
68 Philip Kotler, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1997, p. 551. 
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atât prin intensitatea controlului pe care firma îşi propune să-l exercite, cât şi prin paleta şi 
natura elementelor ce formează obiectul controlului.  

f) Gradul de elasticitate a aparatului de distribuţie (flexibilitatea acestuia la 
schimbările necesare). Strategia se va orienta către asemenea reţele de distribuţie care, prin baza 
lor tehnico-materială, ca şi prin formele de comercializare practicate (vânzare clasică, vânzare 
prin autoservire, corespondenţă etc), să dispună, după caz, de o complexitate ridicată, medie sau 
scăzută.  

g) Logistica mărfurilor. Gradul şi forma de angajare a firmei în procesul mişcării fizice 
a mărfurilor sunt o parte integrantă a strategiei de distribuţie. Strategiile logistice stabilesc 
orientarea întreprinderii în privinţa modului de condiţionare şi livrare a produselor (în vrac, 
preambalate, paletizate, containerizate), a sistemului de aprovizionare (ritmicitate, condiţii de 
livrare, modalităţi de recepţie), a formelor de transport al mărfurilor (cu mijloace proprii sau 
închiriate, cu mijloace de transport specializate sau generale), precum şi a altor aspecte ale 
mişcării fizice a mărfurilor. 

Strategiile de distribuţie pot fi diferenţiate şi după alte criterii. Profilul mai larg al 
întreprinderii sau prezenţa ei deopotrivă pe piaţa internă, ca şi pe pieţe externe, poate face 
necesare elaborarea şi aplicarea simultană a mai multor strategii. Un loc aparte îl ocupă şi 
strategiile de rezervă, care se stabilesc pentru a răspunde situaţiilor noi ce ar putea surveni sau 
dificultăţilor constituirii structurilor de distribuţie proiectate.  

 
3.17. Caracteristicile generale şi obiectivele politicii promoţionale 

Într-o societate în care viteza de vehiculare a informaţiei reprezintă baza oricărei 
tranzacţii economice, este de la sine înţeles faptul că orientarea companiilor spre oferirea în 
timp util a acestei informaţii este pasul care trebuie făcut. Oferirea de informaţii valide, 
obiective, la timpul şi locul potrivit fiecărui client în parte, nu poate fi realizată decât printr-o 
nouă orientare a companiilor, şi anume orientarea spre client. 

Activitatea de marketing nu se limitează la producerea unui produs, la determinarea 
preţului (ţinând cont de capacitatea de absorbţie a pieţei) sau la stabilirea celei mai adecvate 
modalităţi de distribuţie.  

O firmă care îşi propune să păstreze şi să dezvolte o poziţie corespunzătoare pe piaţă 
trebuie să se implice într-o activitate complexă de comunicare cu mediul său extern, în scopul 
informării consumatorilor potenţiali şi a intermediarilor, al adoptării unor modalităţi specifice 
de influenţare a comportamentului de cumpărare şi de consum al cumpărătorilor, de sprijinire 
permanentă a procesului de vânzare. Toate aceste activităţi alcătuiesc politica promoţională, 
componentă majoră a politicii de marketing. 

Promovarea este o variabilă aflată sub controlul întreprinderii care serveşte unei 
multitudini de obiective, luând forme practice dintre cele mai diverse. De aici, dificultatea 
clasificării riguroase a componentelor activităţii promoţionale, literatura de specialitate reuşind 
totuşi să facă o structurare a lor. Cu toate acestea, sunt destul de dese cazurile în care, de 
exemplu, termenii de „promovare” şi „promovarea vânzărilor” sunt folosiţi cu acelaşi înţeles 
sau în care noţiunile „promovare” şi „publicitate” sunt aşezate pe acelaşi plan, ori noţiunea de 
„reclamă” este fie încorporată, fie opusă „publicităţii”69. Conceptele „promovare” şi 
„promovarea vânzărilor” nu trebuie confundate, ele nefiind în niciun caz sinonime, aflându-se 
în raporturi ca de la întreg la parte.  

De fapt, se poate spune că termenul promovare sugerează ansamblul acţiunilor de 
impulsionare a pătrunderii produselor, respectiv, a serviciilor unei întreprinderi pe piaţă şi în 
consum, de stimulare a desfacerilor (prestaţiilor de servicii).  

 
69 Gheorghe M. Pistol, Marketing, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003, p. 222. 
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Promovarea este un proces de comunicare ce se adresează unei ţinte în scopul de a 
obţine un comportament diferit, de a provoca o impulsionare, o stimulare sau o accelerare 
directă sau indirectă a cererii.70 Efectul promovării este direct, când el se adresează direct 
consumatorilor şi eventualilor consumatori, şi indirect, când este destinat intermediarilor 
distribuţiei.  

După cum remarcă literatura de specialitate, necesitatea ansamblului promoţional în 
sistemul comunicaţional al firmei, rolul său în realizarea apropierii dintre produs/serviciu şi 
destinatarii săi nu pot fi puse la îndoială.  

Se pune însă problema oportunităţii unora dintre acţiunile promoţionale, a amplorii sau 
finalităţii altora, Într-o asemenea abordare, se naşte întrebarea logică dacă acţiunile 
promoţionale, în totalitatea lor, pot fi omologate drept practici de marketing. O asemenea 
întrebare poate porni de la volumul mare al cheltuielilor destinate acţiunilor promoţionale, de la 
modul în care acestea pot sau nu pot fi justificate, în condiţiile în care, în ultimă instanţă, ele 
sunt suportate totuşi de consumatori.  

Toate acţiunile promoţionale au în vedere sporirea desfacerilor, dar un asemenea 
obiectiv nu trebuie realizat în detrimentul consumatorului. Realitatea practică arată însă că, în 
multe cazuri, activitatea promoţională este înşelătoare şi neonestă. De fapt, statisticile arată că 
promovarea, în general, rămâne elementul cel mai frecvent criticat al marketingului-mix, iar 
publicitatea se plasează pe primul loc în privinţa criticilor aduse întreprinderilor în „mişcarea 
consumeristă”71.  

Pornind de la conţinutul şi forma sa, mesajul promoţional poate viza niveluri de 
comunicaţie diferite şi, în acest context, stadii diverse în procesul de formare a 
comportamentului celui care îl recepţionează.  

Primul stadiu poate viza nivelul cognitiv, având rolul de a furniza subiectului receptor 
informaţii necesare privind produsul, preţul etc.  

La nivelul următor, cel afectiv, mesajul promoţional are în vedere schimbarea atitu-
dinilor şi convingerilor individului, în favoarea produsului ce formează obiectul promovării.  

În al treilea stadiu, cel conativ, al motivaţiilor, mesajul în cauză vizează stimularea 
dorinţei de cumpărare, schimbarea atitudinilor într-un comportament deja format şi manifestat 
în decizii efective de cumpărare. Astfel, într-o mare varietate de mijloace promoţionale, prin 
repetarea fără încetare a acestora, se poate pătrunde, în mod treptat, destul de adânc în procesul 
decizional al consumatorului (subiectul destinatar). 

Diversitatea acţiunilor promoţionale obligă la abordări multiple în ceea ce priveşte 
delimitarea şi structurarea lor. În acest scop, se foloseşte o paletă largă de criterii: natura şi rolul 
lor în procesul promoţional; durata şi natura efectelor scontate; modul în care ele contribuie la 
realizarea obiectivelor promoţionale; natura mijloacelor folosite. 

1. După natura şi rolul lor, acţiunile promoţionale se clasifică în72: 
a) Publicitatea – variabilă calitativă, de natură psihologică, cu acţiune pe termen lung şi, 

în general, greu măsurabilă cantitativ în privinţa efectelor economice pe care le generează. 
Publicitatea cuprinde toate acţiunile care au drept scop prezentarea indirectă (nepersonală) – 
orală sau vizuală – a unui mesaj în legătură cu un produs, serviciu, marcă sau firmă de către 
orice susţinător (plătitor identificat).  

b) Promovarea vânzărilor – variabilă de ordin cantitativ şi cu acţiune pe termen scurt. 
Tehnicile cuprinse în această grupă aduc consumatorului avantaje economice, materiale şi 

 
70 Constantin Florescu (coordonator), Marketing, Editura Independenţa Economică, Bucureşti, 1997,        

p. 271-272. 
71 Gheorghe Pistol, Marketing, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003, p. 223. 
72 Virgil Balaure (coordonator), Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2000, p. 43. 
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imediate, care pot fi cu uşurinţă măsurate cantitativ, iar întreprinderii îi oferă posibilitatea 
exercitării unui control riguros al activităţilor desfăşurate.  

c) Relaţiile publice – grupează o serie de tehnici cu acţiune şi efecte pe plan psihologic 
şi pe termen lung, greu de măsurat în termeni economici.  

d) Marketingul direct – comunicare directă cu consumatori individuali, aleşi cu grijă, 
făcută cu scopul de a primi un răspuns imediat şi pentru a cultiva relaţii pe termen lung cu 
aceştia. 

e) Utilizarea mărcilor – acţiune pe termen lung şi pe plan psihologic, dar implicând şi 
posibilitatea controlului rezultatelor obţinute. Circumscrie ansamblul semnelor distinctive 
menite să individualizeze un produs, o gamă de produse, o firmă etc., în raport cu cele ale 
concurenţei, să atragă şi să stabilizeze fidelitatea consumatorilor, să creeze obiceiuri de consum, 
să garanteze calitatea produsului şi să certifice notorietatea şi prestigiul firmei. 

f) Manifestările promoţionale – variabilă deopotrivă calitativă şi cantitativă, 
presupunând utilizarea, pe perioade de timp determinate, a întregii game de tehnici şi acţiuni 
promoţionale, cu efecte economice imediate, ca şi pe termen lung.  

g) Forţele de vânzare – o serie de tehnici, în general eterogene – prospectare, 
demonstraţie, argumentare, negociere, încheiere de contracte etc. –vizând obiective cantitative, 
exprimate în cifre de afaceri şi deci uşor de determinat, ca şi legate de formarea imaginii 
întreprinderii. 

2. După durata şi natura efectelor scontate: 
a) Acţiuni promoţionale cu efecte pe termen scurt (legate de epuizarea stocului  

dintr-un produs). 
b) Acţiuni promoţionale cu efecte pe termen lung (legate de îmbunătăţirea imaginii 

de marcă a produsului). 
3.  După modul în care contribuie la realizarea obiectivelor promoţionale: 
a) Acţiuni de informare realizate prin comunicare directă (publicitate la locul 

vânzării, relaţiile publice, merchandising) sau prin comunicare indirectă (publicitate). 
b) Acţiuni de stimulare directă (acordarea gratuită a unui produs pentru o cantitate 

cumpărată) sau de stimulare indirectă (cadouri promoţionale). 
Orice acţiune promoţională vizează realizarea unor obiective precise, în funcţie de 

conţinutul ei. 
Formând împreună conţinutul unei politici promoţionale unitare, multiplele sale 

componente se particularizează prin modul în care participă la realizarea obiectivelor strategice 
ale firmei. 

Indiferent de natura activităţilor promoţionale, de omogenitatea sau eterogenitatea 
tehnicilor pe care le presupun, de acţiunea lor în timp, de efectele economice pe care le 
antrenează etc., întreprinderea modernă trebuie să aibă permanent în vedere caracterul lor 
complementar. O politică de piaţă activă şi eficientă înseamnă folosirea lor nu izolat, ci 
încorporate într-o politică promoţională închegată, capabilă să asigure realizarea obiectivelor 
strategice ale firmei. 

Politica de promovare are ca scop provocarea unei impulsionări a cererii. Unele 
instrumente ale activităţii promoţionale preiau şi sarcinile altor instrumente de marketing, cum 
ar fi stimularea vânzărilor şi marketingul direct, care preiau şi funcţiile de distribuţie. Altor 
domenii ale mixului de marketing (politica de produs, politica preţului) le sunt subordonate 
instrumente care, pe lângă sarcinile iniţiale, îndeplinesc şi sarcini cu caracter de comunicare (de 
exemplu, ambalajul)73.  

Promovarea are rol de creare a ofertei de bază (ce cuprinde oferta produsului, preţul şi 
punerea la dispoziţie – canalul de distribuţie), modificarea ofertei (prin promovarea şi 

 
73 Manfred Bruhn, Marketing, Editura Economică, Bucureşti, 1999, p. 219. 
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negocierea ofertei) şi comunicarea ofertei prin publicitate, relaţii publice şi forţa de vânzare. 
Promovarea prin negociere determină o modificare temporară a ofertei de bază, în sensul unei 
ameliorări; ea nu este doar un mod de comunicare a ofertei. Într-adevăr, comunicarea 
întreprinderii cuprinde toate „semnalele” emise de aceasta în direcţia mediului său (clienţi, 
viitori clienţi, distribuitori, stat, organizaţii diverse). 

Tot ceea ce este perceput de către consumator sau alte elemente ale mediului (statul, 
furnizorii, concurenţii) referitor la întreprindere sau produsul acesteia face parte din promovare, 
din moment ce fiecare informaţie emisă contribuie la întărirea imaginii întreprinderii, a mărcii, a 
produsului. Deciziile luate cu privire la preţuri, la canalele de distribuţie, de exemplu, joacă, de 
aceea, un rol de comunicare foarte important. 

Scopurile promovării sunt următoarele: diseminarea ideilor; influenţarea şi convingerea 
consumatorilor; ridicarea eficienţei competitive a eforturilor de marketing pentru cucerirea unui 
segment al pieţei. Un produs bun, un canal adecvat şi un preţ corespunzător nu asigură succesul 
de marketing dacă programul eforturilor întreprinderii nu cuprinde şi o puternică promovare. 

 
3.18. Comunicarea integrată de marketing 

Conceptul şi trăsăturile caracteristice ale comunicării integrate de marketing 
Trecerea de la marketingul de masă la marketingul segmentat a avut un impact puternic 

asupra comunicării de marketing. După cum marketingul de masă a dat naştere unei noi 
generaţii de comunicaţii mass-media, trecerea la marketingul de la om la om dă naştere unei noi 
generaţii de eforturi de comunicare mai specializate şi îndreptate spre consumatori foarte bine 
diferenţiaţi.  

Dat fiind acest nou mod de comunicare, vânzătorii trebuie să regândească rolurile 
diferitelor media şi ale instrumentelor mixului de promoţii. Reclama prin mass-media a dominat 
mult timp mixurile de promoţie ale companiilor de produse pentru consumatori.  

Oricum, deşi televiziunea, revistele şi alte mass-media sunt în continuare foarte 
importante, dominaţia lor este acum în declin. Fragmentarea pieţei a dus la fragmentarea            
mass-media într-o explozie de media mai bine orientate, care se potrivesc mai bine strategiilor 
actuale.  

Pe lângă canalele tradiţionale mass-media, cei care se ocupă de reclame folosesc din ce 
în ce mai mult mass-media noi, cu ţinte mai bine precizate, de la revistele foarte specializate şi 
canalele de televiziune prin cablu până la cataloagele pe CD şi promoţiile prin cupoane pe 
WEB, standurile de vânzare din aeroporturi şi reclamele lipite pe podelele din supermarketuri. 
În toate acestea, companiile fac mai puţină publicitate generală şi mai multă publicitate 
îndreptată spre un anumit tip de public. 

Trecerea de la marketingul de masă la cel cu ţintă precisă şi folosirea unui mix de canale 
de comunicare cu instrumente de promovare mai mare şi mai bogat pun o problemă vânză-
torilor. Clienţii nu disting între diferitele surse ale mesajului, aşa cum o fac vânzătorii. În mintea 
consumatorului, mesajele de tip reclamă, provenite din diferite media şi din diferite abordări 
promoţionale, devin, toate, parte a unui singur mesaj referitor la companie. Mesaje opuse 
provenind din aceste surse diferite pot să ducă la imagini neclare ale companiei şi ale mărcii.  

Mult prea des, companiile nu reuşesc să-şi pună de acord diferitele canale de 
comunicare. Rezultatul este un amestec de moduri de comunicare cu clienţii. Reclamele prin 
mass-media spun una, o promoţie de preţuri trimite un semnal diferit, eticheta produsului 
creează un cu totul alt semnal, textele de vânzare ale companiei spun ceva total diferit, iar              
web site-ul companiei pare să fie total defazat de orice altceva.  

În trecut, niciun om sau departament nu era responsabil direct pentru punerea în acord a 
rolurilor de comunicare ale variatelor instrumente de promovare şi coordonare a mixului de 
promoţie. Astăzi însă, din ce în ce mai multe companii adoptă conceptul de Comunicări 
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Integrate de Marketing (CIM). În acest concept, compania integrează cu atenţie şi coordonează 
multiplele sale canale de comunicare pentru a transmite un mesaj clar, consistent şi convingător 
despre organizaţie şi produsele sale. CIM construieşte o puternică identitate de brand pe piaţă, 
punând laolaltă şi întărind toate imaginile şi mesajele companiei. CIM înseamnă că toate 
mesajele comune, poziţionările şi imaginile, ca şi identitatea companiei sunt coordonate în toate 
comunicările de marketing întâlnite. Aceasta înseamnă că materialele de relaţii publice 
comunică acelaşi lucru ca şi campania directă prin poştă şi că reclamele au acelaşi aspect şi dau 
aceeaşi impresie ca şi site-ul de pe Internet. 

CIM cere să se recunoască toate punctele de contact în care clienţii ar putea întâlni 
compania, produsele şi brandurile sale. Fiecare contact de marcă va transmite un mesaj, 
indiferent dacă este bun, rău sau neutru. Compania trebuie să se străduiască să transmită un 
mesaj consistent şi pozitiv în toate punctele de contact. 

 

Sistemul de comunicaţii al firmei şi activitatea promoţională 
Comunicarea poate fi definită drept capacitatea unei persoane sau unui grup de persoane 

de a transmite idei, gânduri, sentimente, opinii, unei alte persoane sau altui grup, în aşa fel încât 
să se poată obţine un anumit răspuns. Adesea se consideră că un efort de informare reprezintă o 
comunicare; în fapt însă numai un răspuns specific arată că transmiterea unui mesaj a fost 
efectivă şi că acesta din urmă a fost pe deplin înţeles, cu toate implicaţiile lui. Actul de 
comunicare se realizează atunci când se obţine o identitate de înţelegere între sursa care 
generează o idee încorporată în conţinutul unui mesaj şi destinatarul mesajului, care va 
transforma ideea primită şi înţeleasă într-o decizie. 

Trebuie pornit în orice efort de promovare de la identificarea publicului-ţintă şi 
dezvoltarea unui program de promovare bine coordonat pentru a suscita răspunsul dorit de la cei 
din asistenţă. Mult prea des, comunicarea integrată de marketing se concentrează pe depăşirea 
unei recunoaşteri imediate, a unei imagini sau probleme care apare pe piaţa-ţintă. 

Dar această abordare a comunicării indică o viziune prea îngustă asupra procesului. 
Astăzi, specialiştii în marketing au depăşit abordarea respectivă, concepând comunicarea ca pe 
un mod de a controla relaţia cu consumatorii de-a lungul timpului, pe parcursul stadiilor de 
pregătire a vânzării unui produs, de vânzare, de consum şi în perioada de după consumarea 
produsului. Deoarece consumatorii sunt diferiţi unul de altul, programele de comunicare trebuie 
să fie dezvoltate pentru segmente specifice, pentru nişe de piaţă şi chiar pentru organizaţii.  

Procesul de comunicare ar trebui să înceapă cu o trecere în revistă a tuturor contactelor 
potenţiale pe care clienţii-ţintă le-ar putea avea cu compania şi cu mărcile sale. Specialistul în 
marketing trebuie să evalueze influenţa pe care o va avea fiecare dintre aceste experienţe de 
comunicare de-a lungul diferitelor stadii ale procesului de cumpărare. Înţelegerea acestui lucru 
îi va ajuta pe specialiştii în marketing să folosească banii alocaţi comunicării într-un mod mult 
mai eficient. 

Fiecare instrument de promovare are caracteristici şi costuri specifice. Vânzătorii trebuie să 
înţeleagă aceste caracteristici în momentul când îşi selectează instrumentele pe care le vor folosi.  

Prin întregul demers de natură comunicaţională, o organizaţie urmăreşte să-şi 
consolideze relaţiile cu diferitele categorii de public care, direct sau indirect, îi influenţează 
activitatea. Pentru aceasta, este la fel de important ca ea să-şi îndrepte atenţia atât în direcţia 
publicului intern, cât şi în direcţia publicului extern.  

Pe plan intern, demersurile comunicaţionale specifice marketingului urmăresc stimularea 
angajaţilor, ca şi a colaboratorilor, în vederea realizării obiectivelor de marketing ale organizaţiei. 
Pe plan extern, comunicarea serveşte la consolidarea relaţiilor de piaţă şi a celor sociale, astfel 
încât organizaţia să-şi asigure o mai bună poziţie în cadrul pieţei şi al comunităţii, în general.  

Nu se poate stabili o delimitare totală între comunicarea internă şi comunicarea externă. 
Eficienţa comunicării externe depinde de rezultatele comunicării interne. Acestea nu pot fi tratate 
separat, ele influenţându-se reciproc. Comunicarea externă a unei instituţii publice implică 
realizarea unei mobilizări interne, respectiv, asocierea personalului la acţiunile întreprinse. 
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3.19. Decizii strategice legate de politica promoţională 

Elaborarea strategiilor promoţionale implică o cunoaştere în detaliu a mediului 
economico-social, a pieţei şi a mecanismelor de funcţionare a acesteia, a modalităţilor de 
acţiune, a partenerilor şi concurenţilor şi, nu în ultimul rând, o abordare strategică a întregii 
activităţi promoţionale, în strânsă legătură cu strategia globală a firmei. Nu poate fi pusă 
problema alegerii şi utilizării exclusive a uneia dintre componentele promoţionale care ar avea 
rezultatele cele mai bune, deoarece nici nu prezintă avantaje certe, pe toate planurile, în raport 
cu celelalte. Într-un asemenea context, elaborarea strategiei promoţionale este un proces 
complex şi, mai ales, de o importanţă covârşitoare pentru conducătorii întreprinderii, deoarece 
acestora nu le poate fi indiferent modul în care vor fi cheltuite fonduri importante, fără o 
estimare a eficienţei unui asemenea efort.  

Ca şi în cazul celorlalte componente ale mixului, şi activităţii promoţionale îi sunt 
caracteristice mai multe variante de opţiuni strategice. În acest sens, activitatea promoţională 
poate fi diferenţiată pornind de la o serie de criterii, în funcţie de care se vor formula variante 
strategice specifice. Acestea sunt diferite de la o întreprindere la alta, chiar dacă ele îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul aceluiaşi domeniu. 

a) În funcţie de obiectivele urmărite în desfăşurarea activităţii promoţionale, 
întreprinderea poate opta pentru orientarea eforturilor în direcţia promovării imaginii sale 
globale în cadrul mediului extern, al pieţei, sau pentru promovarea exclusivă a 
produsului/serviciului oferit pieţei. În cazul în care se urmăreşte promovarea imaginii, se pot 
avea în vedere două variante distincte: strategia de promovare a imaginii şi strategia de 
extindere a imaginii. În cadrul strategiei de extindere a imaginii, întreprinderea, în contextul sau 
sub denumirea unei mărci recunoscute şi consolidate pe piaţă, poate oferi şi alte produse sau 
servicii, scontând ca şi acestea să întrunească aceeaşi adeziune în rândul consumatorilor şi să se 
bucure de prestigiul cucerit de marca existentă.  

b) În funcţie de modul de desfăşurare în timp a activităţii promoţionale, în acest caz 
avându-se în vedere fie desfăşurarea unor activităţi promoţionale permanente, fie desfăşurarea 
cu intermitenţă a unor acţiuni promoţionale, dictată de factori de sezonalitate, de anumite situaţii 
conjuncturale etc. Acestea din urmă iau, uneori, forma campaniilor promoţionale. 

c) În funcţie de rolul pe care îl atribuie activităţii promoţionale se pot adopta: 
• o strategie promoţională ofensivă, care presupune utilizarea masivă a tuturor 

mijloacelor promoţionale şi un buget considerabil în situaţiile când se intenţionează pătrunderea 
şi cucerirea unei pieţe sau atragerea clienţilor firmelor concurente; 

• o strategie promoţională de apărare (defensivă): firma caută să-şi apere şi să-şi 
menţină poziţia pe piaţă, în situaţiile în care evoluţia pieţei indică o stagnare sau un declin în 
ciclul de viaţă al produsului, iar condiţiile de concurenţă ale pieţei sunt deosebit de aspre.  

d) În funcţie de poziţia ocupată de întreprindere în cadrul pieţei, se poate opta: 
• pentru o strategie promoţională concentrată, întreprinderea orientându-şi efortul 

promoţional spre un singur segment de piaţă, pe care să-şi consolideze sau să-şi extindă 
activitatea; 

• pentru o strategie diferenţiată, în cadrul căreia întreprinderea îşi va adapta acţiunile 
potrivit caracteristicilor fiecărui segment de piaţă în parte; 

• pentru o strategie nediferenţiată, prin care întreprinderea să se adreseze întregii 
pieţe, tuturor consumatorilor potenţiali în scopul atragerii lor. 

e) În funcţie de sediul organizării acestei activităţi, se pot adopta:  
• decizia organizării activităţii promoţionale cu forţe proprii, în cadrul întreprinderii; 
• decizia de organizare a acestei activităţi apelând la instituţii specializate (de genul 

agenţiilor de publicitate sau promoţionale). 
Strategia promoţională va reprezenta, în toate cazurile, o combinaţie de acţiuni şi 

mijloace subordonate obiectivelor politicii globale de marketing a întreprinderii şi menite să 
contribuie la realizarea lor.  
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4. CUNOŞTINŢE TEORETICE NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII  
DE SPECIALITATE LA SPECIALIZAREA  

AFACERI   INTERNAŢIONALE* 
 
 
 
 
 

4.1. Definirea conceptului de negociere a afacerilor internaţionale 

Negocierea este un proces complex, care se desfăşoară în mod continuu şi, de cele mai 
multe ori, neobservat, în nenumărate sfere ale activităţii umane. 

În literatura de specialitate, noţiunea de negociere este considerată o acţiune verbală sau 
scrisă, întreprinsă de două sau mai multe persoane, fizice sau juridice, în relaţia dintre ele, în 
scopul obţinerii unor rezultate de interes reciproc. Negocierea poate să intervină atât în 
domeniul public, cât şi în domeniul privat, pe plan naţional sau pe plan internaţional. Se 
negociază ieşirea din stări de beligeranţă, dezarmarea, un nou sistem monetar internaţional, un 
instrument de politică guvernamentală, un contract intern sau internaţional etc. 

Procesul prin care două sau mai multe părţi leagă interesele conflictuale de cele comune 
constituie „urzeala” nu numai a relaţiilor internaţionale, şi a societăţii omeneşti în general, 
indivizi, grupuri, guverne fiind „prins” în acest proces tot timpul. Noi suntem conştienţi de el 
numai dacă îi dăm un nume special. 

După cât se pare, nu există un termen special care să denumească în sens larg acest 
proces. În anumite domenii de activitate, ca, de exemplu, relaţiile dintre state, sau relaţiile dintre 
diverse unităţi economice aparţinând aceluiaşi stat sau unor state diferite, acest proces de 
armonizare a intereselor conflictuale capătă o importanţă majoră, începând să se distingă ca o 
fază deosebită în desfăşurarea acestor relaţii, primind numele de negociere. 

Dacă prin comunicare înţelegem o transmitere permanentă, voluntară sau involuntară de 
mesaje (verbale, nonverbale), care, prin relaţia de feed-back, este un proces continuu, în cazul 
negocierii, aceasta înseamnă o comunicare, un schimb de mesaje între emiţător şi receptor în 
scopul atingerii unui obiectiv determinat, folosind diferite tehnici şi strategii specifice. 

Definirea procesului de negociere ca aspect al activităţii umane este o sarcină dificilă, 
din două motive: 

–  autorii care s-au ocupat de această problemă dau definiţii destul de diferite acestui 
proces; 

– din cauza sferei largi a relaţiilor sociale în care au loc negocieri, este greu de găsit o 
definiţie care să cuprindă toate tipurile de negocieri. 

De regulă, cei ce abordează negocierea ca activitate diplomatică îi acordă acesteia un 
conţinut mai larg1. 

Exemple de asemenea definiţii: 
– negocierea este un proces în care se fac propuneri explicite în scopul declarat de a 

ajunge la un acord cu privire la realizarea unui schimb sau a unui interes comun în condiţiile în 
care, în această privinţă, există interese conflictuale; 

– negocierea este procesul de abordare a unei situaţii sau dispute internaţionale prin 
mijloace paşnice, altele decât cele juridice sau de arbitraj, cu scopul de a promova sau realiza o 

 
* Din lucrarea:  Mariana Baicu, Managementul afacerilor economice internaţionale, vol. II, Negocomunicaţia şi 

derularea unei operaţiuni de comerţ internaţional, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008. 
1 Mircea Maliţa, Teoria şi practica negocierilor, Bucureşti, 1980. 
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anumită înţelegere, îmbunătăţire, aplanare sau reglementare a disputei sau situaţiei între partide 
interesate. 

Datorită permanentei activităţi contemporane de cercetare, definirea negocierii este 
continuu îmbogăţită cu noi şi noi modalităţi de apreciere. În acest sens, Dicţionarul diplomatic, 
de pildă, dă următoarea definiţie negocierilor diplomatice: funcţie centrală a diplomaţiei şi mij-
locul cel mai important şi mai eficient de rezolvare pe cale paşnică a diferendelor şi conflictelor 
internaţionale indiferent de natura sau amploarea acestora.  

Negocierea comercială este definită  ca fiind2: 
– tratativele, discuţiile şi târgurile purtate în vederea realizării unui acord în tranzacţiile 

de afaceri; 
– arta prin care vânzătorii şi cumpărătorii, de obicei „faţă în faţă”, stabilesc termenii 

precişi ai unui contract; 
– un complex de procese, analiză şi planificare a tratativelor desfăşurate între doi sau 

mai mulţi parteneri în vederea realizării unor înţelegeri sau tranzacţii comerciale sau de 
cooperare economică internaţională. 

În continuare, vom prezenta câteva definiţii obţinute în urma investigaţiilor efectuate în 
rândul unor negociatori din ţara noastră. Astfel, negocierea este considerată ca fiind: 

– un complex de procese care au drept scop rezolvarea, clarificarea, obţinerea unei 
înţelegeri etc. între două sau mai multe părţi; 

– discuţii, proceduri, corespondenţă etc. între doi sau mai mulţi parteneri în vederea 
realizării unei înţelegeri asupra unei probleme; 

– un ansamblu de acţiuni în care se tratează şi se analizează probleme ce interesează 
îndeosebi participanţii la negociere, cu scopul găsirii soluţiilor de rezolvare a problemelor 
abordate, soluţii care să aibă la bază realizarea loială a intereselor fiecărei părţi participante, 
direct sau indirect, la negociere; 

– totalitatea discuţiilor purtate între doi sau mai mulţi parteneri, scrise sau verbale, în 
legătură cu un deziderat economic comun, ca: tranzacţii comerciale, cooperări economice, 
acordarea reciprocă de facilităţi comerciale sau fiscale, aderarea la anumite instituţii sau 
organizaţii internaţionale etc.; 

– forme de colaborare între două sau mai multe părţi în vederea ajungerii la o înţelegere 
care poate fi consemnată într-un tratat, acord sau contract; 

– un ansamblu de discuţii între doi parteneri cu şanse teoretice egale privind probleme 
de interes comun; 

– un proces complex de planificare, strategie, analize între doi sau mai mulţi parteneri 
care urmăresc rezultate diferite; 

– dialog între doi sau mai mulţi parteneri în scopul ajungerii la un punct de vedere 
comun asupra unei probleme aflate în discuţie. 

Negocierile comerciale includ toate posibilităţile de discuţii privind schimburile 
comerciale, stabilesc condiţiile comerţului, reprezintă perioade de gândire asupra acestor 
condiţii, întâlniri organizate special, prezentări de mărfuri sau servicii propuse ca obiect al 
schimburilor preconizate (târguri, expoziţii, cu sau fără vânzare, vizite pe diferite pieţe, în 
întreprinderi etc.), conferinţe de specialitate, consfătuiri între experţi, specialişti, pe categorii de 
mărfuri şi servicii, în scopul realizării unor condiţii reciproc avantajoase pentru participanţi, 
respectându-se principiile fundamentale ale relaţiilor echitabile între state. 

În relaţiile comerciale, negocierea poate avea loc la nivelul statelor, al guvernelor sau 
ministerelor, în care se negociază, de regulă, tratate, acorduri, sau alte înţelegeri comerciale şi 
de cooperare economică internaţională. De asemenea, ea poate avea loc la nivel de verigi de 

 
2 Curry, J.E., Negocieri internaţionale de afaceri, Editura Teora, Bucureşti, 2000. 
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execuţie, întreprinderi comerciale sau alte unităţi economice, în care se negociază, de regulă, 
încheierea unor contracte de import, export sau cooperare economică. 

În domeniul relaţiilor economice, negocierea este dialogul ce se desfăşoară în scopul 
încheierii unor înţelegeri-cadru între state, detaliindu-se apoi pe probleme concrete, realizân-        
du-se în trepte, de la nivel macroeconomic la nivel microeconomic. Operaţiunile contractuale pe 
produse sunt de fapt concretizarea şi continuarea la nivel microeconomic, până la realizarea 
materială, fixată în contracte, a procesului de negociere început la nivelul macroeconomic3. 

Din cele prezentate, rezultă marea diversitate de definiţii ale negocierii. 
Factorii de care depinde negocierea sunt: 
– interesele comune, care determină posibilitatea negocierii; 
– interesele divergente (conflictuale), care determină necesitatea negocierii; 
– compromisul (hotărârea de a da ceva pentru a primi ceva); 
– criteriile după care se apreciază interesele în discuţie şi acordul final. 
Aceşti patru factori formează contextul imediat al negocierilor. Alţi factori de influenţă 

sunt: mediul economic, politic, social, cultural, care, împreună cu primii factori, formează 
cadrul general al negocierii şi care se bazează pe principii specifice negocierii (figura 1 şi 
tabelul 1). 

Tabelul 1 
Principii specifice negocierii  

Avantajul reciproc 
(WIN-WIN) 

Acordul este bun atunci când toate părţile negociatoare au ceva de câştigat şi niciuna 
ceva de pierdut. 

Do ut des Lege psihologică a reciprocităţii, lege conform căreia, dacă cineva dă sau ia ceva, 
partenerul va resimţi automat dorinţa de a-i da sau, respectiv, de a-i lua altceva în 
schimb. 

Moralitate şi legalitate Nu se rezumă doar la etica afacerilor, ci privesc şi etica comunicării interumane. 
 
Negociatorul poate ţine cont şi de factorii de perspectivă, care, nefiind în contextul 

imediat al situaţiei de negociat, pot influenţa totuşi rezultatele negocierii pe termen lung. 
Obiectul negocierii diferă de la caz la caz, dar, în general, cuprinde toate elementele 

componente ale unei tranzacţii care, de regulă, devin apoi părţi ale acordului comercial, ale 
contractului sau altor înţelegeri în care se finalizează negocierea respectivă. Astfel, negocierile 
care se finalizează într-un contract de export (import) cuprind elemente ca: 

– preţul; 
– cantitatea mărfii; 
– calitatea mărfii; 
– termenul de livrare; 
– modalităţile de plată; 
– condiţiile de livrare. 
Negocierea poate avea drept scop nu numai încheierea unor contracte, ci şi modificarea 

unor elemente din contractele deja în vigoare, sau simpla prelungire a acestora sau soluţionarea 
unor reclamaţii privind calitatea şi cantitatea. 

Delimitarea riguroasă a procesului de negociere duce la identificarea a trei etape de 
negociere, care se succed, şi anume: 

– prenegocierea; 
– negocierea propriu-zisă; 
– postnegocierea (urmărirea realizării contractului). 
Aceste trei etape sunt, în mod obişnuit, completate şi însoţite, de activitatea de 

protonegociere (crearea unei ambianţe favorabile negocierii). 
                                                 

3 Georgescu Toma, Negocierea afacerilor, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1992. 



• Prenegocierea, prima fază a negocierii, debutează o dată cu prima comunicare verbală 
sau scrisă între parteneri şi se încheie în momentul angajării formale. Această fază presupune 
schimburi de păreri, dezbateri, convorbiri, oferte în scopul pregătirii procesului de desfăşurare a 
negocierii propriu-zise (constă în activitatea promoţională, de prospectare, de ofertare). 

• Negocierea propriu-zisă, care demarează cu declararea oficială a interesului părţilor 
de a soluţiona în comun o problemă, de a realiza unele obiective şi care se concretizează în 
încheierea (adoptarea) unei înţelegeri de regulă scrise, ce conţine prevederile şi măsurile ce trebuie 
întreprinse pentru realizarea obiectivului comun (contracte, acorduri, tratate, convenţii etc.). 

• Postnegocierea, a treia fază a procesului de negociere, începe din momentul 
semnării actului de către părţi şi ţine până în momentul livrării şi, respectiv, al achitării mărfii, 
în cazul unui contract de export (import), şi până la stingerea tuturor obligaţiilor (scrisori de 
garanţie, punere în funcţiune, reclamaţii). 

 
 

Fig. 1. Cadrul general al negocierii 
 
În desfăşurarea cu succes a negocierilor, un rol important îl are protonegocierea, faza 

care presupune crearea unui climat favorabil prin: 
– desfăşurarea continuă a relaţiilor dintre parteneri; 
– punerea de acord în permanenţă a intereselor reciproce; 
– armonizarea atitudinilor; 
– desfăşurarea în mod continuu a convorbirilor neoficiale; 
– presa, publicaţiile; 
– acordurile şi înţelegerile dintre state; 
– înţelegerile tacite; 
– activitatea protocolară, cadourile comerciale. 
Protonegocierea poate influenţa în sens pozitiv desfăşurarea negocierilor, dar poate avea 

şi un rol de descurajare, putând bloca temporar sau definitiv desfăşurarea negocierilor. 
Succesul unei negocieri este determinat de o serie de factori. 
Prin urmărirea şi înregistrarea datelor ce rezultă din practica curentă a negocierilor se 

poate forma un fond de situaţii cu ajutorul cărora se pot obţine sinteze şi concluzii privind 
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posibilităţile de îmbunătăţire a modului de desfăşurare a acestora şi, implicit, de creştere a 
eficienţei lor. 

În urma analizelor efectuate de către diferiţi specialişti asupra unui număr mare de 
cazuri, se poate trage concluzia că fiecare negociere, indiferent de nivelul de reprezentare a 
părţilor, de importanţa problemelor puse în discuţie sau de domeniul în care are loc, se 
desfăşoară într-un cadru general care exercită influenţă asupra traiectoriei ei şi un context 
specific fiecărei situaţii în parte. 

Cadrul general al negocierii poate fi exprimat printr-un model, din care rezultă că 
pentru realizarea unei înţelegeri standard se ţine seama de: 

– politica externă a statelor ai căror reprezentanţi negociază; 
– poziţiile de negociere ale reprezentanţilor, respectiv, nivelul de dezvoltare a statelor 

participante la negocieri (puternică, slabă, egală); 
– conjunctura politică şi economică internaţională. 
Aceste componente pot influenţa procesul de negociere prin faptul că, în practică, 

ponderea lor în contextul general al negocierii se poate modifica în timp. 
Poziţia de negociere a participanţilor, atât în ceea ce priveşte puterea de a impune un 

anumit punct de vedere, cât şi, mai ales, posibilităţile efective de cooperare dintre statele 
respective, este determinată de nivelul de dezvoltare economică a statelor reprezentate. 

Situaţia conjuncturală externă, dar şi cea internă pot influenţa alegerea momentului 
oportun pentru încheierea unei tranzacţii, prin identificarea unor condiţii favorabile pentru 
negociere (sau nefavorabile). 

Contextul specific al negocierii este diferit de la o tranzacţie la alta. 
Sintetizând, putem grupa procesul de negociere în două mari situaţii: 
– există o situaţie conflictuală, pe care negociatorii trebuie să o aibă în vedere spre 

rezolvare, ca pe o problemă prioritară; 
– nu există situaţii conflictuale, punându-se problema dezvoltării cooperării reciproce pe 

noi planuri. 
Negociatorul va analiza datele de care dispune, având în vedere desfăşurarea negocierii, 

de la contextul general, cu caracter politico-economic, la contextul specific, cu caracter de 
detaliu. 

Contextul negocierii implică opţiuni asupra situaţiilor şi momentelor în care se pot 
realiza negocieri eficiente, reciproc avantajoase. 

În concluzie, negocierea între doi sau mai mulţi parteneri comerciali reprezintă un 
proces complex în care se utilizează un sistem de strategii, tehnici şi tactici în vederea 
acomodării reciproce a intereselor, a armonizării lor echilibrate, astfel încât înţelegerea să 
devină posibilă prin încadrarea ei în limitele optime ale intereselor specifice (clauzele 
convenite). 

Negocierea implică o temeinică pregătire profesională, culturală, abilitate, iscusinţă, 
rafinament, elasticitate în gândire, spirit de cooperare şi înţelegere, putere de armonizare a 
intereselor participanţilor, pe scurt, multă pregătire şi diplomaţie. După unii autori, negocierea 
este un proces dinamic de ajustare a diferitelor idei şi argumente, în cadrul căruia părţile, cu 
obiective proprii, indiferent în ce domeniu, discută pentru a ajunge la un consens pe baza 
interesului reciproc. 

Negocierea comercială internaţională poate fi concepută ca o acţiune întreprinsă de 
două sau mai multe părţi, cu obiective proprii, în cadrul unui proces dinamic de ajustare şi 
armonizare a diferitelor idei şi argumente în discuţiile dintre ele sau în cadrul schimbului de 
scrisori, indiferent în ce domeniu al relaţiilor economice externe, având ca scop realizarea unui 
consens în interesul reciproc. 
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În practică, negocierile comerciale internaţionale sunt cunoscute sub denumirea de 
tratative comerciale internaţionale. Negocierea comercială a dobândit o semnificaţie mai largă 
decât sensul strict al cuvântului „comercial”, referindu-se la toate negocierile care au loc în 
domeniul relaţiilor economice internaţionale. Folosirea noţiunii unice de negociere comercială 
se bazează pe faptul că relaţiile comerciale deţin o pondere majoră în relaţiile economice 
internaţionale generale (diferenţa fiind că negocierile comerciale au ca finalitate încheierea de 
contracte la nivel microeconomic, iar negocierile economice internaţionale au ca finalitate 
încheierea de tratate, convenţii, acorduri la nivel global,  mondo- sau macroeconomic între 
organizaţii, state, guverne etc.). 

Deoarece oamenii sunt cei care poartă negocierile şi pentru că tot ei le apreciază, potrivit 
gândirii lor, subiective, considerăm că prin negocieri trebuie să înţelegem un proces în care toţi 
cei implicaţi vor fi câştigători. Toţi participanţii la o negociere fac anumite presupuneri. O parte 
din succesul negocierii va fi asigurată de corectitudinea propriilor presupuneri şi de capacitatea 
de a anticipa presupunerile partenerilor, dar finalitatea unei negocieri găseşte negociatorul în 
una din ipostazele următoare: 

– câştigător – câştigător (win – win); 
– câştigător – învins (win – lose); 
– învins – câştigător (lose – win). 
Negocierea porneşte de la faptul că fiecare parte are nevoi directe sau indirecte pe care 

vrea să şi le satisfacă. Când partenerii au avut în vedere în mod tacit dorinţele reciproce, 
negocierea s-a încheiat cu succes şi contactele au putut continua; atunci însă când nevoile unei 
părţi au fost ignorate şi negocierea a reprezentat un simplu joc cu învingător şi învins, rezul-
tatele acesteia – în special cele de perspectivă – au fost dezastruoase. Relaţia dintre negociere şi 
satisfacerea nevoilor îmbracă forma unor tranzacţii care, de regulă, trebuie să fie reciproc 
avantajoase. Negocierea presupune concesii reciproce repetate până la atingerea echilibrului, pe 
care fiecare îl apreciază în funcţie de informaţiile de care dispune şi de nevoile sale. 

Negocierea poartă amprenta distinctă a comportamentului uman, fiind un proces realizat 
de oameni. Rolul determinant al comportamentului uman este dat şi de faptul că scopul 
principal al negocierilor este satisfacerea unor necesităţi umane, relaţia dintre scop şi mijloace 
fiind elocventă în cazul negocierilor. 

Negocierea are drept obiectiv principal realizarea unui acord de voinţă, a unui consens, 
şi nu obţinerea unei victorii în detrimentul celeilalte părţi. În negociere există parteneri, şi nu 
adversari. 

În obiectul negocierilor comerciale internaţionale intră trei categorii de negocieri; 
negocierea instrumentelor internaţionale; negocierea litigiilor rezultate din derularea 
instrumentelor de politică guvernamentală; negocierea litigiilor rezultate din derularea 
contractelor comerciale internaţionale. 

Contractele comerciale internaţionale fac obiectul negocierilor comerciale între 
comercianţi, întreprinderi producătoare sau alte organizaţii economice autorizate să exercite 
fapte de comerţ internaţional. Ele pot să fie bilaterale sau multilaterale, în funcţie de numărul 
participanţilor, pot să fie de scurtă sau de lungă durată, în funcţie de perioada de valabilitate. 
Cele mai numeroase sunt contractele bilaterale cu valabilitatea de până la un an. 

În contractele economice internaţionale se prevede posibilitatea negocierii problemelor 
litigioase, ivite în cursul derulării acestora, şi a soluţionării lor pe cale amiabilă, iar în caz de 
nereuşită, pe calea recurgerii la o instanţă de arbitraj internaţional. Trebuie avut în vedere că 
arbitrajul internaţional, oricât ar fi de obiectiv, nemulţumeşte una din părţi, încarcă atmosfera 
conlucrării viitoare şi nu de puţine ori duce la destrămarea raporturilor comerciale dintre pârât şi 
reclamant. Bineînţeles, în pofida acestor riscuri, sunt situaţii când judecata arbitrară nu poate fi 
evitată. 
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4.2. Clasificarea negocierilor afacerilor economice internaţionale 

În tabelul 2 sunt prezentate criteriile şi categoriile de negocieri, scopul, finalităţile şi 
rezultatele acestora.                       

                                                                 Tabelul 2 

Criteriile, categoriile, scopul, finalităţile şi rezultatele negocierilor afacerilor economice internaţionale 

Criteriul Categorii  de negocieri Scopul. Finalitatea. Rezultatul 

1. După suprastructura implicată – politice 
– diplomatice 
– militare 
– culturale 
– religioase 
– comerciale 

– acorduri 
– convenţii 
– tratate 
– protocoale 
– contracte 

2. După nivelul structurii 
    economico-administrative 

  

        A – mondo – organizaţii internaţionale – convenţii, tratate, acorduri 
        B – macro – prezidenţiale 

– guvernamentale 
– ministeriale 
– departamentale 
– nonguvernamentale 

– tratate 
– acorduri 

      C – micro – unităţi economice 
– bănci 
– agenţi etc. 

– contracte 
– procese verbale 
– aid-memoires 
– addendum 

– macro – preşedinte 
– ministru 
– secretar de stat etc. 

3. După nivelul ierarhic al   
participanţilor 

– micro – comercialişti, ingineri de afaceri, 
economişti, jurişti, bancheri, 
agenţi 

– directori, manageri, patroni 
4. După locul desfăşurării – la vânzător-exportator 

– la cumpărător-importator 
– la terţi 

– vizite 
– şedinţe 
– conferinţe 
– expoziţii 
– târguri 
– simpozioane 

a) precontractuale – promovare 
– prospectare 
– ofertare 
– formalităţi administrative 

b) negocieri propriu-zise 
      •  tehnice 

– stabilirea calităţii, ambalajului, 
proiectării etc. 

      • comerciale – clauzele contractului 
• preţ 
• condiţii livrare 
• termeni livrare 
• condiţii plată 
• garanţii etc. 

5. După momentul negocierii 
contractului 

  c)  postcontractuale – derularea contractului 
– rezolvarea reclamaţiilor 
– rambursarea credite 
– restituire scrisori, garanţie 
– asistenţa tehnică, service 

 



   Tabelul 2 (continuare) 
Criteriul Categorii  de negocieri Scopul. Finalitatea. Rezultatul 

– protonegocierea – activităţi protocol 
– public relations 
– cadouri publicitare 

– prenegocierea – acţiuni precontractuale, 
    pregătirea negocierii 

– negocierea propriu-zisă – semnarea actelor, 
   consensul 

6. După etapele negocierii 

– postnegocierea – rezolvarea reclamaţiilor, litigiilor 
– urmărirea comportamentului 

produselor la clienţi, la concurenţi 
– asigurarea pieselor de schimb, a 

asistenţei tehnice, service etc. 
7. După numărul de participanţi – bilaterale 

– multilaterale 
– doi participanţi 
– mai mulţi participanţi 

8. După prezenţa participanţilor – directe 
– indirecte 

– între prezenţi 
– între absenţi (prin corespondenţă, 

intermediari) 
– de bunuri (materii prime, 

prelucrate) 
– de servicii: 

– contracte 
– acorduri 
– proiecte comune 

• transporturi – nivelul navlului, al tarifelor     
  (cotaţii, conferinţa) 

• asigurări – nivelul primelor de asigurare 
(poliţe de asigurare) 

9. După obiectul contractului 

• bancare – nivelul spezelor, comisioanelor, 
dobânzilor 

10. După tehnica de comercializare – comerciale 
– licitaţii 
– bursa 
– leasing 
– compensaţie 
– franchising 

– contracte de bunuri şi servicii 
– adjudecarea preţurilor 
– nivel, cotaţie, curs 
– contracte închiriere 
– contracte export/import 
– agenţi distribuitori 

 
În tabelul 3 este prezentată tipologia negocierilor în afaceri, în evoluţia sa de la contextul 

conflictual la cel consensual. 
Tabelul 3 

Tipologia negocierilor 
Tip de negociere 

caracteristici 
Negociere  
integrativă 

Negociere  
distributivă 

Negociere  
raţională 
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Obiectivul Acord şi relaţie de 
durată 

A câştiga acum, a 
învinge 

A rezolva problema 

Participanţii Prieteni Duşmani Oameni care rezolvă un 
diferend 

Ambianţa Încredere Suspiciune, sfidare Neutralitate 
Comportamentul Concesiv, înţelegător Agresiv, dur Neutru, raţional 
Relaţia/presiune Cedează la presiuni Exercită presiuni, trece 

la represalii 
Cedează la principii, iar nu 
la presiuni 

Atitudinea faţă de voinţă Evită confruntarea de 
voinţe 

Se bazează pe conflictul 
de voinţe 

Independenţa de voinţă 

Exigenţa Satisface exigenţele 
minimale 

False exigenţe minimale Exigenţele cele mai înalte 

Atitudinea faţă de acord Acceptă pierderi 
unilaterale pentru a 
obţine acordul 

Se cer avantaje 
unilaterale în 
schimbul…. 

Se caută soluţii mutual 
avantajoase, consensuale 

Atitudinea faţă de soluţii Sunt bune dacă obţin 
acordul, important este 
să se ajungă la înţelegere 

Este bună soluţia care 
aduce avantaj; propria 
poziţie este unică 

Imaginează soluţii; decizia 
se ia după evaluarea 
soluţiilor alternative 

Atitudinea faţă de oameni şi 
diferend 

Concesii în schimbul 
relaţiilor, atent faţă de 
oameni şi diferend 

Se cer concesii ca o 
condiţie a menţinerii 
relaţiilor; dur cu oamenii 
şi în raport cu diferendul 

Oamenii şi diferendul sunt 
două probleme distincte 
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4.3. Organizarea negocierilor 

Procesul negocierii are activităţi specifice fiecăreia dintre etapele sale (tabelul 4). 
 

Tabelul 4 
Organizarea procesului de negociere. Etapele negocierii 

 

Nr. Etapa de negociere Conţinut 
1. Prenegocierea Pregătirea şi organizarea negocierii prin: 

– culegerea şi prelucrarea de informaţii necesare; 
– descoperirea partenerilor potenţiali şi a situaţiei lor financiare; 
– alegerea locului şi momentului negocierii; 
– aprobarea mandatului de negociere. 

2. Negocierea  
propriu-zisă 

Cuprinde următoarele faze: 
– prezentarea ofertelor şi a contraofertelor; 
– prezentarea argumentelor şi a contraargumentelor; 
– utilizarea unor tactici adecvate şi măsuri de contraatac; 
– perioada de reflecţie pentru redefinirea poziţiilor; 
– schimburi de concesii pentru apropierea poziţiilor; 
– convenirea unor soluţii de compromis. 

3. Postnegocierea Etapa în care se disting: 
– urmărirea şi rezolvarea problemelor apărute în derularea tranzacţiei; 
– negocieri noi pentru modificarea, completarea sau prelungirea contractului; 
– rezolvarea reclamaţiilor şi a litigiilor. 

4. Protonegocierea Activitate susţinută şi permanentă de armonizare a punctelor de vedere, a 
atitudinilor, a intereselor; 
Acţiuni şi reacţii ale părţilor, manifestate prin actele lor unilaterale, dar care nu 
se pot substitui procesului de negociere. 

 
Organizarea negocierilor presupune o serie de etape precontractuale, care, în general, 

sunt valabile pentru orice tranzacţie comercială. Aceste etape sunt: 
1. Pregătirea pentru discuţii; 
2. Cunoaşterea produsului; 
3. Cunoaşterea clienţilor; 
4. Combaterea obiecţiilor; 
5. Cele şase probleme ale zilei; 
5. Fixarea întâlnirilor; 
6. Programul întâlnirilor. 
 
4.3.1. Pregătirea pentru tratative. Surse de informare 

Pregătirea tratativelor pentru fiecare client, pentru fiecare şedinţă este baza succesului în 
negocieri. 

În pregătirea sa, negociatorul trebuie să-şi procure informaţiile necesare pe care trebuie 
să le prelucreze, să le analizeze, să calculeze eficienţa lor, eventual să obţină aprobările 
necesare, întocmind dosarul de tratative al clientului, al şedinţei respective.  

Dosarul de negocieri pentru deplasări la client va trebui să cuprindă: 
– o sinteză a discuţiilor şi tratativelor purtate anterior cu clientul, iar în caz că nu există, 

a celor purtate cu alţi clienţi din ţara respectivă sau din ţările limitrofe; 
– cât mai multe date despre ţara şi piaţa respectivă, informaţii politice, turistice, 

culturale, istorice, legislaţie, tradiţii, religie; 
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– pentru discuţiile comerciale: disponibil de marfă, cantităţi, termen de livrare, preţuri 
FOB, CIF, documentaţii de preţ pentru contraargumentări, modele de ofertă, de contracte, 
facturi în alb, confirmări de comandă, adrese utile ale diverşilor clienţi, cărţi de vizită; 

– în cazul participării la târguri şi expoziţii internaţionale, instrucţiunile pentru 
comercialişti şi standişti, materialele de promovare; 

– cunoaşterea reglementărilor legale interne şi a uzanţelor internaţionale, a acordurilor 
comerciale bilaterale. 

Pe baza problematicii întocmite, a sarcinilor încredinţate, se întocmeşte mandatul 
negociatorului, care trebuie aprobat de întreprindere şi pe baza căruia va trebui să se negocieze. 
În funcţie de sarcinile încredinţate, de importanţa problemelor, mandatul se suplimentează cu o 
împuternicire specială semnată de managerul general al întreprinderii, pe baza căreia 
negociatorul va purta tratativele, semnând documente şi contracte în numele întreprinderii pe 
care o reprezintă (eventual, o procură legalizată de Tribunal sau vizată de Camera de Comerţ), 
prin delegare de competenţă de la  reprezentantul de drept ce angajează pecuniar firma 
(manager general, economic). 

Un bun negociator trebuie să ştie cum să „îmbrace” negocierile în haina promovării 
pentru a crea un microclimat de discuţii adecvat şi care să-l aducă în final la reuşită. 

Rolf H. Ruhleder s-a preocupat de această latură a promovării negocierilor, din care 
selectăm câteva reguli4: 

• Cât de bine sunt pregătit? 
• Tehnica întrebărilor; 
• Activitatea în cadrul discuţiilor; 
• Vânzarea cu stiloul; 
• Chinestezia în negocieri; 
• Zâmbiţi, vă rog! 
• Startul în discuţii; 
• Folosirea mijloacelor ajutătoare. 
 

Cât de bine sunt pregătit? 
În primul rând, trebuie răspuns la întrebarea dacă s-a făcut totul pentru a fi cel mai bine 

pregătit şi cel mai bine informat. Pregătirea fiecărei şedinţe este baza succesului. Trebuie 
verificate cu atenţie propunerile, modul de susţinere şi baza acestora. O pregătire temeinică este 
hotărâtoare în cadrul negocierilor comerciale. 

 

Pregătirea variantelor de negociere 
În scopul păstrării iniţiativei în cursul negocierii, de o mare utilitate poate fi pregătirea – 

înainte de începerea acesteia – a mai multor variante pentru punctele „tari” din proiectul de 
contract, pentru care se prevăd dificultăţi de acceptare de către partener. 

Variantele trebuie să fie formulate făcând în primul rând „concesii” de formă, dar care 
să lase impresia că, într-adevăr, noua formulare este propusă pentru a înlocui un text asupra 
căruia există discordanţe, şi numai in extremis să se facă concesii de fond. Pregătirea unor 
variante pentru negocieri, în afară de faptul că ajută la păstrarea iniţiativei, prezintă şi avantajul 
de a avea formulări bine studiate din timp şi, eventual, avizate de forurile superioare. 

De asemenea, pregătirea unor variante dă posibilitatea ierarhizării problemelor 
principale şi secundare şi a stabilirii în prealabil a aspectelor unde se pot face concesii pentru a 
da satisfacţie partenerului. 

 
 
 

 
4 Vezi Gh. Rusu, Promovarea exportului românesc, Editura Economică, 1989. 
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Rolul informării în pregătirea negocierilor 
Negocierea comercială este una dintre activităţile umane în care culegerea şi prelucrarea 

rapidă a informaţiilor joacă un rol foarte important. Primul pas în sporirea gradului de 
cunoaştere a partenerului îl constituie cunoaşterea diferitelor categorii de informaţii. 

Culegerea de informaţii pentru negociere poate fi realizată utilizând următoarele surse: 
 
1. Surse de informare din ţară: 
– Compartimente de conjunctură – marketing şi servicii operative din cadrul 

întreprinderilor cu activitate de comerţ exterior; 
– Institute de proiectări şi cercetări; 
– Societăţi comerciale concurente; 
– Direcţii de specialitate din ministerul de specialitate; 
– Studii de conjunctură; 
– Studii de piaţă; 
– Studii de produs; 
– Studii de marketing; 
– Camere de comerţ şi industrie, Registrul Comerţului. 
 
2. Surse oficiale de informaţii: 
– ONU şi organismele sale specializate; 
– publicaţii, anuare, rapoarte, sinteze etc.; 
– organisme şi organizaţii internaţionale (ONUDI, PNUD, FM, BM, UE,  OCDE etc.); 
– autorităţi centrale şi locale din diferite ţări; 
– camere de comerţ şi industrie; 
– asociaţii ale exportatorilor; 
– servicii de urmărire a presei; 
– institute de marketing şi conjunctură; 
– institute de învăţământ; 
– redacţiile unor ziare şi reviste; 
– biblioteci etc.; 
– organizaţii nonguvernamentale etc. 
 
3. Surse ale partenerilor de pe piaţă: 
– bănci, furnizori, clienţi; 
– parteneri de afaceri; 
– personalităţi economice, oameni de ştiinţă, lideri de opinie etc.; 
– prospecte ale partenerilor în care sunt prezentaţi conducătorii firmei; 
– agenţi, comisionari, brokeri, intermediari etc. 
 
4. Baze de date universale şi specializate pe Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Tipologia informaţiilor în negociere 
 

A. DUPĂ SURSĂ  
  
 
 
– interne 

– de la producător; 
– de la întreprinderi de comerţ exterior; 
– de la agenţi economici; 
– de la ministere, institute de conjunctură; 
– statistici vamale, bănci, Guvern, Parlament. 
 

   oficiale – instituţii naţionale şi internaţionale; 
– servicii de urmărire a presei. 

 
– externe 

   neoficiale – de la parteneri de pe piaţă; 
– de la partenerul de negociere. 
 

B. DUPĂ OBIECT, PRIVIND: – situaţia economică şi politică mondială; 
– comerţul internaţional; 
– ţara partenerului; 
– piaţa produsului; 
– partenerul de negociere; 
– factorii politici şi economici în ţara partenerului. 
 

C. DUPĂ ACCESIBILITATE: – comune (accesibile ambilor parteneri); 
– specifice (accesibile unui singur partener). 
 

 
D. DUPĂ PRECIZIE: 

– precise şi detaliate; 
– incomplete (fragmentare); 
– cu grad redus de detaliere; 
– vagi. 
 

E. DUPĂ VERIDICITATE: – în cea mai mare parte; 
– parţial; 
– false (intenţionat sau nu). 
 

F. DUPĂ DIFICULTATEA 
    OBŢINERII: 

– oferite; 
– deschise; 
– voalate; 
– de uz intern; 
– secrete. 

 

Categorii de informaţii şi tehnici de obţinere 
1. Informaţii oferite: 

– prospecte, cataloage; 
– comunicate de presă; 
– ştiri privind relaţiile de afaceri; 
– legi şi reglementări publicate; 
– reclame, prospecte; 
– publicitate; 
– parteneri potenţiali; 
– date statistice publicate. 

 
2. Informaţii deschise: 

– cărţi de telefon; 
– enciclopedii, studii; 
– date publicate; 
– tabele de preţuri; 
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– date publicate în ziare, reviste şi în presa de specialitate; 
– ştiri şi reportaje radio şi TV; 
– preţuri, soluţii şi cursuri practicate la burse. 

Informaţiile oferite şi cele deschise pot fi obţinute prin: 
– documentare şi cercetare de birou; 
– solicitare la sursa de proiecte şi cataloage; 
– chestionarea partenerilor de pe piaţă; 
– cumpărarea publicaţiilor respective; 
– schimb de informaţii (mese rotunde, târguri şi expoziţii). 
 
3. Informaţii voalate: 
– date privind cifra de afaceri; 
– procese de fabricaţie utilizate; 
– intenţii viitoare de export, import, investiţii; 
– preţuri practicate la diferite nivele de distribuţie. 
Aceste informaţii pot fi corelate prin: 
– elaborarea de combinaţii ale diferitelor informaţii obţinute; 
– examinarea, sub diferite aspecte, a produselor concurenţei (evidenţierea punctelor 

„tari” şi „slabe”). 
 

4. Informaţii de uz intern: 
– date asupra unor fenomene care pot influenţa piaţa; 
– informaţii confidenţiale (comisioane plătite, agenţi şi comisionari utilizaţi). 
Aceste informaţii pot fi obţinute prin: 
– cercetări de opinie; 
– anchete pe bază de chestionare; 
– discuţii cu parteneri de afaceri. 
 

5. Informaţii secrete: 
– metode de penetrare pe piaţă; 
– reţele de distribuţie utilizate; 
– scheme de organizare; 
– contracte, bonificaţii, politici comerciale; 
– strategii de marketing. 
Aceste informaţii pot fi obţinute prin: 
– relatări ale foştilor angajaţi; 
– ameninţarea cu crearea unor probleme pe piaţă; 
– oferirea de contraservicii sau cadouri. 
 
4.3.2. Întocmirea dosarelor de negociere 

Datele şi informaţiile culese de echipa de negociere din sursele menţionate sunt 
analizate, selectate şi incluse în dosare organizate şi sistematizate pe categorii de probleme: 
tehnice, comerciale, de transport, de plăţi şi credite etc. 

A. Dosarul cu specificaţia tehnică 
În multe cazuri, pentru negocierea produselor de serie introduse pe piaţă este suficientă 

specificaţia tehnică materializată în prospecte. Pentru instalaţii, echipamente mai complexe este 
însă necesară elaborarea unor fişe tehnice în care să fie înscrişi amănunţit parametrii tehnici şi 
de calitate, toleranţele şi garanţiile tehnice. 
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Fişele tehnice se redactează în câteva limbi de uz internaţional, iar uneori şi în limba 
beneficiarului sau în limba internaţională indicată de acesta. Ele nu conţin preţuri sau alte 
estimări valorice, acestea fiind elemente comerciale de negociere. 

Fişele tehnice se înaintează partenerului cu câteva săptămâni înainte de începerea 
negocierilor spre a-i da posibilitatea să le studieze şi, eventual, să solicite completări în perioada 
de analiză. Conţinutul lor trebuie să exprime cât mai exact caracteristicile tehnice şi de calitate 
ale produsului, exprimate la standarde internaţionale conform ISO sau echivalente. 

B. Dosarul cu specificaţia comercială 
Acest dosar se referă la condiţiile de preţ şi celelalte condiţii comerciale necesare 

contractului, materializate în fişe comerciale. 
De regulă, fiecare fişă tehnică corespunde unei fişe comerciale, iar aceasta din urmă are 

caracter de confidenţialitate. 
În fişa comercială sunt menţionate următoarele elemente: 
– condiţiile comerciale ce urmează a fi negociate, comparativ cu cele ale firmelor 

concurente şi cele obţinute la alte tranzacţii; 
– elemente extrase din studiile privind conjunctura şi prognoza privind evoluţia pieţei în 

viitor; 
– nivelul de preţ minim sau negociere; 
– clauze de inserat în contract privind: condiţia de livrare, felul ambalajului, mijloacele 

şi căile de transport, asigurarea transportului, modul de rectificare a preţurilor la vânzările pe 
termen lung, protejarea preţurilor de riscurile fluctuaţiilor cursurilor valutare de schimb, 
garantarea plăţii în cazul vânzărilor pe credit etc. 

C. Dosarul cu situaţia conjuncturală a pieţei 
Ca material ajutător şi de orientare generală, echipa are nevoie de studii de conjunctură 

privind obiectul viitorului contract. Materialele din acest dosar trebuie să reflecte elemente ale 
contractelor încheiate de firme concurente privind aspecte tehnice şi comerciale. 

De asemenea, analiza privind măsurile de politică comercială luate de ţara respectivă 
privind taxele vamale, impozitele, suprataxele, contingentările şi alte restricţii, precum şi 
facilităţile acordate de stat, puterea de cumpărare a monedei locale, modul de transfer al 
fondurilor acumulate, posibilităţi de transport şi comunicaţii etc. 

D. Dosarul privind concurenţa de pe piaţă 
Succesul negocierilor sporeşte atunci când echipa de negociere este bine documentată 

privind posibilităţile industriale şi comerciale pe care le au firmele prezente pe piaţă, 
comportarea produselor livrate de concurenţă, depistarea slăbiciunilor de calitate şi nivel tehnic 
şi a nemulţumirilor pe care le au beneficiarii în procesul de utilizare sau exploatare.  

De asemenea, este important de depistat firmele concurente interesate să coopereze la 
exportul pe aceeaşi piaţă, fapt ce poate conduce la consolidarea şi sporirea eficienţei ca urmare a 
creşterii productivităţii, a pieţelor de desfacere şi diminuării efectelor concurenţei.  

E. Dosarul cu situaţia (bonitatea) partenerului  
Cunoaşterea situaţiei materiale şi financiare a partenerului este un imperativ de cea mai 

mare utilitate, care îi oferă echipei de negocieri posibilitatea să selecţioneze clientela potenţială, 
mai cu seamă la vânzările pe credit.  

Intrarea în relaţii de afaceri trebuie să se facă numai cu agenţi economici solvabili, cu 
reputaţie comercială, indiferent de mărimea şi natura obiectului ce se negociază, spre a evita 
litigiile generate de partenerii insolvabili. 

Din dosarul de negocieri trebuie să rezulte sediul partenerului, situaţia bunurilor 
materiale pe care le are, capitalul său financiar şi valutar, creditele primite şi încă nerambursate, 
băncile care garantează solvabilitatea, relaţiile pe care le are cu diverse firme de pe piaţă, 
eventuale referinţe bancare privind bonitatea, situaţia bilanţului pe ultimul an şi la zi, relaţiile 
sale cu autorităţile statului etc.  
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F. Dosarul cu sursele de finanţare  
Construirea unor obiective economice complexe este de neconceput fără finanţarea lor 

de către instituţii bancare sau instituţii financiar-valutare internaţionale (FMI, BIRD).  
Pe baza  informaţiilor culese, echipa de negociere trebuie să contacteze mai multe surse 

potenţiale de finanţare în situaţia în care partenerul nu şi-a asigurat mijloacele de plată necesare 
prin propriile eforturi şi relaţii. Ea trebuie să-şi cristalizeze bine punctul de vedere, înainte de 
începerea negocierilor, cu privire la posibilităţile şi sursele de finanţare. 

Planul tactic al negociatorului  
Planul tactic al negociatorului este instrumentul care îi direcţionează modul de acţiune, 

căile de urmat şi-i defineşte posibilităţile tactice în limitele strategiei generale. Acesta este o 
schemă bazată pe capacitatea profesională şi pe calităţile psihofiziologice ale negociatorului. 

Planul tactic are ca scop să-i definească negociatorului atitudinea globală pe care să o 
adopte faţă de partenerul său. 

Alcătuirea acestui plan este influenţată, în principal, de:  
1. Informaţii privind capacitatea şi calităţile partenerului, precum şi tranzacţiile încheiate 

de acesta;  
2. Experienţa eventualelor negocieri pe care le-a mai avut cu acesta; 
3. Informaţii cu privire la calităţile şi capacitatea membrilor echipei de negociere 

partenere; 
4. Verificarea planului împreună cu membrii echipei de negociere. 
În legătură cu informaţiile privind negocierile avute cu partenerul, negociatorul trebuie 

să fie bine documentat, întrucât într-un fel se negociază cu un partener intransigent, care nu 
suportă niciun fel de reproş fără să reacţioneze violent, şi într-alt fel cu un partener cu un 
temperament calm, plin de răbdare şi raţional.  

În legătură cu experienţa negocierilor avute cu partenerul, negociatorul deţine elemente 
spre a-şi stabili tactica pe care să o adopte faţă de acesta, mai cu seamă atunci când s-a întâlnit 
cu el în mai multe runde de negocieri care s-au soldat cu tranzacţii de afaceri. Elaborarea 
atitudinii de urmat este şi mai mult facilitată în cazurile în care din componenţa echipei de 
negocieri a oponentului fac parte aceleaşi persoane sau multe dintre acestea au mai participat la 
negocieri anterioare. 

Informaţiile cu privire la membrii echipei de negociere adverse sunt importante, întrucât 
trebuie avut în vedere şi faptul că măiestria negociatorului se poate desfăşura numai în limitele 
mandatului şi opiniei comune a întregii echipe. Trebuie depistate, în structura echipei oponente, 
acele opinii pătrunse de spirit de cooperare şi înţelegere care pot avea influenţă hotărâtoare în 
adoptarea deciziilor finale chiar dacă negociatorul principal nu are o atitudine suficient de 
constructivă.  

Verificarea planului intim al fiecărui negociator se face prin supunerea acestuia analizei 
membrilor echipei de negociere. În urma analizei, se ajunge la o schiţă de gândire colectivă cu 
forţă sporită, care este pusă în aplicare. De altfel, complexitatea şi diversitatea obiectivelor de 
negociat nu permit nimănui să se pregătească de o aşa manieră încât să facă faţă la toate 
problemele tehnice, comerciale, de plăţi etc. pe care le presupun negocierile. 

 
4.3.3. Cunoaşterea clienţilor 

Un bun negociator trebuie să-şi pregătească, să-şi gestioneze şi să-şi controleze acţiunile 
în funcţie şi de informaţiile pe care le deţine despre fiecare client potenţial, pentru care trebuie 
să elaboreze  fişe individuale, care să cuprindă o serie de  rubrici (tabelul 5) 

Orice comerciant sau inginer de afaceri, în activitatea sa de negociator, trebuie să fie şi 
un bun psiholog, să cunoască oamenii, deci clienţii. În munca de zi cu zi, el vine în contact cu 
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partenerii externi, care au caractere diferite, interese diferite şi, în general, puţin timp la 
dispoziţie pentru discuţii.  

Negociatorii care deţin informaţii asupra clienţilor, dar au şi o experienţă de ordin 
psihologic, vor fi în stare să conducă discuţiile în aşa mod încât ele să ducă la rezultatele dorite, 
deci să finalizeze afaceri. Mai întâi, se identifică nevoile clienţilor, apoi modul cum produsele şi 
serviciile respective satisfac aceste nevoi, după care se aleg instrumentele de promovare prin 
care clienţii sunt informaţi de modul de satisfacere a acestora. 

Tabelul 5 
Fişă individuală client 

Nr. Rubrica Elemente 

1. Semnalmente Nume, adresă, telefon, fax etc. 
2. Structură Istoric. Evoluţii previzibile  
3. Strategie Elementele strategiei – politica de deschidere, stilul de relaţii, 

politica de produs, de preţ, promovare, politica de personal  
4. Aprovizionare – Surse de aprovizionare  

– Calitatea surselor de aprovizionare 
– Procesul de fabricaţie 

5. Piaţă – Poziţia pe piaţă, politica de comercializare, motivaţii  
– Concurenţa – natura, rezultatele acţiunii  

6. Istoricul relaţiilor comerciale – Vânzări de produse 
– Rentabilitate 

7. Plan de acţiune pe termen mediu  
(3 ani)  

– Obiective 
– Mijloace de acţiune 
– Măsuri de control 

8. Plan de acţiune pe termen scurt (1 an)  – Obiective precise cantitativ, cifră afaceri, marketing 
9. Urmărirea realizărilor anuale – Concretizarea acordurilor 

– Nerealizări – explicaţii  
10. Note şi dări de seamă – Raportul vizitelor 

– Referinţe parteneri, articole în presă. 
  
În ceea ce priveşte comportarea în discuţii, din practică s-a văzut că, dacă vorbeşti mai 

puţin şi asculţi mai mult, prestigiul în faţa clientului creşte. Un alt aspect este acela că 
servilismul nu face parte din personalitatea unui bun negociator. Legătura de afaceri se clădeşte 
pe alte baze. O apreciere pozitivă, exprimarea unui sentiment de admiraţie, manifestarea unui 
interes în rezultatele personale ale clientului vor facilita relaţiile comerciale. Un alt principiu 
este acela de a căuta să vorbeşti întotdeauna în termenii clientului, adică în ce fel acesta ar 
putea, prin achiziţionarea produsului, sau serviciului respectiv, să-şi satisfacă nevoile, să facă 
economie de timp, de forţă de muncă, de bani şi, în final, cum ar putea să-şi crească beneficiile. 
În acest caz, clientul va fi dispus să discute cu multă plăcere. 

În discuţiile cu clientul, nu trebuie să fii pisălog, căci aceasta poate determina o atitudine 
agresivă, şi totodată este indicat să foloseşti tehnica pauzei. Aceasta este o armă precisă în 
tratative, în scopul de a face să  vorbească şi pe cel mai zgârcit client în vorbe. 

Dacă fiecare urmăreşte să fie amabil, atunci discuţiile vor fi urmate de un succes rapid. 
 
4.3.4. Cunoaşterea produsului   

Un aspect deosebit în pregătirea negocierilor îl constituie cunoaşterea sub toate aspectele 
a produselor comercializate, ceea ce îi imprimă negociatorului o notă de profesionalism.  

Cunoaşterea produsului vizează următoarele aspecte:  
• însuşirile produsului din punct de vedere tehnic şi comercial faţă de standardele 

internaţionale; 
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• potenţialul faţă de concurenţă: 
• coeficientul de exportabilitate; 
• ciclul de viaţă al produsului.   
 
Însuşirile  produsului din punct de vedere  tehnic şi comercial 
Cunoaşterea produsului  sub toate aspectele sale tehnice şi comerciale se referă la: 

materialele ce intră în componenţa acestuia, procesul tehnologic de fabricaţie, modul de 
utilizare, avantaje pentru utilizatorul final – ambalaj, colorit, expedieri, cantităţi disponibile, 
preţ, modalităţi de plată, credite, garanţii, servicii şi programe de promovare. 

Potenţialul faţă de concurenţă şi cunoaşterea avantajelor comparative 
Cunoaşterea acestui potenţial permite o valorificare mai bună a produselor pe pieţele 

externe. De aceea, se impun o cunoaştere şi o studiere cât mai precise ale produselor 
concurenţei în ce priveşte diferenţa dintre produse, punctele negative şi avantajele pe care le 
prezintă produsul propriu faţă de cel al concurenţei. Descrierea generală a bunurilor nu 
impresionează pe nimeni, descrierea în detaliu convinge. Preţul nu se susţine prin vorbe, iar 
obiecţiile ridicate de client pot fi discutate inteligent numai dacă eşti foarte bine pregătit.  

Coeficientul de exportabilitate 
De multe ori, un mic avantaj faţă de concurenţă, specific calităţii, designului, 

ambalajului, reclamei etc., face ca produsul să fie acceptat şi solicitat. Important este de a 
cunoaşte şi psihologia cumpărătorului, pentru că afară de faptul că toţi  cumpărătorii urmăresc 
să obţină beneficii cât mai mari, unii doresc să devină lideri în activitatea lor, alţii pun preţ pe 
prestigiul şi admiraţia pe care le pot obţine prin cumpărarea produsului. De aceea, trebuie 
cunoscute căile prin care argumentele folosite să satisfacă atât dorinţele clientului în ceea ce 
priveşte beneficiul, cât şi alte necesităţi, ca prestigiul şi admiraţia, brandul.  

Ciclul de viaţă al produsului 
În cadrul negocierilor trebuie să se ţină seama de ciclul de viaţă al produsului. Adaptând 

negocierile în funcţie de acest ciclu, se ajunge la rezultate surprinzător de bune sub aspectul 
volumului de vânzări. 

• În faza de lansare a produsului, se impun negocieri bazate pe calitatea produsului, care 
influenţează  în cel mai înalt grad volumul de desfaceri. Negocierilor li se adaugă reclama. 
Împreună cu agentul de publicitate se stabileşte perioada oportună de transmitere a acesteia. 
Preţul şi desfacerea, în această fază, influenţează în mai mică măsură.  

• În faza de ascensiune, reclama este instrumentul principal de susţinere. Negocierile se 
desfăşoară mai mult pe linie de simpozioane, prezentări de filme, conferinţe tehnice, 
demonstraţii etc., care trebuie dezvoltate în mod foarte susţinut; calitatea trece pe planul al 
doilea, urmată de preţ şi service.  

• În faza de maturitate, preţul este elementul determinant. Se intervine cu idei sofisticate 
în ceea ce priveşte designul, ambalajul service-ului etc.; trebuie să se ţină seama că, mai ales la 
începutul acestei faze, concurenţa este foarte puternică. Trebuie găsite motive de combatere a 
obiecţiilor.  

• În faza de declin, piaţa este saturată şi plină de imitaţii ce duc la scăderea preţului. Se 
cer a fi puse în evidenţă noi utilizări ale produsului. Un rol deosebit joacă în această  fază 
reducerile de preţ, servirea şi reclama pe care trebuie  să se bazeze negocierile. În mod normal, 
în faza de declin se acţionează din nou cu tehnicile de promovare, reactivându-se ciclul de viaţă 
al produsului pentru un nou ciclu. 
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4.4. Desfăşurarea negocierii propriu-zise          

Succesul în afaceri este aproape întotdeauna al celor care ştiu să prezinte şi să convingă 
prin discuţii (tabelul 6). Negocierile trebuie purtate cu plăcere, fie că este vorba de o tranzacţie 
de câteva sute de mii de dolari sau numai de o mie de dolari. Negociatorii creatori sunt cei care 
stăpânesc tehnica negocierii în aşa mod încât ei vând nu numai produsul, ci şi prestigiul şi 
beneficiul pe care clientul le-ar avea prin cumpărare.  

Tabelul 6 
Desfăşurarea negocierilor 

Protocolul de deschidere  
şi prezentare 

Se fac prezentări, se schimbă fraze de politeţe, se propun mici daruri 
simbolice, se poartă discuţii despre familie, cunoştinţe comune, vreme sport, 
politică etc. 

Schimbul de informaţii  
şi declararea poziţiilor 

Este etapa în care părţile îşi furnizează reciproc informaţii cu privire la 
obiectul negocierilor şi la problemele aflate în discuţie. 

Argumentaţia, persuasiunea  
şi obiecţiile 

Este faza în care se consolidează poziţiile de negociere deja declarate, prin 
argumente, probe şi demonstraţii. 

Concesiile şi acordul final Concesia constituie renunţarea unilaterală de către una dintre părţi la una sau 
mai multe dintre poziţiile declarate, pentru a crea condiţiile favorabile unei 
înţelegeri, iar acordul înseamnă un compromis acceptabil de către toate părţile 
negociatoare. 

 
4.4.1. Întâlnirea partenerilor (startul în discuţii, poziţia la masa negocierii şi 

materialele ajutătoare) 

Startul în discuţii 
După salut şi prezentare, de regulă, discuţiile demarează cu abordarea unor subiecte 

lejere, sociale, personale, ca apoi negocierea să se poarte etapizat în funcţie de obiectul 
negocierii. De regulă, cine iniţiază negocierea porneşte discuţia. 

Prima impresie este decisivă, iar ultima rămâne. De aceea, începutul şi sfârşitul nego-
cierilor trebuie să fie prevăzute cu cele mai tari argumente. La început, trebuie căutate obiective 
de interes comun şi nu se va pedala nicidecum pe probleme conflictuale. Trebuie evitată 
discutarea unor probleme iritante, a contrapropunerilor imediate şi a spiralei apărare-atac. 

Importantă este, de asemenea, ordinea de  prezentare a argumentelor. Dacă pentru 
vânzarea unui produs există 5 argumente, dintre care argumentul 1 este cel mai puternic, iar 
argumentul 5 este cel mai slab, se recomandă următoarea ordine de prezentare a argumentelor: 
2, 5, 4, 3, 1, fiindcă la începutul şi sfârşitul argumentării trebuie să stea, întotdeauna, pe cât 
posibil, cel mai puternic motiv. 

Nu trebuie uitată regula modernă a tehnicii negocierilor, care este aceea de a pune 
clientul în centrul discuţiilor: „Nu ceea ce fac «eu», vânzătorul, sau «noi» şi întreprinderea 
«noastră» este important, ci ceea ce dumneavoastră, clientul, doriţi să faceţi”. Pe parcursul 
discuţiilor trebuie lansat, din când în când, câte un mic compliment la adresa partenerului. 
Trebuie clădită de la început o anumită simpatie pentru acesta. Timpul de discuţii nu trebuie 
irosit  şi nici scurtat, dar trebuie limitat la ceea ce este necesar. 

Poziţia la masa negocierii 
Poziţia la masa negocierilor constituie o problemă organizatorică cu implicaţii în 

desfăşurarea acestora. Cea mai obişnuită poziţie este cea în care delegaţiile sunt aşezate faţă în 
faţă, cu conducătorii echipelor de negociere în centru.  

De regulă, importanţa colaboratorilor este apreciată în funcţie de depărtarea acestora faţă 
de conducătorul delegaţiei. Pe parcursul negocierii, ordinea aşezării se poate modifica în funcţie 
de  problemele ce urmează a fi discutate. 
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În cazul unei delegaţii proprii formate din două persoane negociind cu un singur 
partener, poziţia cea mai obişnuită este tot faţă în faţă. Aşezarea celor doi membri ai delegaţiei 
pe laturile laterale ale mesei nu este recomandabilă, deoarece, pe de o parte, nu permite o bună 
comunicare între ei şi, pe de altă parte, poate irita partenerul, care se va simţi „luat la mijloc”, 
întrucât va avea dificultăţi în urmărirea vizuală concomitentă a celor doi negociatori. 

În practică, variantele de aşezare la masa de tratative pot fi mult mai variate, în funcţie 
de particularităţile spaţiului unde are loc negocierea. În orice variantă trebuie să se caute, însă, 
acele poziţii care permit o comunicare eficientă între membrii celor două echipe, un spaţiu 
suficient pentru manipularea documentaţiei şi efectuarea unor demonstraţii. Un aspect important 
îl are şi iluminarea sălii de negociere, iar în cazul în care sala este iluminată natural, prin modul 
de aşezare a mesei, una dintre echipe ar putea fi dezavantajată.  

Materialele ajutătoare 
Folosirea corectă a mijloacelor ajutătoare, a documentaţiei: prospecte, cataloage, 

fotografii, mostre, materiale de referinţă etc., în timpul negocierilor, este tot atât importantă 
pentru succesul tratativelor ca şi tehnica discuţiilor însăşi. 

Ce impresie poate face acel negociator care nu şi-a pregătit dinainte materialele 
ajutătoare, care nu cunoaşte locul precis al acestora şi dispare cu „capul în geantă”, trecând timp 
până când scoate, unul câte unul, aceste materiale şifonate, îndoite etc., faţă de acel negociator 
care, în timpul discuţiilor, se uită la client, scoate materialele fără să mai privească în geantă, le 
pune pe masă şi îşi etalează mostrele şi documentaţia? 

Trebuie dată atenţie şi împărţirii materialelor, fiindcă mulţi cumpărători le cer atunci 
când nu mai sunt interesaţi în continuarea tratativelor. Pe cât posibil, materialele trebuie 
împărţite spre sfârşitul discuţiilor.  

Deschiderea discuţiilor 
Deschiderea discuţiilor la obiect o face, de regulă, cel ce a iniţiat întâlnirea, şi nu 

neapărat gazda. 
Iată un ghid orientativ pentru prima şedinţă de negociere: 
− se fac prezentările membrilor delegaţiei şi se exprimă scopul vizitei; 
− se mulţumeşte gazdei pentru atenţia, amabilitatea de a acorda întrevederea, în ciuda 

unui program foarte încărcat; 
− se face o apreciere admirativă privind aranjamentul biroului, expoziţia de la intrare etc.; 
− se evocă subiecte banale (de circulaţie, vreme, sport etc.); 
− se evocă eventualele evenimente locale (târguri, simpozioane etc. relatate în presă, 

radio sau TV); 
− se cere partenerului un sfat oarecare (vizitarea oraşului, locuri turistice,                  

teatre etc.); 
− se fac referiri la corespondenţa purtată recent, privind scopul vizitei; 
− se caută crearea unei atmosfere destinse (dacă se face o glumă, trebuie să fie 

cunoscute toate sensurile în limbi străine şi acestea să nu vizeze în niciun fel partenerul); 
− se stimulează partenerul să dea informaţii despre problemele sale, asigurându-l de 

bunele intenţii, sprijinul, simpatia şi încrederea noastră; 
− scopul întrevederii este de a descoperi adevăratele nevoi sau dorinţe ale partenerului 

pentru adoptarea, în şedinţele de negocieri ulterioare, a unor strategii, tactici şi tehnici adecvate.   
Pentru buna desfăşurare a şedinţei, trebuie să se aibă în vedere următoarele: 
a) daţi tuturor participanţilor 3-4 minute pentru a se aşeza pe scaune şi pentru a-şi 

pregăti hârtiile; 
b) dacă sunteţi gazdă, uraţi bun sosit echipei oaspete; 
c) daţi cuvântul şefului echipei de negociere adverse; 
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d) în timpul cuvântării, acesta nu trebuie întrerupt, deoarece acest lucru ar putea fi 
interpretat ca o încercare de minimalizare a spuselor partenerului; 

e) ascultaţi cu atenţie şi observaţi reacţiile celorlalţi membri ai echipei adverse, semne 
de aprobare etc.; 

f) încercaţi, cu maximă atenţie, să vedeţi care sunt problemele cele mai spinoase ce 
necesită o rezolvare; verificaţi mintal dacă sunt şi ale dumneavoastră (aveţi în vedere variantele 
pregătite anterior); 

g) notaţi în caietul dumneavoastră cuvintele-cheie şi frazele în contextul în care au fost 
formulate şi aveţi în vedere faptul că, în general, în această fază, luările de cuvânt sunt lungi; 

h) înainte de a răspunde, momentul este prielnic pentru a testa dacă toţi membrii din 
echipa adversă sunt de aceeaşi părere sau nu; în acest sens, cu o voce scăzută, puteţi pune 
întrebarea: „Există şi alte puncte de vedere sau probleme pe care aţi dori să le ridicaţi?”; 

i) notaţi răspunsurile şi persoanele care le-au dat; încercaţi să completaţi punctul 
dumneavoastră de vedere, pregătit anterior, şi ţineţi seama că:  

• pentru început, comunicaţi cât mai puţine lucruri; 
• este de preferat să repetaţi aceeaşi idee în mai multe feluri decât să puneţi în discuţie 

mai multe probleme; 
• o întrebare pusă riscă să primească un răspuns categoric, dacă evitaţi să o puneţi pentru 

a nu pierde iniţiativa; 
• încercaţi să rezolvaţi problemele care au acordul părţii adverse; în felul acesta faceţi ca 

negocierile să progreseze, economisiţi timp şi nervi; 
• identificaţi punctele de acord şi evidenţiaţi-le; aceasta creează impresia că negocierile 

sunt pe calea cea bună; 
•  nu insistaţi prea mult în rezolvarea unui punct, în cazul în care poziţiile sunt depărtate; 

propuneţi soluţionarea altui punct,  cu menţiunea că veţi reveni la punctul nesoluţionat; 
• folosiţi un limbaj clar, pe înţelesul tuturor; 
• adresaţi răspunsurile dumneavoastră şefului echipei adverse; 
• gândiţi de două ori înainte de a respinge o propunere; aceasta poate fi un pas în direcţia 

bună; 
• puterea plămânilor şi nervozitatea excesivă nu pot înlocui o argumentaţie bine făcută;          
• întrebaţi-vă dacă la concesiile făcute de partea adversă aţi procedat la fel sau nu; 
• hotărâţi dacă la prima luare de cuvânt veţi vorbi numai singur sau va mai vorbi cineva 

şi ce anume; 
• aveţi în vedere permanent că această şedinţă de negocieri este prima, nu ultima; 
j) tranziţia de la faza iniţială la cea de-a doua fază a negocierilor este, de regulă, neclară; 

o cale de a recunoaşte această trecere o constituie unele modificări de ton şi comportament ale 
delegaţiilor, şi anume: 

• luările de cuvânt devin mai reduse ca durată şi mai puţin formale; 
• construcţia frazelor şi vocabularul încep să devină „naturale”; 
• numărul de vorbitori creşte şi poziţiile se clarifică; 
• atmosfera devine mai destinsă, se observă o aşezare mai comodă pe scaune, iar unii 

participanţii încep să fumeze; 
• luările de cuvânt şi schimburile de argumente devin mai personale, iar  unii participanţi 

caută să se desprindă de rolul lor oficial; 
• luările dure de cuvânt fac notă discordantă şi se observă zone de acord între cele două 

părţi, cu toate că nu se recunoaşte faptul că se fac concesii; 
• în această perioadă se pot face una sau mai multe pauze, la cererea uneia din părţi; 

aceste pauze trebuie folosite pentru: 
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− a permite celeilalte echipe să analizeze o nouă ofertă sau o nouă informaţie; să se 
consulte sau să raporteze celor din afară; 

− a calma spiritele; 
− a preveni sau a trata oboseala fizică şi psihică; nu trebuie să vă temeţi că solicitarea 

unei pauze este un semn de slăbiciune; utilizarea cu înţelepciune a pauzei este un apanaj al 
negociatorilor de marcă. 

 
4.4.2. Etapele negocierii 

Etapele negocierii sunt logic structurate astfel: 
− comunicarea; 
− argumentarea; 
− prevenirea şi combaterea obiecţiilor; 
− convingerea; 
− concesii echilibrate; 
− decizia – semnarea contractului. 
Dacă decizia este momentul final, după care urmează semnarea contractului, celelalte 

elemente ale procesului de negociere nu au o schemă anume de utilizare, ci depind de partener şi 
relaţiile deja existente, de produs şi calităţile acestuia, de conjunctura economică şi fazele sale etc. 

Negocierea este una dintre activităţile umane care presupune o comunicare permanentă 
şi adecvată fiecărui tip de tratative. Ea presupune existenţa unei preocupări permanente, din 
partea specialiştilor în comerţ internaţional care se includ în procesul de negociere, pentru a se 
adapta unui mod de a discuta, propriu evoluţiei relaţiilor de colaborare şi cooperare, însuşirea 
unui vocabular specific tranzacţiilor comerciale, o manieră specifică de folosire a limbajului 
comercial. Pe lângă cunoştinţele profesionale, politice, culturale etc., negocierea implică 
însuşirea elementelor necesare de logică şi psihologie pentru realizarea unei bune 
autocunoaşteri şi cunoaşterea partenerilor de tratative. 

Menţionăm câteva elemente considerate utile argumentării în cadrul unor tranzacţii: 
− delimitarea momentului optim de abordare a interlocutorului pentru iniţierea relaţiei 

emisie-recepţie; 
− identificarea cunoştinţelor receptorului asupra scopului şi obiectului argumentării; 
− recapitularea cunoştinţelor iniţiatorului relaţiei emisie-recepţie asupra receptorului, 

pentru a le integra în compunerea comportamentului în timpul argumentării; stabilirea 
posibilităţilor şi limitelor unui compromis; 

− stabilirea argumentelor iniţiale posibile; prefigurarea obiecţiilor şi acceptărilor din 
partea partenerului de discuţie; 

− stabilirea posibilităţilor de respingere sau acceptare a obiecţiilor şi alegerea unor 
argumente utile, în cazul respingerii sau acceptării unor noi condiţii; 

− prefigurarea condiţiilor tranzacţiei şi adoptarea argumentării pentru facilitarea 
încheierii tranzacţiei.  

Abordând argumentarea ca acţiune logică, este necesar a se reţine, de asemenea, faptul 
că desfăşurarea ei se efectuează după unele reguli stabilite în timp. Fiecărei faze a negocierilor îi 
sunt specifice un anumit tip de comunicare şi, deci, un anumit tip de argumentare. Astfel, pentru 
asigurarea unei comunicări corecte, negociatorul trebuie să-şi construiască o argumentare5 

 
5 Argumentare – totalitatea argumentelor delimitate cronologic pe faze şi ipoteze de negociere în 

prevederea dialogului partenerilor de tranzacţie în practică, folosind întrebări şi răspunsuri posibile în diverse 
momente ale tranzacţiei, reacţii şi faze ale fiecărui participant şi susţinerea punctelor de vedere proprii în ipoteza 
discuţiei de armonizare a punctelor de vedere. 
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proprie, bazându-se pe cunoaşterea unor elemente de psihologie, logică şi utilizarea sistemelor 
de argumentare direct sau prin combinarea lor. În acelaşi timp, argumentarea trebuie să se 
sprijine pe probe, folosind diverse mijloace în procesul negocierii, cum sunt fotografii, grafice, 
cazuri concrete, demonstraţii, cataloage, mostre etc. 

Concesia face parte din arsenalul negocierii. Aici, importante sunt alegerea domeniilor 
unde se pot face concesii şi unde nu, limitele concesiilor, posibilitatea obţinerii unor avantaje în 
alte domenii în schimbul unor concesii acordate, deosebirea clară între ceea ce înseamnă 
concesie fundamentală şi concesie secundară. Pe baza calculelor ce s-au făcut în etapa de 
pregătire a negocierii, negociatorul ştie domeniile şi limitele concesiilor, fără a afecta cerinţele 
formulate în mandatul de negociere. 

În urma apropierii punctelor de vedere, a soluţionării problemelor rămase în suspensie 
prin convingere sau concesii reciproce vizând diverse clauze ale contractului, partenerii ajung la 
momentul încheierii acordului. Încheierea şi semnarea contractului sunt punctul final al 
activităţii laborioase de prenegociere şi negociere propriu-zise, dar acestea sunt, în acelaşi timp, 
punctul de plecare al postnegocierii, respectiv, al îndeplinirii a drepturilor şi obligaţiilor asumate 
prin contract până la închiderea tranzacţiei. 

 
4.4.3. Argumentarea  

Motive de cumpărare a produselor 
Acestea pornesc  de la valoarea obiectivă de întrebuinţare şi de la perceperea selectivă a 

acestora de către client şi ele pot fi: 
− motive personale – instinctul de autoconservare, spiritul de inovaţie, pregătirea 

profesională, culturală etc.;  
− motive emoţionale – viaţa familială, dorinţa de confort, mândrie şi prestigiu etc.; 
− motive raţionale – utilitate, economisirea timpului, a fondurilor băneşti, satisfacerea 

unor trebuinţe, siguranţă etc.: 
− motive bazate pe prejudecăţi – marca de fabrică, diversitatea ofertei, încrederea în 

furnizor, reputaţie, standing etc.; 
− motive izvorând din utilitatea diferită a unui produs pentru diferiţi clienţi – 

productivitatea sporită, economisirea forţei de muncă, îmbunătăţirea calităţii, obicei de consum; 
− motive provenind din aprecierea factorilor competitivi ai produsului – fiabilitate, 

cheltuieli de întreţinere, nivel tehnic şi caracteristici calitative, amortizare etc.; 
− motive bazate pe poziţia clientului faţă de marfă – consumator, angrosist, detailist, 

intermediar, comisionar, agent cu sau fără exclusivitate etc. 
 În baza motivelor menţionate se pot aduce partenerului de negocieri următoarele 

argumente: 
− calitatea produsului (fabricaţie, soliditate, precizie, fiabilitate, standard); 
− utilitatea – adaptarea la scopul întrebuinţării; 
− prezentarea produsului (design, modă, estetică ambalaj); 
− preţ – cheltuiala în raport cu oferta concurenţei, utilitatea, dorinţa şi puterea de 

cumpărare a clientului; 
− condiţii de plată (credite etc.); 
− înlocuirea mărfii uzate (eventual, leasing); 
− prestigiu – reputaţia pe piaţă a firmei; 
− oportunitatea ofertei în funcţie de sezon, modă etc.; 
− efecte – randament, creştere a productivităţii, noi utilizării; 
− economii – băneşti, amortismente, de timp, de energie, de întreţinere, de forţă de 

muncă, de supraveghere şi de control; 
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− creşterea beneficiilor – profit imediat şi pe termen lung; 
− posibilităţi sporite de vânzare – atracţie sporită datorită calităţii sau preţului, noi 

categorii de clienţi, noi posibilităţi de utilizare, sprijin publicitar etc.; 
− speranţa de utilizare – în exploatare, întreţinere, reparaţii, service etc.; 
− rezistenţă – soliditate, stabilitate etc.; 
− duritate; 
− greutate; 
− economie de spaţiu – în depozitare, produs pliabil, suplu sau demontabil, transport 

uşor, miniaturizare; 
− modalităţi de livrare – termen scurt, mijloace de transport disponibile, facilităţi de 

livrare din stocuri etc.; 
− modernizarea utilajelor – necesitatea de a le perfecţiona, schimba, completa, 

moderniza; 
− funcţionare silenţioasă – zgomot, vibraţii; 
− curăţenie – pentru client, personalul sau procesul de fabricaţie, localul fabricii, 

localitate etc.; 
− servicii pentru client – gratuite, rapide, ieftine, posibilităţi de schimb, supraveghere, 

întreţinere, control reparaţii, informaţii tehnice, instrucţiuni de folosire, sprijin la vânzare; 
− compensaţii – operaţii de contrapartidă etc.; 
− garanţii – drept de remediere sau returnare a mărfii; 
− posibilităţi de revânzare pe terţe pieţe; 
− aplicaţii extinse – eliminarea altor achiziţii; 
− comoditatea vânzării – relaţii tradiţionale,  siguranţa expediţiei, legături facile de 

telefon, telex, fax, rezolvarea unor probleme de către vânzător (formalităţi, autorizaţii etc.). 
 

Modalităţi şi tehnici de argumentare 
În procesul de comunicare între parteneri, schimbul de informaţii are ca finalitate 

convenirea unei soluţii la o problemă. În susţinerea punctului său de vedere, fiecare partener îşi 
organizează expunerea în forma unui sistem complex, deschis, de argumente. 

Argumentarea apare în procesul comunicării în momentul în care o persoană posedând o 
idee doreşte să „construiască” în mintea altei persoane o convingere care să declanşeze o 
anumită acţiune sau comportament. Scopul ei final îl constituie nu doar deducerea unor 
concluzii privind anumite premise, ci şi obţinerea adeziunii interlocutorului la ideea prezentată. 
Teoria argumentării urmăreşte studiul tehnicilor discursive, permiţând provocarea sau creşterea 
adeziunii la tezele care le solicită asentimentul. 

Abordarea logică în argumentare pune accentul pe capacitatea interlocutorului de 
analiză, sinteză, generalizare, în timp ce abordarea afectivă apelează la capacitatea interlo-
cutorului de a trăi, de a simţi mintal (emotiv) evenimentul descris în imaginaţia şi cu 
participarea sa. Abordarea combinată porneşte de la enunţarea tezei într-o formă care să 
trezească interesul partenerului, continuă cu fapte şi argumente care susţin teza şi, eventual, cu 
respingerea contraargumentelor, încheindu-se cu o concluzie logică, de natură să asigure 
adeziunea emotivă a partenerului. 

În programul negocierii, argumentarea constituie un procedeu tactic principal, prin care 
partenerii îşi susţin interesele şi obiectivele proprii. Spre deosebire de argumentare în general, în 
cadrul negocierii accentul este pus pe avantajele partenerului. Regula de aur a argumentării 
constă în a nu presupune că partenerul ştie de la început tot ce are de câştigat el din tranzacţie. 
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Structura argumentului cuprinde: 
− enunţuri suport sau premise (temeiuri, dovezi, raţiuni, fapte, suporturi, date); 
− indicatori logici (raţionamente, principii generale, reguli de logică); 
− enunţul concluzie (calificative şi eventual rezerve). 
Tăria (puterea) unui argument depinde de doi factori: 
− credibilitatea premiselor (veridicitatea faptelor) şi  
− validitatea raţionamentului (corectitudinea lui). 
Eficacitatea argumentării constă în capacitatea de a convinge, exprimată în intensitatea 

cu care se aderă la argumentul respectiv. 
 

Regulile de tehnică a argumentării se referă la: 
a) regula stabilizării – afirmaţiile asupra cărora s-a căzut de acord că nu trebuie readuse 

în discuţie; 
b) regula continuării – aspectul discutat trebuie aprofundat până la realizarea unui acord 

minim, altfel discuţia nu poate avansa; 
c) regula abandonării temporare a unor aspecte – în care opiniile sunt divergente spre a 

se reveni asupra lor mai târziu, când negocierea a progresat în alte aspecte; 
d) regula limitării întrebărilor şi solicitărilor de justificare, privind poziţiile avansate, 

trebuie să înceteze odată cu momentul acceptării propunerilor partenerului; 
e) regula înţelegerii – trebuie să existe un minim acord asupra tezelor avansate de cei doi 

parteneri; 
f) regula redistribuirii argumentelor – dacă o anumită ordine a argumentelor nu a adus 

acordul, este preferabil ca o altă ordine să conducă la obţinerea acestuia; 
g) regula substituirii argumentelor – un argument sintetic trebuie prezentat prin 

substituirea lui cu argumentele componente. 

Reguli în organizarea argumentării 
Orice argumentare este precedată de întocmirea unui plan de argumentare, de selectare a 

ideilor şi realizare a lor în funcţie de particularităţile partenerului, pornindu-se de la premisa că 
nu se vând mărfuri, ci idei. Planul trebuie să aibă în vedere: 

− enunţarea concluziei; 
− definirea termenilor cu care se operează; 
− clasificarea obiectivelor urmărite prin acţiunea sugerată; 
− pregătirea justificărilor şi raţionamentelor şi ierarhizarea lor din punct de vedere logic 

şi al impactului psihologic; 
− identificarea problemelor şi anticiparea obiecţiilor; 
− găsirea celor mai bune soluţii la aceste probleme şi obiecţii. 
În organizarea argumentării trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 
− pertinenţa – prezentarea tuturor faptelor şi  datelor necesare; 
− asigurarea prin demonstrare a valabilităţii argumentelor; 
− prezentarea argumentelor într-un limbaj accesibil partenerului; 
− construirea argumentelor în funcţie de personalitatea  partenerului; 
− prezentarea avantajelor ofertei de pe poziţia partenerului; 
− limitarea argumentelor la un minim necesar; 
− prezentarea argumentelor într-o formă politicoasă, evitând contrazicerea clientului 

într-o manieră brutală: 
− ordonarea argumentelor într-o secvenţă logică şi clară; 
− argumentele să fie veridice şi verosimile; 
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− maniera de prezentare a argumentelor să evite iritarea partenerului şi apariţia unor 
atitudini de rezistenţă; 

− antrenarea partenerului la dialog prin întrebări şi răspunsuri, verificând modul în care 
acesta urmăreşte şi acceptă argumentele; 

− argumentaţia să aibă forţa de persuasiune necesară pentru a genera convingeri 
corespunzătoare în mintea partenerului; 

− evitarea superlativelor şi exagerărilor privind produsul şi compararea cu prudenţă faţă 
de produsele concurenţei, pe bază de fapte şi elemente bine verificate în prealabil; 

− evidenţierea calităţilor produsului nu numai prin prisma caracteristicilor tehnice, ci 
pornind şi de la utilizarea acestuia de către partener; 

− respingerea obiecţiilor partenerului fără a-i trezi ostilitatea, într-un mod convingător 
şi pe bază de date şi fapte; 

− menţinerea trează a atenţiei partenerului; 
− crearea dorinţei partenerului de a poseda produsul oferit prin dezvoltarea convingerii 

sale că acest produs răspunde necesităţilor sale specifice; 
− finalizarea argumentării prin semnarea contractului. 
 

Elemente care pot asigura succesul argumentării 

1. Claritatea: 
a) descrierea clară a modului de funcţionare, utilizare şi a avantajelor cumpărării 

produsului; 
b) divizarea problemei în părţi uşor de expus şi de urmărit; 
c)  verificarea permanentă a faptului dacă partenerul a înţeles problemele expuse; 
d) invitarea partenerului la cooperare, la dialog; 
e) sublinierea permanentă a avantajelor; 
f) cunoaşterea perfectă a limbii străine şi a subtilităţilor acesteia; 
g) ilustrarea cu mostre, fotografii, cataloage etc. 
 

2. Menţinerea trează a atenţiei partenerului: 
a) psihologii au demonstrat că ascultătorii îşi amintesc doar 10% din informaţiile pe care 

le aud; 
b) ceea ce se spune cu o voce schimbată se reţine mai uşor; 
c) schimbarea ritmului de vorbire; 
d) respectarea unor momente de pauză pentru imprimarea mai bună a argumentului în 

mintea partenerului; 
e) revenirea, pe parcurs, asupra punctelor ce nu au fost înţelese; 
g) utilizarea unor fraze scurte şi precise pentru a evita confuziile şi neînţelegerile. 
 

3. Participarea partenerului: 
a) partenerul îşi va aminti în proporţie de circa 65% ce a văzut şi a auzit şi în proporţie 

de circa 90% lucrurile pe care le-a văzut, auzit şi la care a participat; 
b) crearea posibilităţii ca partenerul să acţioneze, utilizeze, manipuleze produsul. 
 

4. Declanşarea dorinţei de cumpărare: 
a) o mare parte a partenerilor preferă să amâne cât mai mult decizia de cumpărare din 

teama de a nu greşi; 
b) partenerul trebuie adus în stadiul de a recunoaşte că produsul oferit îi este necesar şi 

util şi că ar dori să-l posede. Aceasta constituie o decizie mică, însă, vitală pentru vânzător; 
c) se va încerca, în mod progresiv, adaptarea unor decizii mici, care să conducă la luarea 

deciziei finale; 
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d) se va canaliza apoi discuţia asupra problemelor de calitate, specificaţii etc. şi apoi 
asupra celor cu caracter comercial, inclusiv preţul. 

De asemenea, negociatorul comercial trebuie să aibă în vedere şi următoarele aspecte: 
a) cu cât dorim să fim mai convingători, cu atât trebuie să facem mai puţine afirmaţii, 

întrucât partenerul poate răspunde la întrebare în mod negativ şi acest lucru va trebui evitat; 
b) răspunsul la o poziţie negativă trebuie să fie nu o contraafirmaţie, ci o întrebare 

politicoasă, care îl obligă pe partener să-şi precizeze punctul de vedere; 
c) pentru a se asigura succesul final al tratativelor sunt necesare o serie de succese 

parţiale ale discuţiilor; 
d) să fie un bun ascultător al ideilor formulate de partener şi, în special, al unor cuvinte 

sau idei care  sunt repetate şi care caută să sintetizeze esenţa mesajului transmis; unii specialişti 
vorbesc tot timpul, pentru că nu ştiu când trebuie să înceapă să asculte; 

e) să rămână atent, pentru că în acest fel se pot sesiza unele aluzii sau idei vag conturate, 
dar de mare importanţă; 

f) să ia un minimum de note: studiile arată că viteza de înţelegere este de 3-4 ori mai 
mare decât a celei de vorbire; aceasta sugerează ideea existenţei unei disponibilităţii de timp, la 
cel ce ascultă faţă de cel ce vorbeşte, disponibilitate care poate fi utilizată pentru procesul de 
analiză simultană a elementelor comunicate şi de notare a unora dintre acestea; 

g) să respecte liniştea sau pauzele, care exprimă o nevoie de reflecţie, şi să evite reluarea 
conversaţiei în acele momente;  

h) să accepte privirile partenerului, pentru că inteligenţa privirii creează un climat de 
încredere şi permite comunicarea; 

i) să se ferească de mimicile şi reacţiile spontane, care pot influenţa cursul şi direcţia de 
desfăşurare a dialogului; 

j)  scopul argumentării îl reprezintă aderarea partenerului la ideile care-i sunt expuse, 
ceea ce implică sensibilizarea atât a resorturilor afective, cât şi a celor raţionale ale acestuia; 

k) în majoritatea cazurilor în care argumentăm este prezent elementul afectiv, chiar dacă 
cel logic este predominant; ceea ce face ca uneori argumentarea să nu-şi atingă ţelul nu este 
lipsa de logică, ci prezenţa elementului afectiv („S-ar putea să ai dreptate, dar nu ne-ai 
convins”);  

l) interesul pentru cele transmise de noi trebuie să fie suscitat încă de la început, prin 
modul în care reuşim să realizăm acordul între subiectul pe care-l abordăm şi valorile acceptate 
de partener; 

m) încă de la începutul tratativelor este necesar să se identifice punctele în care există un 
acord între noi şi partener, ele constituind baza de plecare în realizarea unui consens; de 
asemenea, este necesară şi analiza părerilor divergente, pentru a li se stabili cauzele şi soluţiile; 
de multe ori, cauza divergenţelor o poate  constitui nu un dezacord de idei, ci o formulare 
precisă sau ambiguă care, dacă este cunoscută, poate fi înlăturată; 

n) o condiţie  a unei argumentări eficiente este imaginea pe care ne-am format-o în 
legătură cu partenerul şi care ar urma să fie cât mai apropiată de realitate; 

o) argumentele utilizate de noi trebuie să fie diverse, în funcţie de diversitatea echipei 
partenerului, care  recepţionează mesajul. 

Comportări care influenţează argumentarea 

1. Favorabile:  
− pare entuziast, dar este realist; 
− calm, serios, cumpătat; 
− vorbeşte clar şi cu convingere; 
− explică cu atenţie fiecare punct, pentru a fi înţeles; 
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− îşi dă silinţa să placă partenerului; 
− dă dovadă de erudiţie şi cunoştinţe solide privind produsul şi piaţa mondială; 
− face numai promisiuni pe care are şanse să le ducă la îndeplinire; 
− arată că se gândeşte la satisfacerea necesităţilor partenerului.  

2. Nefavorabile: 
− iritabil şi neserios; 
− emotiv, vorbind într-o manieră ezitantă sau exuberantă; 
− dă explicaţii superficiale; 
− pare extrem de nerăbdător să încheie contractul; 
− vorbeşte de rău toate produsele firmelor concurente de pe piaţă; 
− face promisiuni extravagante şi are pretenţii exagerate; 
− apare egoist, arată că-l interesează numai satisfacerea interesului propriu sau al 

întreprinderii sale. 
 

Utilizarea auxiliarelor în procesul argumentării 
Demonstrarea calităţilor produsului trebuie făcută ori de câte ori acest lucru este posibil, 

întrucât partenerul crede mai puţin ceea ce specialistul spune şi mai mult ceea ce vede. 
− În procesul argumentării pot fi utilizate o serie de materiale ca: broşuri, cataloage, 

fişe tehnice, eşantioane, tabele, grafice, statistici, fotografii ale utilajelor, fotocopii de pe 
comenzile primite de la alţi parteneri, scrisori de mulţumire ale unor parteneri satisfăcuţi de 
calitate şi fiabilitate, certificate de calitate eliberate de laboratoare specializate, articole publicate 
în presă sau reviste de specialitate; 

− dacă partenerul prezintă semne că ar fi dispus să încheie contractul, se va elimina 
rapid auxiliarul, scopul fiind de a încheia un contract, nu de a ţine o conferinţă; 

− specialistul trebuie să se deprindă cu manipularea auxiliarelor înainte de întrevedere, 
pentru ca totul să decurgă perfect; 

− în cursul demonstraţiei, partenerul va fi invitat să participe la aceasta; 
− pentru produsul care urmează a fi înlocuit, se vor arăta elementele negative: demodat, 

ineficace, securitate redusă etc.; iar pentru produsul nou, elementele pozitive: practic, modern, 
sigur, rentabil, eficace etc. 

Recomandări privind sporirea eficienţei argumentării: 
− vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult! 
− nu întrerupe partenerul, întrucât blochează comunicarea şi irită! 
− vorbeşte calm şi cu convingere; evită să fii beligerant!  
− nu te grăbi să-ţi expui primul punctul de vedere! 
− reformulează obiecţiile partenerului imediat ce eşti sigur că le-ai înţeles!  
− identifică aspectele esenţiale şi urmăreşte-le cu perseverenţă! 
− nu face digresiuni inutile şi temperează şi eventuala tendinţă a partenerului spre 

digresiuni! 
− manifestă, de câte ori este posibil, opinia „pentru” un punct de vedere şi evită poziţia 

„contra”, pornind de la ideea că oamenii preferă cooperarea, conflictului! 
− începe negocierea cu aspecte în care acordul poate fi realizat relativ uşor! 
− când se transmit două mesaje, din care  unul este plăcut, iar celălalt neplăcut pentru 

partener, este indicată transmiterea celui plăcut înaintea celui neplăcu; 
− acceptarea argumentării este facilitată dacă se pune accentul pe asemănările dintre 

poziţii şi nu pe diferenţele dintre acestea; 
− acordul este facilitat când se evidenţiază dorinţa de a ajunge la un acord; 
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− se reţin mai uşor mesajele care întâi „trezesc” o necesitate şi apoi furnizează 
informaţii privind satisfacerea acesteia; 

− când se prezintă puncte de vedere contrare, este mai eficient să se prezinte propriul 
punct de vedere la urmă; 

− dintr-un mesaj, începutul şi sfârşitul sunt reţinute mai uşor decât partea intermediară; 
− repetiţia unui mesaj facilitează reţinerea şi acceptarea; 
− evitarea folosirii cuvintelor şi expresiilor care ar putea provoca iritarea partenerului 

(ofertă generoasă, responsabilă etc.); 
− evitarea angajării în „spirala apărare-atac”; 
− semnalizarea prealabilă a propriului comportament („Îmi permiteţi să pun o 

întrebare”); 
− evitarea de a se face menţionarea directă „Nu sunt de acord cu dumneavoastră”;  se 

începe prin explicarea motivelor dezacordului, abia în final anunţând concluzia; 
− testarea înţelegerii argumentării şi folosirea rezumatelor; 
− exprimarea propriilor simţăminte, gânduri, temeri şi motivaţii cu voce tare, care 

creează partenerului senzaţia de securitate şi încredere că „se joacă cu cărţile pe masă”; 
− evitarea „diluării” argumentelor, uneori mulţimea justificărilor diluând puterea 

concluziei, întrucât se oferă partenerului mai multe posibilităţi de contraargumentare; 
− folosirea intensă a tehnicii întrebărilor de clarificare; 
− evitarea prezentării de contrapropuneri imediat după avansarea unei propuneri de 

către partener. 
 

Elemente de argumentare a preţului 
În vederea convingerii partenerului de negociere asupra competitivităţii preţului 

solicitat, urmează să fie avute în vedere următoarele aspecte: 
• Documentaţia de preţ trebuie foarte bine pregătită în prealabil (cotaţii, preţuri ale 

concurenţei, preţuri de licitaţii, cotaţii la burse, comparaţii etc.). 
• Discutarea preţului poate fi abordată în cursul sau în faza finală a tratativelor, în funcţie 

de produsul oferit, partener, conjunctură, dar, de regulă, după negocierea tuturor clauzelor 
contractului care pot influenţa preţul. 

• Cu cât partenerul are nevoie mai mare de un anumit produs, cu atât va fi mai uşor să se 
abordeze problema preţului. 

• Psihologic, preţul nu trebuie prezentat ca o mărime absolută. Chiar şi cel mai mic preţ 
prezentat în matricea absolută pare mai mare decât este în realitate. 

• Este preferabil ca la început să se discute necesitatea şi interesul partenerului pentru 
produs. 

• Se va demonstra în continuare că produsul oferit satisface necesităţile şi exigenţele 
partenerului. 

• Se va face o comparaţie a produsului oferit cu produse cu caracteristici inferioare 
prezentate pe piaţă. În acest sens, cunoştinţele solide tehnice, economice şi asupra concurenţei 
sporesc eficacitatea argumentaţiei. 

• Se vor arăta avantajele economice ce decurg din achiziţionarea produsului. 
• Se va aştepta momentul când cumpărătorul, din proprie iniţiativă, se va interesa de 

preţ. Aceasta este un semnal al interesului faţă de produs. 
• Dacă preţul se prezintă la cererea partenerului; acest lucru trebuie făcut fără reţineri sau 

şovăieli, subliniindu-se avantajele ce decurg pentru partener din achiziţionarea produsului. 
• În cazul în care se prezintă o gamă de preţuri, este oportun să se înceapă cu preţul cel 

mai ridicat. Este mai uşor de coborât pe scara preţului decât de urcat.  
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• Preţul este un element important al vânzării, însă nu singurul element sau elementul 
principal. 

• În cazul în care partenerul doreşte discutarea în amănunt a preţului, acesta se va 
justifica pornind nu de la materii prime, cheltuieli de producţie etc., ci prezentarea va urmări 
dovedirea utilităţi şi eficienţei pe care produsul o va aduce partenerului. În acest sens: 

− se va face o comparaţie cu produse asemănătoare, de pe piaţă, dar care au un preţ mai 
ridicat (mărci cunoscute etc.); 

− preţul se va prezenta în raport cu economiile pe le-ar obţine partenerul prin 
achiziţionarea produsului respectiv; 

− preţul va fi prezentat pe întreaga perioadă de utilizare (5-10 ani) şi apoi se va raporta 
la an, trimestru, lună, zi; 

– preţul va fi evidenţiat în contextul în care, din cauza inflaţiei şi a altor factori, în 
perioada următoare (6 luni – 1 an) acesta va creşte vertiginos. 

• Specialistul nu are voie să considere preţul pentru produsul pe care-l oferă ca fiind 
„prea mare”. Există produse „prea scumpe”? Răspunsul este „Prea scump în raport cu ce”? 

• Demonstrarea avantajelor produsului, a unor calităţi sau performanţe deosebite ale 
acestuia. 

• Comparaţia preţului cu toţi ceilalţi factori ai ofertei, care pledează în favoarea acestuia. 
• Minimalizarea diferenţei faţă de preţurile concurenţei prin raportare la valoarea totală a 

tranzacţiei şi la celelalte elemente contractuale. 
• Folosirea unităţilor mici de măsură, cu scopul de a atenua impactul psihologic. 
• Amortizarea ; în cazul maşinilor; utilajelor, preţurile se raportează la întreaga durată de 

funcţionare a produsului. 
• Folosirea analogiei, respectiv, compararea preţului cu cheltuieli din alte domenii de 

activitate ale partenerului. 
• Sublinierea caracterului relativ al preţului faţă de avantajele pe care urmează să le 

obţină partenerul. 
• Alegerea condiţiilor de plată preferate de cumpărător. 
• Satisfacerea necesităţilor urgente ale cumpărătorului. 
• Căutarea şi contactarea cumpărătorului din proprie iniţiativă oferă condiţii mai bune de 

negociere a preţului în comparaţie cu tranzacţiile în care iniţiativa aparţine partenerului. 
• A veni în întâmpinarea dorinţei clientului, prin adaptarea produsului la trebuinţele 

specifice ale acestuia. 
 

Contraargumentarea în negociere 
Niciun negociator cu experienţă nu va accepta fără rezerve argumentele partenerului, 

chiar dacă în principiu este de acord cu acestea. Contraargumentele reprezintă „prezentarea şi 
apărarea” propriului punct de vedere, ca urmare a prezentării şi argumentării unui alt punct de 
vedere de către partenerul de negociere. Indirect, propriul punct de vedere este apărat prin 
respingerea argumentelor partenerului, criticarea premiselor sau procedeelor logice prin care s-a 
ajuns la o anumită concluzie etc., respectiv, prin exprimarea de obiecţii faţă de oferta 
partenerului şi modul cum aceasta a fost argumentată. 

Contraargumentarea începe prin: 
a) analiza atentă a argumentelor partenerului şi identificarea ideilor care formează 

concluziile şi evidenţierea efectelor asupra desfăşurării şi finalizării negocierii; 
b) cercetarea structurii argumentelor partenerului şi a punctelor slabe ale acestora; 
c) construirea propriilor argumente prin utilizarea atât a suporturilor prezentate de 

partener, cât şi a unor date şi premise noi; 
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d) comunicarea contraargumentelor – prezentarea concluziilor proprii şi sublinierea 
efectului acestora; 

e) verificarea înţelegerii şi acceptării de către partener a contraargumentelor prezentate.                            
Trebuie menţionat faptul că nu este indicat ca imediat după o propunere a partenerului 

să fie făcută o contrapropunere, întrucât în această perioadă partenerul manifestă cea mai slabă 
receptivitate faţă de alte puncte de vedere, el fiind angajat în susţinerea propriei poziţii şi 
considerând o contrapropunere ca o manifestare a dezacordului cu propria propunere sau cu 
intenţia de blocare a negocierii. 

O metodă eficientă de construire a obiecţiilor se bazează pe evidenţierea modalităţilor 
greşite de argumentare. În acest sens, se pot identifica: 

a) argumentarea bazată pe generalizări pripite; 
b) argumentarea bazată pe prejudecăţi; 
c) argumentarea prin care partenerul este atacat chiar cu ideile sale; 
d) argumentarea bazată pe lipsa de cunoaştere a aspectului discutat şi pe solicitarea ca 

interlocutorul să dovedească  opusul celor susţinute; 
e) argumentarea prin repetarea aceloraşi idei în premisă şi în concluzie; 
f) argumentaţia circulară, care ajunge la ideea iniţială după un şir de argumente 

contradictorii;  
g) obiecţia se poate adresa argumentului final (argument ambiguu, nerealizabil, 

nesemnificativ, contradictoriu, imposibilitatea verificării, caracter subiectiv, lipsa de legătură cu 
concluzia, vechimea etc.). 

 
4.4.4. Combaterea obiecţiilor 

Obiecţiile, din punct de vedere comercial, sunt argumente pe care cumpărătorii le folosesc 
pentru a-şi manifesta dezacordul faţă de unele aspecte privind vânzarea de produse sau servicii. 
Obiecţiile ridicate de firmele cumpărătoare, de cumpărătorii înşişi trebuie întotdeauna rezolvate 
rapid spre satisfacţia ambelor părţi. Aceste obiecţii sunt factori de iritare între părţile respective. 

Se disting  trei feluri de obiecţii: 
a) obiecţii propriu-zise; 
b) pretexte; 
c) prejudecăţi. 
Obiecţiile trebuie să fie juste, să arate interesul şi să indice raţionamentele folosite 

pentru demonstrarea dezacordului. Sunt destul de multe cazuri când firmele cumpărătoare 
amplifică gradul obiecţiilor în dorinţa de a câştiga anumite avantaje, în special, reduceri de 
preţuri. 

Pretextele sunt cauze aparente pentru disimularea motivului adevărat. Prejudecăţile sunt 
păreri preconcepute. 

Lipsa de obiecţii nu înseamnă întotdeauna motive de linişte, căci, de multe ori, această 
lipsă înseamnă adoptarea de către cumpărător a deciziei de necumpărare. 

Problema care se pune este cum trebuie să se reacţioneze la obiecţii. În foarte multe 
cazuri, problema se tratează într-un mod neprietenos, fără elan, în mod absent şi cu frica de 
discuţii, pe baza unor temeri nejustificate că întreprinderea a pierdut un client, a pierdut şanse de 
a continua şi dezvolta afacerile comerciale, şanse de promovare. În cazul obiecţiilor, 
promovarea este aceea care vine şi cere: „Atenţie la discuţii; rezolvaţi problemele rapid şi spre 
satisfacţia ambelor părţi”.  

Promovarea este aceea care scoate în evidenţă cele cinci motive de bază pentru 
rezolvarea reclamaţiilor şi depăşirea oricăror obiecţii. Aceste motive sunt: 

1) Dorinţa de a păstra clientul 
2) Dorinţa ca prin acest client să ajungi la alţii cumpărători 
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3) Dorinţa de a păstra bunele relaţii ale întreprinderii 
4) Dorinţa de a forma şi păstra o imagine bună a întreprinderii pe piaţă 
5) Dorinţa de a învăţa din greşeli 
 

Discuţiile în cazul obiecţiilor prezintă următorul mod de desfăşurare: 
1) Obiecţia.  O nouă obiecţie 
2) Receptivitatea 
3) Ascultare activă şi completă 
4) Contraîntrebare promptă sau cu pauză de gândire 
5) Identificarea dorinţei exacte a clientului 
6) Argumentarea folosind cele 12 reguli  
7) Întrebări finale. Concluzii 
 

Modelul comportă mai multe trepte. În cazul când nu se stăpânesc discuţiile şi când 
tehnica întrebărilor nu este folosită corespunzător, discuţiile generează noi obiecţii şi problema 
se reia de la început.  

 
Cele şase probleme ale zilei 
În tehnica negocierilor, aproape zilnic se întâlnesc probleme de genul celor cunoscute 

sub denumirea: cele  şase probleme ale zilei, pe care cumpărătorul le poate invoca ca obiecţii: 
1) problema preţului; 
2) cumpărătorul amână decizia de cumpărare, motivând că trebuie să se consulte cu 

patronul; 
3) cumpărătorul amână decizia pe motivul că are stocuri; 
4) cumpărătorul cere materiale documentare; 
5) cumpărătorul spune clar că preferă marfa concurenţei; 
6) cumpărătorul spune categoric „nu”. 
 

1. Problema preţului. De la început se atrage atenţia ca discuţiile de prezentare şi 
vânzare a produsului să fie conduse în aşa mod, încât să nu se ajungă în situaţia ca clientul să 
spună: „Prea scump”. În discuţii, preţul trebuie să devină problema secundară. Acest lucru este 
posibil datorită, pe de o parte, personalităţii negociatorului (vânzătorului) şi, pe de altă parte, 
abilităţii acestuia în prezentarea vânzării. 

Preţul nu se spune de la începutul discuţiei. Mai întâi, se va insista asupra produsului cu 
toate avantajele specifice pe care el le oferă clientului şi întreprinderii sale, apoi se va menţiona 
un articol mai scump la care să se facă referinţă şi, numai după ce preţul s-a consolidat în 
subconştientul clientului, atunci se va trece la rostirea lui. Când clientul întreabă prea repede 
care este preţul produsului, se va căuta amânarea răspunsului pentru a câştiga timp, prin 
folosirea a două procedee: 

– se va sublinia faptul că se va reveni asupra preţului la un punct ulterior al discuţiilor, sau, 
– se poate folosi o contraîntrebare de informare. 
La rostirea preţului, trebuie multă siguranţă şi tactică: 
– mai întâi, se priveşte clientul în ochi, în mod deschis; 
– se face o mică schiţare cu mâna; 
– se rosteşte preţul cu voce tare. 
În caz contrar, clientul rămâne cu convingerea că nici vânzătorul nu este convins de 

mărimea preţului. Nu se manifestă niciun entuziasm când clientul acceptă de prima dată preţul 
propus. Trebuie considerat că aşa este normal să se întâmple. 

2. Cumpărătorul amână decizia de cumpărare pentru a se consulta. De multe ori, în 
faza finală, clientul amâna decizia de cumpărare pe motiv că trebuie să discute cu patronul sau 
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cu directorul său, cu o terţă parte. În această fază, părţile, adică cei doi negociatori: vânzătorul şi 
cumpărătorul, se găsesc foarte aproape de încheierea afacerii, o mică diferenţă îi separă, motiv 
pentru care problema nu trebuie lăsată în voia întâmplării. 

Mai întâi, trebuie verificată obiecţiunea, dacă clientul, într-adevăr, trebuie să discute cu o 
terţă persoană. Printr-o remarcă bine plasată, elogiind judecata clientului, se poate vedea dacă 
obiecţiunea este reală sau este o hotărâre de moment pentru a-şi mai face unele calcule şi 
verificări. În cazul când trebuie să se mai consulte cu alt partener, atunci trebuie pregătită o 
întâlnire cu amândoi, dacă este posibil, chiar în cursul zilei. Trebuie evitată situaţia de a se discuta 
în lipsa negociatorului, căci îndoieli, prezentări greşite şi obiecţii pot rămâne fără răspuns. Dacă 
nu se poate discuta în cursul zilei respective, atunci neapărat trebuie fixată o altă dată când trebuie 
revăzută prezentarea, cu noi informaţii, eventual cu un mesaj din partea directorului. 

 

3. Cumpărătorul amână decizia pe motiv că are stocuri. Această situaţie se întâmplă 
foarte des. Clientul reclamă că are marfă în stoc şi că, pentru moment, bugetul nu-i permite 
achiziţionarea de noi cantităţi. Acest mod de a pune problema este pentru negociator un semn 
bun că există posibilitatea de încheiere a unor noi contracte. În acest caz, negociatorul trebuie să 
fie creativ, să facă propuneri interesante pentru client. De exemplu: încheierea unor contracte în 
prezent cu livrări la date fixe ce se vor stabili la o dată convenită. 

Acest lucru permite clientului să aibă siguranţă în continuitatea livrării de mărfuri la data 
când vânzările din stoc vor permite, dată când va achita şi costul produselor respective. Livrarea 
în avans, adică a nu respecta termenele de livrare stabilite, este socotită ca un afront adus 
clientului, un abuz faţă de încrederea acordată, încredere pe care a doua oară nu o va mai da. 

 

4. Cumpărătorul cere material documentar. Metoda cunoscută şi folosită destul de des, 
atunci când doreşti să scapi de negociator, constă în a cere liste de preţuri şi material 
documentar. Acest lucru este bine cunoscut de negociatorii experimentaţi. Problema este cum 
trebuie să se comporte negociatorul într-o astfel de situaţie? Ceea ce se impune este o 
comportare amabilă. În cazul când cumpărătorul doreşte material documentar şi este hotărât să-l 
aibă, atunci foarte uşor se poate stabili o dată pentru o nouă întâlnire. În cazul când cererea are 
scopul de a scăpa de discuţii, atunci se poate proceda în modul următor: 

a) se tratează cererea cu multă amabilitate şi se încearcă să se înmâneze clientului tot 
ceea ce doreşte; 

b) materialul pregătit nu se înmânează deodată clientului, căci în acest caz orice discuţie 
este încheiată; 

c) fiecare material care se înmânează este însoţit de anumite discuţii referitoare la preţ, 
produs etc., şi se încearcă a înjgheba o prezentare a vânzării. 

Dacă clientul este sensibilizat şi intră în discuţii, atunci trebuie depuse toate eforturile 
pentru stabilirea unor motive bine întemeiate care să ducă la concluzionarea afacerii. Contrar, 
trebuie cel puţin a se stabili data când se poate reveni pentru noi discuţii, pentru a se cunoaşte 
decizia clientului.  

Cererea de material documentar nu trebuie înţeleasă în niciun caz ca o stopare a 
vânzărilor imediate. 

 

5. Cumpărătorul spune că preferă marfa concurenţei. Problema este foarte delicată, cu 
atât mai mult, cu cât nu pot să-l judeci pe client de ce procedează aşa şi nici nu poţi să loveşti în 
concurent, acţiuni ce ar duce la încheierea discuţiilor. 

Comportarea cerută în acest caz este de a arăta că apreciezi reputaţia firmei în cauză, dar 
că este important să ştie că are aceleaşi păreri bune şi despre produsele proprii pentru care 
încerci să faci o prezentare. 
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Nu trebuie vorbit de rău concurenţa. Un proverb spune: „Nu arăta cât de acri sunt 
strugurii vecinului; mai bine arată cât de dulci sunt ai tăi”. 

 

6. Cumpărătorul spune categoric „nu”. Nu se pune problema de a ruga pe client să 
cumpere marfa; o astfel de acţiune ar duce de la început la un refuz categoric. Ceea ce trebuie 
întreprins este de a nu da clientului posibilitatea ca la începutul discuţiilor să spună „nu”. Se 
încearcă, în timpul rămas la dispoziţie, să se facă o cât mai bună prezentare a vânzării. Nu 
trebuie niciodată ca primul „nu” să fie considerat 100% valabil. Refuzul trebuie acceptat cu 
curtoazie, tact, calm şi politeţe (sunt absolut necesare), trebuie să se mulţumească pentru timpul 
acordat şi, printr-o remarcă bună la plecare, să se lase uşa deschisă pentru o nouă întâlnire. 

 
Metode de abordare a obiecţiilor partenerului 
Specialistul nu trebuie să se teamă că partenerul va ridica obiecţii. El trebuie să 

aprecieze faptul că obiecţiile reprezintă o confirmare a interesului de cumpărare manifestat de 
partener şi evidenţiază poziţia pe care se situează acesta. 

 
Tipuri de obiecţii ridicate de parteneri:  
– neexprimate, care „se citesc” pe faţa partenerului;  
– false, care ascund în spatele lor adevăratele probleme; 
– cauzate de prejudecăţi; 
– cauzate de lipsa de informaţii corespunzătoare; 
– întemeiate. 
Obiecţiile vor fi respinse utilizându-se o argumentare solidă, bazată pe fapte, cifre etc. 

De asemenea, argumentaţia, cum am arătat, trebuie dublată de o atitudine prietenoasă şi 
politicoasă. 

Formulările nu trebuie să conducă la contrazicerea spuselor partenerului de o manieră 
care ar duce la concluzia că acesta spune neadevărul. 

Pe parcursul negocierilor este preferabil să se accepte o obiecţie în mod condiţionat 
decât să se recurgă la o respingere brutală, necondiţionat. 

Anumite obiecţii ridicate de partener pot fi utilizabile în mod abil drept contraargumente 
(„Aparatul este într-adevăr mic, însă acesta este avantajul său principal”). 

Obiecţiile „tari” şi întemeiate formulate de partener vor trebui reluate, reformulate într-o 
formă convenabilă şi apoi respinse. 

În vederea combaterii cu succes a obiecţiilor ridicate de partener, se vor avea în vedere 
următoarele aspecte: 

a) localizarea precisă a obiecţiei şi aflarea motivelor care se ascund în spatele acesteia 
prin formularea întrebării „De ce?”; 

b) păstrarea calmului, amabilităţii şi evitarea manifestării de surpriză; 
c) evitarea contrazicerii directe a spuselor partenerului; 
d) respectarea opiniei partenerului, care poate părea a fi greşită; 
e) recunoaşterea unei anumite valabilităţi a obiecţiei formulate, dar, concomitent, încer-

carea de a diminua importanţa acesteia, subliniindu-se avantajele care compensează deza-
vantajele; 

f) omiterea unor obiecţii minore sau acceptarea lor ca o soluţie de compromis (cu cedări 
în alte probleme); 

g) abordarea cu tact a obiecţiilor, cauzate de dorinţa partenerului de a-şi manifesta 
„personalitatea” şi de a se impune; 

h) evitarea de a da „sfaturi” care pot avea un efect contrar;  
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i) evitarea formulării unor răspunsuri puţin analizate; 
j) verificarea înţelegerii şi acceptării răspunsului de către partener; 
k) schimbarea subiectului după clarificarea obiecţiei, spre a face ca negocierea să 

progreseze; 
l) analiza ulterioară a obiecţiilor partenerului în vederea găsirii celor mai bune 

argumente pentru contracararea lor. 
 
Metode de contracarare a obiecţiilor: 
a) anticiparea – în cazul obiecţiilor previzibile, argumentaţia proprie poate fi organizată 

astfel încât să înlăture cel puţin parţial obiecţiile partenerului, dezorganizând astfel planul de 
expunere al acestuia, obligându-l să improvizeze altul, insuficient analizat; 

b) negocierea indirectă – da ... dar ...;  
c) reducerea la absurd a obiecţiilor, arătând: 
– fie că obiecţia este lipsită de validitate, întrucât este contrazisă de fapte; 
– fie scoţând în evidenţă erorile de calcul ce stau la baza obiecţiei; 
– fie prin dezvoltarea unei teze personale contrare obiecţiei partenerului, prin care 

aceasta devine nulă; 
– fie prin demonstrarea faptului că susţinerile partenerului sunt false, prin arătarea 

consecinţelor ce decurg din aceasta; 
d) metoda bumerangului – prin care obiecţiile partenerului sunt respinse, apelând la 

situaţia incertă de pe piaţă, creşterea preţurilor, lipsa de materii prime etc.; 
e) metoda paradoxului – prin utilizarea cu măiestrie a suspansului, aluziei şi reticenţei, 

care să completeze argumentaţia logică; 
g) analogia – cu fapte şi situaţii petrecute în trecut; 
f) metoda interogativă – răspunzând la întrebare cu o întrebare; 
g) metoda martorilor – invocarea unei terţe persoane care să aducă „mărturie”; 
h) negarea directă a obiecţiilor nefondate şi încercarea de a localiza obiecţia, de a o 

deplasa de la întreaga problemă numai la o parte a acesteia;  
i) amânarea răspunsului în vederea câştigării de timp; 
j) ignorarea obiecţiilor şi încercarea de a schimba subiectul discuţiei. 
În negociere, cuvântul „nu” nu se foloseşte direct în discuţie, ci există nenumărate 

modalităţi de a sugera un răspuns negativ (folosirea condiţionalului, trimiterea la experienţe 
negative petrecute în acelaşi context etc.). 

 
4.5. Tipuri de negociatori  

Tabelul 7 exprimă, sintetic, tipurile de negociatori şi modalităţile de abordare a acestora. 

Tabelul 7 
Tipuri de negociatori 

Caracteristici ale tipului de partener Cum trebuie abordat 
Partenerul primitor 
Este bucuros să-l vadă pe specialist şi să se întreţină cu el. 
Ascultă argumentaţia şi propunerile exportatorului, dar 
este interesat să cumpere. 

S-ar putea ca partenerul să nu aibă competenţa să 
încheie contractul. Specialistul va trebui să-i pună 
întrebări la care acesta va fi obligat să-i răspundă, 
de genul: Cum va utiliza produsul oferit?, Când 
intenţionează să cumpere?, Poate să se refere la 
cineva care ar efectua cumpărarea imediat?     

 
 



 138

Tabelul 7 (continuare) 
Partenerul vorbăreţ 
Este vesel şi de multe ori se depărtează de tema 
negocierilor. Dacă specialistul nu este atent, discuţia cu 
partenerul vorbăreţ poate să se desfăşoare rapid, fără a se 
atinge scopul tratativelor – încheierea contractului de 
vânzare. 

Acestui tip de partener i se va acorda un timp 
rezonabil pentru discuţia generală, dar specialistul 
trebuie să exploateze orice ocazie, pentru a-l aduce 
la obiectul tratativelor. Nu trebuie să înceteze să-şi 
prezinte argumentaţia în manieră proprie.  

Partenerul impulsiv 
Pare nerăbdător şi-l va întrerupe des pe specialist. Se poate 
întâmpla ca, după ce îşi dă acordul pentru cumpărare, să 
revină asupra deciziei, încercând să amâne discuţiile. Se 
enervează uşor.  

Specialistul trebuie să trateze rapid cu acest gen de 
oameni, subliniind avantajele şi făcând  încercări 
multiple de a încheia vânzarea. Specialistul nu va 
înceta să-l preseze, într-o manieră comercială, dar 
serioasă, de a lua o decizie pozitivă. Dacă pare 
supărat, se va renunţa la detalii, vor fi subliniate 
avantajele principale şi se va „forţa” finalizarea. 

Partenerul ezitant 
Acest tip de partener detestă să ia decizii. Este nervos, 
incert, indecis, atât în comportare, exprimare, cât şi în 
gesturi. 

Cea mai bună cale de a-l ajuta este ca specialistul 
să-şi concentreze atenţia asupra unei singure linii 
de conduită; i se vor prezenta dovezi  fără replică, 
raţiuni logice de urmărire a propunerii făcute. Este 
necesară multă fermitate. 

Partenerul cumpătat 
Manierele, cuvintele, actele sale sunt calme, serioase. El 
ascultă cu grijă, pune întrebări detaliate şi studiază în 
profunzime fiecare element al propunerii.  

Specialistul trebuie să  cunoască bine comparaţia 
dintre produsul propriu şi cel oferit de concurenţă. 
Vor fi prezentate numeroase dovezi pentru a 
sublinia valoarea avantajelor produsului oferit. 
Specialistul va încerca să-i furnizeze toate datele 
solicitate, deoarece acest tip de partener 
intenţionează realmente să cumpere.   

Partenerul tăcut 
Rămâne tăcut, fără să se pronunţe, fără să ofere prin gest 
sau mimică cel mai mic indiciu care să permită a se stabili 
gândurile sale.  

Singurul mijloc de influenţare a acestui tip de 
cumpărător este  evidenţierea faptelor. Specialistul 
trebuie să-i furnizeze dovada avantajelor pe care le 
va obţine acceptând propunerea. Partenerul trebuie 
tratat cu atenţie şi respect. Este necesar să i se pună 
întrebări. Trebuie determinat să vorbească utilizând 
propria lui tactică.  

Partenerul închis 
Este complet satisfăcut de „statu quo”, de produsele pe 
care le primeşte de la furnizorii săi actuali şi nu vede 
niciun motiv să-i schimbe. 

Este necesar ca specialistul să-l chestioneze în 
detaliu asupra a ceea ce îi convine atât de mult la  
actualii furnizori, urmărindu-se cel mai mic indiciu 
asupra unor eventuale nemulţumiri. Apoi, va stabili 
cum neajunsul menţionat poate fi ameliorat şi va 
construi argumentaţia pe baza posibilităţilor de care 
dispune pentru a-i oferi avantaje suplimentare 
partenerului.   

Partenerul circumspect 
Ascultă argumentaţia, reţine propunerile de preţ, ia 
prospectele, apoi închide discuţia cu precizarea; „Vă ţin la 
curent cu decizia pe care o voi lua”. Se poate presupune că 
partenerul se va adresa unei alte firme şi va încerca să 
obţină un preţ mai bun. Acest gen de parteneri pune accent 
pe concurenţa dintre ofertanţi în scopul obţinerii unui 
rabat sau a unor condiţii speciale. 

Specialistul va trebui să-l convingă, să-l facă să 
înţeleagă că trebuie să cumpere produsul cât se 
poate de urgent, subliniind avantajele, livrarea 
imediată sau preţ redus, dacă se va decide imediat. 
Trebuie convins că este în interesul său să ia o 
decizie posibilă imediată.   

Partenerul temporizator 
Ascultă, dar nu vrea sau nu poate lua o decizie. Va solicita 
timp pentru a putea să-şi facă o părere, să se decidă. 

Se impune verificarea de către specialist a 
motivelor care-l determină pe partener să 
„temporizeze” tratativele. Partenerul va trebui să 
fie întrebat direct de ce nu poate lua imediat o 
decizie definitivă. Aceasta îl obligă să sublinieze 
raţiunile pozitive sau negative ale atitudinii sale. 
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Tabelul 7 (continuare) 
 Argumentaţia de încheiere a operaţiunii se va 

constitui pe baza motivelor pozitive şi vor fi 
prezentate dovezi furnizate de beneficiarii 
satisfăcuţi de produsul nostru; i se va demonstra că 
încheind imediat operaţiunea va câştiga timp.   

Partenerul nemulţumit 
Îl primeşte pe specialist, dar atacă imediat produsul, căruia 
îi reproşează defecte anterioare reale sau imaginare. 
Nemulţumirile sale se pot adresa producţiei, serviciului 
sau altor domenii. 

Prima sarcină a specialistului este de a stabili dacă 
partenerul are, într-adevăr, dificultăţi pe care poate 
să le depăşească. În caz afirmativ, problemele vor 
trebui atacate cu curaj, pentru a le putea rezolva 
rapid. Argumentaţia se poate încheia cu o frază de 
genul „Este poate în puterea mea să evit erorile în 
viitor. Vreţi să-mi daţi o şansă de a v-o dovedi, 
studiind propunerea mea actuală ?”.     

Participantul cu prejudecăţi 
Este energic şi îşi închipuie că ştie tot. Intenţionează să ia 
el însuşi deciziile şi poate câteodată părea brutal sau chiar 
grosolan.  

Acest tip de om reacţionează pozitiv la  
complimente şi la flatare. Va trebui elogiat el însuşi 
sau firma sa. Specialistul va trebui să creeze 
impresia de respect al succesului partenerului, a 
inteligenţei sale, a părerii sale; când acesta va fi 
încântat, va trebui întrebat asupra părerii sale cu 
privire la propunerea noastră. 

   
4.5.1. Cumpărători dificili  

Nu toţi cumpărătorii sunt dificili. Marea majoritate a acestora, după unii cercetători             
cca 80%, sunt abordabili. Reuşita negocierilor depinde de felul produselor, al serviciilor, 
precum şi de personalitatea şi tehnica vânzătorului. Când cumpărătorul este în discuţie cu alt 
vânzător, trebuie să se stea în afara discuţiilor până când acesta termină. Trebuie păstrată 
curtoazia pe care un comercialist o aşteaptă de la altul. Întâlnirea trebuie solicitată întotdeauna 
cu un scop precis, trebuie recurs la un apel vizual, să vadă ceva – mostră, prospect, ambalaj etc. 
Discuţiile inutile irită. Trebuie selectat numai un produs din toată gama de export şi asupra lui 
să fie axate discuţiile.  

Fiecare întâlnire trebuie să fie o întâlnire specială, pregătită în mod special, pentru un 
cumpărător special, care a fost selectat în mod special din milioanele de cumpărători şi pentru 
care există o propunere specială. 

Cumpărătorii dificili fac viaţă grea negociatorilor. Cu aceştia, trebuie să ştii întotdeauna 
cum să te porţi şi cum să vorbeşti pentru a-i câştiga de partea ta. Vânzarea către cumpărătorii 
dificili nu este simplă deloc şi aceştia nu pot fi neglijaţi. Mulţi dintre ei sunt cumpărători 
potenţiali, au mare influenţă şi posibilităţi largi de a da comenzi substanţiale. Când întâlneşti 
asemenea cumpărători, trebuie să fii pregătit să îi tratezi în mod corect.  

 
4.6. Stiluri de negociere 

Fiecare negociator şi fiecare echipă de negociere trebuie să-şi aleagă stilul care le va 
servi cel mai bine în realizarea scopului propus. Un stil anume nu poate funcţiona în toate 
situaţiile, aşa cum nici fiecare situaţie în parte nu va permite aplicarea oricăruia dintre stiluri. 
Negociatorii şi echipele trebuie să se arate flexibili, capabili să treacă de la un stil la altul, la fel 
de uşor cum trec dintr-un loc într-altul. 

Este esenţial ca negociatorii să se hotărască încă de la început ce stil de negociere se 
potriveşte cel mai bine cu partenerul de negociere şi cu obiectul negocierii, dar trebuie să fie 
capabili să se plieze în funcţie de evoluţia discuţiilor din cadrul negocierii, aceştia având de ales 
dintr-o gamă destul de largă de stiluri, respectiv: 
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 stilul agresiv; 
 stilul docil/tolerant; 
 stilul pasiv; 
 stilul impasibil/imperturbabil; 
 stilul intimidant/ de timorare; 
 stilul tehnocrat; 
 stilul avocăţesc/legalist; 
 stilul secretos/conspirativ; 
 stilul de disimulare/prefăcătorie; 
 stilul speculant/exploatator; 
 stilul încăpăţânat; 
 stilul ambivalent/nehotărât; 
 stilul pragmatic; 
 stilul ultimativ/„pe marginea prăpastiei”; 
 stilul arogant; 
 stilul filistin/fariseic; 
 stilul copleşitor/irezistibil; 
 stilul impetuos/expeditiv; 
 stilul riguros/rece; 
 stilul sociabil; 
 stilul de furt/brigandaj; 
 stilul indulgent/conciliant. 

 
Negociatorii se împart în două categorii: 
1) cei care vor să obţină ceva şi să nu dea nimic în schimb (negociatorii roşii); 
2) cei care preferă să dea ceva pentru a obţine ceva (negociatorii albaştri). 
 
Negociatorii roşii consideră că negocierea merge pentru ei foarte bine dacă: 
 consideră toate negocierile ca fiind activităţi cu un singur sens; 
 câştigă prin dominare; 
 consideră că „mai mult pentru ei” înseamnă „mai puţin pentru tine”; 
 folosesc bluff-uri, „trucuri murdare” şi constrângerea pentru a obţine ceea ce vor, aşa 

cum vor; 
 primesc ceva şi nu dau nimic în schimb. 

 
Negociatorii albaştri apreciază că negocierile sunt favorabile ambelor părţi dacă: 
 consideră toate negocierile ca fiind activităţi pe termen lung; 
 reuşesc prin cooperare; 
 consideră că „mai mult pentru tine” înseamnă „mai mult pentru ei”; 
 evită tehnicile de manipulare; 
 tratează interesele fiecărei părţi folosind schimburi negociabile; 
 dau ceva pentru a primi ceva. 

În practică, întâlnirea dintre un Roşu şi un Albastru se poate solda cu diferite tipuri de 
rezultate: 

 un negociator poate fi făcut să se supună prin intimidare de către un negociator roşu, 
cu un stil evident agresiv; 

 negociatorul care se supune dă ceva fără a primi ceva în schimb – cedează ceea ce 
vrea să obţină celălalt negociator şi nu primeşte nimic în schimb; 

 uneori, un negociator poate obţine ceva fără să dea nimic în schimb, trişând şi 
ascunzându-şi intenţiile; aceste persoane sunt Roşii nedeclaraţi, ei îi exploatează pe ceilalţi fie 
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premeditat, fie din întâmplare – pur şi simplu, nu pot rezista tentaţiei de a obţine ceva fără să 
dea nimic în schimb. 

O bună metodă de negociere trebuie să cuprindă toate elementele stilurilor Roşu şi 
Albastru. Totuşi, trebuie recunoscut că, în timp ce la unii oameni predomină unul sau altul 
dintre stiluri (nu este deloc dificil să identifici un negociator agresiv), majoritatea oamenilor cu 
care se negociază nu vor avea întotdeauna un comportament care să pună imediat în evidenţă 
stilul pe care îl au şi, deseori, pot trece foarte repede de la un stil la altul, în funcţie de situaţie. 

O altă clasificare a stilurilor de negociere este aceea în care negociatorii sunt consideraţi: 
– „rechini” – negociatorul rapace, inflexibil; 
– „delfini” – negociatorul cooperant, flexibil. 
 
4.7. Comportamentul negociatorului în context multicultural 

Un comportament diferit va avea negociatorul în relaţia cu partenerii aparţinând unor 
culturi diferite (tabelul 8); de aceea, el trebuie să cunoască încă din faza de pregătire 
următoarele elemente: 

– naţionalitatea partenerului; 
– profesia şi experienţa sa în domeniu; 
– apartenenţa sa religioasă; 
– statutul său social; 
– organizaţia pe care o reprezintă; 
– limba folosită în discuţii. 
Cunoaşterea particularităţilor de negociere specifice fiecărui partener în funcţie de 

propria cultură constituie o importantă sursă de informaţii pentru negociator în a-şi elabora 
tactica şi tehnica de negociere, care îl vor ajuta să-şi abordeze partenerul în contextul ambiental 
şi comunicaţional managerial adecvat. 

 Tabelul 8 
Particularităţi ale negociatorilor în funcţie de diferenţierile culturale 

STILUL EUROPEAN 
STILUL  NORD-EUROPEAN  Sunt liniştiţi, vorbesc rar şi pot fi uşor cuceriţi în fazele iniţiale. 

Sunt foarte deschişi şi îi ajută pe ceilalţi să obţină informaţiile necesare 
despre propria poziţie 
Exploatează bine posibilităţile şi vor adopta decizii creative. 
Punctele forte – francheţea şi deschiderea. 

Stilul mediteranean Saluturi calde, ţinută exuberantă şi gesturi ample. 
Dificultăţi în a focaliza discuţiile într-o problemă particulară. 
Problema mitei are un caracter normal, şi nu unul repulsiv. 

Stilul german Stil clar, bazat pe logică, aproape matematic. 
În timpul tratativelor fac oferte clare, ferme. 

Stilul francez Elastici şi eleganţi. 
Pun mare accent pe logică şi raţiune, ţinând seama de opiniile individuale. 
Sunt fermi, insistă să utilizeze limba franceză în negocieri. 

Stilul englez Par amatori şi naivi, dar sunt foarte bine pregătiţi. 
Punctuali, protocolari şi politicoşi. 

Stilul italian Mediu prietenos şi cald. 
Apreciază muzica, băuturile fine, mesele copioase. 
Plăcerea de a se tocmi. 

STILUL AMERICAN 
Încrezători şi pozitivi în modul de a gândi; 
Adepţii tacticii „în avantaj propriu”; 
Exuberanţă; 
Profesionalism; 
Abilitate deosebită în negocierea ofertelor; 
Interes faţă de ambalaj. 
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Tabelul 8 (continuare) 
STILUL ORIENTULUI MIJLOCIU 
Dezordonat, aparent lipsit de logică, timpul nu contează. 
În timpul negocierii, răspund la telefon, semnează hârtii, beau cafea. 
STILUL ASIATIC 
Stilul chinez Atenţie deosebită arătată  reputaţiei; 

Bună specializare; 
Suspiciune faţă de vestici; 

Stilul japonez Sobrietate în îmbrăcăminte; 
Formalism, ritualuri legate de protocol; 
Gesturile de apropiere amicală pot provoca adevărate crize; 
Preferă răspunsurile vagi şi nu apreciază graba; 
Perfecţionişti în îndeplinirea întocmai a contractelor; 

Stilul indian Le place foarte mult să negocieze în modul unei tocmeli obişnuite la piaţă; 
Se simt foarte frustraţi în cazul în care tratativele nu includ un ritual dorit al 
negocierii ofertelor. 

 
În mod firesc, negociatorul va strânge cât mai multe informaţii, în faza  de pregătire, 

despre modul de comportare a partenerului. Niciodată nu va trebui însă să reţină idei 
preconcepute. El se va strădui de la primele contracte să utilizeze metode psihologice pentru 
identificarea personalităţii oponentului,  printre care sunt de menţionat: raţionalizarea, proiecţia, 
dislocarea, imaginea despre sine etc. Prin raţionalizare se va observa în ce măsură oponentul 
încearcă să reconstruiască evenimente şi acţiuni astfel încât să îi fie favorabile. Se depistează, 
astfel, tendinţa spre lăudăroşenie sau spre modestie. Prin proiecţie se constată în ce măsură 
partenerul încearcă să proiecteze asupra altora propriile sale trăsături nefavorabile. Un 
negociator dur va susţine că oponentul său este dur, că, de fapt, el a întâlnit în negocieri 
anterioare, aproape în exclusivitate, numai oponenţi duri. Un avar va pretinde că a avut de-a 
face numai cu parteneri de o zgârcenie desăvârşită etc. Prin dislocare, se constată în ce măsură 
partenerul dă vina pe alte persoane, îşi varsă supărarea pe persoane şi obiecte  care de fapt nu 
constituie cauza supărării lui, ci este vorba de o veşnică nemulţumire, de lăcomia ce îl 
caracterizează sau de nerealizarea capacităţii lui, care, în fapt, este o incapacitate. Constatând 
frecvenţa şi insistenţa cu care oponentul recurge la asemenea dislocări, negociatorul poate să-şi 
pregătească strategii şi tactici adecvate. Prin imaginea despre sine se urmăreşte să se constate în 
ce măsură deciziile şi acţiunile individului au drept obiectiv protejarea sau chiar corectarea 
imaginii despre sine. Cunoscând părerile despre sine ale unui oponent, putem anticipa într-o 
negociere reacţiile şi motivările acestuia. 

 
Educarea voinţei şi stăpânirii de sine 
Sunt multe situaţii în care puterea voinţei este depăşită de factori mai puternici, nu de 

puţine ori imprevizibili, dar, în niciun caz, nu poate fi contestată puterea voinţei ca rezultat al 
experienţei şi al unui proces îndelungat de educare psihologică. Suntem de acord, în principal, 
cu dictonul: „A voi înseamnă a putea.” Dar nu putem trece cu vederea faptul că de foarte multe 
ori „a putea” înseamnă „a voi”. Educarea voinţei duce la dârzenie, intransigenţă, perseverenţă, 
precum şi la stăpânire de sine în mediul furtunos al unor dezbateri neprincipiale. Un bun 
negociator n-are voie niciodată să se enerveze, el trebuie să manifeste calm, răbdare, stăpânire 
de sine. 

 
Păstrarea stimei şi respectului faţă de oponent 
Stima şi respectul faţă de echipa oponentă atrag simpatia acesteia, creează o atmosferă 

de lucru în folosul ambelor părţi. Exagerarea manifestărilor de stimă şi respect poate duce însă 
la impresia fie că echipa oponentă este ridiculizată, situaţie foarte gravă, fie la servilism, la 
linguşire pe care o echipă oponentă de înaltă ţinută le poate depista uşor şi îşi pierde de la 
început încrederea în capacitatea şi seriozitatea partenerului în cauză. 



Combaterea reproşurilor  
Nicio acuzaţie sub formă de reproş nu trebuie lăsată fără răspunsul cuvenit. Lipsa de 

răspuns poate fi etichetată ca recunoaştere a învinuirii aduse. Răspunsul însă trebuie dat într-o 
formă diplomatică, intelectuală, evitându-se certurile şi polemicile cu caracter distructiv, ci, pe 
căi diplomatice, se vor depune eforturi în direcţia antrenării partenerului într-un dialog 
constructiv, bazat pe logică şi interes reciproc. 

 
Păstrarea demnităţii 
Ştirbirea demnităţii duce inevitabil la umilire, la subordonare, la pierderea avantajului 

reciproc. De altfel, ştirbirea demnităţii pe calea şantajului şi mituirii afectează interesele 
generale ale întreprinderii sau societăţii comerciale reprezentate. Păstrarea demnităţii nu trebuie 
însă confundată cu mândria arogantă a unui negociator insuficient educat, care poate duce la 
compromiterea negocierii. 

 

Educarea voinţei de a asculta 
Nimic nu poate fi mai dăunător decât pierderea răbdării în faţa expunerii oponentului. 

Acesta trebuie ascultat cu răbdare, lăsat să-şi epuizeze toate argumentele, fără a fi întrerupt. 
Dacă, inconştient sau deliberat, va aborda teme incoerente, în final va obosi şi, deliberat sau 
instinctiv, va renunţa la asemenea peroraţii. Întreruperea oponentului provoacă nemulţumire, 
încarcă atmosfera, subminează încercările strategice de atingere a scopului. Replicile la 
peroraţiile inutile, neconforme vor fi scurte, raţionale sau, de cele mai multe ori, se va adopta o 
atitudine de neintervenţie. Tăcerea îl poate duce pe oponent la disperare, acesta se va enerva şi 
va înceta pălăvrăgeala (în mod cert, va fi atenţionat de colegii de echipă), se va retrage din 
negocieri sau va pierde dacă nu-şi va corecta atitudinea sau dacă aceasta nu-i va fi corectată de 
colaboratori. Audiatur et altera pars („Să ascultăm şi cealaltă parte”), spuneau romanii. 

 

Exprimarea bucuriei 
Exprimarea bucuriei după obţinerea anumitor concesii, fie ele şi minore, riscă să se 

transforme în retractarea acestora de către oponent, care va avea impresia că a fost înşelat. În 
niciun caz, exprimarea bucuriei să nu se transforme în entuziasm, ci să fie reticentă, presărată cu 
nuanţe de nemulţumire. Să nu se dea partenerului impresia că a făcut o afacere proastă. O astfel 
de atitudine necontrolată va afecta în mod cert perspectiva afacerilor viitoare.  

Zâmbiţi, vă rog! 
Un zâmbet prietenesc produce o impresie favorabilă. La un zâmbet se răspunde cu 

zâmbet şi, astfel, un cadru în care să decurgă normal negocierile este realizat. Nimeni nu poate 
fi trist când este plin de entuziasm pentru produsele sale, pentru munca sa. 

În figurile de mai jos se poate observa faţa a doi oameni comercialişti. Comercialistul 1 
este trist şi comercialistul 2 este vesel, zâmbeşte. Cu care din aceşti doi comercialişti doriţi să 
purtaţi tratative? Nu veţi da, oare, comercialistului 2 cele mai multe şanse de încheiere a afaceri? 

 
 
            
 
 
 
                    1                                                2    

          
Evitaţi rolul negativistului, discutaţi în termeni pozitivi; dacă nu faceţi aceasta, cum 

puteţi pretinde clientului să fie pozitiv în atitudinea lui faţă de produsele pe care le 
comercializaţi?  
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Coordonarea intervenţiilor 
Atât în şedinţele plenare ale echipelor de negociere, cât şi în şedinţele grupelor de 

analiză, discuţiile vor fi purtate de către coordonatorii împuterniciţi. Intervenţiile membrilor 
echipei sau grupei, precum şi cele ale specialiştilor se vor face numai în mod organizat, cu 
acordul şi sub supravegherea şefului coordonator, indiferent de natura intervenţiei. Se vor evita, 
astfel, greşeli ce ar putea compromite poziţia, tactica şi strategia adoptate. 

 

Elasticizarea deciziilor parţiale 
Desfăşurarea negocierilor trebuie să fie guvernată de la început de principiul elasticităţii 

ipotezelor şi variantelor de decizie. Şefii negocierii vor conveni ca, până la semnarea finală a 
contractului, nicio înţelegere să nu aibă un caracter decisiv, intangibil. În acest fel, se va putea crea 
o atmosferă elastică de lucru, descătuşată de caracterul peremptoriu al unor înţelegeri parţiale. 

 

Întreruperea negocierilor pe cale amânării lor 
Sunt situaţii când, din diverse cauze obiective sau subiective, apare necesitatea 

întreruperii negocierilor, din iniţiativă proprie. O asemenea întrerupere nu se va face în mod 
brusc, ci într-o formă elegantă, evitându-se nevoia amânării în vederea aprofundării anumitor 
teme. O atitudine corespunzătoare se va adopta şi în cazul provocării întreruperii de către echipa 
oponentă. Se va acţiona în direcţia convingerii acesteia asupra necesităţii unei amânări, şi nu a 
unei întreruperi, argumentându-se cu bunele relaţii dintre cele două părţi şi cu posibilităţile mari 
de reluare a discuţiilor la o dată reciproc avantajoasă.  

 

Ocrotirea echipei oponente     
Întotdeauna se va pleca de la premisa că echipa oponentă reprezintă un partener de afaceri 

ce trebuie păstrat. De aceea, în discuţii, oponentul nu va fi niciodată „vârât la colţ” şi umilit prin 
argumente zdrobitoare. Niciodată, nu se va profita de eventuala sa ignoranţă, el nu va fi lăsat să 
greşească din cauza ignoranţei. Când oponentul îşi va da seama de greşeala făcută sau când 
această greşeală va fi descoperită de centrul coordonator, vor fi compromise afacerile viitoare. 

 

Recomandări cu privire la raportul echipei de negociere 
Raportul echipei de negociere, indiferent de rezultatele obţinute, trebuie considerat ca un 

document de mare însemnătate, pentru centrul coordonator şi pentru întregirea materialului 
documentar cu caracter statistic, foarte util în pregătirea de negocieri în perspectivă. De aceea, 
se impune elaborarea lui cu multă grijă şi competenţă de către persoane cu o mare putere de 
sinteză şi de redare fidelă a manifestărilor esenţiale, a evenimentelor şi a rezultatelor obţinute 
sau, în caz de insucces, a cauzelor care l-au provocat. El va trebui să fie un raport sobru şi fidel, 
lipsit de orice nuanţă laudativă, precum şi de orice pesimism distructiv. Raportarea trebuie să fie 
clară şi concisă şi să aibă un caracter confidenţial. 

În afară de raportul final al echipei de negocieri, în decursul dezbaterilor, în situaţii 
complicate, echipa va trimite centrului coordonator rapoarte periodice pe canale confidenţiale 
sau chiar strict confidenţiale. Dacă treburile decurg relativ bine, ceea mai bună raportare este 
tăcerea. Zicala englezească No news – good news („Nicio veste înseamnă totuşi o veste bună”) se 
aplică şi în cazul raporturilor intermediare cu privire la mersul negocierilor. De altfel, centrul 
coordonator poate fi informat şi prin fraze scurte, telexate, într-un limbaj codificat. Ca regulă 
generală, raportările intermediare se vor face numai de către şeful echipei de negociere, neadmi-
ţându-se raportări paralele făcute de membrii echipei. Orice consultări tehnice, juridice etc., cerute 
de specialişti, se vor face din străinătate în ţară numai prin intermediul şefului de echipă. 

 

Decizia de contractare – consensul 
Succesul în afaceri constă în capacitatea negociatorului de a-l convinge pe partener de 

avantajele reciproc avantajoase ce vor decurge din încheierea tranzacţiei negociate. Literatura 
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de specialitate tratează tehnicile, strategiile şi metodele folosite de negociatori pentru a se 
ajunge la un consens care să se finalizeze în încheierea unei afaceri; reguli şi modele axiomatice 
valabile pentru acelaşi context, factori universali-valabili nu există, factorul uman este 
imprevizibil chiar pentru el însuşi, de aceea, negocierea este încadrată în domeniul psiho-social. 
Decizia în afaceri, mai ales în etapa actuală, marcată de explozia informaţională, depinde de o 
multitudine de factori (psiho-sociali, economici, politici, comerciali etc.). 

Reţete universale, valabile pretutindeni, nu există, succesul negocierii depinzând în mare 
măsură de arta negociatorului de a finaliza o afacere. Cu cât acesta este mai informat, 
competent, profesionist, carismatic, experimentat, mai cunoscător al rolului pe care îl are în 
echipa de negociatori, cu atât reuşita va fi mai sigură. Pe măsura iniţierii, fundamentării, 
contractării şi derulării unei operaţiuni de comerţ internaţional, membrii echipei de negociere se 
pot schimba în funcţie de problematica pusă în discuţie. Când negocierea este indirectă, prin 
corespondenţă, decizia depinde de volumul informaţiilor deţinute şi de capacitatea de prelucrare 
a acestora de către echipa de negociere.  

În cadrul negocierii directe, „faţă în faţă”, decizia depinde de aptitudinile, experienţa şi 
cunoştinţele negociatorului. Fiecare clauză a contractului reprezintă un alt domeniu de activitate 
(merceologie, contabilitate, transporturi, plăţi internaţionale etc.) pe care un singur specialist nu 
îl poate acoperi, de aceea este recomandabil  să se alcătuiască o echipă de negociere. Cu cât 
contractul va cuprinde clauze cât mai acoperitoare şi asiguratorii, cu atât derularea acestuia se 
va desfăşura în condiţii de garanţie pentru ambele părţi contractante.  

 

Reguli de comportament 
Negociatorul va trebui să aibă în vedere şi să respecte următoarele reguli:  
1) educarea voinţei – pentru a-şi păstra calmul şi a nu se enerva; 
2) păstrarea stimei şi respectului faţă de partener, fără sub sau  supraestimarea acestuia; 
3) nicio acuzaţie  şi niciun reproş să nu fie lăsate fără răspunsul diplomatic cuvenit; 
4) sub nicio formă, să nu se admită ştirbirea demnităţii lui sau a colaboratorilor săi; 
5) educarea voinţei de a asculta cu răbdare şi calm argumentele partenerului; 
6) exprimarea bucuriei cu privire la înţelegere să nu se transforme în entuziasm; 
7) acţiunile protocolare să fie sobre, fără să genereze eventuale suspiciuni; 
8) niciun angajament să nu fie asumat ferm fără posibilitatea reconsiderării lui în 

contextul rezultatelor generale ale negocierii; 
9) în nicio împrejurare, să nu se poarte discuţii în contradictoriu în echipă; 
10) intervenţia în discuţie a oricărui membru din echipă nu se face spontan, ci organizat, 

cu acordul şefului de echipă; 
11) echipa oponentă nu va fi lăsată să greşească din cauza ignoranţei, grabei sau altor 

circumstanţe de moment defavorabile; 
12) niciodată să nu se pornească la negocieri cu idei preconcepute; 
13) partenerul nu va fi întrerupt în timpul intervenţiei, chiar şi atunci când argumentele 

aduse sunt neadevărate. Tăcerea semnificativă îl va conduce la înţelegerea greşelilor comise, pe 
care, probabil, le va regreta; 

14) pe cât posibil, să se recurgă nu la o întrerupere bruscă a negocierilor, ci la o amânare 
a acestora.   

 

În concluzie, negocierea reprezintă o artă pe care orice om de afaceri trebuie să şi-o 
însuşească atât prin îmbunătăţirea aptitudinilor native, cât şi printr-o cultivare, educare şi perfec-
ţionare a calităţilor psiho-socio-profesionale în vederea asigurării succesului în afaceri, a diver-
sificării tehnicilor de comunicaţie, în vederea câştigării încrederii şi respectului unor parteneri pe 
termen lung. Negociatorul trebuie să plece de la convingerea că, în comerţul internaţional, el nu 
reprezintă numai imaginea firmei sale, ci este şi reprezentantul unei naţiuni întregi. 
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4.8. Politica comercială comună a Uniunii Europene. Politica comercială                         

a României după aderarea la UE 
Cadrul general6 
Formularea şi implementarea politicii comerciale comune a UE se fac în baza  art. 133 

din tratatul Comunităţii Europene (fostul art. 113). 
În momentul în care România a devenit membru al UE şi parte a Pieţei Unice, 

formalităţile vamale pentru comerţul desfăşurat cu celelalte state membre UE dispar. Aceste 
formalităţi vamale vor fi însă înlocuite de o serie de declaraţii suplimentare cu privire la 
tranzacţiile intracomunitare pe care companiile vor avea obligaţia de a le depune (de exemplu, 
declaraţia statistică Intrastat). 

Procesul de pregătire şi implementare a sistemului statistic Intrastat în România se 
bazează atât pe legislaţia europeană (Regulamentul Consiliului nr. 638/2004 privind statisticile 
de comerţ cu bunuri între statele membre UE şi Regulamentul Comisiei nr. 1982/2004 de 
implementare a Regulamentului Consiliului nr. 638/2004 privind statisticile de comerţ cu 
bunuri între statele membre UE), cât şi pe legislaţia naţională (HG nr. 669/2004 privind 
pregătirea şi implementarea sistemului statistic Intrastat în România). 

Menţionăm că bunurile care sosesc într-un stat membru UE dintrun alt stat membru UE 
sunt denumite „achiziţii intracomunitare”, în timp ce bunurile care părăsesc un stat membru UE 
către un alt stat membru UE sunt denumite „livrări intracomunitare”. Achiziţiile şi livrările 
intracomunitare, alături de importurile şi exporturile din/către ţările nemembre UE, 
caracterizează  volumul comerţului exterior al unui stat membru UE. 

Începând cu data aderării la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007), România aplică 
politica comercială comună a UE, respectiv: 

– tariful vamal comun; 
– schema de preferinţe generalizate (SGP) a UE; 
– măsurile de apărare comercială; 
– acordurile preferenţiale comerciale şi de cooperare încheiate cu ţările terţe; 
– angajamentele comerciale din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC). 
  
1. REGIMUL EXPORTULUI 
Reguli generale de export 
Exportul din Comunitatea Europeană către terţe ţări este liber şi nu este supus niciunor 

restricţii cantitative. Acest principiu al libertăţii de a exporta nu interzice statelor membre 
menţinerea sau introducerea de restricţii cantitative sau interzicerea justificată unor exporturi, 
motivat de moralitatea publică, ordinea publică, securitatea publică etc. În anul 1992, au fost 
eliminate toate derogările de la principiul libertăţii de a exporta, acordate statelor membre în 
legătură cu exportul anumitor produse. 

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2603/1969, privind stabilirea regimului comun 
aplicabil exporturilor, modificat şi completat 

Regulamentul se aplică tuturor produselor industriale şi agricole acoperite de Tratatul 
Comunităţii Europene (CE). Cu privire la produsele agricole, acesta este complementar regle-
mentărilor care stabilesc organizarea comună a pieţelor agricole, precum şi celor speciale, pentru 
produsele agricole transformate. Din punct de vedere geografic, se aplică tuturor ţărilor terţe. 

Măsurile de protecţie servesc la prevenirea sau remedierea unor situaţii critice, cauzate 
de lipsa unor produse esenţiale, sau pentru a permite îndeplinirea unor angajamente 

 
6 Impactul aderării României la UE asupra comerţului exterior al ţării noastre (Departamentul de 

Comerţ Exterior, ianuarie, 2007). 
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internaţionale asumate de Comunitate, sau de către toate statele membre, în special cele legate 
de comerţul cu produse de bază. Totuşi, unele interese comunitare necesită adoptarea unor 
măsuri adecvate, care presupun, în general, restricţii cantitative la export. 

Măsurile de protecţie pot limita exportul către anumite ţări terţe sau exporturile din 
anumite regiuni ale Comunităţii. 

Măsurile de protecţie  se adoptă de către Consiliul (CEE), la propunerea Comisiei 
Europene. Comisia poate adopta astfel de măsuri numai atunci când este necesară o intervenţie 
imediată. 

La cererea unui stat membru sau din proprie iniţiativă, Comisia poate condiţiona 
exportul unui produs de prezentarea unei autorizaţii de export a cărei eliberare va fi 
reglementată însă în conformitate cu modalităţile şi în limitele definite de către Comisie, în 
aşteptarea unei decizii ulterioare a Consiliului. Măsurile adoptate, cu aplicare imediată, vor fi 
comunicate Consiliului, precum şi statelor membre. 

Exportul de bunuri culturale 
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3911/1992 se aplică şi bunurilor culturale, în 

special produselor rezultate din săpături arheologice şi părţilor separate provenind din 
monumente artistice, istorice şi religioase sau din şantiere arheologice. 

Exportul de bunuri culturale este supus prezentării unei licenţe de export care este 
valabilă în toată Comunitatea. Licenţa poate fi refuzată dacă bunurile culturale în cauză se 
regăsesc în categoria tezaurelor naţionale conform legislaţiei naţionale. 

Licenţele de export vor fi examinate în cursul formalităţilor vamale de export. 
Statele membre pot limita, unde este necesar, numărul oficiilor vamale competente 

pentru efectuarea exporturilor de bunuri culturale. 
Pentru punerea în aplicare a Regulamentului, autorităţile administrative din statele 

membre îşi acordă asistenţa reciprocă şi colaborează între ele, precum şi cu Comisia. 
Un Comitet pentru Bunurile Culturale, format din reprezentanţii statelor membre şi 

prezidat de către un reprezentant al Comisiei, este instituit pentru a oferi consiliere Comisiei cu 
privire la măsurile propuse. 

Produse şi tehnologii cu dublă utilizare controlate la export 
„Produsele cu dublă utilizare” sunt produse sau tehnologii create pentru uz civil, dar 

care pot fi utilizate şi pentru folosiri militare sau pentru producere de arme de distrugere în 
masă. Toate statele membre s-au angajat să controleze exportul acestor produse în deplină 
conformitate cu obligaţiile şi angajamentele pe care fiecare stat membru le-a acceptat ca 
membru al regimurilor internaţionale de neproliferare şi de control al exporturilor sau prin 
ratificarea tratatelor internaţionale la care este parte. 

În scopul garantării respectării angajamentelor internaţionale ale UE şi statelor membre, 
în materie de neproliferare, s-au adoptat reglementări pentru supunerea produselor cu dublă 
utilizare, inclusiv software şi tehnologii, unui control efectiv atunci când sunt exportate în afara 
Comunităţii. Autoritatea competentă în acest domeniu din România este Agenţia Naţională de 
Control a Exporturilor (ANCEX) din subordinea Ministerului Afacerilor Externe. 

 
2. REGIMUL IMPORTULUI 
Tariful vamal comun 
• Tariful vamal comun are rolul de: 
– a evita distorsionarea schimburilor prin intermediul taxelor vamale; 
– a evita orientarea schimburilor în funcţie de nivelul mai scăzut al taxelor vamale în 

anumite ţări; 
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– a răspunde nevoii de a menţine controlul la frontiera externă, în vederea unei bune 
funcţionări a pieţei unice a UE. 

Se aplică unitar pe întreg teritoriul a UE. 
• Odată cu preluarea Tarifului vamal comun, statele membre nu mai au posibilitatea de a 

modifica în mod autonom tariful vamal comun sau de a institui în mod unilateral noi taxe 
vamale. Competenţa în privinţa modificării tarifului extern comun revine Consiliului de 
Miniştri, la propunerea Comisiei Europene. Aceasta poartă şi negocierile cu ţările terţe şi cu 
organismele economice internaţionale cum este OMC. 

• Tariful vamal comun are două componente: taxele vamale şi nomenclatorul tarifelor 
(care se referă la: Sistemul Armonizat de Descriere şi de Codificare a mărfurilor (SH), căruia i 
se adaugă alte două capitole rezervate uzului naţional şi Nomenclatorului Combinat (NC) – NC 
corespunde exigenţelor comerţului intracomunitar şi exporturilor ţărilor comunitare către restul 
lumii. 

• Aplicarea tarifului vamal comun se face fără adoptarea unei legislaţii naţionale 
specifice. 

După data dobândirii de România a statutului de stat membru UE, nivelul taxelor 
vamale aplicabil va fi, în ansamblu, mai redus faţă de nivelul actual al taxelor vamale aplicate 
de România. Preluarea tarifului vamal comun va conduce la obţinerea, pentru operatorii 
economici români, a unor condiţii de acces la mărfurile din import, similare celor din UE. 

Suspendări autonome de taxe vamale 
Suspendările tarifare constituie o excepţie de la situaţia normală, în sensul că, în 

perioada de validitate a măsurii şi pentru o cantitate nelimitată sau limitată, se permite anularea 
totală (suspendare totală) sau parţială (suspendare parţială) a drepturilor vamale aplicabile în 
mod normal mărfurilor importate. 

Scopul principal al suspendărilor tarifare este de a permite operatorilor economici 
comunitari să utilizeze materii prime, semifabricate sau componente, care nu sunt disponibile în 
interiorul Comunităţii, fără a fi necesar să plătească taxele vamale normale prevăzute în Tariful 
vamal comun. 

Mărfurile importate în regim de suspendare tarifară pot circula liber în toată 
Comunitatea, de suspendarea acordată putând beneficia toţi operatorii din toate statele membre.  

Produse ce pot beneficia de suspendări tarifare: 
– materii prime, semifabricate sau componente care nu sunt disponibile în interiorul 

Comunităţii; 
– piese necesare la fabricarea produselor complexe cu o mare valoare adăugată; 
– produse finite utilizate, ca şi componente ale unui produs final în situaţiile în care 

valoarea adăugată de asamblare este foarte mare; 
– echipamente şi materiale destinate a fi utilizate în procesul de producţie, necesare 

fabricării unor produse precis identificate şi care nu pun în pericol operatorii comunitari 
concurenţi. 

Beneficiarii suspendărilor tarifare sunt firmele producătoare din Comunitate. În cazul în 
care utilizarea unui produs este destinată unei folosinţe specifice, aceasta va fi controlată 
urmându-se procedurile de control aferente destinaţiei finale. 

 
Tariful Integrat al Comunităţilor Europene (TARIC) 
• TARIC este o bază de date destinate să indice dispoziţiile legale aplicabile (măsuri 

tarifare sau netarifare) pentru un anumit produs, atunci când acesta este importat pe teritoriul 
vamal al UE sau, după caz, când acesta este exportat. 
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• Baza de date TARIC este utilizată de administraţiile vamale din statele membre pentru 
procesarea declaraţiilor vamale de import din ţările terţe; totodată, el este un instrument de 
informare pentru operatorii economici. 

• TARIC a fost stabilit în baza Articolului 2 al Reglementării Consiliului                         
nr. 2658/87/CEE de la 2 iulie 1987 privind nomenclatorul statistic şi tarifar şi Tariful Vamal 
Comun. 

• TARIC se bazează pe Nomenclatura Combinată (NC), care are aproximativ 10.000 de 
titluri (codificate în 8 cifre) şi care constituie nomenclatorul de bază pentru Tariful Vamal 
Comun, precum şi pentru întocmirea statisticilor de comerţ exterior al Comunităţii şi de comerţ 
între statele membre. 

• TARIC cuprinde aproximativ 18.000 de subdiviziuni (codificate cu două cifre 
suplimentare sau cu un cod adiţional), create pentru a face distincţie între diverse aspecte: 
eliminarea tarifului, cotele tarifare, preferinţele tarifare (inclusiv cote şi plafoane de tarifare), 
sistemul generalizat de preferinţe tarifare (SGP) aplicabil ţărilor în curs de dezvoltare, taxe 
antidumping şi cu caracter protecţionist, componente agricole, valori per unitate, valori standard 
de import, preţuri de referinţă şi minime, interziceri la import, restricţii la import, supravegherea 
importurilor, interziceri la export, restricţii la export, supravegherea exportului, refinanţarea 
exportului. 

• În vederea stabilirii de către operatorii economici a planurilor de afaceri ulterioare 
datei aderării României la UE, baza de date TARIC a UE poate fi accesată direct pe site-ul web 
al UE, de unde se pot obţine informaţii detaliate cu privire la taxele vamale şi alte elemente ale 
regimului de import (SGP, regim preferenţial, taxe antidumping) pe produs (conform NC) în 
funcţie de ţara de origine a importurilor. 

 
Reguli generale de import 

Regulamentul Consiliului (EC) nr. 3285/94 privind regulile generale de import 
Regulamentul se aplică importurilor de produse originare în ţări terţe, cu excepţia 

produselor textile, care sunt acoperite prin reguli speciale pentru importuri, şi produselor 
originare din unele ţări terţe, care sunt reglementate de regulile de import stabilite pentru aceste 
ţări. Din punct de vedere geografic, se aplică importurilor din toate ţările terţe, cu excepţia 
Albaniei, Comunităţii Statelor Independente (CSI) şi unor ţări din Asia (Coreea de Nord, China, 
Mongolia şi Vietnam), regulile pentru aceste ţări fiind reglementate prin Regulamentul (EC)            
nr. 519/94. 

Regulamentul stipulează principiul libertăţii de a importa produse originare din ţări terţe, 
sub rezerva unor posibile măsuri de salvgardare. 

Măsuri de salvgardare pot fi aplicate când produsele sunt importate în Comunitate în 
astfel de cantităţi, crescute în mare măsură, şi/sau în astfel de termeni şi condiţii încât cauzează, 
sau ameninţă să cauzeze un prejudiciu grav producătorilor comunitari. În ceea ce priveşte 
membrii Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), aceste măsuri sunt cumulative. 

Măsurile de salvgardare se aplică pentru fiecare produs ce este pus în liberă circulaţie. 
Nu se aplică măsuri de salvgardare pentru produse originare din ţări în curs de 

dezvoltare atâta timp cât cota de piaţă a ţării respective în totalul importurilor produsului, 
respectiv, în Comunitate nu depăşeşte 3%. 

 

Reguli generale de import din unele ţări terţe 
Regulile generale vizează regimul importurilor în Comunitatea Europeană (EC) din 

unele ţări terţe cu monopol de stat în domeniul comerţului exterior şi stabilesc procedurile prin 
care Comunitatea, atunci când se impune, implementează măsuri de supraveghere şi de 
salvgardare necesare. 
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Regulamentul Consiliului (EC) No. 519/94 privind regimul general aplicabil 

importurilor din anumite ţări terţe 
Acest regulament se aplică – aşa cum am arătat – produselor originare din Comunitatea 

Statelor Independente (CSI), Albania, China, Vietnam, Coreea de Nord şi Mongolia. 
Sunt puse în aplicare contingente în cazul unui număr de produse originare din 

Republica Populară Chineză, incluzând, între altele: unele sortimente de încălţăminte, articole 
din porţelan pentru masă sau de bucătărie şi articole pentru masă ori bucătărie fabricate din 
altceva decât porţelan. Aceste contingente sunt administrate de către Comisie, corespunzător 
procedurilor de administrare a contingentelor cantitative. 

Importurile produselor acoperite de Regulamentul (EC) nr. 519/94 sunt liberalizate şi nu 
constituie obiectul niciunei restricţii cantitative. 

 

Reguli privind licenţele de import sau de export 
Licenţele de import şi de export autorizează importul sau exportul produselor care sunt 

în cadrul contingentelor. Licenţele sunt emise în mod imediat de către statele membre când este 
utilizat principiul „primul venit – primul servit”. În alte cazuri, acestea sunt emise în termen de 
10 zile de la comunicarea deciziei Comunităţii privind cantităţile ce vor fi alocate. Ele sunt 
valabile în toată Comunitatea, exceptând situaţiile unde contingentele sunt limitate la una sau 
mai multe regiuni ale Comunităţii, caz în care aceste licenţe sunt valabile numai în statele 
membre din regiunea în cauză. 

 
3. STATISTICI DE COMERŢ 
EXTRASTAT – Statistica de comerţ extracomunitar 
Corespunzător constituirii pieţei unice europene şi a uniunii vamale, statistica 

comerţului exterior comunitar reflectă fluxurile de export şi import de bunuri desfăşurate cu 
ţările terţe. Datele sunt colectate de autorităţile vamale cu ocazia procesării declaraţiilor vamale 
de export şi import. Acestea constituie baza pentru întocmirea statisticii de comerţ 
extracomunitar – EXTRASTAT. 

INTRASTAT – Statistica de comerţ intracomunitar 
În momentul în care o ţară devine membră a Uniunii Europene şi parte a Pieţei Unice, 

frontierele vamale între ţările membre UE dispar şi, ca urmare, nu vor mai exista declaraţiile 
vamale care să fie utilizate ca sursă de date pentru realizarea statisticilor privind comerţul 
intracomunitar. Pentru a înlocui această sursă de date, în UE a fost creat şi dezvoltat un sistem 
statistic pentru colectarea informaţiilor direct de la firmele care realizează activităţi de comerţ 
cu ţările membre UE. Acest sistem statistic, denumit „Intrastat”, este operaţional de la                       
1 ianuarie 1993 şi are la bază regulamente care se aplică în toate ţările membre UE. 

• În momentul în care România a devenit membru al UE şi parte a Pieţei Unice, 
formalităţile vamale pentru comerţul desfăşurat cu celelalte state membre UE au dispărut. 
Aceste formalităţi vamale sunt însă înlocuite de o serie de declaraţii suplimentare cu privire la 
tranzacţiile intracomunitare pe care companiile au obligaţia de a le depune (de exemplu, 
declaraţia statistică INTRASTAT); 

• Procesul de pregătire şi implementare a sistemului statistic INTRASTAT în România 
sa bazat atât pe legislaţia europeană (menţionată mai sus), cât şi pe legislaţia naţională (HG  
nr. 669/2004 privind pregătirea şi implementarea sistemului statistic INTRASTAT în România). 

 
 
 



 151

4. SISTEMUL GENERALIZAT DE PREFERINŢE (SGP) 

Cadrul general 
Preferinţele comerciale urmăresc ca politica comercială comunitară să fie 

complementară cu politica de cooperare pentru dezvoltare, în favoarea ţărilor în curs de 
dezvoltare. 

Liniile directoare care stau la baza reglementărilor pentru perioada 2006-2015 urmăresc 
îmbunătăţirea SGP prin: 

1. Menţinerea de taxe vamale preferenţiale avantajoase; 
2. Îndreptarea SGP către ţările în curs de dezvoltare care au cea mai mare nevoie; 
3. O schemă SGP mai simplă şi mai accesibilă; 
4. Transparenţă pentru acordarea preferinţelor gradual către beneficiari;  
5. Introducerea de noi stimulente pentru încurajarea dezvoltării durabile şi bunei 

guvernări; 
6. Îmbunătăţirea regulilor de origine; 
7. Realizarea acordurilor de retragere temporară a preferinţelor, a clauzelor de 

salvgardare şi antifraudă. 
Tarifele preferenţiale în sistemul SGP se aplică importurilor în vămile din UE pentru 

produsele care fac dovada că provin din ţările beneficiare ale acestor acorduri. Pentru a face 
dovada că provin dintr-o anumită ţară, produsele trebuie să îndeplinească anumite cerinţe, 
conţinute în regulile de origine. 

• Din momentul în care România a devenit membră a UE, România este parte la SGP 
(ca donator de preferinţe), obţinându-se următoarele avantaje pentru operatorii economici 
români: 

– eficientizarea exportului prin efectuarea de importuri convenabile de materii prime şi 
materiale care nu se realizează în ţară şi care stau la baza producţiei de export; 

– obţinerea avantajoasă de materii prime şi materiale necesare producţiei interne; 
– completarea resurselor interne prin importuri de materii prime şi materiale; 
– realizarea importurilor de utilaje şi echipamente necesare retehnologizării sau 

menţinerii în funcţiune a capacităţilor de producţie existente. 
• La data aderării la UE, România a devenit, din beneficiar, donator de preferinţe, prin 

retragerea din: 
– Sistemul generalizat de preferinţe vamale (SGP); 
– Sistemul global de preferinţe comerciale între ţările în curs de dezvoltare (SGPC); 
– Protocolul celor 16 (P 16). 
 
Schema comunitară SGP 2006-2008 
Regulamentul privind aplicarea schemei generalizate de preferinţe tarifare a stabilit 

Sistemul Generalizat de Preferinţe (SGP) pentru perioada 1 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2008. 
Acesta a simplificat importul preferenţial pentru produsele provenind din ţările în curs de 
dezvoltare, stabilind acordurile preferenţiale tarifare pentru acestea. 

Produsele SGP au fost împărţite în două categorii: sensibile şi nesensibile. Produsele 
sensibile sunt cele care prin importul în Comunitatea Europeană (CE) pot avea o influenţă 
asupra celor produse în CE. Pentru acestea se stabilesc taxe vamale specifice sau ad valorem 
cuprinse în Tariful Vamal Comunitar. Acestea sunt suspendate în cazul în care nivelul taxei 
vamale ad valorem, redusă în conformitate cu prevederile SGP, este de 1% sau mai puţin, 
precum şi dacă nivelul taxei specifice este de 2 Euro sau mai puţin. 

SGP cuprinde trei acorduri, pentru care preferinţele vamale tarifare diferă în funcţie de 
regimul aplicat ţării beneficiare: 
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– regimul general; 
– regimul special pentru încurajarea dezvoltării durabile şi guvernării, destinat ţărilor 

vulnerabile; 
– regimul special pentru ţările mai puţin dezvoltate. 
 

Regimul general 
Pentru produsele sensibile, taxa vamală se reduce cu 3,5 puncte procentuale. Această 

reducere se limitează la 20% pentru textile şi îmbrăcăminte. Taxele vamale specifice se reduc 
cu 30%. Pentru produsele definite ca produse sensibile, dacă Tariful Vamal Comunitar cuprinde 
taxă ad valorem şi taxă specifică, aceasta din urmă nu se reduce. 

 
Regimul special (SGP+) pentru încurajarea dezvoltării durabile şi a bunei guvernări 
Acest acord, denumit şi „SGP+”, acordă beneficii pentru ţările vulnerabile (reprezentând 

sub 1% din importurile UE în regim SGP) care acceptă principiile convenţiilor internaţionale 
privind drepturile sociale, protecţia mediului şi buna guvernare, inclusiv cele privind lupta 
împotriva producţiei şi traficului de droguri. 

Pentru perioada 2006-2008, ţările care au beneficiat de Acordul special pentru 
încurajarea dezvoltării durabile şi guvernării au fost: Bolivia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, 
Germania, Peru, El Salvador şi Venezuela. 

 
Regimul special pentru ţările mai puţin dezvoltate 
Pentru acestea, taxele vamale sunt suspendate în întregime pentru toate produsele, 

excepţie făcând armele şi muniţia. Pentru anumite produse, cum ar fi orezul, zahărul şi 
bananele, se practică reducerea graduală a taxelor până la suspendarea lor totală. În acest timp 
există anumite cote cantitative pentru care taxa vamală practicată este zero. Cotele sunt cu 
atenţie administrate de Comisie împreună cu comitetele responsabile. 

 
Retragerea provizorie 
UE poate decide retragerea temporară a preferinţelor pentru o ţară, ceea ce poate afecta 

unul sau toate produsele importate în sistem SGP din această ţară. Aceasta poate fi consecinţa 
unora dintre cauzele următoare: 

– încălcarea serioasă şi sistematică a convenţiilor internaţionale; 
– utilizarea sistematică de practici comerciale incorecte; 
– implicarea în comerţul cu droguri, respectiv, spălare de bani; 
– încălcarea sistematică a regulilor privind pescuitul; 
– încălcarea prevederilor în domeniul regulilor de origine sau cooperării administrative; 
– exportul de bunuri obţinute prin muncă ilegală.  
 
Clauza de salvgardare 
Această clauză se aplică în situaţia când importul unui produs creează serioase dificultăţi 

sau o competiţie directă cu produse similare din producţia comunitară. Investigaţiile se deschid 
la solicitarea Comunităţii Europene sau a unui stat membru UE şi durează în principiu 6 luni. În 
privinţa procedurii de retragere, decizia Comisiei este luată în urma unei întâlniri informale 
pentru stabilirea faptelor şi schimbarea informaţiilor între părţile implicate. 

 
Cum beneficiază un exportator dintr-o ţară de sistemul SGP din partea Uniunii 

Europene? 
Pasul 1 – Stabilirea clasificării produsului şi a nivelului taxei vamale. Se stabilesc codul 

produsului de 8 cifre, conform Nomenclatorului Combinat al UE, şi taxa vamală preferenţială 
pentru produs folosind baza de date TARIC a UE. 

Pasul 2 – Verifică dacă produsul corespunde criteriilor de origine ale UE. 
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Pasul 3 – Se asigură că modalitatea de transport a produselor către piaţa UE corespunde 
prevederilor din regulile de origine. 

Pasul 4 – Pregăteşte documentele de evidenţă. Completează certificatul de origine             
Forma A sau factura curentă. Aceste documente trebuie prezentate la intrarea în vama UE. 

Pasul 5 – Trimite produsul, însoţit de documentele justificatoare, către autorităţile 
vamale ale UE. 

 
5. MĂSURI DE APĂRARE COMERCIALĂ 
 Măsuri antidumping (AD) 
 Măsuri antisubvenţie (AS) 
 Măsuri de salvgardare (MS) 
 Apărare împotriva barierelor comerciale 

 

Cadrul general 
Obiectivul Comunităţii Europene în domeniul instrumentelor de apărare comercială este 

acela ca, prin măsuri antidumping, antisubvenţie şi compensatorii, să remedieze distorsiunile 
pieţei Uniunii Europene (UE) generate de practicile neloiale ale unor ţări terţe, cum sunt 
dumpingul şi subvenţiile, iar prin măsuri de salvgardare să remedieze deteriorarea serioasă a situa-
ţiei producătorilor comunitari ca rezultat al creşterii imprevizibile, masive şi bruşte a importurilor. 

• Începând cu momentul aderării ţării noastre la UE, măsurile UE în curs, în ceea ce 
priveşte România, nu mai sunt aplicabile, şi viceversa, deoarece statele comunitare formează 
o singură piaţă, iar în interiorul UE nu sunt posibile măsuri de apărare comercială între statele 
membre. 

• Toate importurile din ţări terţe în UE extinsă vor fi supuse măsurilor de apărare 
comercială aflate în vigoare în cadrul UE, care sunt în mod automat aplicate în noile state 
membre (inclusiv România, după aderare). 

• Măsurile de apărare comercială adoptate de România împotriva unor terţe ţări vor 
înceta să se aplice. 

• Investigaţiile de apărare comercială, care sunt în curs de desfăşurare în UE la 
momentul aderării, vor continua, cu excepţia celor privind România. 

• Măsurile de apărare comercială adoptate de ţări terţe împotriva UE pe ansamblu 
vor fi extinse şi asupra României, ca stat membru al UE, de către ţările respective, conform 
legislaţiei acestora din urmă. 

• Comisia Europeană (CE), conform reglementărilor comunitare, iniţiază şi efectuează 
investigaţiile de apărare comercială pentru toate ţările membre UE. 

 

Măsuri antidumping (AD), aplicate de UE la importul din ţări terţe 
Obiectiv 
Transpunerea prevederilor noului acord privind implementarea Articolului VI din Acordul 

General pentru Tarife şi Comerţ 1994 (Acordul Antidumping 1994) într-o lege comunitară care să 
asigure o aplicare corespunzătoare şi transparentă a noilor reguli antidumping. 

 

Măsuri antisubvenţie (AS), aplicate de UE la importul din ţări terţe 
Obiective 
Transpun prevederile Acordului privind subvenţiile stabilit în cadrul Organizaţiei 

Mondiale a Comerţului (OMC) în scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare şi transparentă 
a regulilor antisubvenţie. 

Regulile internaţionale referitoare la subvenţii au fost întărite semnificativ odată cu 
intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 1995, a Acordului OMC referitor la Subvenţii şi Măsuri 
Compensatorii, negociat în cadrul Rundei Uruguay. Prevederile acestui Acord sunt incluse în 
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Regulamentul Comunităţii Europene (CE) cu privire la protecţia împotriva importurilor 
subvenţionate, care a intrat în vigoare la aceeaşi dată. Regulamentul Comunităţii Europene (CE) 
se referă numai la importurile provenite din afara Uniunii, dând posibilitatea impunerii de 
măsuri compensatorii asupra bunurilor care au fost subvenţionate de către guvernele ţărilor din 
afara Uniunii şi al căror import în CE cauzează sau ameninţă să cauzeze prejudicii 
producătorilor aceluiaşi produs din cadrul CE.  

Următoarele trei condiţii trebuie să fie îndeplinite înainte ca să poată fi impuse măsuri 
compensatorii: 

• subvenţia trebuie să fie specifică, respectiv, trebuie să fie o subvenţie la export, sau o 
subvenţie limitată la o anumită companie, industrie sau un grup de companii sau industrii; 

• să existe un prejudiciu material adus industriei CE: vânzările produselor importate au 
cauzat sau ameninţă să cauzeze un prejudiciu unei părţi importante a ramurii economice 
respective a CE, cum ar fi scăderea cotei de piaţă, reducerea preţurilor producătorilor şi presiune 
crescută asupra producţiei, vânzărilor, profiturilor, productivităţii etc.; 

• afectarea intereselor comunitare:  costurile Comunităţii, prin aplicarea acestor măsuri, 
nu trebuie să fie disproporţionate în raport cu beneficiile. 

La fel ca şi în cazul măsurilor antidumping, Comisia Europeană este cea care conduce 
investigaţia şi impune măsuri provizorii. Măsurile definitive pot fi impuse doar de Consiliul de 
Miniştri. 

Responsabilitatea aplicării prevederilor Acordului OMC referitor la Subvenţii şi Măsuri 
Compensatorii în cadrul Comunităţii Europene revine autorităţilor comunitare de la Bruxelles, 
care aplică legislaţia comunitară adecvată cu ajutorul statelor membre. 

 

Măsuri de salvgardare (MS) 
Reglementare de bază 
Acordul privind salvgardarea cuprinde regulile privind aplicarea măsurilor de 

salvgardare prevăzute în Articolul XIX din GATT, 1994. Acest articol dă posibilitatea 
membrilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) să aplice măsuri de salvgardare privind 
limitarea pe o bază nediscriminatorie a importurilor, atunci când sunt întrunite anumite condiţii 
pentru protejarea industriei naţionale împotriva unui prejudiciu grav sau a ameninţării cu 
prejudiciul grav pe care-l provoacă o creştere a acestor importuri. 

Acordul interzice măsurile din aşa-zisa „zonă gri”, cum ar fi restrângerea voluntară a 
exporturilor sau alte aranjamente privind împărţirea pieţelor. Acordul prevede o clauză de 
extindere pentru toate măsurile de salvgardare existente. În plus, el prezintă detaliat procedurile 
şi regulile care trebuie urmate în cazul aplicării măsurilor de salvgardare. 

 

Apărare împotriva barierelor comerciale 
Obiectiv 
Stabilirea procedurii care să permită operatorilor economici şi statelor membre să 

solicite instituţiilor Comunităţii să reacţioneze la orice barieră în calea comerţului impusă de ţări 
terţe, cu scopul de a elimina prejudiciul rezultat sau efectele contrare comerţului, în 
conformitate cu regulile internaţionale de comerţ. 

Când se constată, ca rezultat al procedurii de examinare, că în interesul Comunităţii este 
necesară o acţiune pentru adoptarea de măsuri de politică comercială în exercitarea drepturilor 
Comunităţii, cele mai potrivite măsuri pot include: 

• suspendarea sau retragerea oricărei concesii rezultate ca urmare negocierilor de politică 
comercială; 

• mărirea taxelor vamale sau introducerea oricăror alte taxe la importuri; 
• introducerea unor restricţii cantitative sau orice alte măsuri care să modifice condiţiile 

de import şi de export sau afectarea în alt mod a comerţului cu ţara terţă în cauză. 
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6. RELAŢIILE DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ORGANIZAŢIA 
MONDIALĂ A COMERŢULUI 

Uniunea Europeană este unul din membrii-cheie ai Organizaţiei Mondiale a Comerţului 
(OMC). Aceasta, deoarece UE are o politică comercială comună, iar Comisia Europeană 
negociază în numele tuturor statelor membre. UE este una dintre forţele susţinătoare ale 
negocierilor comerciale multilaterale din cadrul OMC,  Agenda de Dezvoltare Doha                 
(DDA – Doha Development Agenda). DDA are ca obiective atât o continuare a deschiderii 
pieţelor, cât şi enunţarea unor reguli, toate acestea guvernate de măsurile necesare pentru 
integrarea ţărilor în curs de dezvoltare în sistemul comercial mondial, mai ales prin 
intensificarea asistenţei tehnice în vederea formării de personal. Principalul obiectiv al DDA 
este de a aşeza „dezvoltarea” în centrul sistemului comercial mondial, astfel încât sărăcia 
să poată fi combătută. 

 
Politica comercială a UE şi OMC 
UE are o politică comercială comună (Common Commercial Policy). În momentul în 

care se pune în discuţie o problematică comercială, inclusiv chestiuni din cadrul OMC,                      
UE acţionează ca o entitate unică, Comisia Europeană negociind acorduri şi reprezentând 
interesele statelor membre. 

Actuala rundă de negocieri DDA este un bun exemplu de coordonare în domeniul 
politicii comerciale. Comisia conturează şi duce la îndeplinire priorităţile UE, aşa cum sunt ele 
precizate în liniile directoare stabilite de către Consiliul de Miniştri. Oficialii din cadrul 
Direcţiei Generale pentru Comerţ a Comisiei Europene sunt responsabili cu negocierile şi 
reprezintă UE, ca un întreg. Coordonarea cu statele membre este asigurată prin Comitetul 133, 
în timp ce Comisia informează regulat Parlamentul. La sfârşitul Rundei, Consiliul trebuie să 
aprobe rezultatele. 

 

Obiectivele UE în cadrul DDA 
Priorităţile UE în DDA sunt următoarele: 
• creşterea semnificativă a oportunităţilor comerciale atât Nord-Sud, cât şi  Sud-Sud; 
• crearea de oportunităţi de piaţă deosebite pentru mediul de afaceri şi pentru economia 

mondială; 
• continua liberalizare a agriculturii. 
UE caută soluţii viabile pentru ca ţările în curs de dezvoltare să poată pune în aplicare 

acordurile OMC existente, ca şi pentru propunerile lor de acţiuni în direcţia „tratamentului 
special şi diferenţiat”. UE acordă asistenţă ţărilor în curs de dezvoltare pentru integrarea 
comerţului în politicile lor naţionale de dezvoltare, în programe şi strategii de reducere a 
sărăciei, prin reglementări legate de asistenţă tehnică, în vederea participării acestor ţări la 
negocieri şi implementarea rezultatelor DDA. UE încearcă să acorde această asistenţă tehnică 
astfel încât să răspundă nevoilor actuale ale acestor ţări. 

 
7. ACORDURI COMERCIALE ÎNCHEIATE DE UE CU ŢĂRI TERŢE 
ACORDURI COMERCIALE PREFERENŢIALE ÎNCHEIATE DE UE CU ŢĂRI TERŢE 
Acorduri comerciale preferenţiale, de tip „acorduri de comerţ liber”, sunt acele 

acorduri prin care părţile au procedat la acordarea reciprocă a unor concesii (reduceri/eliminări 
de taxe vamale de import, contingente tarifare etc.). În baza acestor acorduri, produsele de 
export originare dintr-o ţară beneficiază de facilităţi suplimentare de acces pe piaţa ţării 
partenere. 

Acordurile comerciale preferenţiale încheiate de UE sunt grupate astfel: 
• Spaţiul Economic European (SEE) 
• Acorduri de Stabilizare şi Asociere 
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• Sistemul de Preferinţe Comerciale Autonome (SPCA) 
• Acorduri de asociere euromediteraneene 
• Acorduri preferenţiale încheiate cu ţările din Africa 
• Acorduri preferenţiale încheiate cu ţările din America Latină 
 
ACORDURI COMERCIALE NEPREFERENŢIALE ÎNCHEIATE DE UE CU ŢĂRI  

TERŢE 
 Acorduri de cooperare economică şi comercială (nepreferenţiale) 
 Acest tip de acord implică nu doar prevederi comerciale, cum ar fi acordarea 

reciprocă a clauzei naţiunii celei mai favorizate, dar şi consultarea şi cooperarea în domeniile 
economic, ştiinţific şi tehnic. 

 Deoarece ele depăşesc limitele pur comerciale, baza juridică a acestor acorduri o 
constituie deopotrivă art. 133 TCE (113 CEE) şi 308 TCE (235 CEE), ultimul reglementând 
posibilitatea extinderii competenţelor comunitare. 

 Astfel de acorduri au fost semnate cu ţările arabe exportatoare de petrol şi cu cele din 
Pactul Andin (1984), cu China (1984), cu statele ASEAN (1980) etc. 

 Un model nou de acorduri de cooperare îl constituie cele încheiate în 1997-1998 cu 
Federaţia Rusă, Ucraina, Republica Moldova şi cu alte state din fosta CSI, care poartă numele 
de „Acorduri de parteneriat şi cooperare”. Fără a excede cu mult cooperarea clasică, ele conţin 
elemente de noutate, cum ar fi clauza de democratizare, care se regăseşte şi în Acordurile 
europene încheiate cu ţările din Europa Centrală şi de Est. O formă nouă de acord este 
reprezentată de „Acordul de stabilizare şi asociere”, care se situează, din punctul de vedere al 
conţinutului, între Acordul de parteneriat şi cooperare şi Acordul european, fără să stipuleze 
însă perspectiva aderării la UE. 

Acordurile comerciale preferenţiale încheiate de UE cu ţări terţe sunt grupate astfel: 
• Acord nepreferenţial încheiat cu Republica Moldova 
• Acorduri nepreferenţiale încheiate cu ţările din Oceania 
• Acorduri nepreferenţiale încheiate cu ţările din Orientul Mijlociu 
•  Acorduri nepreferenţiale încheiate cu ţările din America de Nord 
•  Acorduri nepreferenţiale încheiate cu ţările din America Latină 
•  Acorduri nepreferenţiale încheiate cu ţările din America Latină şi Centrală 
•  Acorduri nepreferenţiale încheiate cu ţările din Asia 
•  Acorduri nepreferenţiale încheiate cu ţările din fosta CSI 
 
ACORDURI DE ASOCIERE 
Acord de asociere 
 Baza juridică a acestui tip de acord o constituie, în principal, art. 310 TCE (238 CEE) 

care prevede dreptul Comunităţii Europene de a încheia acorduri cu state terţe prin care se 
stabileşte o asociere, acţiuni comune şi proceduri speciale de cooperare; 

 În practică, cele mai multe acorduri de asociere au şi componente comerciale (cum ar 
fi reduceri tarifare sau eliminarea restricţiilor cantitative), astfel încât baza lor juridică include şi 
art. 133 TCE, iar uneori, şi art. 308 TCE; 

 Pot fi distinse trei tipuri de Acorduri de asociere: 
– ca formă specială de asistenţă pentru dezvoltare (de exemplu, Acordurile de asociere 

încheiate de UE cu ţările din Africa, Pacific şi Caraibe sau cu ţările din bazinul Mării Mediterane); 
– ca etapă preliminară aderării; 
– ca substitut sau alternativă la statutul de membru al UE. (În acest scop a fost, iniţial, 

conceput Spaţiul Economic European între ţările CE şi cele din AELS, la 1.01.1984. O parte din 
statele AELS au aderat ulterior la UE – Suedia, Finlanda şi Austria). 
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România a avut acorduri de comerţ, preferenţiale şi nepreferenţiale, cu state situate în 
diferite zone geografice. Din momentul integrării în UE, România s-a retras din toate aceste acor-
duri, bucurându-se de statutul de stat membru, cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta. 

 
4.9. Caracteristicile contractelor comerciale internaţionale 

Legislaţia românească, precum şi dreptul comerţului internaţional reliefează următoarele 
caracteristici ale contractelor comerciale internaţionale: 

a) o caracteristică a contractelor, reieşită din însăşi definiţia lor, este comercialitatea, 
exprimată în conţinutul enunţiativ al faptelor şi actelor de comerţ exterior (vânzare, cumpărare, 
prestări servicii etc.), precum şi în calitatea de comerciant conferită persoanei fizice şi juridice 
de Registrul Comerţului odată cu validarea obiectului de activitate al societăţii comerciale 
înscris în statutul de înfiinţare (conform Legii 31/1991 privind societăţile comerciale şi Legii 
26/1991 privind Registrul Comerţului); 

b) internaţionalitatea (extraneitatea), determinată de stabilirea unor raporturi comerciale 
între parteneri din ţări diferite, sau executarea contractului pe o piaţă externă, ceea ce presupune 
încasarea de valută; 

c) teritorialitatea – pentru ca un contract să capete vocaţie internaţională, trebuie ca 
marfa ce face obiectul tranzacţiei să depăşească graniţa unei ţări; 

d) contractul este bilateral sau sinalagmatic în sensul că acesta creează obligaţii pentru 
ambele părţi (vânzătorul să livreze marfa, cumpărătorul să plătească preţul convenit); 

e) contractul este cu titlu oneros – fiecare parte urmăreşte obţinerea unui avantaj patri-
monial pentru prestaţia la care se obligă (vânzătorul obţine banii, cumpărătorul obţine marfa); 

f) contractul este comutativ – creează drepturi şi obligaţii cunoscute de fiecare parte încă 
de la încheierea lui; 

g) contractul este consensual – ia naştere prin simplul acord de voinţă al părţilor 
conform principiului libertăţii contractuale în limita legislaţiei în vigoare; 

h) contractul este biunivoc – în sensul că niciuna dintre părţi nu poate modifica clauzele 
convenite fără acordul celeilalte părţi; 

i) contractul este translativ de proprietate, locul şi momentul transferului de proprietate 
fiind reglementate diferit de legea aplicabilă contractului (de regulă, la momentul efectuării 
plăţii sau aşa cum convin părţile în contract). 

 
4.10. Condiţiile de validitate ale contractului comercial internaţional 

Conform legislaţiei civile în vigoare în România, condiţiile de validitate esenţiale ale 
acordului de voinţă firesc sunt: 

−  capacitatea părţilor; 
−  consimţământul părţilor; 
−  obiectul contractului; 
−  cauza contractului; 
−  forma contractului. 
Capacitatea părţilor. Codul civil, prin articolul 948, prevede, printre condiţiile 

esenţiale pentru validitatea unui contract, capacitatea de a contracta a persoanelor fizice sau 
juridice ce au calitatea de comerciant. Capacitatea de a încheia contracte reprezintă regula, 
incapacitatea reprezintă excepţia. Astfel, conform prevederilor art. 590 din Codul civil, nu pot 
încheia contracte „minorii, interzişii legali, debilii mintali”. 

Consimţământul părţilor este manifestarea hotărârii acestora de a încheia un act 
juridic. Consimţământul poate fi valabil exprimat, dacă emană de la o persoană cu 
discernământ. Sunt consideraţi ca lipsiţi de discernământ minorii sub 14 ani, interzişii 
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judecătoreşti (cei cărora prin sentinţe judecătoreşti li s-a interzis exercitarea unor drepturi pe 
anumite perioade, cei care se află sub semnul unor tulburări mintale vremelnice). Deci, 
contractele încheiate de asemenea persoane vor fi lipsite de validitate şi se va putea cere 
anularea lor în faţa instanţelor judecătoreşti. Consimţământul nu poate să fie viciat prin eroare 
(nonconcordanţă între marfa contractată şi cea livrată), violenţă (semnarea contractului sub 
ameninţare) şi dol-înşelăciune (încheierea contractului pe căi viclene). 

Obiectul contractului. Prin obiect al contractului vom înţelege, în general, prestaţiile la 
care se obligă părţile prin contract. Contractele de comerţ exterior, fiind contracte sinalagmatice, 
vor avea obiecte duble, fiecare parte fiind îndatorată să efectueze o anumită prestaţie (livrarea 
mărfii şi plata preţului). Pentru ca un contract să fie valabil încheiat, obiectul acestuia trebuie să 
îndeplinească anumite condiţii de validitate cerute imperativ de lege. Obiectul contractului 
trebuie să existe. Nu este imperativ necesar ca obiectul să existe la momentul încheierii 
contractului, el putând fi constituit şi în viitor. Un exemplu des întâlnit de contracte cu obiect în 
viitor este acela al contractelor de furnizare la bursă. Obiectul trebuie să fie determinat sau 
determinabil din punct de vedere calitativ, cantitativ şi valoare. Obiectul trebuie să fie posibil. 
Obiectul poate fi imposibil material (atunci când nu poate fi realizat de către nimeni) sau 
imposibil juridic (obligaţia de a ceda un drept care nu-ţi aparţine). Obiectul contractului trebuie 
să fie în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu morala socială. 

Cauza contractului. Prin aceasta se înţelege scopul urmărit de părţi la încheierea 
contractului. Pentru a fi valabilă, cauza trebuie să existe, să fie reală, să fie licita şi să fie morală 

Forma contractului. Aceasta exprimă modalitatea prin care se exteriorizează voinţa 
părţilor de a da naştere unui raport juridic, care poate fi scris sau verbal. 

Forma actelor juridice poate fi cerută de lege, atât ca o condiţie de validitate a acestora 
(forma cerută ad validitatem), cât şi ca o condiţie de probă (forma cerută ad probationem). 

În ceea ce priveşte contractele de comerţ exterior, acestea se încheie în mod obligatoriu 
în formă scrisă, cu toate că în practica internaţională există şi forma verbală a încheierii 
contractelor (gentleman agreement) între parteneri tradiţionali, de încredere. 

 
4.11. Încheierea şi executarea contractelor comerciale internaţionale 

Un aspect deosebit de important îl constituie determinarea locului şi momentului 
încheierii şi formării contractului, deoarece aceasta reprezintă data de la care încep să se 
calculeze termenele de intrare în vigoare şi de execuţie a contractului. Astfel, un contract se 
poate încheia prin două categorii de negocieri: 

− prin negocierea directă între subiecţii contractului – locul şi momentul intrării în 
vigoare a contractului fiind marcate de data, locul şi semnătura părţilor aflate „faţă în faţă” la 
masa tratativelor; 

− prin negocierea indirectă (inter absentes), când concluzionarea contractului se 
realizează prin corespondenţă, apărând două documente distincte, dar identice ca formă şi 
conţinut, fiecare dintre ele purtând semnătura părţilor şi împreună formând contractul, însă 
fiecare fiind emis în ţări şi la date diferite (data emiterii, data primirii, data poştei din ţara de 
expediţie, data poştei din ţara de destinaţie). Astfel, în funcţie de cine iniţiază tranzacţia, 
documentele ce formează contractul sunt: 

A. Oferta exportatorului şi acceptarea de ofertă a importatorului. 
B. Comanda importatorului şi confirmarea de comandă a exportatorului. 
Data care se ia în consideraţie este data ultimului document (acceptarea de ofertă sau 

confirmarea comandă).  
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4.12. Legea aplicabilă contractelor comerciale internaţionale 

Neexistând o lege universală, aplicabilă tuturor contractelor cu tentă de interna-
ţionalitate, obligaţiile vânzătorului şi ale cumpărătorului pot fi stabilite în baza principiului            
lex voluntatis. Aceasta constituie o normă conflictuală fundamentală potrivit căreia condiţiile de 
fond, mai puţin capacitatea părţilor, şi efectele obligaţionale ale contractului comercial 
internaţional sunt supuse legii desemnate de părţile contractante. Aceasta poate fi legea din ţara 
vânzătorului, sau cea din ţara cumpărătorului, sau cea dintr-o ţară terţă, completate cu norme 
decurgând din convenţii internaţionale, reguli şi uzanţe de interpretare uniformă a unor practici 
internaţionale. 

În majoritatea legislaţiilor se prevede că în cazul în care părţile nu fac uz de                        
lex voluntatis, contractului pe care îl semnează i se aplică legea ţării pe teritoriul căreia acesta a 
fost încheiat (lex loci actus). Unele legislaţii prevăd ca lege a contractului, legea din ţara 
vânzătorului (lex venditoris) sau legea din ţara unde se execută contractul (lex executiones). 

Se remarcă, în prezent, tendinţa de uniformizare a normelor de drept internaţional care 
guvernează comerţul între ţări, pentru a se evita, pe cât posibil, conflictele dintre legislaţiile 
naţionale. 

Dreptul aplicabil contractului de comerţ internaţional include întreg ansamblul de 
reglementări, normative dintr-un stat, şi nu un singur act normativ sau lege. Dreptul unui anumit 
stat este folosit de părţile contractante nu numai ca lex contractus, ci şi ca mijloc tehnico-juridic 
de a preciza conţinutul contractului. 

Lex contractus guvernează ansamblul operaţiilor juridice privind formarea, efectele, 
executarea şi stingerea obligaţiilor contractuale. Nu are ca obiect capacitatea părţilor, 
constituirea de drepturi reale, forma exterioară a actului juridic. Capacitatea fiecărei părţi 
contractuale este stabilită de legea sa naţională (lex partial). Condiţiile de formă ies de sub 
incidenţa lui lex contractus, legislaţiile naţionale reglementând prin dispoziţii de drept material 
cu caracter imperativ întocmirea unui înscris, iar într-un număr mai redus de state se admite 
acordul de voinţă pe cale verbală. Constituirea de drepturi reale cade sub incidenţa lui                    
lex rei sitae sau legea locului unde se găseşte marfa. În conformitate cu tendinţa de uniformizare 
a normelor internaţionale cu privire la contractul de comerţ internaţional este folosirea de 
norme, uzanţe şi tipuri de contracte elaborate de organisme internaţionale: reguli şi principii 
uniforme, contracte model de adeziune; contracte-tip; condiţii generale de livrare (exemplu: 
INCOTERMS, elaborate de Camera Internaţională de Comerţ din Paris). 

 
4.13. Riscuri în tranzacţiile economice internaţionale 

O caracteristică esenţială a comerţului internaţional o constituie riscul şi incertitudinea, 
determinate de o serie de factori de natură comercială sau necomercială (situaţia economică şi 
politică, politicile comerciale, varietatea mediului legal, situaţia conjuncturală, cultura, diversi-
tatea intermediarilor, politicile financiar-valutare, distanţele geografice, tradiţiile, religiile etc.). 

Riscurile apărute pe parcursul unei afaceri internaţionale pot fi previzibile sau 
imprevizibile, asigurabile sau neasigurabile. Tehnicile de acoperire a acestora sunt diverse şi 
depind în mare măsură de calitatea negociatorilor, de poziţia lor (puternică, sau slabă), de forma 
de comercializare abordată (vânzare-cumpărare prin licitaţii, burse, compensaţii, leasing etc.), 
de natura produselor (materii prime, bunuri de larg consum, instalaţii complexe etc.), mediul 
economico-politic, legislativ, conjunctural, situaţia financiar-valutară, evoluţia preţurilor, 
cursurilor valutare, dobânzilor, comisioanelor intermediarilor etc. Riscurile pot fi politice, 
economice, comerciale etc. 
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Riscurile comerciale pot fi clasificate astfel: 
1) riscuri înaintea comenzii (modificare catalog); 
2) riscuri între comandă şi expediţie: 
− riscul de creştere a preţului (risc economic); 
− riscuri comerciale, cauzate de politicile comerciale ale statelor (tarifare, netarifare); 
− riscuri politice (embargo, războaie, exproprieri, naţionalizări); 
− riscuri de fabricaţie (tehnologice, aprovizionare, calitate); 
− riscuri de nerestituire a avansului; 
− riscuri de transport – conform INCOTERMS (tarife, expediţie, manipulare, ambalaj); 
3) riscuri apărute după expediţie: 
− riscuri de neplată (verificarea bonităţii si solvabilităţii clienţilor); 
− riscul valutar (tehnici de consolidare valutară); 
− riscul de pierdere, avarie (asigurare marfă); 
− riscul de preţ (tehnici de escaladare a preţului); 
− riscul de transfer valutar în moneda contractată; 
− riscul de rambursare credit; 
− riscuri de rea-credinţă. 
Aceste riscuri se pot acoperi prin: 
− includerea în contract a unor clauze asiguratorii de preţ, de calitate a mărfii, de 

consolidare valutară, care vor conduce la reglarea efectelor cauzate de producerea riscului prin 
neexecutarea obligaţiei stipulate în contract; 

− eliberarea scrisorilor de garanţii emise atât de vânzător, cât şi de cumpărător, care vor 
fi executate de partea vătămată când cealaltă nu şi-a îndeplinit obligaţia; 

− asigurarea riscului (de marfă, de transport) prin emiterea poliţelor de asigurare care 
vor desdăuna pe cel vătămat în cazul apariţiei unei avarii. 

Aceste riscuri pot fi previzibile sau nu, ele ţin de activitatea economică (care business) 
sau ţin de mediul în care îşi desfăşoară activitatea partenerii (riscuri externe, politice, 
contractuale, conjuncturale – environmental risks). 

Partenerii de contract trebuie să aibă capacitatea de a identifica, de a evalua riscul şi de a 
introduce în contract clauze asiguratorii pentru acoperirea acestuia, astfel ca derularea 
contractului să se desfăşoare în condiţii de securitate şi avantaj reciproc. 
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5.1. SCRISOARE DE PRIMIRE ÎN PRACTICĂ 

 
 
Nr_______din_____________                    

 
 
 
 

Către, 
 

________________________________________________________ 
 

Prin prezenta vă rugăm să fiţi de acord ca studenţi sau masteranzi ai Universităţii Spiru 
Haret să efectueze stagiul de practică în instituţia/compania dumneavoastră.  

Stagiul de practică se efectuează în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/64176 
„Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi”, finanţat prin Fondul Social European – 
POSDRU. 

Pentru desfăşurarea în condiţiile legii a stagiului de practică, vă rugăm să acceptaţi 
încheierea unei Convenţii-cadru care să reglementeze parteneriatul dintre instituţia/compania 
dumneavoastră şi Universitatea Spiru Haret. 

Vă mulţumim pentru colaborare. 
 

Rector, 
 
 

______________________________ 
 
 
 

De accord, 

___________________ 
 (Reprezentant legal) 

 
_____________________________ 

 (semnătura şi ştampila) 
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Nr_______din_____________                                 
 
 

5.2. CONVENŢIE-CADRU 
 

încheiată în data de _______________ 
privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă 

şi de masterat 
 

Prezenta Convenţie-cadru, întocmită în conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a 
stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a 
Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii 
universitare de licenţă sau masterat, se încheie între: 

 
UNIVERSITATEA SPIRU HARET, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bd. Tineretului, nr. 
1, sector 4, România, telefon 021/3121869, 021/3140075, 021/3140076, 021/3112947, 
074519702, fax 021/3177005, 021/3149525, poştă electronică (e-mail): 
rectorat@spiruharet.ro, cu codul de identificare fiscală 14871616, reprezentată legal prin 
conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea, în calitate de Rector, denumită în continuare Organizator 
de practică, pe de o parte  
 
şi 
________________________________________________________________________, cu 
sediul în ________________                                        , telefon ____________, fax 
_______________, poştă electronică (e-mail) _________________________, cu codul de 
identificare_____________________________________________, reprezentată legal de                
_______________________în calitate de____________________denumită în continuare 
Partener de practică, pe de altă parte 
 
şi  
 
Student/masterand – conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei Convenţii-cadru, 
denumit în continuare Practicant. 
 
ART. 1 
Obiectul Convenţiei-cadru 
(1) Convenţia-cadru stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică 
efectuat de practicant în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, 
spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.  
(2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor 
profesionale menţionate în Portofoliul de practică – Anexa 1, parte integrantă a prezentei 
Convenţii-cadru.  
 

mailto:rectorat@spiruharet.ro


 

(3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de practică sunt descrise în prezenta 
Convenţie-cadru şi în Portofoliul de practică – Anexa 1, parte integrantă a prezentei 
Convenţii-cadru. 
(4) Prezenta Convenţie-cadru se încheie pentru un număr de______ practicanţi de la Facultatea 
__________________________________Specializarea______________________________ 
 
ART. 2 
Locul desfăşurării stagiilor de practică şi statutul practicantului 
(1) Stagiile de practică se desfăşoară, după caz, la sedii ale partenerului de practică sau la alte 
locaţii stabilite de acesta, în funcţie de specificul practicii de specialitate. 
(2) Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de practică, student/masterand al 
organizatorului de practică. 
 
ART. 3 
Durata şi perioada desfăşurării stagiilor de practică 
(1) Un stagiu de practică are durata de ___ zile lucrătoare a___ore/zi.  
(2) Perioada desfăşurării stagiilor de practică este de la__________ până la ____________. 
 
ART. 4 
Plata şi obligaţiile sociale 
(1) Stagiul de practică (se bifează situaţia corespunzătoare): 
  Se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de 
prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. 

Nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă. 
 Se efectuează în cadrul unui proiect finanţat prin Fondul Social European – POSDRU, 
în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/64176 „Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi”. 

Se efectuează în cadrul proiectului/programului......................... 
Se efectuează în cadrul programului de practică obligatorie a studentului. 

(2) În cazul angajării ulterioare a practicantului, perioada stagiului de practică nu va fi 
considerată ca vechime în muncă în situaţia în care Convenţia-cadru nu se derulează în cadrul 
unui contract de muncă. 
(3) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu excepţia 
cazului în care are statut de angajat al acestuia. 
(4) Partenerul de practică poate totuşi acorda practicantului o indemnizaţie, gratificare, primă 
sau avantaje în natură, specificate la art. 12 (1). 
 
ART. 5 
Responsabilităţile practicantului 
(1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul 
de lucru stabilit şi să execute activităţile indicate de tutore în conformitate cu Portofoliul de practică 
– Anexa 1, parte integrantă a prezentei Convenţii-cadru, în condiţiile respectării cadrului legal 
cu privire la volumul şi dificultatea acestora.  
(2) Pe durata stagiului de practică, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al 
partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului 
de practică îşi rezervă dreptul de a exclude practicantul de la stagiul de practică, după ce în 
prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat 
organizatorul de practică.  
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(3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care 
şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de 
practică.  
(4) Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în 
timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ 
sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului 
partener de practică. 
 
ART. 6 
Responsabilităţile partenerului de practică 
(1) Partenerul de practică va stabili un număr de ………… tutori pentru stagiul de practică, 
selectaţi dintre salariaţii sau colaboratorii proprii ale căror obligaţii sunt menţionate în 
Portofoliul de practică – Anexa 1, parte integrantă a prezentei Convenţii-cadru. 
(2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic 
supervizor – coordonator al stagiului de practică pentru ca acesta să ia toate măsurile necesare 
ca practicantului respectiv să i se aplice, dacă este cazul, sancţiuni conform regulamentului de 
organizare şi funcţionare al organizatorului de practică. 
(3) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practică are obligaţia de a face 
practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru 
sănătatea în muncă a practicantului, securitatea acestuia, precum şi pentru comunicarea 
regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale. 
(4) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului mijloacele necesare 
pentru dobândirea competenţelor precizate în Portofoliul de practică – Anexa 1, parte 
integrantă a prezentei Convenţii-cadru. 
(5) Partenerul de practică are obligaţia de a asigura practicantului accesul liber la serviciul de 
medicina muncii, pe durata derulării stagiului de practică. 
 
ART. 7 
Responsabilităţile organizatorului de practică 
(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic, supervizor – coordonator al 
stagiului de practică – responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării 
stagiului de practică. Cadrul didactic supervizor – coordonator al stagiului de practică 
împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc ca tematică de practică şi 
competenţe profesionale care fac obiectul stagiului de practică pe cele prevăzute în Manualul-
Ghid de practică. 
(2) În cazul în care derularea stagiului de practică nu este conformă cu angajamentele luate de 
către partenerul de practică în cadrul prezentei Convenţii-cadru, conducătorul instituţiei de 
învăţământ superior, organizatoare de practică, poate decide întreruperea stagiului de practică 
conform Convenţiei-cadru, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de 
practică. 
(3) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică, organizatorul de practică va acorda 
practicantului numărul de credite specificat în prezenta Convenţie-cadru, credite care vor fi 
înscrise şi în Suplimentul la diplomă, potrivit reglementărilor Europass (Decizia 
2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului). 
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ART. 8 
Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică 
Organizatorul de practică desemnează cadrul didactic supervizor – coordonator al fiecărui stagiu de 
practică, iar partenerul de practică desemnează tutorii ce vor avea responsabilitatea activităţii 
desfăşurate de practicant pe durata stagiului de practică. Datele de identificare şi de contact ale 
tutorilor sunt prevăzute în Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei Convenţii-cadru. 
 
ART . 9 
Evaluarea stagiului de practică prin credite transferabile 
Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică 
este de ..................... conform Planului de învăţământ al organizatorului de practică. 
   
ART. 10 
Raportul privind stagiul de practică 
 (1) În timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor – 
coordonator al stagiului de practică vor evalua practicantul în permanenţă, pe baza unei fişe 
de observaţie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, 
cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului 
de practică (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea 
regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc.). 
(2) La finalul stagiului de practică, tutorele completează Fişa de evaluare poststagiu de 
practică, raport realizat pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor de către 
practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul 
didactic supervizor – coordonator al stagiului de practică. 
(3) Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicantul are obligaţia să prezinte 
caietul de practică, ce va cuprinde: 
    – denumirea modulului de pregătire; 
    – competenţe exersate; 
    – activităţi desfăşurate pe perioada stagiului de practică; 
    – observaţii personale privitoare la activitatea depusă. 
  
ART. 11 
Sănătatea şi securitatea în muncă. Protecţia socială a practicantului 
Sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi protecţia socială a practicantului sunt asigurate în 
conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare la data semnării prezentei Convenţii-
cadru. 
     
ART. 12 
Condiţii facultative de desfăşurare a stagiului de practică 
(1) Partenerul de practică poate acorda practicantului indemnizaţii, gratificări, prime sau 
avantaje în natură, inclusiv accesul la cantina sa. 
(2) Alte precizări: Se vor acorda subvenţii primilor 10% dintre participanţii la stagiile de 
practică organizate în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/64176 „Studenţi practicieni – 
studenţi activi şi integraţi”, aceştia fiind selectaţi în ordinea descrescătoare a mediei generale 
a anilor universitari anteriori. 
 



 

 
 
ART. 13 
Clauze speciale 
(1) Partenerul de practică utilizează în activitatea sa convenţii de confidenţialitate a datelor: 
 DA             NU. 
(2) Dacă partenerul de practică utilizează în activitatea sa convenţii de confidenţialitate a 
datelor, acesta pune la dispoziţia organizatorului de practică modelul de convenţie de 
confidenţialitate a datelor pentru a fi multiplicat şi distribuit către partenerul de practică 
respectiv spre a fi completat şi semnat de către practicanţi. 
 
ART. 14 
Prevederi finale 
(1) Prezenta Convenţie-cadru se completează cu dispoziţiile legale în vigoare aplicabile la 
data încheierii sale. 
(2) Prezenta Convenţie-cadru se completează prin acte adiţionale semnate de ambele părţi.     
 
 
Redactată în patru exemplare, dintre care unul pentru AM POSDRU,                 
la data de _______________ 

 
 
 
 
 

Organizator de practică, Partener de practică, 
Reprezentat legal  

Rector 
Reprezentat legal  
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Nr_______din_____________                             
 

5.3. FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA STAGIUL DE PRACTICĂ 
 

Studentul/masterandul________________________________________________, (denumit 
în continuare practicant), CNP _________________, data naşterii ___________, locul naşterii 
____________, cetăţean __________, posesor CI/BI seria____ nr. ___________, eliberat la 
data de ______________, de către _________________________________, posesor paşaport 
(dacă este cazul) seria____ nr. _____________, eliberat la data de ______________, de către 
_______________________________, posesor permis de şedere (dacă este cazul) seria ____  
nr. _____________, eliberat la data de ______________, de către _____________________,  
cu domiciliu stabil în localitatea _____________  str. ________________________, nr. ____, 
bl. ____, sc. ___, et.___, sector/judeţ _________, adresa unde voi locui pe durata desfăşurării 
stagiului de practică localitatea ____________ str. ________________________, nr.___, 
bl.____, sc.____, et.___, sector/judeţ __________, ţară ______________ înscris în anul 
universitar _________, la Universitatea Spiru Haret, Facultatea _______________________, 
Specializarea _________________________________________, seria _____, grupa _____, 
e-mail ___________________________, telefon ________________.    

vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la stagiul de practică derulat în baza proiectului  
POSDRU/90/2.1/S/64176 „Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi” finanţat prin Fondul 
Social European – POSDRU. 

Vă informez că optez pentru:  
 identificarea personală a instituţiei/ companiei în cadrul căreia voi efectua stagiul de practică:  

denumire ______________________________________, cod fiscal ___________________, 
localitate __________________, str. ____________________________________________,  
nr. ____, sector/judeţ _______________, persoană de contact _________________________, 
telefon ___________________, e-mail _______________________________________ 

 stabilirea instituţiei/ companiei la care voi efectua stagiul de practică de către  Universitatea Spiru 
Haret. 

Declar că îmi asum responsabilităţile practicantului stabilite prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de 
organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă 
şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul 
programelor de studii universitare de licenţă sau masterat a Universităţii Spiru Haret 
(Informaţii suplimentare se găsesc pe site-ul www.studentipracticieni.ro). Declar că nu m-am 
înregistrat să efectuez stagiul de practică în cadrul altui proiect finanţat din Fondul Social 
European – POSDRU. 

Declar că sunt de acord să semnez convenţia de confidenţialitate a datelor la care voi avea 
acces, la solicitarea partenerului de practică, dacă acesta utilizează în activitatea sa o 
asemenea convenţie.  

Declar că sunt de acord ca datele mele cu caracter personal (date personale de identificare 
şi date privind rezultatele şcolare înaintea, în timpul şi după finalizarea proiectului) să fie 
utilizate şi prelucrate, în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/64176  „Studenţi practicieni – 
studenţi activi şi integraţi” finanţat prin Fondul Social European – POSDRU, în conformitate 
cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date.  

Am luat la cunoştinţă că opozabilitatea mea la utilizarea datelor mele cu caracter personal 
o pot anunţa în scris Universităţii Spiru Haret. 

 
    Data                     Semnătura, 

___________________                    ___________________ 
 

http://www.studentipracticieni.ro/
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Nr_______din_____________                                 
 

5.4. CONTRACT DE PRACTICĂ 
 

privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de 
licenţă sau masterat, organizate şi derulate în cadrul Proiectului 

POSDRU/90/2.1/S/64176 „Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi” 
 
 
Prezentul contract  de practică se încheie între: 
 
UNIVERSITATEA SPIRU HARET – Facultatea ……………………..………................…, 
specializarea …………………………………………………………………………………. 
cu sediul în localitatea ………………, strada ………………………………..……….., nr…...,  
judeţul/sector ……….…, telefon …….….…., fax .….……,                        
e-mail:…..…………………………. reprezentată legal de dl/d-na 
…………………………………….……….. , în calitate de Decan al facultăţii – denumită în 
continuare Organizator de practică, 
 
şi  
 
Studentul/masterandul________________________________________________________, 
CNP ____________________, data naşterii ____________, locul naşterii _______________, 
cetăţean ___________, posesor CI/BI seria____ nr. _____________, eliberat la data de 
______________, de către __________________________________, posesor paşaport (dacă 
este cazul) seria____ nr. _____________, eliberat la data de ______________, de către 
____________________________________, posesor permis de şedere (dacă este cazul) seria 
____ nr. __________, eliberat la data de ___________, de către _____________________,  
cu domiciliul stabil în localitatea _______________  str. ____________________________, 
nr. ____, bl. _____, sc. _____, et.____, sector/judeţ ___________, adresa unde voi locui pe 
durata desfăşurării stagiului de practică localitatea ________________ str. 
______________________________________, nr.___, bl.____, sc.____, et.___, sector/judeţ 
__________, înscris în anul universitar ____________, seria _____, grupa _____, e-mail 
___________________________, telefon ________________  
denumit în continuare Practicant. 
 
ART. 1 
Obiectul contractului 
(1) Efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau 
masterat, organizate şi derulate în cadrul Proiectului POSDRU/90/2.1/S/64176 „Studenţi 
practicieni – studenţi activi şi integraţi” 
 
 
 



 

 173

 
ART. 2 
Desfăşurarea stagiului de practică  
 (1) Stagiul de practică se desfăşoară, după caz, la sediul partenerului de practică nominalizat 
de practicant în Fişa de înscriere la stagiul de pregătire practică sau la sediul partenerului de 
practică stabilit de facultate, în funcţie de specificul practicii de specialitate. 
(2) Stagiul de practică se desfăşoară conform Planului de învăţământ al facultăţii. 
(3) Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de practică, student/masterand al orga-
nizatorului de practică. 
 
ART. 3 
Obligaţiile organizatorului de practică 
(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic, supervizor – coordonator al 
stagiului de practică – responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării 
stagiului de practică. Cadrul didactic supervizor – coordonator al stagiului de practică 
împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc ca tematică de practică şi 
competenţe profesionale care fac obiectul stagiului de practică pe cele prevăzute în Manualul-
Ghid de practică. 
(2) În cazul în care derularea stagiului de practică nu este conformă cu angajamentele luate de către 
partenerul de practică în cadrul prezentei Convenţii-cadru, conducătorul instituţiei de învăţământ 
superior, organizatoare de practică, poate decide întreruperea stagiului de practică conform 
Convenţiei-cadru, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de practică. 
(3) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică, organizatorul de practică va acorda 
practicantului numărul de credite specificat în prezenta Convenţie-cadru, credite care vor fi 
înscrise şi în Suplimentul la diplomă, potrivit reglementărilor Europass (Decizia 
2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului). 
(4) Organizatorul de practică va acorda o subvenţie de practică în valoare de 430 lei, 
practicantului semnatar al prezentului contract, dacă acesta s-a clasificat în anii de studiu 
anteriori în primii 10%, în ordinea mediilor descrescătoare, din totalul studenţilor selectaţi în 
grupul-ţintă al Proiectului POSDRU/90/2.1/S/64176 „Studenţi practicieni – studenţi activi şi 
integraţi”. 
(5) Organizatorul de practică va acorda un premiu în bani sau în lucrări de specialitate, 
practicantului semnatar al prezentului contract, dacă acesta a fost selecţionat de Comisia de 
evaluare a celor mai bune idei de îmbunătăţire a activităţii organizatorului de practică, în 
conformitate cu metodologia de concurs elaborată în cadrul Proiectului 
POSDRU/90/2.1/S/64176 „Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi”. 
 
ART. 4 
Obligaţiile practicantului 
(1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul 
de lucru stabilit şi să execute activităţile indicate de tutore.  
(2) Pe durata stagiului de practică, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al 
partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului 
de practică îşi rezervă dreptul de a exclude practicantul de la stagiul de practică, după ce în 
prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat 
organizatorul de practică.  
(3) Prezenţa practicantului la stagiul de practică organizat şi desfăşurat în cadrul Proiectului 
POSDRU/90/2.1/S/64176 „Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi” este obligatorie. 
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(4) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a 
însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.  
(5) Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în timpul 
stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le 
publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică. 
(6) Practicantul care a nominalizat partenerul de practică în Fişa de înscriere la stagiul de 
pregătire practică va efectua toate demersurile necesare pentru încheierea Convenţiei-cadru 
între Universitatea Spiru Haret şi partenerul de practică ales. 
 
ART . 5 
Evaluarea stagiului de practică  
(1) În timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor – 
coordonator al stagiului de practică vor evalua practicantul în permanenţă, pe baza unei fişe 
de observaţie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, 
cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului 
de practică (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea 
regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc.). 
(2) La finalul stagiului de practică, tutorele completează Fişa de evaluare poststagiu de 
practică, raport realizat pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor de către 
practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul 
didactic supervizor – coordonator al stagiului de practică. 
(3) Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicantul are obligaţia să prezinte 
caietul de practică, ce va cuprinde: 

– denumirea modulului de pregătire; 
– competenţe exersate; 
– activităţi desfăşurate pe perioada stagiului de practică; 
– observaţii personale privitoare la activitatea depusă. 

(4) Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de 
practică este conform Planului de învăţământ al organizatorului de practică. 
     
ART. 6 
Prevederi finale 
(1) Prezentul Contract se completează cu dispoziţiile legale în vigoare aplicabile la data încheierii 
sale. 
(2) Prezentul Contract se poate modifica prin acte adiţionale semnate de ambele părţi.     
 
 
Redactat la data de _______________, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte din 
contract şi un exemplar pentru  AM POSDRU  
 
 
 
           DECAN,                STUDENT, 
 
_____________________      _____________________ 
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5.5. CONVENŢIE DE CONFIDENŢIALITATE 
 

  
 I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
1. …………….……………………………., cu sediul în ........................................, partener 
de practică, reprezentată prin .................................., în calitate de Tutore (persoană care are 
responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică) 
şi 
2. .................................., domiciliat (ă) în ........................, identificat(ă) cu ............, eliberat la 
data de .............. de ................., student al Facultăţii de …………………………………… din 
cadrul Universităţii Spiru Haret, în calitate de Practicant. 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
Art.1. Având în vedere specificul activităţilor desfăşurate de către Practicant în temeiul 
Convenţiei-cadru încheiată în data de………….................., privind efectuarea stagiului de 
practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, între 
Universitatea Spiru Haret (Organizator de practică), ............................. (Partener de practică) 
şi Practicant, părţile contractante recunosc că păstrarea secretului referitor la datele şi 
informaţiile la care are acces Practicantul constituie o obligaţie a acestuia, care trebuie 
respectată şi după încetarea Convenţiei-cadru. 
 
Art. 2. Clauze de confidenţialitate  
1) Informaţiile pe care le obţine Practicantul ca efect al efectuării stagiului de practică sunt 
strict confidenţiale.  
2) Sunt confidenţiale următoarele informaţii, date şi documente de care Practicantul  a luat 
cunoştinţă:  

•  situaţia financiară;  
 •  proiectele şi programele; 
 •  produsele /serviciile/clientela;  
 •  licenţele sau brevetele de invenţie;  
 •  rezultatele activităţii de cercetare/proiectare;  
 •  structura băncii de date;  
3) Practicantul are dreptul să dezvăluie informaţii sau date, ori poate pune la dispoziţie 
documente din domeniile sus-menţionate numai persoanelor implicate în executarea 
obligaţiilor de serviciu care au legătură cu ele sau acelor persoane pentru care se dă aprobare 
în scris de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Art. 3. Semnificaţia termenului „divulgare” 
„Divulgare”, în sensul prezentei Convenţii de confidenţialitate, semnifică dezvăluirea către un 
terţ, persoană fizică sau juridică, a datelor şi informaţiilor, prevăzute exemplificativ în             
art. 2, alin. (2), precum şi a oricăror alte date şi informaţii care pot prejudicia în orice fel, 
direct sau indirect, Organizatorul de practică, indiferent de scopul în care acestea sunt 
utilizate. 
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„Divulgare”, în sensul prezentului contract, semnifică şi utilizarea nemijlocită de către 
Practicant a unor asemenea date şi informaţii într-o activitate proprie. 
 
III. OBLIGAŢIILE PRACTICANTULUI 
(1) Având în vedere ca Practicantul desfăşoară o activitate în virtutea căreia ia cunoştinţă 
despre date şi informaţii referitoare la aspecte complexe privind activitatea curentă a 
partenerului de practică, Practicantul se obligă să nu divulge asemenea date şi informaţii sau 
alte materiale întocmite în baza unor asemenea date sau informaţii. 
(2) Pe durata prezentului contract, Practicantul are următoarele obligaţii:  
• să nu copieze, multiplice, distribuie, dezvăluie, total sau parţial, niciunei alte persoane, 
fizice sau juridice, informaţiile confidenţiale sau aspecte legate de acestea;  
• să nu permită terţilor accesul la informaţiile confidenţiale.  
 
(3) Practicantul se obligă ca, timp de 5 (cinci) ani de la data încetării convenţiei-cadru de 
practică, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, datelor şi documentelor cu care a luat 
contact  în cursul efectuării stagiului de practică. 
 
IV. DURATA CONTRACTULUI 
Obligaţiile asumate de către Practicant prin prezentul contract îşi produc efectele pe tot 
parcursul derulării Convenţiei-cadru de practică, precum şi pe  o perioadă de 5 (cinci) ani de 
la data încetării acesteia. 
 
V. RĂSPUNDEREA PRACTICANTULUI 
Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către Practicant, cu intenţie sau din culpă, angajează 
răspunderea acestuia pentru prejudiciul cauzat Organizatorului de practică, în condiţiile legii. 
  
VI. DISPOZIŢII FINALE 
Prezentul contract a fost semnat astăzi, .................. , în ......... exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 
 
   
 
 
 
     TUTORE,                    PRACTICANT, 
............................      .............................. 
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Tutore  
.............................  

  
  
 Student 
 ............................... 

 
                                                  

                                        
 
 
 
 

Bucureşti 
2010 
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CUPRINS 
 
 
 
 

1. Cadrul general de organizare a stagiului de practică  
 

 

2. Tematica, obiectivele şi competenţele dobândite în cadrul  
     stagiului de practică  
 

 

3. Prezentarea generală a partenerului de practică   
3.1. Profilul  de  activitate,  statutul  juridic,  dimensiunea   
      şi  complexitatea activităţii   
        

 

3.2. Obiectivele de dezvoltare şi modernizare ale partenerului de practică 
 

 

3.3. Sistemul actual de management  
 

 

3.4. Fluxul operaţiunilor necesare pentru produsele şi/sau serviciile oferite 
 

 

4. Descriere de ansamblu a stagiului de practică  
 

 

5. Fişa de observaţie/evaluare a studentului de către tutore/cadru didactic 
    coordonator practică specializare  
 

 

6. Fişa de evaluare poststagiu de practică   
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1. CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE  

A STAGIULUI DE PRACTICĂ 
 
În sensul Legii 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor şi al Ordinului ministrului 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.3955/12.06.2008, privind cadrul general de organizare a 
stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat, termenii şi 
noţiunile folosite au următoarele semnificaţii: 

a) Stagiu de practică – activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul 
de învăţământ. 

b) Organizator de practică – facultatea a cărei specializare este implicată în 
implementarea proiectului. 

c) Partener de practică – instituţia care desfăşoară o activitate în corelaţie cu 
specializarea, astfel cum este prevăzută aceasta în planul de învăţământ, şi poate asigura 
procesul de instruire practică a studenţilor. 

d) Practicant – studentul care desfăşoară activităţile practice. 
e) Cadru didactic supervizor – persoana desemnată de organizatorul de practică, ce 

asigură planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică. 
f) Tutore – persoana desemnată de partenerul de practică să asigure condiţiile de 

desfăşurare a stagiului de practică. 
g) Convenţie-cadru privind efectuarea stagiului de practică – acordul încheiat între 

facultate, partenerul de practică şi practicant. 
h) Student coordonator grup de lucru  – studentul angrenat în stagiul de practică şi 

delegat să realizeze o comunicare eficientă între tutore, cadrul didactic coordonator şi grupul 
de studenţi aflaţi în stagiul de practică. 

i) Stagiul de practică al studenţilor se va desfăşura în conformitate cu prevederile planului 
de învăţământ al fiecărei specializări implicate în implementarea proiectului. 

j) Practica se va desfăşura în cadrul unor instituţii publice sau private cu domeniul de 
activitate corespunzător specializărilor implicate în implementarea proiectului astfel încât să 
permită acestora o documentare corespunzătoare în domeniile precizate în planul de 
învăţământ. 

k) Instructajul de practică pentru studenţii de la cursurile de zi va avea loc în 
săptămâna premergătoare începerii stagiului de practică, sălile în care se va desfăşura 
instructajul urmând a fi afişate la avizier. 

l) Studenţii încadraţi (salariaţi) într-o instituţie publică sau privată pot efectua stagiul 
de practică în instituţia  în care lucrează,  în domeniul precizat în planul de învăţământ şi în 
condiţiile prevăzute în manualul de practică.  

m) Fiecare grupă de studenţi va fi sub îndrumarea unui cadru didactic 
coordonator/supervizor şi a unui tutore (din partea instituţiei – partener de practică). 

n) Programul zilnic de desfăşurare a practicii este de  6 ore  în fiecare zi lucrătoare. 
o) În urma documentării practice, studenţii vor completa caietul de practică, cuprin-

zând tratarea problemelor cuprinse în programa analitică de practică. 
p) La încheierea practicii, studenţii vor solicita semnătura reprezentantului legal al 

partenerului de practică, ştampila, semnătura şi calificativul acordat de tutore.  
r) Colocviul de practică va consta în susţinerea şi argumentarea informaţiilor 

cuprinse în caietul de practică şi prezentarea fişei de evaluare poststagiu, care va cuprinde 
calificativul  acordat de  către tutore. 

s) Prezentele prevederi, cât şi tematica de practică şi conţinutul Caietului de practică 
vor fi comunicate în detaliu studenţilor la instructajul de practică, fiecare cadru didactic 
supervizor fiind dator să urmărească respectarea lor. 
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2. TEMATICA, OBIECTIVELE ŞI COMPETENŢELE DOBÂNDITE  

ÎN CADRUL STAGIULUI DE PRACTICĂ 
 
Stagiul de practică  va viza următoarele aspecte:  
• statutul societăţii/instituţiei unde studentul efectuează practica de specialitate;  
• obiectul de activitate al firmei/instituţiei;  
• organigrama firmei/instituţiei; 
• cunoaşterea concretă a modului de desfăşurare a practicii profesiunii asociate 
specialistului în marketing în cadrul firmei/instituţiei;  
• formarea prin efort direct, sistematic şi dirijat a concepţiei proprii de înţelegere, 
judecare, utilizare şi valorificare a informaţiilor necesare deciziilor privind strategia de 
marketing, implementarea pe piaţă a activităţilor comerciale şi de producţie;   
•  concretizarea prin efort propriu, pe răspunderea studentului, a lucrărilor practice 
specifice de sinteză şi analiză a activităţii de marketing; 
•  utilizarea sistemului informatic al firmei în realizarea tuturor activităţilor necesare 
implementării;  
•  identificarea, colectarea şi prelucrarea de informaţii cu privire la activităţile, 
fenomenele şi procesele specifice domeniului de activitate al firmei; 
• capacitatea de a utiliza cunoştinţele acumulate în situaţii noi, nepredictibile şi 
complexe; 
• spirit de iniţiativă în rezolvarea problemelor practice; 
• generalităţi referitoare la resursele firmei/instituţiei şi la rezultatele activităţii, tehnici 
de organizare folosite în firmă (proiectarea şi formarea structurii organizaţionale, tipuri 
de structuri organizatorice) ; 
• familiarizarea cu activitatea specifică de cercetare şi prospectare a pieţei firmei 
(tehnici de analiză a conjuncturii pieţei, evaluarea dimensiunilor pieţei); 
• familiarizarea cu principalele aspecte privind implementarea mixului de marketing 
la nivelul firmei: 
−  produsul (particularităţi, politica de produs, strategii de produs, ciclul de viaţă al 

produsului) ; 
−  preţul (factori care influenţează preţul, strategii de preţ) ; 
−  promovarea (publicitate, promovarea directă a vânzărilor, târguri şi expoziţii, relaţii 

publice, promovarea pe internet, sponsorizări etc.) ; 
−  distribuţia (canale de distribuţie, sistemul informaţional logistic); 
• aprofundarea aspectelor referitoare la cercetările de marketing, cantitative şi 
calitative, necesare în activitatea firmei; 
•  aprofundarea aspectelor referitoare la planificarea strategică în marketing la nivelul 
firmei/instituţiei în cauză. 
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3. PREZENTAREA PARTENERULUI DE PRACTICĂ*)1 
 
3.1. Profilul  de  activitate,  statutul  juridic,  dimensiunea  şi  complexitatea  activităţii  
3.2. Obiectivele de dezvoltare şi modernizare ale partenerului de practică 
3.3. Sistemul actual de management 
3.4. Fluxul operaţiunilor necesare pentru produsele şi/sau serviciile oferite 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
*) Această secţiune a Caietului de practică trebuie să reflecte activitatea efectivă de practică a studentului şi este 
obligatorie anexarea de materiale justificative (documente elaborate pe perioada  practicii). 
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4. DESCRIERE DE ANSAMBLU A STAGIULUI DE PRACTICĂ 

 
Se va completa de către student: locul de desfăşurare, activităţile desfăşurate, precum 

şi actele întocmite. 
ATENŢIE: 
Această parte a caietului de practică reflectă activitatea efectivă din stagiul de  practică 

a studentului. 
Este obligatorie anexarea de materiale justificative (documente elaborate şi/sau 

utilizate pe perioada  stagiului de  practică). 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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5. FIŞĂ DE OBSERVAŢIE/EVALUARE A STUDENTULUI DE CĂTRE 
TUTORE/CADRU DIDACTIC COORDONATOR PRACTICĂ SPECIALIZARE 

 
Nr. 
crt. 

Data Ora Observaţii 

  
 

  
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 

  
Data    ...............................................            
Semnătură tutore,........................................................................ 
Semnătură cadru didactic coordonator,....................................... 
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6. FIŞĂ DE EVALUARE POSTSTAGIU DE PRACTICĂ 
 

COMPETENŢELE  OBŢINUTE 
Nivelul 

competenţelor 
dobândite ∗

A. Competenţe instrumental – aplicative: 1 2 3 4 5 
1. Utilizarea corectă a metodelor de lucru alese;      
2. Realizarea corectă a lucrărilor specifice corespunzătoare profilului partenerului 
de practică; 

     

3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare(comunicare, lucru în echipă);      
4. Dezvoltarea altor abilităţi necesare adaptării la mediul profesional;      
–  utilizarea  calculatorului şi programelor specifice de lucru;      
– utilizarea limbajului adecvat categoriei de persoane de care se ocupă;      
– utilizarea corespunzătoare a documentelor folosite în instituţie (legi, fişe, 
formulare, rapoarte, proiecte etc.); 

     

– utilizarea  instrumentelor din dotarea instituţiei (telefon, fax, copiator, 
calculator, imprimantă, programe informatice specifice etc.); 

     

– familiarizarea cu diferite circuite ale: informaţiilor, documentelor, deciziilor, 
raportărilor ierarhice etc., din instituţie; 

     

– familiarizarea cu circuitele funcţionale ale instituţiei;      

– utilizarea protocoalelor specifice instituţiei (domeniului) – locale, naţionale sau 
europene. 

     

B. Competenţe atitudinale      
– dezvoltarea atitudinilor empatice faţă de persoanele din grupul-ţintă;      
– cultivarea responsabilităţii individuale, colective şi sociale în instituţie şi faţă de 
grupurile-ţintă; 

     

– manifestarea responsabilităţii faţă de propria persoană, prin însuşirea bunelor 
practici ; 

     

– promovarea bunului renume al Universităţii Spiru Haret prin comportamente 
dezirabile social şi diseminarea pozitivă a activităţilor acesteia; 

     

– autoevaluarea satisfacţiei muncii în vederea orientării în carieră;      
– valorificarea potenţialelor individuale prin promovarea iniţiativei şi creativităţii, 
armonizării climatului de lucru, optimizării şi eficientizării activităţii în instituţia 
parteneră de practică. 

     

 
Data, 
Semnătura tutorelui, 
 
 

                                                 
∗ Legenda: Nivelul competenţelor dobândite: 5– foarte mare ; 4– mare; 3-satisfăcător; 2– mic;  
1– nesatisfăcător. 
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5.7. CAIET DE PRACTICĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutore  
.............................  

  
  
 Student 
 ............................... 

 
                                                  

                                        
 
 

 
Bucureşti 

2010 
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CUPRINS 
 
 
 
 

1. Cadrul general de organizare a stagiului de practică   

2. Tematica, obiectivele şi competenţele dobândite în cadrul  

     stagiului de practică  

 

3. Prezentarea generală a partenerului de practică   

3.1. Profilul  de  activitate,  statutul  juridic,  dimensiunea   

      şi  complexitatea  activităţii  

 

3.2. Obiectivele de dezvoltare şi modernizare ale partenerului de practică   

3.3. Sistemul actual de management   

3.4. Fluxul operaţiunilor necesare pentru produsele şi/sau serviciile oferite   

4. Descriere de ansamblu a stagiului de practică   

5. Fişa de observaţie/evaluare a studentului de către tutore/cadru didactic     

    coordonator practică specializare  

 

6. Fişa de evaluare poststagiu de practică   
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1. CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE  
A STAGIULUI DE PRACTICĂ 

 
În sensul Legii 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor şi al Ordinului ministrului 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.3955/12.06.2008, privind cadrul general de organizare a 
stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat, termenii şi 
noţiunile folosite au următoarele semnificaţii: 

a) Stagiu de practică – activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul 
de învăţământ. 

b) Organizator de practică – facultatea a cărei specializare este implicată în 
implementarea proiectului. 

c) Partener de practică – instituţia care desfăşoară o activitate în corelaţie cu 
specializarea, astfel cum este prevăzută aceasta în planul de învăţământ, şi poate asigura 
procesul de instruire practică a studenţilor. 

d) Practicant – studentul care desfăşoară activităţile practice. 
e) Cadru didactic supervizor – persoana desemnată de organizatorul de practică, ce 

asigură planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică. 
f) Tutore – persoana desemnată de partenerul de practică să asigure condiţiile de 

desfăşurare a stagiului de practică. 
g) Convenţie-cadru privind efectuarea stagiului de practică – acordul încheiat între 

facultate, partenerul de practică şi practicant. 
h) Student coordonator grup de lucru  – studentul angrenat în stagiul de practică şi 

delegat să realizeze o comunicare eficientă între tutore, cadrul didactic coordonator şi grupul 
de studenţi aflaţi în stagiul de practică. 

i) Stagiul de practică al studenţilor se va desfăşura în conformitate cu prevederile planului 
de învăţământ al fiecărei specializări implicate în implementarea proiectului. 

j) Practica se va desfăşura în cadrul unor instituţii publice sau private cu domeniul de 
activitate corespunzător specializărilor implicate în implementarea proiectului, astfel încât să 
permită acestora o documentare corespunzătoare în domeniile precizate în planul de 
învăţământ. 

k) Instructajul de practică pentru studenţii de la cursurile de zi va avea loc în 
săptămâna premergătoare începerii stagiului de practică, sălile în care se va desfăşura 
instructajul urmând a fi afişate la avizier. 

l) Studenţii încadraţi (salariaţi) într-o instituţie publică sau privată pot efectua stagiul 
de practică în instituţia  în care lucrează,  în domeniul precizat în planul de învăţământ şi în 
condiţiile prevăzute în manualul de practică.  

m) Fiecare grupă de studenţi va fi sub îndrumarea unui cadru didactic coordo-
nator/supervizor şi a unui tutore (din partea instituţiei – partener de practică). 

n) Programul zilnic de desfăşurare a practicii este de  6 ore  în fiecare zi lucrătoare. 
o) În urma documentării practice, studenţii vor completa Caietul de practică, 

cuprinzând tratarea problemelor cuprinse în programa analitică de practică. 
p) La încheierea practicii, studenţii vor solicita semnătura reprezentantului legal al 

partenerului de practică, ştampila, semnătura şi calificativul acordat de tutore.  
r) Colocviul de practică va consta în susţinerea şi argumentarea informaţiilor 

cuprinse în Caietul de practică şi prezentarea Fişei de evaluare poststagiu, care va cuprinde 
calificativul  acordat de  către tutore. 

 



 

 188

s) Prezentele prevederi, cât şi tematica de practică şi conţinutul Caietului de practică 
vor fi comunicate în detaliu studenţilor la instructajul de practică, fiecare cadru didactic 
supervizor fiind dator să urmărească respectarea lor. 

 
2. TEMATICA, OBIECTIVELE ŞI COMPETENŢELE DOBÂNDITE  

ÎN CADRUL STAGIULUI DE PRACTICĂ 
 
Stagiul de practică  va viza următoarele aspecte:  
• statutul societăţii/instituţiei unde studentul efectuează practica de specialitate;  
• obiectul de activitate al firmei/instituţiei;  
• organigrama firmei/instituţiei; 
• cunoaşterea concretă a modului de desfăşurare a practicii profesiunii asociate 
specialistului în cadrul firmei/instituţiei;  
• formarea prin efort direct, sistematic şi dirijat a concepţiei proprii de înţelegere, 
judecare, utilizare şi valorificare a informaţiilor necesare deciziilor privind strategia 
firmei/instituţiei; 
•  concretizarea prin efort propriu, pe răspunderea studentului, a lucrărilor practice 
specifice de sinteză şi analiză;  
•  utilizarea sistemului informatic al firmei/instituţiei în realizarea tuturor 
operaţiunilor vamale, comerciale etc. necesare derulării tranzacţiilor; 
• identificarea, colectarea şi prelucrarea de informaţii cu privire la activităţile, 
fenomenele şi procesele specifice domeniului;  
• cunoaşterea şi înţelegerea reglementărilor şi uzanţelor în problemele specifice 
specializării; 
• capacitatea de a utiliza cunoştinţele acumulate în situaţii noi, nepredictibile şi 
complexe; 
• spirit de iniţiativă în rezolvarea problemelor practice. 
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3. PREZENTAREA PARTENERULUI DE PRACTICĂ*)2 

 
3.1. Profilul  de  activitate,  statutul  juridic,  dimensiunea  şi  complexitatea  activităţii  
3.2. Obiectivele de dezvoltare şi modernizare ale partenerului de practică 
3.3. Sistemul actual de management 
3.4.. Fluxul operaţiunilor necesare pentru produsele şi/sau serviciile oferite 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
*) Această secţiune a Caietului de practică trebuie să reflecte activitatea efectivă de practică a studentului şi este 
obligatorie anexarea de materiale justificative (documente elaborate pe perioada  practicii). 
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4. DESCRIERE DE ANSAMBLU A STAGIULUI DE PRACTICĂ 

 
Se va completa de către student: locul de desfăşurare, activităţile desfăşurate, precum 

şi actele întocmite. 
ATENŢIE: 
Această parte a Caietului de practică reflectă activitatea efectivă din stagiul de  

practică a studentului. 
Este obligatorie anexarea de materiale justificative (documente elaborate şi/sau 

utilizate pe perioada  stagiului de  practică). 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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5. FIŞĂ DE OBSERVAŢIE/EVALUARE A STUDENTULUI DE CĂTRE 

TUTORE/CADRU DIDACTIC COORDONATOR PRACTICĂ SPECIALIZARE 
 

Nr. 
crt. Data Ora Observaţii 

  
 

  
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 

  
Data    ...............................................            
Semnătură tutore,........................................................................ 
Semnătură cadru didactic coordonator,....................................... 
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6. FIŞĂ DE EVALUARE POSTSTAGIU DE PRACTICĂ 

 

COMPETENŢELE  OBŢINUTE 
Nivelul 

competenţelor 
dobândite ∗

A. Competenţe instrumental – aplicative: 1 2 3 4 5 
1. Utilizarea corectă a metodelor de lucru alese;      
2. Realizarea corectă a lucrărilor specifice corespunzătoare profilului partenerului 
de practică; 

     

3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare(comunicare, lucru în echipă);      
4. Dezvoltarea altor abilităţi necesare adaptării la mediul profesional:      
–  utilizarea  calculatorului şi programelor specifice de lucru;      
– utilizarea limbajului adecvat categoriei de persoane de care se ocupă;      
– utilizarea corespunzătoare a documentelor folosite în instituţie (legi, fişe, 
formulare, rapoarte, proiecte etc.); 

     

– utilizarea  instrumentelor din dotarea instituţiei (telefon, fax, copiator, 
calculator, imprimantă, programe informatice specifice etc.); 

     

– familiarizarea cu diferite circuite ale: informaţiilor, documentelor, deciziilor, 
raportărilor ierarhice etc., din instituţie; 

     

– familiarizarea cu circuitele funcţionale ale instituţiei;      

– utilizarea protocoalelor specifice instituţiei (domeniului) – locale, naţionale sau 
europene. 

     

B. Competenţe atitudinale:      
– dezvoltarea atitudinilor empatice faţă de persoanele din grupul-ţintă;      
– cultivarea responsabilităţii individuale, colective şi sociale în instituţie şi faţă de 
grupurile-ţintă; 

     

– manifestarea responsabilităţii faţă de propria persoană, prin însuşirea bunelor 
practici ; 

     

– promovarea bunului renume al Universităţii Spiru Haret prin comportamente 
dezirabile social şi diseminarea pozitivă a activităţilor acesteia; 

     

– autoevaluarea satisfacţiei muncii în vederea orientării în carieră;      
– valorificarea potenţialelor individuale prin promovarea iniţiativei şi creativităţii, 
armonizarea climatului de lucru, optimizarea şi eficientizarea activităţii în 
instituţia parteneră de practică. 

     

 
Data, 
Semnătura tutorelui, 
 
 
 

                                                 
∗ Legenda: Nivelul competenţelor dobândite: 5– foarte mare ; 4– mare; 3-satisfăcător; 2– mic;  
1– nesatisfăcător. 
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5.8. LEGISLAŢIA ŞI NORMELE DE CONDUITĂ LA LOCUL DE PRACTICĂ 

privind protecţia muncii în cadrul proiectului 
POSDRU/90/2.1/S/64176 „Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi” 
 
În legislaţia din România, termenul de „protecţia muncii” a fost înlocuit cu 

„securitatea şi sănătatea în muncă” odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.319/14 iulie 2006, 
lege care transpune Directiva Consiliului Europei nr. 89/391 CEE privind introducerea de 
măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă. 

 LEGISLATIA SPECIFICĂ PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII 
1. Legea 53/2003 – Codul Muncii 
2. Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
3. Legea 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor 
4. Norme metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii muncii nr.319/2006. 
1. Dispoziţii generale şi elemente organizatorice 
Practica este activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul de 

învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de 
aceştia în cadrul programului de instruire. 

Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea 
cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea obligaţiilor, spre a le aplica în concordanţă cu 
specializarea pentru care se instruieşte. 

Organizatorul de practică este instituţia de învăţământ universitar, care desfăşoară 
activităţi instructiv-educative şi formative. 

Partenerul de practică este o societate comercială, o instituţie centrală ori locală sau 
orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în 
nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi care participă la 
procesul de instruire practică a studenţilor. 

Practica studenţilor se organizează şi se desfăşoară pa baza unui Contract-cadru de 
colaborare sau a unei Convenţii, după caz, încheiate între organizator şi partenerul de 
practică. 

Practica se desfăşoară pe baza unei programe analitice/portofoliu de practică, 
întocmită (întocmit) de instituţia de învăţământ a practicantului. 

 
2. Obligaţiile părţilor 
2.1. Partenerul de practică: 
 – să deţină o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică şi tehnologică – necesară 

valorificării cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire; 
– să aibă specialişti cu studii superioare care să coordoneze, să organizeze şi să 

participe la evaluarea desfăşurării practicii studenţilor; 
– să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de 

practică a studenţilor în condiţii normale, fără a depăşi ora 20,00; 
– pe perioada de practică, partenerul de practică împreună cu reprezentantul instituţiei 

de învăţământ (coordonatorul de practică pe specializări) urmăresc şi înregistrează prezenţa la 
activitate a practicantului şi semnalizează eventualele abateri sau disfuncţionalităţi instituţiei 
de învăţământ; 
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– partenerul de practică desemnează persoanele care se ocupă de îndrumarea şi 

urmărirea activităţii de practică a studenţilor; 
– partenerul de practică este obligat să îl ajute pe practicant să îşi urmărească 

programa analitică/portofoliul de practică, punându-i la dispoziţie mijloacele necesare; 
– partenerul de practică este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de 

securitate şi sănătate în muncă, specifice activităţilor pe care le va desfăşura. 
2.2. Practicantul: 
 – are obligaţia de a desfăşura activităţi conform programei analitice/portofoliului de 

practică, respectând durata şi perioada impuse de instituţia de învăţământ de unde provin; 
– este obligat să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică 

şi normele de securitate şi sănătate în muncă, specifice activităţii desfăşurate; 
– prezenţa la practică este obligatorie; în caz de boală sau alte cauze obiective, practica 

se recuperează, completându-se durata, fără a perturba procesul de pregătire teoretică; 
– participă activ la activităţile desfăşurate de partenerul de practică, doar dacă acestea 

sunt în interesul specializării, al dezvoltării cunoaşterii, dar numai după efectuarea de către 
acesta a instructajelor de securitate şi sănătate în muncă, specifice acelor activităţi. 

 
3. Norme de securitate şi sănătate de muncii 
3.1. Sarcinile şi obligaţiile partenerului de practică: 
 – Pentru studenţii practicanţi, partenerul de practică stabileşte reguli privind instruirea 

şi însoţirea acestora prin instituţie. 
– Partenerii de practică vor asigura instruirea introductiv–generală a studenţilor 

practicanţi privind activităţile specifice ale instituţiei, riscurile pentru securitate şi sănătate în 
muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul instituţiei, în 
general, le vor consemna în Fişa de instruire colectivă. 

– Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se 
va păstra de către partenerul de practică şi un exemplar, de către conducătorul de practică. 

– Instruirea la locul concret de desfăşurare a practicii se face de către partenerul de 
practică, pe baza tematicilor stabilite, şi va cuprinde: 

• informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice; 
• prevederile instrucţiunilor proprii elaborate; 
• măsuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea 

personalului; 
• prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în munca privind activităţile 

specifice; 
• instruirea va cuprinde în mod obligatoriu demonstraţii practice privind activitatea pe 

care studentul practicant o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului 
individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor. 

3.2. Sarcinile şi obligaţiile coordonatorului de practică 
 Coordonatorii de practică au următoarele obligaţii: 
• însoţesc studenţii practicanţi pe timpul desfăşurării practicii la partenerul de practică; 
• asigură participarea studenţilor practicanţi la instruirile referitoare la securitatea şi 

sănătatea muncii efectuate de către reprezentanţii partenerului de practică; 
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• respectă normele de securitate şi sănătate în muncă, specifice locului de desfăşurare a 
practicii; 

• păstrează un exemplar al fişelor de instruire colectivă a studenţilor practicanţi 
întocmite de către partenerul de practică. 

3.3. Sarcinile şi obligaţiile practicantului 
Fiecare practicant trebuie să îşi  desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi 

instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea partenerului de practică, astfel 
încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria 
persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul 
procesului de practică, drept pentru care îi revin următoarele obligaţii: 

– să participe la instruirile privind securitatea şi sănătatea muncii efectuate de către 
partenerul de practică; 

– să utilizeze corect maşinile, aparatura, substanţele periculoase, echipamentele de 
transport şi alte mijloace de producţie; 

– să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să-l 
pună la locul destinat pentru păstrare; 

– să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau 
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, 
uneltelor, instalaţiilor tehnice, clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

– să comunice imediat partenerului de practică şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice 
situaţie de muncă pe care o consideră un pericol pentru securitatea şi sănătatea practicanţilor, 
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

– să aducă la cunoştinţa coordonatorului de practică şi/sau partenerului de practică 
accidentele suferite de propria persoană; 

– să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

– să dea relaţiile solicitate de către inspectori de muncă şi inspectori sanitari. 
Obligaţiile practicanţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu aduc atingere 

principiului responsabilităţii partenerului de practică. 
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Se aprobă 
Manager de proiect 

 
 
 

5.9. METODOLOGIA  
organizării şi desfăşurării concursului pentru identificarea şi selecţia  

celor mai bune idei de îmbunătăţire a activităţii organizatorului de practică în cadrul 
proiectului POSDRU/90/2.1/S/64176 „Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi” 

 
1. Scopul concursului  
Concursul pentru identificarea celor mai bune idei de îmbunătăţire a modului de 

derulare a stagiilor de practică se desfăşoară pentru a organiza practica de specialitate, astfel 
încât studenţii/masteranzii să dobândească, pe perioada studiilor, abilităţile practice necesare 
integrării mai uşoare pe piaţa muncii. Concursul se organizează în cadrul Universităţii Spiru 
Haret şi al Universităţii Naţionale de Apărare Carol I,  denumite în continuare Organizator 
de practică.  

Concursul are în vedere ridicarea nivelului calitativ al programelor universitare de 
practică pentru studiile de licenţă şi masterat şi diseminarea cunoştinţelor dobândite, astfel 
încât participanţii să dispună de competenţele şi abilităţile profesionale cerute în economia de 
piaţă din cadrul societăţii actuale, bazată pe cunoaştere. 

 
2. Reguli generale de organizare a concursului 
2.1. Studenţii/masteranzii care participă la stagiile de practică organizate în cadrul 

proiectului POSDRU/90/2.1/S/64176 „Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi” au dreptul 
să participe la concurs conform prezentei metodologii. 

2.2. Participarea studenţilor/masteranzilor la concursul pentru identificarea celor mai 
bune idei de îmbunătăţire a stagiilor de practică se face în conformitate cu prevederile 
punctului 4 din prezenta metodologie. 

2.3. Studenţii/masteranzii Organizatorului de practică pot participa la concurs, dacă au 
efectuat stagiul de practică în anul organizării concursului şi au promovat 
Colocviul/Examenul conform Planului de Învăţământ. 

2.4. Studenţii/ masteranzii care doresc să participe la concurs vor elabora un eseu 
privind îmbunătăţirea practicii de specialitate (maximum 6-7 pagini A4, font Arial 12 pct.) pe 
care îl vor încărca pe platforma e-learning Blackboard, la adresa bb.spiruharet.ro. 
Autentificarea se face prin introducerea datelor de identificare (Username şi Password), aşa 
cum se procedează la examenele din sesiunile curente. În secţiunea cursuri se accesează 
disciplina Practica de specialitate Studenţi practicieni-studenţi activi şi integraţi. Pentru 
încărcarea eseului se parcurg succesiv etapele descrise în secţiunea Instrucţiuni a cursului 
deschis. 

2.5. Grila de punctaj în funcţie de care vor fi evaluate eseurile depuse de participanţii la 
concurs va fi afişată pe site-ul www.studentipracticieni.ro, odată cu afişarea rezultatelor finale. 

http://www.studentipracticieni.ro/
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2.6. Evaluarea celor mai bune idei de îmbunătăţire a modului de desfăşurare a stagiilor 
de practică pentru studiile de licenţă şi masterat va fi făcută de către coordonatorii de practică, 
pe specializări, cu avizul echipei de management a proiectului. 

 
3. Criterii de selectare a celor mai bune idei de îmbunătăţire a practicii de 

specialitate cuprinse în eseurile prezentate la concurs 
3.1. Se apreciază gradul de originalitate şi nivelul de generalizare a ideilor de 

îmbunătăţire a modului de desfăşurare a stagiilor de practică din eseurile prezentate. 
3.2. Se apreciază ideile care pot conferi studenţilor/masteranzilor o îmbunătăţire a 

abilităţilor practice, pe domeniul lor de specialitate. 
3.3. Se apreciază estimarea costurilor pe care le implică aplicarea propunerii pentru 

student/masterand şi organizatorul de practică. 
 
4. Alcătuirea clasamentului 
4.1. Clasamentul cu cele mai bune idei de îmbunătăţire a practicii de specialitate se 

întocmeşte pe specializări,  în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute; 
4.2. Se întocmeşte un clasament pentru studenţi şi un clasament pentru masteranzi, pe 

fiecare specializare.  
 
6. Premii acordate 
6.1. Se acordă premiul I, pe specializări, premiul al  II-lea,  pe specializări şi premiul                    

al  III-lea, pe specializări în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare a proiectului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificat, 
Asistent proiect  

 
___________________  

Avizat juridic 
Expert cu studii juridice 

 
___________________ 

Avizat financiar 
Responsabil financiar  

 
___________________ 
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5.10. CHESTIONAR DE ANALIZĂ PENTRU STABILIREA NEVOILOR 

STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET 
privind desfăşurarea stagiilor de practică 

 
 
Întrebarea nr. 1  
Confirmaţi că acest curs corespunde facultăţii, specializării, formei de învăţământ şi anului de 
studiu în care sunteţi înscris?  

 DA  
 NU  

Întrebarea nr. 2  
Cât de utilă consideraţi că este activitatea de practică desfăşurată în timpul facultăţii pentru 
integrarea dvs. profesională ulterioară?  

 1. Foarte utilă  
 2. Utilă  
 3. Nici-Nici  
 4. Inutilă  
 5. Nu sunt interesat  

Întrebarea nr. 3  
Credeţi că şansele dvs de angajare pe specialitatea absolvită cresc odată cu efectuarea stagiilor 
de practică în timpul facultăţii?  

 1. Da, categoric 
 2. În mare parte, da 
 3. Probabil că da 
 4. Nu, nu cred că stagiile de practică contează la angajare  

Întrebarea nr. 4  
Alegeţi dintre următoarele variante pe cea care o consideraţi potrivită preferinţelor dvs:  

 In cadrul stagiului de practică programul de lucru trebuie să nu depăşească 8 ore/zi  
 Programul de practică trebuie să se încadreze în 6 ore/zi  
 Programul de practică trebuie să se încadreze în 4 ore/zi  
 Orarul de practică trebuie personalizat în funcţie de student  

Întrebarea nr. 5  
Care variantă caracterizează mai bine necesităţile dvs ?  

 Lucrul în echipe de câte 5 studenţi repartizaţi unui tutore  
 Lucrul în echipe de câte 10 studenţi repartizaţi unui tutore  
 Lucrul individual  
 Organizarea unor echipe dimensionate în funcţie de necesităţile şi particularităţile stagiului 

de practică  

Întrebarea nr. 6  
Înaintea desfăşurării stagiului de practică propriu-zis consideraţi utilă:  

 Organizarea unui micro training în cadrul facultăţii privind obiectivele, durata, conţinutul 
stagiului de practică  
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 Desfăşurarea unei şedinţe informative la sediul organizaţiei/instituţiei care găzduieşte 

stagiul de practică  
 Transmiterea de informaţii suplimentare cu privire la modul de desfăşurare a stagiului de 

practică sub forma unui document scris  
 Nu este necesară nicio activitate pregătitoare, toate informaţiile le găsim în ghidul de 

practică  

Întrebarea nr. 7  
Care dintre următoarele modalităţi de comunicare cu tutorii şi coordonatorii de practică 
credeţi că sunt mai eficiente ? Vă rugăm să ordonaţi corespunzător gradului de eficienţă  
– Şedinţa săptămânală de informare  
– Scurte şedinţe la începutul şi sfârşitul zilei  
– Comunicare directă, prin e-mail între coordonatorul de practică şi studenţi ori de câte ori 
este nevoie  
– Comunicarea prin intermediul responsabilul de practică desemnat din rândul studenţilor  

Întrebarea nr. 8  
Sunteţi de acord cu numirea unui responsabil de practică din rândul colegilor care să 
conlucreze atât cu tutorele, cât şi cu profesorul coordonator al stagiului de practică ?  

 Da, sunt de acord  
 Nu, nu sunt de acord.  

Întrebarea nr. 9  
Care dintre următoarele modalităţi de evaluare a stagiului de practică apreciaţi că este mai 
potrivită ?  

  Evaluarea pe parcurs de către tutorele de practică desemnat de organizaţie/instituţie  
  Evaluarea la final pe baza caracterizării tutorelui  
  Evaluarea combinată, atât pe parcurs, cât şi la finalul stagiului prin caracterizarea tutorelui 

şi punctarea Caietului de practică/a Proiectului sau a altor documentaţii realizate în firmă  

Întrebarea nr. 10  
Cât de importantă este imaginea organizaţiei/companiei/instituţiei în care urmează să vă 
desfăşuraţi activitatea de practică ?  

 1. Foarte importantă  
 2. Importanţa  
 3. Nici-Nici  
 4. Puţin importantă  
 5. Neimportantă  

Întrebarea nr. 11  
Cât de utilă consideraţi că este activitatea de practică desfăşurată în mod organizat în cadrul 
facultăţii pentru integrarea cu succes pe piaţa muncii în domeniul de specialitate ?  

 1. Foarte utilă  
 2. Utilă  
 3. Nici-Nici  
 4. Inutilă  
 5. Nu sunt interesat  
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Întrebarea nr. 12  
În cadrul activităţii de practică, consideraţi oportune următoarele activităţi?  
(Vă rugăm să ordonaţi activităţile de mai jos în ordinea importanţei pe care dvs o 
acordaţi, începând cu cea mai importantă):  
– Training de specialitate intensiv  
– Familiarizarea cu structura organizatorică şi decizională a companiei/instituţiei/organizaţiei 
– Transferul de cunoştinţe în ceea ce priveşte cultura organizaţională şi responsabilitatea 
socială corporativă  
– Elaborarea de documente specifice activităţii din domeniul de specializare  

Întrebarea nr. 13  
Cum apreciaţi sprijinul acordat de cadrul didactic coordonator de practică? 

 1. Foarte util  
 2. Util  
 3. Nici-Nici  
 4. Inutil  
 5. Nu sunt interesat  

Întrebarea nr. 14  
Cât de mult sprijin consideraţi că vă acordă angajaţii instituţiei în care vă desfăşuraţi practica 
de specialitate?  

 1. Foarte mult  
 2. Mult  
 3. Suficient  
 4. Puţin  
 5. Deloc  

Întrebarea nr. 15  
Unde doriţi să efectuaţi stagiul de practică? 

 În localitatea de domiciliu 
 În Bucureşti 
 În capitala de judeţ 

Întrebarea nr. 16  
Vă rugăm să ne precizaţi:  

 în prezent sunt încadrat într-un loc de muncă  
 am fost încadrat în muncă până de curând  
 nu am fost deloc încadrat în muncă până în prezent  
 am fost încadrat în muncă cel puţin o dată până în prezent  

Întrebarea nr. 17 
Vă rugăm să ne precizaţi categoria de vârstă din care faceţi parte: 

 18-23 ani  
 24-28 ani  
 29-35 ani  
 Peste 35 ani 

 



 

5.11. CHESTIONAR DE ANALIZĂ PENTRU STABILIREA NEVOILOR 
TUTORILOR FIRMELOR/INSTITUŢIILOR PARTENERE  

CU UNIVERSITATEA SPIRU HARET 
 privind desfăşurarea stagiilor de practică în cadrul proiectului 

POSDRU/90/2.1/S/64176 „studenţi practicieni– studenţi activi şi integraţi”. 
 

1. Care este opinia dvs. privind măsura în care consideraţi că activitatea de practică poate 
contribui la atingerea obiectivelor firmei/instituţiei dvs? 
 
 Foarte favorabilă         Favorabilă           Nici-Nici            Nefavorabilă        Foarte  Nefavorabilă 

2. Alegeţi dintre următoarele variante pe cea pe care o consideraţi potrivită preferinţelor dvs: 
 

 În cadrul stagiului de practică, programul de lucru cu studenţii trebuie să nu depăşească  
6 ore/zi 

 Programul de practică trebuie să se încadreze în 4 ore/zi 
 Orarul de practică trebuie personalizat în funcţie de student; propuneţi în acest caz orarul pe 

care îl credeţi mai indicat, corespunzător unui volum total de 90 de ore aferente planului de 
învăţământ al facultăţii …………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 

3.   Care variantă caracterizează mai bine necesităţile dvs. ? 
 

 

 Lucrul în echipe de câte 10 studenţi repartizaţi unui tutore 
 Lucrul  în echipe de câte 15 studenţi repartizaţi unui tutore 
 Lucrul  în echipe de câte 25 studenţi repartizaţi unui tutore 
 Lucrul individual 
 Organizarea unor echipe dimensionate în funcţie de necesităţile şi particularităţile stagiului 

de practică 
 Alte variante……………………………………………………………………………… 

4. Înaintea desfăşurării stagiului propriu-zis de practică, apreciaţi utilă: 
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 Organizarea unui miniinstruiri în cadrul facultăţii privind obiectivele, durata, conţinutul  
stagiului de practică 

 Desfăşurarea unei şedinţe informative la sediul firmei/instituţiei care găzduieşte stagiul de 
practică 

 Nu este necesară nicio activitate pregătitoare, toate informaţiile se găsesc în Ghidul de 
practică 

5. Care dintre următoarele modalităţi de comunicare cu studenţii credeţi că sunt mai 
eficiente? (Vă rugăm să acordaţi un punctaj de la 1 la 10 corespunzător gradului de eficienţă 
asociat pentru fiecare variantă, unde 1 corespunde activităţii mai puţin eficiente şi 10, 
activităţii celei mai eficiente): 

 Şedinţa săptămânală de informare 
 Şedinţa de raport la începutul programului, şedinţa de raport la sfârşitul programului 
 Comunicare directă, prin e-mail, între tutore şi studenţi, ori de câte ori este nevoie 
 Comunicare directă cu responsabilul de practică desemnat din rândul studenţilor 
 Alte modalităţi de comunicare (Vă rugăm specificaţi) ……………………….……........... 

…………………………………………………………………………………………………. 



 

 
6. Care dintre următoarele modalităţi de comunicare cu cadrele didactice coordonatoare de 

practică apreciaţi că sunt mai eficiente? (Vă rugăm să acordaţi un punctaj de la 1 la 10 
corespunzător gradului de eficienţă asociat pentru fiecare variantă, unde 1 corespunde 
activităţii mai puţin eficiente şi 10, activităţii celei mai eficiente): 
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 Şedinţa săptămânală de informare 
 Rapoarte zilnice de informare 
 Comunicare directă, prin e-mail, între tutore şi  cadrele didactice coordonatoare de practică, 

ori de câte ori este nevoie 
 Comunicarea directă la începutul şi la finalul stagiului de practică 
 Alte modalităţi de comunicare (Vă rugăm specificaţi) …………………….……........... 

…………………………………………………………………………………………………. 

7. Sunteţi de acord cu numirea unui responsabil de practică din rândul studenţilor care să 
conlucreze atât cu tutorele, cât şi cu cadrul didactic coordonator de practică? 

* dacă se alege răspunsul negativ, se va trece la întrebarea nr. 9 

 Da, sunt de acord 
 Nu, nu sunt de acord* 

 
8. Vă rugăm să precizaţi atribuţiile pe care  consideraţi că ar trebui să le deţină studentul 

desemnat responsabil de practică: 

 

 Întocmirea unor rapoarte interne cu observaţii privind activitatea desfăşurată în cadrul 
firmei/instituţiei 

 Comunicarea permanentă cu colegii, tutorele şi cadrul didactic coordonator de practică   
 Gestionarea, împreună cu tutorele, a oricăror conflicte sau disfuncţionalităţi care pot apărea în 

cadrul activităţii de practică 
 Alte atribuţii considerate utile pentru creşterea eficienţei derulării activităţii de practică în 

cadrul firmei/instituţiei dvs. ………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………. 

9. Care dintre următoarele modalităţi de evaluare a stagiului de practică consideraţi că este mai 
potrivită? 

 

 Evaluarea pe parcurs de către tutorele de practică desemnat de firmă/instituţie 
 Evaluarea la final, pe baza caracterizării tutorelui  
 Evaluarea combinată, atât pe parcurs, cât şi la finalul stagiului, prin caracterizarea tutorelui şi 

notarea Caietului de practică, a Proiectului sau a altor documentaţii realizate în 
firmă/instituţie 

 Alte modalităţi de evaluare pe care le consideraţi potrivite (vă rugăm specificaţi) …… 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 



 

10. Vă rugăm să specificaţi atribuţiile  pe care le consideraţi cele mai importante pentru 
activitatea de tutorial desfăşurată în cadrul firmei/instituţiei  
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 Implementarea procesului de evaluare, pe parcurs şi finală, a studenţilor 
 Comunicarea permanentă cu studenţii şi cadrele didactice coordonatoare ale stagiilor de practică 
 Asigurarea condiţiilor necesare integrării practicii în ansamblul de activităţi ale firmei/instituţiei 
 Fundamentarea unor rapoarte interne destinate conducerii firmei  
 Alte atribuţii (vă rugăm precizaţi) ……………………………………………….....................  

……………............................................................................................................................. 

11. Care este opinia dvs. referitor la cât de utilă consideraţi că este activitatea de practică 
desfăşurată în mod organizat în cadrul facultăţii pentru integrarea cu succes  a studenţilor pe 
piaţa muncii în domeniul de specialitate? 

 
 
 Foarte favorabilă         Favorabilă           Nici-Nici            Nefavorabilă        Foarte  Nefavorabilă 

12 În cadrul activităţii de practică apreciaţi oportune următoarele activităţi? (Vă rugăm să 
precizaţi pe o scală de la 1 la 10 importanţa asociată fiecărei activităţi , unde 1 corespunde 
celei mai puţin importante, iar 10 importanţei maxime): 

 

 Instruire intensivă de specialitate 
 Familiarizarea cu structura organizatorică şi decizională a firmei/instituţiei 
 Transferul de cunoştinţe în ceea ce priveşte cultura organizaţională şi responsabilitatea 

socială corporativă 

13 Vă rugăm să precizaţi sexul dvs.: 
  Masculin 

 Feminin  
 

14 Vă rugăm să precizaţi categoria de vârstă în care vă încadraţi: 
  24-30 ani 

 31-40 ani 
 41-55 ani 
 Peste 56 ani 

 
 
 
 

15 Vă rugăm să precizaţi poziţia în cadrul firmei/instituţiei dvs.: 
………………………………………………………………………………………… 
 
Numele şi prenumele respondentului 
…….................................…………………………………  
Firma/Instituţia ………………................................................................………………………     
Data ……………………………………….. 
Semnătura respondentului …............................................................................………………… 

 



 

5.12. CHESTIONAR DE ANALIZĂ PENTRU STABILIREA NEVOILOR 
CADRELOR DIDACTICE COORDONATOARE ALE STAGIILOR DE PRACTICĂ 

ORGANIZATE DE UNIVERSITATEA SPIRU HARET   
privind desfăşurarea stagiilor de practică în cadrul proiectului 

POSDRU/90/2.1/S/64176 „studenţi practicieni– studenţi activi şi integraţi” 
 

1. Aţi mai fost implicat în desfăşurarea stagiilor de practică cu studenţii până în prezent? 
  da 

 nu  
 

2. Care consideraţi că este forma de comunicare cea mai eficientă între coordonator şi studenţi? 
 

 Zilnic, prin intermediul unui student coordonator de grup 
 Comunicarea telefonică cu toţi studenţii, la iniţiativa acestora 
 Participarea zilnică la întâlniri organizate la sediul firmei 
 Alte forme de comunicare 

(Precizaţi)…………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 

3. În opinia dvs., este necesară instruirea studenţilor anterior începerii stagiului de practică? 
  da 

 nu  
 

4. Instruirea studenţilor anterior începerii stagiului de practică trebuie realizată de către: 

 

 Cadrul didactic coordonator al stagiului de practică 
 Tutorele desemnat din cadrul firmei/instituţiei 
 Un  cadru didactic  de specialitate, în funcţie de obiectul de activitate al firmei/instituţiei 
 Alte variante de instruire (Vă rugăm specificaţi)……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

5. În opinia dvs., care variantă de lucru este mai potrivită? 
 
 Lucrul în echipe de câte 10 studenţi îndrumaţi de  cadrul didactic coordonator 
 Lucrul în echipe de câte 15 studenţi  îndrumaţi de  cadrul didactic coordonator 
 Lucrul în echipe de câte 25 studenţi  îndrumaţi de  cadrul didactic coordonator 
 Organizarea unor echipe dimensionate în funcţie de necesităţile şi particularităţile stagiului 

de practică 

6. Când credeţi că este utilă organizarea stagiilor de practică? 

 

 Pe durata anului universitar, deoarece firmele/instituţiile funcţionează la întreaga lor 
capacitate 

 Pe durata vacanţelor studenţeşti, deoarece studenţii au mai mult timp liber 
 Pe durata întregului an calendaristic 
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7. Încadraţi pe o scală, de la foarte favorabil la foarte puţin favorabil, utilitatea stagiului de 
practică: 

 Foarte 
favorabilă Favorabilă Nici-

Nici Nefavorabilă Foarte  
Nefavorabilă 

Încadrarea mai uşoară pe 
piaţa muncii a absolventului 

     

Aplicarea cunoştinţelor 
dobândite la disciplinele de 
specialitate 

     

Colaborarea mai bună între 
studenţi, atât în procesul de 
învăţământ cât şi la nivelul 
muncii în echipă 

     

Alte atribute privind 
utilitatea stagiului de 
practică…………………. 
……………………………
………. 

     

 
8. Sunteţi de acord cu numirea unui responsabil de practică din rândul studenţilor care să 

conlucreze atât cu tutorele, cât şi cu profesorul coordonator al stagiului de practică? 
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* dacă se alege răspunsul negativ, se va trece la întrebarea nr. 10 

 Da, sunt de acord 
 Nu, nu sunt de acord (În acest caz, vă rugăm să motivaţi de ce nu sunteţi de 

acord)*……………………………………………………………………………………… 

 
9. Vă rugăm să precizaţi atribuţiile pe care  consideraţi că ar trebui să le deţină studentul 

desemnat responsabil de practică în cadrul grupului: 

 

 Întocmirea unor rapoarte interne de observaţii privind activitatea desfăşurată în cadrul 
firmei/instituţiei 

 Comunicarea permanentă cu colegii, tutorele  şi  cadrul didactic coordonator de practică  
 Gestionarea, împreună cu tutorele, a oricăror conflicte şi disfuncţionalităţi care pot apărea în 

cadrul activităţii de practică 
 Alte atribuţii considerate utile pentru creşterea eficienţei derulării activităţii de practică în 

cadrul companiei/instituţiei dvs. …………………………………………………….………... 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 



 

10. Care dintre următoarele modalităţi de evaluare a stagiului de practică consideraţi că este  
mai potrivită? 

 

 Evaluarea pe parcurs de către tutorele de practică desemnat de firmă/instituţie 
 Evaluarea la final, pe baza caracterizării tutorelui  
 Evaluarea combinată, atât pe parcurs, cât şi la finalul stagiului de practică, prin 

caracterizarea tutorelui şi notarea Caietului de practică, a Proiectului sau a altor documentaţii 
realizate în firmă/instituţie 

 Alte modalităţi de evaluare pe care le consideraţi potrivite (Vă rugăm specificaţi)………… 
…………………………………………………………………………………………………. 

11. Vă rugăm să specificaţi atribuţiile pe care le consideraţi cele mai importante pentru 
activitatea de coordonare desfăşurată în cadrul stagiului de practică. 

 

 Implementarea procesului de evaluare pe parcurs şi finală a studenţilor 
 Comunicarea permanentă cu studenţii şi tutorii 
 Monitorizarea permanentă a stagiului de practică în vederea atingerii obiectivelor stagiului de practică 
 Fundamentarea unor rapoarte interne destinate conducerii facultăţii 
 Alte atribuţii (Vă rugăm precizaţi) …… …… …… …… …… …… …… …… …… 

………………………….................................................................................................................................

12. Care este opinia dvs. referitor la forma de comunicare cea mai utilă între cadrul didactic 
coordonator şi tutorele desemnat de către firmă/instituţie? 

 

 Contact telefonic la sfârşitul fiecărei zile 
 Întâlniri săptămânale la sediul firmei/instituţiei  
 Comunicare prin intermediul studentului desemnat responsabil de grup 
 Întâlniri zilnice între tutore şi  cadrul didactic coordonator 
 Alte modalităţi de comunicare (Precizaţi) …………………………………………………... 

13. În cadrul activităţii de practică apreciaţi oportune următoarele activităţi (Vă rugăm să 
precizaţi pe o scară de la 1 la 10 importanţa asociată fiecărei activităţi, unde 1 corespunde 
celei mai puţin importante, iar 10 importanţei maxime): 
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 Instruire intensivă de specialitate 
 Familiarizarea cu structura organizatorică şi decizională a firmei/instituţiei 
 Transferul de cunoştinţe în ceea ce priveşte cultura organizaţională şi responsabilitatea 

socială corporativă 
 Elaborarea de documente specifice 

14. Vă rugăm să precizaţi sexul dvs : 
  Masculin 

 Feminin  
 
 
 



 

 
15.  Vă rugăm să precizaţi categoria de vârstă în care vă încadraţi : 

  Sub 30 ani 
 31-40 ani 
 41-55 ani 
 peste 56 ani 

 
 

 
 

16. Vă rugăm să precizaţi vechimea în cadrul facultăţii dvs. ………………………. 
 

17. Vă rugăm să specificaţi numărul de stagii de practică la care aţi mai participat 
  Între 1 şi 5 stagii 

 Între 5 şi 10 stagii 
 Peste 10 stagii 
 La nici un stagiu 

 
 
 
 
 
 
Numele şi prenumele respondentului ………………………………………  
Facultatea……………………………………………………………………. 
Specializarea…………………………..………………………………………     
Data:……………………………………….. 
Semnătura respondentului………………………………………..  
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET 

FACULTATEA …………………………………………….………….. 

 

 

5.13. CERTIFICAT DE PARTICIPARE  

la stagiul de practică  

 

 

Studentul/ masterandul .………………………………………………, înscris în anul 

universitar ……...... la Facultatea …………………………………………………………., 

specializarea ……………………………….……………………, născut (ă) în anul ............, 

luna........, ziua......, în localitatea .......................... a desfăşurat  STAGIUL DE PRACTICĂ la 

........................................................................................, în perioada ........................................, 

în cadrul Proiectului POSDRU/90/2.1/S/64176 „Studenţi practicieni – studenţi activi  

şi integraţi”. 

 

 

Decan, Coordonator de practică, 

__________________________ __________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

5.14. DIPLOMĂ DE CÂŞTIGĂTOR LA CONCURSUL DE IDEI PRIVIND 
ÎMBUNĂTĂŢIREA PRACTICII DE SPECIALITATE 
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Anexa 1 

 
 

LEGEA  NR. 258 DIN 19 IULIE 2007   
PRIVIND PRACTICA ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR 

 
 

CAP. 1 
Dispoziţii generale 

ART. 1 

Practica este activitatea desfăşurată de elevi şi studenţi, în conformitate cu planul de 
învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de 
aceştia în cadrul programului de instruire. 

ART. 2 

Practicantul este elevul sau studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea 
cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu 
specializarea pentru care se instruieşte. 

ART. 3 
(1) Organizatorul de practică este unitatea sau instituţia de învăţământ preuniversitar, 
respectiv, universitar, care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative. 
(2) Partenerul de practică este o societate comercială, o instituţie centrală ori locală sau orice 
altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în 
nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi care poate participa la 
procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor. 
 
CAP. 2 
Elemente organizatorice 

ART. 4 

 (1) Practica elevilor şi studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unui contract-cadru 
de colaborare sau a unei convenţii, după caz, încheiată între organizator şi partenerul de 
practică. 

 (2) Unităţile şi instituţiile de învăţământ pot fi organizatoare de practică atât pentru elevii şi 
studenţii proprii, cât şi pentru cei care provin de la alte unităţi şi instituţii de învăţământ. 

ART. 5 

Activitatea de practică se poate desfăşura cu program săptămânal sau cumulat, la sfârşit de 
semestru sau de an de studii, în conformitate cu planul de învăţământ. 

ART. 6 

Practica se desfăşoară pe baza unei/unui programe analitice/portofoliu de practică, 
întocmită/întocmit de instituţia de învăţământ a practicantului. 

ART. 7 
Durata practicii este cea cuprinsă în planul de învăţământ. 
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ART. 8 

Formele de evaluare, de notare şi creditele acordate pentru activitatea de practică sunt 
cuprinse în planul de învăţământ. 

ART. 9 
Activitatea de practică inclusă în planul de învăţământ este obligatorie şi constituie condiţie 
de promovare. 
 
CAP. 3 
Obligaţiile părţilor 

SECŢIUNEA 1 

Partenerul de practică 

ART. 10 

Partenerul de practică are următoarele obligaţii generale: 

a) să deţină o dotare corespunzătoare - logistică, tehnică şi tehnologică - necesară valorificării 
cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire; 

b) să aibă specialişti cu studii medii şi superioare care să coordoneze şi să participe la 
evaluarea desfăşurării practicii elevilor şi studenţilor; 

c) să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică 
a elevilor şi studenţilor în condiţii normale, fără a se depăşi ora 20,00. 

ART. 11 

Pe perioada de practică, partenerul de practică împreună cu reprezentantul unităţii sau al 
instituţiei de învăţământ urmăresc şi înregistrează prezenţa la activitate a practicantului şi 
semnalează eventualele abateri unităţii sau instituţiei de învăţământ. 

ART. 12 

Partenerul de practică desemnează persoanele care se ocupă de îndrumarea şi urmărirea 
activităţii de practică a elevilor şi studenţilor. 

ART. 13 

Partenerul de practică trebuie să îl ajute pe practicant să îşi urmărească programa 
analitică/portofoliul de practică, punându-i la dispoziţie mijloacele necesare. 

ART. 14 

Partenerul de practică este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de protecţie 
a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le va desfăşura. 

ART. 15 

 (1) La sfârşitul activităţii de practică, în conformitate cu programa analitică/portofoliul de 
practică, organizatorul împreună cu partenerul de practică efectuează o evaluare a 
cunoştinţelor practicantului şi îi acordă un calificativ. 
 (2) Evaluarea şi notarea finală se realizează la unitatea sau instituţia de învăţământ a 
practicantului. 
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ART. 16 

Evaluarea capacităţii partenerului de practică din punct de vedere logistic, tehnic, tehnologic 
şi organizatoric este realizată de unitatea sau de instituţia de învăţământ de unde provin elevii 
sau studenţii practicanţi. 

SECŢIUNEA a 2-a 
Practicantul 

ART. 17 

Practicanţii au obligaţia de a desfăşura activităţi conform programei analitice/portofoliului de 
practică, respectând durata şi perioada impuse de unitatea sau de instituţia de învăţământ de 
unde provin. 

ART. 18 

Practicanţii au obligaţia să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de 
practică şi normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice 
activităţii desfăşurate. 

ART. 19 

Prezenţa la practică este obligatorie. În caz de boală sau alte cauze obiective, practica se 
recuperează, respectându-se durata, fără a perturba procesul de pregătire teoretică. 

ART. 20 

Practicantul participă activ la activităţile desfăşurate de partenerul de practică, doar dacă 
acestea sunt în interesul specializării, al dezvoltării cunoaşterii, dar numai după efectuarea de 
către acesta a instructajelor de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice 
acelor activităţi. 
 
CAP. 4 
Drepturile părţilor 

ART. 21 

Pe perioada de practică, partenerul de practică îl poate angaja pe practicant, conform 
legislaţiei în vigoare, pe baza unui contract de muncă pe durată determinată, prin negocierea 
remuneraţiei. 

ART. 22 

Pentru practicanţii angajaţi, partenerul de practică efectuează evaluarea cunoştinţelor, 
respectând conţinutul programei analitice/portofoliului de practică. 

ART. 23 

Organizatorii de practică, unităţi şi instituţii de învăţământ, beneficiază de o subvenţie 
financiară suplimentară, echivalentă cu 5% din alocaţia anuală pentru fiecare elev sau student. 
Sumele sunt utilizate exclusiv pentru organizarea şi desfăşurarea practicii. 

ART. 24 
Unităţile şi instituţiile de învăţământ alocă partenerului de practică suma aferentă activităţii de 
practică pentru fiecare elev sau student, pe bază de contract. 
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CAP. 5 
Dispoziţii finale 

ART. 25 

Activitatea de practică a elevilor şi studenţilor este finanţată de la bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru specializările care au practica prevăzută în 
planurile de învăţământ, ca activitate obligatorie. 

ART. 26 

 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului alocă sumele aferente pentru hrana şi 
transportul elevilor şi studenţilor care efectuează practică, în sistem cumulat, în alte localităţi 
decât cele în care îşi au sediile unităţile sau instituţiile de învăţământ de la care provin. 
 (2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetul unităţilor şi al instituţiilor de 
învăţământ, ca organizatori de practică. 

ART. 27 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului alocă sumele necesare numai unităţilor şi 
instituţiilor de învăţământ care înregistrează cheltuieli cu organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de practică. 

ART. 28 

Toate sumele prevăzute la art. 26 şi 27 se centralizează în bugetul anual al Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

ART. 29 

Prevederile prezentei legi se aplică începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar/universitar 
2007 - 2008. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi 
ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
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Anexa 2 
 

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI  
NR. 3955/2008 PRIVIND CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE   

A STAGIILOR DE PRACTICĂ ÎN CADRUL PROGRAMELOR  
DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI DE MASTERAT  

 
 
Art 1. - În sensul prezentului ordin,  termenii şi noţiunile folosite au următoarele 

semnificaţii: 
a) Stagiu de practică - activitatea desfăşurată de studenţi , în conformitate cu planul de 

învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de 
aceştia în cadrul programului de instruire. 

b) Organizator de practică - instituţia de învăţământ superior care desfăşoară activităţi 
instructiv-educative şi formative, potrivit legislaţiei romane în vigoare. 

c) Partener de practică - instituţia centrală ori locală sau orice altă persoană juridica 
din România, dintr-o ţară participantă la programul „Învăţare pe tot parcursul vieţii”, într-un 
proiect finanţat din Fondul Social European sau dintr-o ţară terţă, ce desfăşoară o activitate în 
corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi 
masteranzilor. 
           d) Practicant - studentul sau masterandul care desfăşoară activităţi practice pentru 
consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în 
concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte. 

e) Cadru didactic supervizor - persoana desemnată de organizatorul de practică, care 
va asigura planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică. 

f) Tutore - persoana desemnată de partenerul de practică, care va asigura respectarea 
condiţiilor de pregătire şi dobândire de către practicant a competenţelor profesionale 
planificate pentru perioada stagiului de practică. 

g) Credit transferabil este înţeles potrivit Legii nr. 288/2004 privind organizarea 
studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare. 

h) Convenţie-cadru privind efectuarea stagiului de practică înseamnă acordul încheiat 
între organizatorul de practică, partenerul de practică şi practicant, pe baza anexei nr. 2 la 
ordin. 

i) Portofoliu de practică - documentul ataşat Convenţiei-cadru privind efectuarea 
stagiului de practică, ce cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, 
competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de 
derulare a stagiului de practică. 

Art. 2. – (1) Instituţiile de învăţământ superior vor elabora, în baza prevederilor 
ordinului şi vor face publice propriile reglementări detaliate privind stagiile de practică, 
cuprinse în ghiduri de practică. 

 (2) Instituţiile de învăţământ superior vor desemna structurile interne responsabile cu 
desfăşurarea activităţii de practică. 

Art. 3. – Înainte de începerea stagiului de practică va fi încheiată o Convenţie-cadru 
privind efectuarea stagiului de practică între organizatorul de practică, partenerul de practică 
şi practicant, în conformitate cu anexa nr. 2 la ordin. 
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Art. 4. – (1) Durata stagiului este de minimum o săptămână şi de maximum 12 luni, 

calculate pe parcursul întregului ciclu de studii de licenţă sau de masterat. 
(2) Perioada de desfăşurare a stagiului poate fi cuprinsă atât în cursul anului 

universitar, cât şi în perioada vacanţelor universitare. 
(3) Durata stagiilor de practică pentru care se solicită finanţare prin Fondul Social 

European trebuie să fie inclusă în planul de învăţământ obligatoriu. 
Art. 5. – Obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi 

obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică sunt 
descrise în portofoliul de practică. 

Art. 6. – (1) Partenerul de practică va desemna un tutore pentru stagiul de practică, 
care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de către practicant a 
competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică. 

(2) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu 
planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică. 

(3) Cadrul didactic supervizor împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică 
stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de 
pregătire practică. 

(4) La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării 
nivelului de dobândire a competenţelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta 
la baza notării practicantului de către cadrul didactic responsabil cu derularea stagiului de 
practică. 

Art. 7. – (1) Pentru îndeplinirea stagiului de practică se vor acorda credite 
transferabile, stabilite prin Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, ce se vor 
încadra între 1,5 credite pentru un stagiu cu o durată de o săptămână şi nu vor depăşi 30 de 
credite pentru un stagiu de un semestru sau 60 de credite pentru un stagiu pe durata întregului 
an academic. 

(2) În urma desfăşurării stagiului de practică, organizatorul de practică va acorda 
prracticantului numărul de credite transferabile specificate în Convenţia-cadru privind 
efectuarea stagiului de practică. Acestea vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă, potrivit 
Deciziei 2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Europass). 

Art. 8. – (1) Stagiile de practică derulate în străinătate în cadrul programului 
comunitar „Învăţare pe tot parcursul vieţii”, în conformitate cu Decizia 1.720/2006/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului, vor fi recunoscute ca programe de stagiu de practică 
în sensul prezentului ordin. 

 (2) Organizatorul de practică va iniţia, împreună cu tutorele, emiterea certificatului 
Mobilipass, potrivit Deciziei 2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
(Europass), cu condiţia îndeplinirii de către practicant a obligaţiilor asumate prin Convenţia-
cadru privind efectuarea stagiului de practică. 

Art. 9. – Prezentul ordin nu se aplică situaţiilor reglementate de Ordinul ministrului 
sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 140/1.515/2007 pentru 
aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de 
învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical. 
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Anexa 3  

 
REGULAMENT DE ORGANIZARE 

A STAGIILOR DE PRACTICĂ LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET 
 
 

1.2. Regulamentul Facultăţii de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, 
Bucureşti, pentru Programele de studii universitare de licenţă (Ciclul I Bologna) 
Marketing (MK) şi Afaceri Internaţionale (AI) privind organizarea şi desfăşurarea 
practicii de specialitate a studenţilor 

Art. 1. Practica de specialitate se organizează în conformitate cu Legea nr. 258/2007, 
privind practica elevilor şi studenţilor, Ordinul M.E.CT. nr. 3955/2008 privind Cadrul general 
de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi 
de masterat, R30-Regulamentul privind practica studenţilor pentru ciclul de licenţă, 
procedura P203 - Calitatea procesului de practică de specialitate a studenţilor şi a 
prezentului Regulament 

Art. 2. Practica de specialitate a studenţilor Facultăţii de Marketing şi Afaceri 
Economice Internaţionale, Bucureşti, Programele de studii universitare de licenţă (Ciclul I 
Bologna) Mareketing (MK) şi Afaceri Internaţionale (AI) este prevăzută în curricula 
universitară în anul II de studii, pe parcursul anului de studii, ca un stagiu compact de trei 
săptămâni.  

Art. 3. Practica de specialitate este disciplină obligatorie, are alocate 90 de ore pe 
parcusul a 15 zile lucrătoare şi, respectiv, patru puncte credit şi are rolul de a familiariza 
studenţii cu diferitele aspecte ale activităţii desfăşurate în cadrul compartimentelor de 
marketing – vânzări, derulare a operaţiunilor vamale şi comerciale externe ale societăţilor 
comerciale şi/sau instituţiilor cu care Facultatea a încheiat acorduri de desfăşurare a activităţii 
de practică. 

Art. 4. Practica de specialitate a studenţilor se desfăşoară în entităţi economice –  
întreprinderi, instituţii financiar-bancare, societăţi comerciale - care pot asigura desfăşurarea 
stagiului de practică de specialitate în concordanţă cu cerinţele programului de studii 
universitare de licenţă a specializărilor Marketing şi, respectiv, Afaceri Internaţionale. 

Art. 5. Conţinutul practicii de specialitate a studenţilor este prevăzut în Programa 
analitică (Fişa disciplinei) elaborată de catedrele de specialitate şi aprobată de Consiliul 
Facultăţii la începutul anului universitar.  

Art. 6. Practica de specialitate a studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza 
unei Convenţii-cadru de colaborare, încheiată între instituţia în care se desfăşoară (partenerul 
de practică), Universitatea Spiru Haret (organizatorul de practică) şi student. Convenţiile-
cadru de practică de specialitate pot fi încheiate individual sau cu grupuri de studenţi.  

Art. 7. Consiliul Facultăţii, catedrele sau alte structuri din Universitate vor sprijini 
studenţii în găsirea partenerilor de practică. Pentru studenţii integraţi în câmpul muncii, 
Convenţia poate fi înlocuită de o adeverinţă din care să rezulte angajarea şi asigurarea 
condiţiilor de desfăşurare a activităţii, în corelaţie cu programul de studii universitare de 
licenţă; angajatorul devine responsabil de practică. 

Art. 8. Convenţiile-cadru  de practică se încheie anticipat desfăşurării activităţii, de 
obicei, la începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul. 

Art. 9. Drepturile şi obligaţiile partenerului de practică, ale Facultăţii şi studentului 
sunt cuprinse în Convenţia-cadru. 
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Art. 10. Un cadru didactic este nominalizat ca responsabil al organizării şi desfăşurării 
practicii de specialitate, adică supervizor - coordonator de practică. Catedrele trebuie să 
asigure evidenţa convenţiilor-cadru de practică, să organizeze întreaga activitate, inclusiv 
evaluarea prin colocviu.  

Art. 11. La sfârşitul stagiului de practică de specialitate, tutorele din partea 
partenerului de practică furnizează practicantului, sub semnătură şi ştampilă, o adeverinţă din 
care să rezulte numărul orelor efectuate şi calificativul obţinut. 

Art. 12. Activitatea este evaluată prin colocviu în faţa unei comisii formate din  cadre 
didactice supervizoare - coordonatoare de practică şi va fi notată cu note de la 10 la 1. 
Colocviul se susţine conform planului de învăţământ şi structurii anului universitar aprobate 
de Senatul Universităţii Spiru Haret.  

Art. 13. La acordarea notei, se ţine seama de cunoştinţele practice dobândite, calitatea 
lucrării-sinteză/raportului de practică/caietului de practică întocmit şi de aprecierea tutorelui 
din partea partenerului de practică. 

Art. 14. Nepromovarea disciplinei de practică de specialitate conduce la refacerea 
stagiului de practică. 
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Anexa 4 
 

UNIVERSITATEA SPIRU HARET 
 

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ  

A STUDENŢILOR 
 

 
 

 
PREAMBUL 

 
Universitatea Spiru Haret, înfiinţată şi funcţionând legal, din anul 1991, în structura 

Fundaţiei România de Mâine – instituţie social-umanistă de cultură, ştiinţă şi învăţământ, 
autonomă, cu caracter nonprofit – este, potrivit legii,o instituţie de învăţământ superior liberă, 
deschisă, care are autonomie universitară şi economico-financiară, având drept fundament 
proprietatea privată, garantată de Constituţie. 

Definită de Legea nr. 443 din 5 iulie 2002 ca persoană juridică de drept privat şi de 
utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, Universitatea Spiru Haret este 
instituţie de învăţământ superior acreditată. 

 
 

CAPITOLUL I 
ADMITEREA 

 
Art. 1. Admiterea în anul I de studii la Universitatea Spiru Haret se realizează pe 

domenii de licenţă, pe baza Metodologiei proprii de organizare şi desfăşurare a admiterii, 
aprobată de Senatul Universităţii Spiru Haret, cu respectarea prevederilor legislaţiei în 
vigoare. 

Domeniile de studiu sunt definite prin cunoştinţe şi competenţe generale şi de 
specialitate şi cuprind una sau mai multe specializări universitare. Specializările/programele 
de studii concretizează oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ superior, fiind 
modalităţi de a dobândi cunoştinţele şi competenţele definitorii pentru un domeniu de studii. 

Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă absolvenţii de liceu 
cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. 

Candidaţii cetăţeni ai ţărilor din Uniunea Europeană, din Spaţiul Economic European, 
ai Confederaţiei Elveţiene şi ai altor state vor fi admişi pe baza reglementărilor legale în 
vigoare la data admiterii. 

 
Art. 2. Înscrierile pentru admitere se fac la facultăţile organizatoare de programe de 

studii/specializări. Candidaţii trebuie să depună un dosar de înscriere. Dosarul se poate 
depune în următoarele locaţii (la alegerea candidaţilor): secretariatele facultăţilor, la sediul 
central al Universităţii şi la Centrele tehnologice ale Universităţii Spiru Haret.  

Dosarul de înscriere trebuie să conţină un dosar plic cu următoarele acte: 
– diploma de bacalaureat, în original. În cazul în care candidatul(a) este student(ă) şi la 

altă facultate, iar diploma de bacalaureat se află la facultatea respectivă, depune o copie 
legalizată a acesteia, însoţită de o adeverinţă, în care se menţionează facultatea pe care o 
urmează şi anul de studiu, precum şi faptul că la dosarul acelei facultăţi se află diploma de 
bacalaureat în original. Absolvenţii promoţiei curente prezintă în dosar, până la eliberarea 
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diplomei de bacalaureat, adeverinţe de absolvire cu examen de bacalaureat, în original sau 
copie legalizată, candidaţii declaraţi admişi urmând să depună diploma în original până cel 
mai târziu la data începerii cursurilor; 

– certificatul de naştere, în xerocopie; 
– certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în xerocopie; 
– buletinul sau cartea de identitate, cu CNP (pentru cetăţenii străini – paşaport), în 

xerocopie; 
– adeverinţă medicală; 
– trei fotografii color, mărimea ¾. 
 
Art. 3. Admiterea se organizează în perioada iulie–septembrie. Programul, modul de 

organizare şi alte informaţii privind admiterea sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi de către 
conducerea Universităţii şi a facultăţilor prin presa centrală şi locală, prin posturile de 
Televiziune şi Radio România de Mâine, prin revista Opinia naţională, prin Internet, prin 
afişare la fiecare facultate şi prin Centrele tehnologice ale Universităţii Spiru Haret. 

 
Art. 4. Admiterea în anul I se face, în principal, pe baza diplomei de bacalaureat, a 

fişei-chestionar şi a unui interviu. În fişa-chestionar, completată de candidat, se consemnează 
date personale, informaţii despre preferinţe şi performanţe şcolare, motivaţiile care stau la 
baza deciziei de a opta pentru o anumită specializare/program de studii etc. 

În funcţie de particularităţile unor specializări/programe de studii, facultăţile pot 
include în structura admiterii şi teste de cunoştinţe, teste de limbă, teste de aptitudini şi 
vocaţionale, probe practice etc. Admiterea la specializarea Arhitectură se va face pe baza unei 
metodologii proprii, aprobată de Senatul Universităţii. 

 
Art. 5. Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă pot urma a doua 

specializare, în condiţiile legii. Decanatul poate echivala examenele promovate la prima 
specializare absolvită, dacă programele analitice ale disciplinelor respective corespund 
planului de învăţământ al specializării. 

 
Art. 6. Studenţii pot urma concomitent două specializări/programe de studii, dacă 

îndeplinesc condiţiile de admitere cerute şi achită taxa de şcolarizare stabilită pentru cele două 
specializări/programe de studii. 

 
Art. 7. Absolvenţii cu diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată 

(colegii universitare, institute pedagogice de 3 ani) pot continua, cu aprobarea Rectorului 
Universităţii, studiile în ciclul universitar de licenţă, în cadrul profilului studiat iniţial sau 
apropiat. Ei pot fi înscrişi în anul II dacă prin echivalarea unor examene cumulează minimum 
30 de credite, cu susţinerea examenelor de diferenţă şi plata taxei corespunzătoare, stabilită de 
Senatul universitar. Cererile se depun la secretariatele fiecărei facultăţi  împreună cu copie 
legalizată după foaia matricolă/suplimentul la diplomă pentru realizarea referatului de 
diferenţă şi a propunerii conducerii facultăţii, după care se depun la secretariatul general în 
vederea aprobării de către Rectorul Universităţii Spiru Haret. 

 
Art. 8. Înmatricularea studenţilor în anul I se face pe baza deciziei Rectorului  

Universităţii, în conformitate cu rezultatele sesiunilor de admitere. 
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CAPITOLUL II 

ÎNSCRIEREA ÎN ANII DE STUDIU 
 
Art. 9. Înscrierea studentului(ei) în anul I se face la cererea acestuia(acesteia), în 

maximum 10 zile de la data la care a fost declarat(ă) admis(ă), dacă are dosarul complet, a 
achitat integral sau prima rată a taxei de şcolarizare, a completat şi semnat fişa de înscriere şi 
contractul anual de studii. Fiecare student(ă) este înscris(ă) în Registrul Matricol, sub număr 
unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare, în facultatea respectivă. 

 

Art. 10. Pe baza înscrierii în anul I de studiu, decanatul eliberează fiecărui student(e) 
un carnet de student(ă), care se vizează anual şi serveşte ca act de identitate la intrarea în 
Universitate, prezentarea la examene şi colocvii, pentru a avea acces la biblioteci, cluburi, 
baze sportive şi la diferite activităţi, unde se cere să se facă dovada calităţii de student(ă), 
precum şi la solicitarea altor facilităţi. 

În situaţia în care studentul(a) pierde carnetul, se eliberează duplicat, după anunţarea 
în presă a pierderii documentului respectiv şi achitarea taxei stabilite de Senatul Universităţii. 
În caz de transfer, retragere sau scoatere din evidenţă, carnetul de student(ă) se depune la 
secretariatul facultăţii la care studentul(a) respectiv(ă) a fost înscris(ă);  fără aceasta nu se pot 
elibera actele personale din dosar. 

 

Art. 11. Înscrierea studentului(ei) în anul al II-lea şi următorii se face pe baza 
rezultatelor şcolare din anul universitar precedent. Pentru a fi înscris, studentul(a) este 
obligat(ă) să completeze şi să semneze contractul anual de studii şi fişa de înscriere, în care se 
consemnează şi numărul chitanţei cu care a achitat taxa anuală de şcolarizare stabilită sau 
prima rată a acesteia. Contractul anual de studii şi fişa de înscriere, completate la fiecare 
început de an universitar, constituie dovada că studentul(a) a luat la cunoştinţă de 
Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor  şi că s-a angajat să-l respecte. 
Înscrierea se face până la începerea anului universitar. 

 

Art. 12. Studentul(a) care are dreptul să se înscrie în anul universitar de studii următor, 
dar nu depune cerere de retragere sau de întrerupere motivată a studiilor, este scos (scoasă) 
din evidenţă, începând cu anul universitar următor. 

 

Art. 13. În cazul disciplinelor opţionale şi al celor facultative, opţiunea studenţilor se 
exprimă în scris, cu o lună înaintea încheierii semestrului al II-lea al anului universitar 
precedent. Studenţii anului I fac această opţiune în primele două săptămâni de la începerea 
anului universitar. 

 

Art. 14. Taxa de şcolarizare se stabileşte anual în consonanţă cu Metodologia aprobată 
de Senatul Universitar şi se achită fie integral, la începutul anului universitar, fie în trei rate. 
Ratele a II-a şi a III-a se achită până la începerea  sesiunilor de examene (iarnă şi vară). 
Studentul(a) care nu achită ratele nu poate participa la sesiunea de examene respectivă. 
Întârzierea în achitarea ratelor taxei de şcolarizare se penalizează, conform prevederilor 
Contractului de studii. 

Studentul nu poate participa la procesul de învăţământ dacă nu are taxa (sau rata I) 
plătită până la începerea anului universitar.  

Celelalte taxe se stabilesc anual de Senatul Universităţii. 
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CAPITOLUL III 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR 

 
Art. 15. În perioada studiilor, studentul(a) are, în această calitate, următoarele drepturi: 
a) să utilizeze, conform programului de studii, amfiteatrele, sălile de curs şi de 

seminar, laboratoarele, bibliotecile, bazele sportive, cluburile şi celelalte dotări puse la 
dispoziţie de către Universitate; 

b) să participe, în cadrul facultăţii şi al Universităţii, la cercetarea ştiinţifică, inclusiv la 
unele contracte de cercetare, la activitatea formaţiilor artistice şi sportive, a cenaclurilor 
literare etc.; 

c) să fie reprezentat în Consiliul facultăţii şi în Senatul Universităţii, în condiţiile 
stabilite de Carta Universitară; 

d) să locuiască în căminele Fundaţiei România de Mâine, în limita locurilor 
disponibile şi în condiţiile stabilite prin Regulamentul de funcţionare a căminelor studenţeşti; 

e) să se bucure de acces gratuit la cluburile studenţeşti proprii, precum şi la Complexul 
sportiv; 

f) să servească masa în cantina proprie, cu subvenţionare de 30% de către Fundaţia 
România de Mâine; 

g) să obţină manualele şi cursurile apărute în Editura Fundaţiei România de Mâine, cu 
30% reducere faţă de preţul la care se vând în librării; 

h) să acceseze biblioteca virtuală a Universităţii; 
i) să comunice direct, prin INTERNET, cu titularii disciplinelor de studiu şi să 

primească informaţiile şi orientările solicitate; 
j) să urmeze, concomitent, două sau mai multe specializări/programe de studii, dacă 

este declarat admis la fiecare dintre ele şi achită taxele de şcolarizare aferente; 
k) studenţii pot beneficia de burse de merit, care se acordă, anual, de către Fundaţia 

România de Mâine, potrivit Regulamentului privind acordarea burselor studenţeşti, în limita 
fondurilor alocate; 

l) să beneficieze de protecţie, în timpul activităţii profesionale, în spaţiul universitar; 
m) să solicite ori de câte ori este necesar cadrelor didactice, atât la orele de curs, la 

seminar, cât şi la lucrările practice, clarificarea problematicii ce necesită un grad sporit de 
aplicabilitate practică; 

n) studentul(a) beneficiază de credite transferabile la şi de la alte facultăţi din ţară şi 
străinătate, în condiţiile sistemului european de credite ECTS; 

o) studenţii de la facultăţile de profil care practică şi sport de performanţă au dreptul la 
reducere de frecvenţă de 50% şi la sesiuni deschise, pe toată durata anului universitar. 
Decanatul facultăţii va aproba aceste facilităţi pe baza cererii scrise a studentului(ei), însoţită 
de o adeverinţă eliberată de clubul sportiv la care este legitimat sau de federaţia sportivă 
naţională de specialitate. 

 

Art. 16. Studentul(a) are, în această calitate, următoarele obligaţii: 
a) să respecte normele de disciplină şi etică universitară, prevederile prezentului 

Regulament şi toate dispoziţiile care reglementează activitatea în Universitate; 
b) să îndeplinească, în bune condiţii şi la timp, îndatoririle care îi revin, potrivit 

planurilor de învăţământ şi programelor analitice ale disciplinelor de studiu; 
c) să respecte ordinea şi disciplina în spaţiul universitar, precum şi în afara acestuia, 

manifestând respect, politeţe şi decenţă în relaţiile cu cadrele didactice, cu personalul tehnic şi 
administrativ, cu colegii şi cu toate persoanele cu care vine în contact în Universitate şi în 
afara ei; 
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d) să folosească cu grijă, să întreţină şi să păstreze bunurile din dotarea 
universităţii/facultăţii;  în caz contrar, studentul(a)  sau  studenţii culpabili de degradarea sau 
distrugerea acestora vor fi obligaţi la acoperirea pagubelor cauzate; în situaţia neidentificării 
celor vinovaţi, plata pagubelor se suportă în mod solidar de către toţi studenţii care au utilizat 
spaţiul de învăţământ respectiv şi aveau obligaţia să-l folosească în mod corespunzător; 

e) să respecte integral, dacă locuieşte în cămin, Regulamentul de funcţionare a 
căminelor studenţeşti; 

f) să achite taxele şcolare în termenele la care s-a obligat prin semnarea Contractului 
anual de studii. Nerespectarea acestei obligaţii atrage după sine imposibilitatea participării la 
examenele programate, precum şi plata unor penalităţi; în situaţia în care studentul a susţinut 
examenul fără achitarea taxelor şcolare, examenele respective se anulează de drept; 

g) să folosească în mod civilizat toate dotările existente în sălile de curs şi de 
seminarii, biblioteci, în complexul sportiv, cluburi, discotecă etc.; 

h) să respecte normele şi regulile de securitate şi sănătate instituite de către Senatul 
Universităţii Spiru Haret, precum şi norme de protecţia muncii; 
            i) să consulte zilnic avizierele (afişate la facultate, centre tehnologice), precum şi avizierul 
virtual - Internet şi să urmărească site-urile facultăţilor unde este înmatriculat pentru a fi la curent cu 
informările conducerii facultăţii din care face parte.  

j) în spaţiul universitar fumatul este strict interzis. 
 

Art. 17. Încălcarea de către studenţi a obligaţiilor stabilite prin prezentul Regulament 
atrage aplicarea următoarelor sancţiuni: 

a) atenţionare; 
b) avertisment scris; 
c) exmatriculare din Universitate. 
Sancţiunile de la punctele a) şi b) sunt de competenţa Consiliului facultăţii, iar cea de 

la punctul c) a Rectorului Universităţii, la propunerea Consiliului facultăţii. 
 
 

CAPITOLUL IV 
PROMOVAREA EXAMENELOR ŞI A ANULUI DE STUDIU 

 
Art. 18. La începutul fiecărui an universitar, conducerile facultăţilor aduc la cunoştinţa 

studenţilor disciplinele prevăzute în planul de învăţământ în anul respectiv de studii, formele 
de evaluare a cunoştinţelor (examen, colocviu, verificare pe parcurs etc.), structura anului 
universitar, precum şi criteriile de promovare pe baza sistemului de credite transferabile. 

 

Art. 19. Anul universitar este format din două semestre, durata unui semestru fiind de 14 
săptămâni, cu excepţia semestrelor anilor în care se face practica de specialitate, în funcţie de 
specificul programului de studiu,  şi a anului terminal, care, având în vedere examenul de 
licenţă/diplomă, poate avea o durată mai scurtă, stabilită de consiliile facultăţilor şi aprobată de 
Senatul Universităţii (dar nu mai puţin de 11 săptămâni). 

 

Art. 20. În Universitatea Spiru Haret se organizează 3 sesiuni de examene: sesiunea 
din iarnă, sesiunea din vară şi sesiunea din toamnă. Volumul şi nivelul cunoştinţelor cerute la 
examene şi colocvii se stabilesc în concordanţă cu programa analitică a disciplinei respective. 

La solicitarea facultăţilor, Rectorul Universităţii poate aproba organizarea unor sesiuni 
de reexaminare. 

 

Art. 21. Secretariatele facultăţilor afişează, cu două săptămâni înaintea sesiunilor din 
iarnă, vară şi toamnă, programarea examenelor, pe baza propunerilor studenţilor, avizate de 
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cadrele didactice şi aprobate de decanii facultăţilor. Intervalul între examene trebuie să fie de 
minimum două zile. 

 

Art. 22. Examenele şi celelalte forme de evaluare a cunoştinţelor, prevăzute în planul 
de învăţământ al unui an de studiu, se susţin, fără taxă, în sesiunile stabilite pentru anul de 
studiu respectiv, conform structurii anului universitar. 

Colocviile şi verificările pe parcurs se programează în presesiune. 
 

Art. 23. Studenţii au dreptul să se prezinte la examen/colocviu numai dacă şi-au 
îndeplinit toate obligaţiile profesionale (lucrări practice, proiecte, referate etc.) stabilite prin 
programa analitică a disciplinei respective şi şi-au achitat toate obligaţiile financiare (taxa de 
şcolarizare, taxa de examen-restanţă, cazarea la cămin etc.). 

 

Art. 24. Evaluarea cunoştinţelor la disciplinele prevăzute în planul de învăţământ se 
desfăşoară sub formă de: test–grilă pe calculator, probă practică, scris/oral (la specializările 
vocaţionale şi la cele la care accentul cade pe pregătirea practică). Examinarea orală se face 
pe baza biletului de examen extras de student(ă) din totalul biletelor întocmite, semnate de 
examinator şi aprobate de şeful catedrei. Rezultatul la examenul oral se comunică 
studentului(ei) imediat. 

În evaluare finală examinarea pe parcurs va avea o pondere de 40%, începând cu anul 
I 2010-2011, cu condiţia ca studentul să obţină cel puţin nota 5 la evaluarea finală. 

Pentru toate tipurile de examinare, Decanatele afişează tematica de examinare şi 
bibliografia, pe disciplină şi pe semestru, din care vor fi realizate subiectele de examene 
(grilă, probă practică, scris/oral etc.). 

La specializarea Arhitectură, pentru disciplinele vocaţionale „Proiectare de Arhitectură”, 
„Sinteze de Arhitectură”, „Reprezentări în arhitectură”, „Proiect de specialitate”, „Proiect 
opţional”, evaluarea se face pe baza lucrărilor practice elaborate de studenţi pe parcursul 
semestrelor. Acordarea notelor se face după criterii şi metodologie specifice, precizate în  
Regulamentul de evaluare şi promovare la disciplinele „Proiectare de Arhitectură”, „Sinteze de 
Arhitectură”, „Reprezentări în arhitectură”, „Proiect de specialitate”, „Proiect opţional”, aprobat 
de Senatul Universităţii. Creditele alocate pentru fiecare categorie de lucrări practice vor fi 
prevăzute distinct în planul de învăţământ. Proiectele elaborate pe parcursul semestrelor se 
realizează sub îndrumarea cadrelor didactice . Proiectul de verificare şi schiţele de schiţă sunt 
lucrări realizate de studenţi în facultate, fără îndrumare din partea cadrelor didactice,   dar  sub  
supravegherea  acestora   într-un  interval   de  timp  dat   (1-2 zile). 

La Facultatea de Litere (Limbi şi Literaturi Străine şi Limba şi Literatura Română) 
acordarea notelor se face după criterii şi metodologii specifice, prezentate în Ghidul de 
Evaluare a studenţilor, aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din 22 iunie 2010. 

Orice fraudare a examenelor, precum şi neefectuarea lucrărilor la termenele prevăzute, 
precum şi copierea sau întocmirea acestora de către alte persoane, se sancţionează în 
conformitate cu dispoziţiile art. 17 din prezentul Regulament. 

 

Art. 25. Lista subiectelor care vizează testele–grilă pentru fiecare examen/colocviu se 
comunică studenţilor şi prin Internet, cu cel puţin 20 de zile înainte de data începerii sesiunii 
de examene. 

 

Art. 26. Examenele/colocviile se susţin în zilele şi sălile stabilite prin programare. 
Rezultatul se comunică imediat şi prin afişare în avizierul virtual, în termen de maximum 15 
zile de la data susţinerii probei de examen. 

 

Art. 27. Studentul(a) care, din motive obiective, nu se prezintă la examen/colocviu la 
data programată pentru grupa sau seria sa, poate beneficia de reprogramarea 
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examenului/colocviului în presesiune sau în sesiunea următoare, pe baza solicitării scrise, care 
se ia în evidenţă la secretariatul facultăţii. 

 

 Art. 28. Evaluarea cunoştinţelor studenţilor (examene, colocvii, proiecte, practică etc.) 
se face cu note de la 10 la 1 (numere întregi), nota minimă de promovare fiind 5. 

 

 Art. 29.   Notele obţinute la examen/colocviu se înscriu în catalog, completându-se toate 
rubricile. Pentru studentul(a) care nu s-a prezentat la examen/colocviu în sesiunea curentă, în 
catalog se trece absent. Orice modificare pe care cadrul didactic examinator o operează în 
catalog se face cu precizarea datei şi sub semnătură, cu menţiunea „rectificat de mine”. 

 

Art. 30. Pentru studenţii înscrişi la disciplinele facultative, prezentarea la 
examene/colocvii este opţională. Notele obţinute la aceste discipline se trec în documentele de 
evidenţă a situaţiei şcolare (catalog, registru matricol) şi pot fi luate în considerare în calculul 
mediei anuale, pe baza opţiunii studentului. 

Creditele obţinute la aceste discipline nu se iau în calcul la promovarea anului 
universitar/înscrierea în anul de studiu următor. 

 

Art. 31. Disciplinele care asigură pregătirea pentru carierea didactică au caracter 
facultativ şi fac parte din planul de învăţământ al Departamentului pentru Pregătirea 
Personalului Didactic (D.P.P.D.). Înscrierile se fac la D.P.P.D. Cererile se depun la alegerea 
candidatului la: DPPD, secretariatele facultăţilor şi Centrele tehnologice  ale Universităţii 
Spiru Haret, cu plata taxei stabilite în Regulamentul Departamentului. 

Absolvenţii D.P.P.D. primesc, după caz, Adeverinţă de absolvire (modulul de 30 de 
credite) sau Certificat de absolvire. 

 
          Art. 32. Înscrierea studentului (ei) în anul următor de studiu se face, la cerere, cu 
condiţia obţinerii de către acesta (aceasta), în anul universitar precedent, a cel puţin                     
50 % din totalul numărului de credite prevăzute în planul de învăţământ al anului de studiu 
respectiv (disciplinele obligatorii şi opţionale). 

Pentru specializarea Arhitectură, din cele min. 50% credite necesare înscrierii în anul 
următor de studiu, cel puţin 14 credite trebuie să fie obţinute obligatoriu după cum urmează : 

• în anii I-III la disciplinele „Proiectare de arhitectură ” (12 credite) – şi 
„Reprezentări în arhitectură” (2 credite); 

• în anul V la disciplinele „Sinteze de arhitectură” (12 credite) şi „Proiect de 
specialitate” (2 credite) . 

Conform Legii 288/2004, pentru domeniul „arhitectură”, reglementat sectorial  UE, 
studiile universitare sunt structurate într-un program unitar de studii - licenţă şi masterat – pe 
durata a 6 ani, corespunzător a 360 credite ECTS, diplomele de arhitect obţinute având nivelul 
de master. 

Începând cu anul universitar 2012-2013 ( promoţia înmatriculată în anul I în anul 
universitar 2008 – 2009), înscrierea în anul V, specializarea Arhitectură se face, la cerere, cu 
condiţia obţinerii de către student (ă) a tuturor celor 240 de credite aferente anilor de studii I-
IV – discipline obligatorii şi opţionale prevăzute în planul de învăţământ. Studenţii care nu au 
acumulat 240 de credite se pot reînscrie ( la cerere ) în anul IV. 

Studenţii din anul VI sunt declaraţi promovaţi dacă în semestrul I au acumulat 
minimum 15 credite, creditele aferente disciplinei „Sinteze de arhitectură” fiind obligatorii. 
Conform planului de învăţământ, semestrul II al anului VI este destinat pregătirii examenului 
de diplomă (proba I, disertaţie şi prediplomă – 10 credite, Proba II proiect de diplomă –                
21 credite), în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi evaluare a examenului de 
diplomă, aprobat de Senatul USH începând cu anul universitar 2008 - 2009. 
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Studenţii din anul VI vor putea reface lucrările practice nepromovate pe parcursul 
următorilor 2 ani universitari. În cazul depăşirii acestui termen, orice refacere va necesita 
aprobarea Rectorului Universităţii. Studenţii se vor înscrie numai la catedrele de specialitate 
în vederea refacerii disciplinelor nepromovate în anii de studii anteriori, neavând statut de 
absolvent fără examen de diplomă şi nici de student an VI. După promovarea tuturor 
disciplinelor, vor fi declaraţi ca făcând parte din promoţia anului universitar în care au 
încheiat anul VI. 
 

Art. 33. Studenţii care nu îndeplinesc condiţia prevăzută în articolul 32 pot  repeta, la 
cerere, anul de studiu respectiv; prevederea este valabilă şi pentru anul terminal. 

 

Art. 34. Studentul(a) care nu promovează anul I de studii este  exmatriculat (ă). Poate 
repeta anul I doar dacă participă la o nouă admitere şi achită taxele aferente. 

 

Art. 35. Examenele/colocviile/schiţele de schiţă/proiectele de verificare restante din 
anul sau anii de studiu anteriori se pot susţine, la cererea scrisă a studentului şi cu aprobarea 
conducerii facultăţii, în sesiunile stabilite prin structura anului universitar sau în presesiuni 
special organizate pe parcursul anilor universitari următori, cu plata taxei stabilite de Senatul 
Universităţii. 

 

Art. 36. Pentru studenţii ultimului an de studii, situaţia şcolară se încheie la 30 
septembrie a anului respectiv. Studentul care la sfârşitul semestrului II al anului terminal nu 
este declarat absolvent (nu a acumulat numărul total de credite prevăzut de lege, respectiv 
180, 240 sau 360), având credite restante, indiferent de anul de studiu din care provin, îşi 
poate susţine, cu plată,  examenele restante în sesiunea de toamnă. În caz de nepromovare 
integrală se reînscrie în anul terminal, cu plata taxei aferente. Această categorie de studenţii 
au obligaţia finalizării situaţiei şcolare în maximum 3 ani calendaristici de la data încheierii 
anului universitar. 

Absolvenţii din promoţiile anterioare care nu şi-au finalizat studiile (mai au de susţinut 
examene restante) îşi pot încheia studiile doar în anul universitar 2010-2011 prin prezentarea 
şi susţinerea examenelor restante în sesiunile special organizate de facultăţile unde sunt 
înmatriculaţi. Cei care nu-şi finalizează studiile în acest an universitar li se vor aplica 
prevederile art. 50. 

 

Art. 37. Pe baza cererii scrise, aprobată de decanul facultăţii, studentul(a) poate 
susţine, în sesiunile prevăzute prin structura anului universitar, examen de mărire a notei la 
una sau mai multe discipline pe care le-a promovat anterior, în anul respectiv de studiu, cu 
plata taxei stabilite de Senatul Universităţii. Examenul de mărire de notă se acordă la 
disciplinele din anul de studiu în care studentul este înscris. În situaţia în care studentul(a) 
dovedeşte o pregătire superioară, profesorul examinator consemnează, în catalogul disciplinei, 
nota mărită obţinută şi menţionează: mărire de notă. La acordarea bursei de merit se ia în 
consideraţie prima notă de promovare obţinută şi nu cea mărită. 

 

Art. 38. La Universitatea Spiru Haret, planurile de învăţământ sunt alcătuite conform 
sistemului de credite transferabile. Creditele sunt o valoare numerică alocată unei discipline de 
studiu, valoare care desemnează volumul de muncă al studentului(ei) – participarea la ore de curs, 
seminar, laborator, proiecte, studiu individual, pregătire pentru examen, activitate practică/stagii 
clinice etc. –, suficientă şi necesară pentru a asigura asimilarea disciplinei respective. 

Art. 39. Studentul(a) obţine numărul de credite prevăzut la o disciplină prin 
promovarea acesteia (nota minimă de promovare). Creditele nu măsoară calitatea pregătirii 
studentului, aceasta fiind evidenţiată prin notele obţinute. 
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Art. 40. Numărul de credite obligatoriu pentru un an de studiu, obţinute la disciplinele 
obligatorii şi opţionale, este de 60, la toate formele de studii universitare de licenţă. 

 

Art. 41. Sunt declaraţi absolvenţi ai facultăţii şi se pot înscrie la examenul de licenţă 
numai studenţii care au promovat toate examenele din toţi anii de studiu, obţinând cele 180 de 
credite necesare, respectiv, 240 la specializările cu durata de 4 ani şi 360 la cele de 6 ani. 

 

Art. 42. Practica de specialitate şi stagiul clinic sunt discipline obligatorii; ele se 
creditează corespunzător volumului şi importanţei activităţilor practice; se finalizează prin 
susţinerea unui colocviu şi se apreciază cu note de la 10 la 1. Nepromovarea colocviului 
conduce la refacerea integrală sau parţială a perioadei de practică/stagiu, în concordanţă cu 
prevederile Programei de practică şi, după caz, ale Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a practicii. Creditele obţinute de student(ă) la colocviul de practică intră în 
condiţia de promovare a anului de studiu respectiv. 

 

Art. 43. Lucrările practice şi de laborator, prevăzute în planul de învăţământ, au regim 
de frecvenţă obligatorie. Studentul(a), care a absentat de la orele de lucrări practice/de 
laborator sau nu a obţinut calificativul minim necesar pentru promovare, nu are dreptul să se 
prezinte la examen la disciplina respectivă. Studentul(a) este obligat(ă) să recupereze integral 
orele de laborator şi să refacă lucrările practice, înainte de examen, conform unui program 
aprobat de titularul disciplinei. Recuperarea orelor de laborator şi refacerea lucrărilor practice 
obligă studentul(a) la plata unei taxe suplimentare stabilite de Senatul Universităţii. 

 

Art. 44. În ciclul universitar de licenţă, cu durata de 3 ani, în cursul unui an universitar, 
nu se pot efectua, comasat, doi ani de studii într-un an universitar. 

Prin excepţie, studenţii de la specializarea Drept  pot efectua doi ani de studiu într-un 
singur an universitar, respectiv, anii II şi III, pe  baza unei  cereri şi cu aprobarea Consiliului 
facultăţii.  

Condiţiile minimale pentru aprobarea unei asemenea cereri sunt:  
– studentul(a) să fi promovat integral toate examenele şi colocviile din anul I de studiu;  
– studentul(a) să fi obţinut în anul I de studiu cel puţin media generală 9,50 (nouă şi 

50%). 
– să nu depăşească 5% din numărul total al studenţilor din anul de studiu respectiv. 
Comisiile facultăţilor vor stabili  şi alte criterii suplimentare specifice, care vor fi 

avizate de Biroul Senatului şi aprobate de Senatul Universitar. Cererea de şcolarizare a doi ani 
într-un an universitar se depune la secretariatul facultăţii până la începutul noului an.  

Studentul(a) care beneficiază de prevederile prezentului articol are obligaţia să achite 
integral taxele de şcolarizare pentru cei doi ani de studiu efectuaţi în acelaşi an universitar, 
conform contractului de studii,  şi să completeze cererile de înscriere. 

 
 

CAPITOLUL V 
TRANSFERĂRI, ÎNTRERUPERI DE STUDII, RETRAGERI 

 
Art. 45. Transferul, la Universitatea Spiru Haret, al studenţilor de la specializări 

autorizate sau acreditate, din cadrul altor instituţii de învăţământ superior, se face până la data 
de 25 septembrie a anului calendaristic, în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în 
prezentul Regulament pentru studenţii proprii (art. 32), cu recunoaşterea perioadelor de studii 
efectuate şi cu obligaţia susţinerii examenelor/colocviilor restante sau de diferenţă. Transferul 
se aprobă de Rectorul Universităţii. 

 



 228

Art. 46.  În cadrul Universităţii Spiru Haret, studenţii se pot transfera de la o facultate 
la alta, cu profiluri identice sau apropiate, de la o formă de învăţământ la alta (zi, frecvenţă 
redusă) în cadrul aceleiaşi facultăţi, cu susţinerea examenelor de diferenţă. Cererile de transfer 
se depun, cu cel puţin o săptămână înaintea deschiderii anului universitar, la secretariatele 
facultăţilor care urmează să primească studentul, se avizează de către decanul facultăţii de la 
care pleacă studentul(a) şi se aprobă de către decanul facultăţii care îl(o) primeşte. 

 

Art. 47. Conducerea facultăţii care primeşte studentul(a) transferat(ă) stabileşte şi 
examenele de diferenţă, conform planului de învăţământ şi programelor analitice ale 
disciplinelor. Susţinerea examenelor de diferenţă nu este condiţionată de promovarea 
examenelor curente. Examenele de diferenţă se programează şi se susţin, cu plata taxei 
stabilite de Senatul Universităţii, în presesiuni, cu acordul titularului de disciplină. 

 

Art. 48. Transferurile în anul terminal se aprobă de Rectorul  Universităţii. 
 

Art. 49. Activitatea profesională a studentului(ei) de la învăţământul de zi, de la 
învăţământul cu frecvenţă redusă poate fi întreruptă în cazuri motivate, pentru maximum 2 
ani, la cererea acestuia, fără a se considera repetenţie, cu aprobarea decanului facultăţii. 
Situaţia şcolară a acestor studenţi se încheie cu menţiunea: întrerupere de studii. Reînscrierea 
în anul respectiv se face în baza cererii de întrerupere, cu plata taxei de şcolarizare şi nu 
necesită o altă aprobare. 

Taxa de şcolarizare achitată pentru anul în care s-a produs întreruperea de studii nu se 
restituie şi nici nu se transferă pentru un an ulterior, decât cu aprobarea Rectorului 
Universităţii, în cazuri excepţionale. 

 

Art. 50. Studentul(a) care, din diverse motive (greutăţi materiale, plecare în străinătate, 
starea sănătăţii etc.), a întrerupt, fără aprobarea prealabilă, studiile de licenţă, le poate relua, 
cu aprobarea decanului facultăţii, într-un interval de cel mult 3 ani de zile.  

Studenţii înmatriculaţi înainte de anul  2005, care din diverse motive nu au putut să-şi 
continue studiile, pot fi înmatriculaţi în Ciclul de studii de licenţă (Ciclul I – Bologna) cu 
îndeplinirea obligaţiilor şcolare şi susţinerea examenelor de diferenţă, cu plata taxelor 
aferente, determinate de modificarea planurilor de învăţământ şi pot beneficia de 
recunoaşterea examenelor promovate, până în momentul întreruperii studiilor, conform 
Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS). 

 

Art. 51. Studentul(a) care şi-a întrerupt studiile are obligaţia ca, după reluarea acestora, să 
susţină şi să promoveze eventualele examene de diferenţă şi să îndeplinească, în termenele stabilite 
de facultate, şi alte obligaţii ce-i revin potrivit planurilor şi programelor de învăţământ în vigoare. 

 

Art. 52. Studentului(ei) admis(e) în anul I, care cere retragerea până la data de 15 
septembrie a anului în curs, i se reţin 50% din taxa depusă, iar în cazul retragerii până la data 
de 1 octombrie a anului în curs, i se reţine 75% din taxa depusă. După deschiderea anului 
universitar, indiferent de anul de studii, taxa de şcolarizare nu se restituie. 

Pe parcursul studiilor de licenţă, studenţii Universităţii Spiru Haret, care au motive 
întemeiate, se pot retrage din Universitate sau transfera la alte instituţii de învăţământ 
superior, la cerere, cu aprobarea Rectorului Universităţii. 

 
 

CAPITOLUL VI 
EXAMENUL DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ 

 
Art. 53. Studiile la facultăţile Universităţii Spiru Haret se încheie cu examen de licenţă 

sau de diplomă, în conformitate cu prevederile legale. 
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Art. 54. Absolvenţii specializărilor acreditate şi ai celor cu profil similar autorizate, 
din cadrul Universităţii Spiru Haret, vor susţine examenul de finalizare a studiilor numai în 
cadrul facultăţilor Universităţii Spiru Haret care au drept de organizare, în două sesiuni: de 
vară (iunie–august) şi de iarnă (februarie). 

 

Art. 55. Examenul de licenţă/diplomă se organizează pe baza Metodologiei aprobate 
de Senatul Universităţii. 

Intrarea în examenul de licenţă/diplomă este condiţionată de obţinerea Certificatului 
de competenţă lingvistică. 

 

Art. 56. Nota minimă de promovare a licenţei/diplomei este 6 (şase). 
 

Art. 57. Tematica la proba Cunoştinţe generale şi de specialitate se aduce, din timp, la 
cunoştinţa studenţilor, astfel încât aceştia să aibă posibilitatea de a se pregăti pentru examenul 
de licenţă/diplomă. 

 

Art. 58. Fiecărui absolvent de studii universitare de licenţă i se eliberează diploma de 
licenţă pe domeniul de studiu, precum şi un supliment de diplomă al cărui conţinut este în 
conformitate cu normele europene şi în care se va menţiona specializarea/programul de studii, 
potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 

Art. 59. Absolvenţii care nu au promovat examenul de licenţă/diplomă primesc, la 
cerere, un certificat de studii universitare fără examen de licenţă/diplomă (adeverinţă de 
absolvent fără examen de licenţă) şi situaţia şcolară. 

 

Art. 60. Diplomele de licenţă/diplomă conferă titularilor toate drepturile legale.  
 

* 
* * 

                                                   

Prezentul  Regulament  a  fost  aprobat  în şedinţa Senatului Universităţii Spiru Haret din          
29 septembrie 1995, completat şi aprobat în şedinţele Senatului din 29 septembrie 2005,                         
23 septembrie 2008, 23 septembrie 2009 şi 29 septembrie 2010. 

 
Regulamentul va fi adus la cunoştinţa studenţilor prin afişare la avizierele facultăţilor 

de către secretariatele facultăţilor, la avizierele Centrelor tehnologice ale Universităţii Spiru 
Haret şi la avizierele virtuale (Internet). 

 
N O T Ă:  
Situaţiile speciale, neprevăzute în Regulament, care pot apărea pe parcursul unui an 

universitar, vor fi dezbătute şi soluţionate de către Biroul Executiv al Universităţii, Senat, 
Rectorul sau Preşedintele Universităţii, după caz, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

În eventualitatea apariţiei de noi reglementări (hotărâri ale Senatului, anunţuri importante ale 
Universităţii Spiru Haret sau ale facultăţilor, precizări suplimentare ale Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului),  acestea vor fi afişate la avizierele şi pe site-ul facultăţii – 
considerându-se astfel că au fost oficial comunicate tuturor celor interesaţi. Studenţii sunt rugaţi să 
urmărească personal, cu atenţie, avizierele şi site-ul facultăţilor la care sunt înmatriculaţi, întrucât nu 
vor putea în niciun caz invoca necunoaşterea acestora. 

 

Conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea 

Rectorul Universităţii Spiru Haret 
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