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INTRODUCERE 
 Într-o lume atât de volatilă ca cea în care noi trăim, a ne îmnunătăți competențele profesionale a 
devenit aproape o regulă de viață pentru toți cei care au nevoie sau își doresc să crească profesional să să fie în 
pas cu vremurile. 

Pe parcursul acestui curs, vom descoperi lumea complexă a managerul, în special, a managerului de 
produs. 

Obiectivele cursului  
Cursul Manager de produs are ca obiectiv dezvoltarea competențelor și abilităților managerilor din 

organizațiile bazate pe tehnologie care urmăresc creșterea valorii firmei/companiei pe piață.  
Cursul este un demers formativ complex și complet oferind o înțelegere aprofundată a procesului 

inovației în obținerea unui produs, precum și a managementului de produs, în sensul dezvoltării de produse sau 
servicii noi.  

In cadrul cursului sunt explorate principalele concepte de lucru ale domeniilor inovare și management 
de produs, sunt prezentate principalele modele de analiză aplicate de marile companii în procesele 
operaționale, sunt prezentate tehnicile de concepere, organizare și gestionare a unui produs, precum și 
instrumentele de monitorizare, evaluare și control ale costurile și riscurilor aferente managementului de 
produs.  

Tematica surprinde aspecte esentiale din strategie, marketing, dezvoltare de produs și antreprenoriat, 
foloseste metode interactive și tehnici de facilitare a înțelegerii factorilor care determină succesul sau eșecul 
unui produs, prezintă aspecte-cheie ale strategiei de produs, ale ciclului de viață a unui produs, precum și 
responsabilitățile asociate managerului de produs. O atentie deosebita va fi acordată pozitionării pe piață a 
produsului, precum și strategiei de lansare.  

Competențe dobândite sau actualizate  
Printre cele mai utilizate instrumente de dezvoltare a abilităților profesionale, vom pune accent pe 

următoarele:  
- Creșterea capacității de elaborare și proiectare a unui produs nou,  

- Creșterea capacității de înțelegere a nevoii clienților și de validare a cererii de piață a 

produsului,  

- Creșterea capacității de identificare a noilor tehnologii in obtinerea de produse noi  

- Creșterea capacității de utilizare a produsului ca sursa de avantaj competitiv  

- Creșterea capacității de concepere și implementare a strategiei de produs  

- Creșterea capacității de analiză a pieței de consum  

- Creșterea capacității de pozitionare și repoziționare a propriilor produse cu costuri reduse 

- Creșterea capacității de diversificare a portofoliul de produse în condițiile unei posibile 

delistări  
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Managerul de Produs  
În secțiunea dedicată omului din spatele funcției în Managementul de produs, ne vom ocupa de 

abordarea etapelor derulăriii principalelor activități profesionale, de tipul: planificare, prognoză, producție și 
comercializarea unui produs.  

Managerul de produs este responsabil pentru analiza condițiilor de piață, pentru definirea 
caracteristicilor sau funcțiilor unui produs, pentru supravegherea obținerii produsului și pentru lansarea lui pe 
piață.  

Rolul managerului de produs cuprinde activități ce țin de strategie și tactici de piață, de adaptarea 
produselor la dezvoltarea afacerii în mod sustenabil. Managerul de produs identifică și evaluează oportunitățile 
de idei de produs, din surse precum: clienții companiei, clienții concurenților, analiști din industria de profil, 
directori din companie, personal de vânzări și marketing, reprezentanși ai serviciului cu clienții din companie, 
personalul implicat în operațiuni, experiență profesională anterioară bazată pe piață și tehnologie.  

 

Structura tematică 
Managerul de produs 
Rol si atribuții in contextul inovării  
Produsul ca avantaj competitiv.  
Standard de produs – calitatea disponibila, calitatea acceptata, calitatea standard.  
Tipologia industriilor. Tipologia produselor.  
Poziționare pe piață, repoziționare – Matricea Boston Configurația unui produs – trepte/bariere. 

Matricea P& G – Procter and Gamble – Grupul de analiza Boston 
 Configurația unei piețe – piața geografică, piața economică, piața financiară, piața relațională, piața 

de active, piața de stand –by, piața de adresă.  
Strategii de lansare pe o piața dominată de alt produs.  
Studiu de caz – Costurile ascunse in situația unei strategii de penurie mascata  
Formarea unui cartel – mișcările cartelului – costurile încălcării legislației. 
Strategii anticipative – răspuns la reacțiile pieței Symbol si icon de produs – brand, branding.  
Canale de promovare ATL / BTL in contextul publicității De la categorie la gama – evoluție spontana 

sau prefigurata de jucătorii mari de piață?  
Achiziția prin sistemul AIDA  
Produse premium vs main stream – vs low entry  
Bid and Tender – contextul unei piețe reglementată legislativ  
Greșelile managerului de produs. 
 
După încadrarea teoretică, vom dezvolta competențele cu ajutorul unor studii de caz și bune-practici. 
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MANAGER DE PRODUS 
 

- SUPORT DE CURS –  
 

DEFINIȚII 
Sistemul de management ce ține cont de atribuirea de sarcini, responsabilități și competente de 

conducere, privind lansarea in producție, producția și punerea in circulație a unui produs/serviciu sau grupe de 
produse sau servicii asemănătoare este managementul de produs. Aceste produse sau grupe de 
produse/servicii sunt principalele linii de business din organizație și sunt sarcina unui manager al cărui rol este 
de a propune și adopta decizii si activități pentru menținerea și îmbunătățirea calității acestor in sensul creșterii 
competitivității organizației. 

 
Managementul pe produs este caracterizat printr-o abordare specializată a gestiunii unui produs sau 

produse asemănătoare pe parcursul unui ciclu de realizare a acestui: cercetare, dezvoltare, producție, 
desfacere, rentabilitate, etc. De fapt, managerul de produs urmărește produsul de la inițiere până la livrarea 
acestuia spre client. 

 
Managementul de produs se realizează printr-un set de procese de transformare a resurselor pe care 

organizația le are la dispoziție (resurse material, financiare, resurse umane) in rezultate (produse și/sau 
servicii).  

Într-o organizație, pentru buna funcționare, este important să existe un management descentralizat 
pe produsele ei pentru a putea avea o viziune clară atât asupra aspectelor financiare legate de produs 
(rentabilitatea produsului și controlul asupra acesteia) cât și asupra aspectelor comerciale (legate de 
promovarea produselor, realizarea planificării producției și optimizarea ei). Acest management de produs 
poate fi definit ca un instrument de creștere a profitului organizației. 

 
Managerul de produs realizează legătura dintre mediul intern si extern, precum și legătura dintre 

departamentele unei organizații. 
Obiectivul principal al managerului de produs este orientarea către client, prin anticiparea nevoilor 

clientului in scopul de a implementa și dezvolta produsele și serviciile unei organizații. 
Activitatea managerului de produs trebuie să fie factorul determinant pentru creșterea vânzărilor, 

creșterea gradului de penetrare a produsului pe piață, optimizarea rentabilității produsului. 
Managerul de produs face parte din categoria middle manager, iar într-o organizație poate fi întâlnit 

sub titulatura de manager industrial (specializat pe o activitate de producție), brand manager, customer 
segment manager (manager pe un segment de clienți), product manager. 

Managerii de produs pot fi întâlniți in toate tipurile de companii, de la cele specializate in bunuri 
pentru consum la cele de servicii (precum instituțiile financiare), de la companii industriale pana la organizații 
non-profit (cum sunt spitalele). 

 
Avantaje și dezavantaje ale managementului de produs 

Avantaje Dezavantaje 
− Se poate aplica in toate tipurile de 

industrii: industria chimică, 

automobilelor, farmaceutică, alimentară, 

materialelor de construcții, a bunurilor de 

− Structurile organizației sunt complexe. 

− Pot exista conflicte între managerii de 

produs in scopul prioritizării producției. 

− Este dificil să se asigure o autonomie a 
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larg consum, etc. 

− Se poate aplica într-o organizație ce 

produce și/sau oferă o mare diversitate de 

produse/servicii cu ciclu de viață scurt – 

uzură morală rapidă 

− Managementul este bazat pe delegare. 

− Se accelerează procesul de fabricație si 

desfacere a produselor/serviciilor 

− Managerul de produs are legătură in 

permanență cu piața, putând permanent să 

întreprindă acțiuni privind adaptarea și 

diversificarea produselor la cerința pieței. 

− Asigură un control mai mare asupra 

costurilor de producție, a beneficiilor 

pentru produsele/serviciile unei companii. 

managerul de produs în cadrul 

organizației. 

− Dificultatea asigurării unei autonomii 

suficiente a managementului pe produs în 

cadrul unității economice. 

 

 
1. ROLUL MANAGERULUI DE PRODUS IN CONTEXTUL 

INOVĂRII 
În acord cu Standardul ocupațional MANAGER DE PRODUS, cod COR 241983 (Standardul ocupațional 

pentru Manager produs), „rolurile unui manager de produs sunt de a se documenta și informa în permanență în 
ceea ce privește noutățile apărute in domeniul de activitate, evoluția așteptărilor consumatorilor, de a analiza 
informațiile culese și de a stabili strategii de dezvoltare și inovare a produselor și serviciilor specifice”. 

Principalele activități ale managerului de produs sunt legate de dezvoltarea de produse noi, de la 
identificarea nevoilor clienților până la lansarea produsului/serviciului pe piață. Procesul de obținere a 
produselor/serviciilor noi este un proces inovativ.   

Managerul de produs are un rol important in implementarea strategiei pe termen lung a companiei, 
ducând la dezvoltarea companiei in sensul in care se vor dezvolta produse noi, se vor câștiga noi segmente de 
piață prin produse realizate să satisfacă cerințele clientului. 

Managerul de produs are cunoștințe in toate domeniile prin care un nou produs și/sau un produs 
îmbunătățit parcurge procesul de dezvoltare până la produs final: marketing, vânzări, procese (inovative), 
financiar. Aceste cunoștințe asigură viziunea de ansamblu asupra acestui proces de dezvoltare, ținând in 
permanență cont de nevoile clientului produsului/serviciului pe care îl dezvoltă organizația. 

Managementul de produs răspunde la solicitările pieței de a înnoi produsele funcție de rezultatele de 
cercetare-dezvoltare și de intensificarea concurenței pe piață. 

Managerul de produs trebuie să aibă capacitatea de a conduce activitățile de marketing, proiectare, 
producere/fabricare și comercializare in perioade relativ reduse de timp astfel încât să se realizeze raportul 
optim al cererii cu oferta pentru menținerea segmentelor de piață și/sau câștigarea de noi segmente de piață. 
Organizațiile actuale, funcție de dinamica pieței in care activează, își diversifică portofoliul de produse, își 
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modernizează produsele existente și își îmbunătățesc procesele de introducere pe piață a produselor noi în 
sensul accelerării activităților sus menționate. 

In acest context, firmele care activează in mediul concurențial au adoptat funcția de manager de 
produs in managerului de producție (care este răspunzător de toate produsele organizației și are o viziune de 
ansamblu asupra acestora). Această nouă ocupație duce la o descentralizare a producției și la creșterea 
nivelului competitiv al organizației pe piața in care activează. 

Produsele care sunt in sarcina managerului de produs pot fi produse industriale, grupe de produse 
omoloage, servicii, bunuri de larg consum.   

Managementul pe produs, fără a fi definit astfel, este folosit de organizații încă de la sfârșitul secolului 
XX, fiind strâns legat de activitatea managerului de design si al celui de implementare și, implicit, de activitatea 
managerului de proiect. 

 
2. RESPONSABILITĂȚILE MANAGERULUI DE PRODUS  

Profesia de manager a început să fie din ce în ce mai căutată în toate domeniile de activitate, în firme 
de mărimi diferite, fie că au activități simple, fie că sunt organizații complex. Astfel că, responsabilitățile unui 
manager sunt proporționale cu complexitatea activităților din organizație, firmă sau instituție. Nici 
responsabilitățile managerilor de produse nu sunt diferite. Ei au o lungă listă de responsabilități, sunt obligați să 
se documenteze permanent și, de cele mai multe ori, ei sunt puși în poziția de decizie pentru a lua măsuri, a 
delega responsabilități și a-și informa pe toată lumea pentru a se cunoaște responsabilitățile și limitele de 
implicare, ce activități le revin și ce activități sau roluri în organizație se pot transfera în siguranță. 

Pentru ca aceste activități complicate să poate fi întreprinse în timp, fără a risipi resurse în mod inutil, 
vom prezenta două instrumente de management, mult mai cunoscute după acronimele lor decât după 
descrierea acestora. ele sunt diagramele:  

- RACI. Acronimul vine de la Responsible (Responsabilitate sau realizare), 

Accountable (tot o responsabilitate, delegare sau a celui care deține autoritatea), 

Consulted (Consultare) și Informed (Informare), 

- DACI. Acronimul vine de la Driver (conducător, aici are sensul de decident), 

Approver (emitent, cel care aprobă/refuză sau deține autoritatea), Consulted 

(Consultare/contribuție) și Informed (Informare).  

RACI și DACI: Înțelegerea responsabilităților  
După o primă dezvoltarea acronimelor se poate observa că sunt patru tipuri de responsabilități. Prin 

intermediul acestor instrumente se economisesc timp și energie, deoarece odată prezentate, toată lumea află 
ce are de făcut, fiecare își va cunoaște rolul în cadrul proiectului de la început până la finalizarea unei activități, 
cui îi stă în putere de a decide pozitiv sau de a refuza pe parcursul derulării unei activități, proiect sau de la  
decizia de a produce un serviciu/produs până la scoaterea de pe piață a acestuia. Prima, RACI ne răspunde la 
întrebarea: Cine este responsabil pentru îndeplinirea anumitor sarcini?  

Cea de-a doua, DACI, răspunde la întrebarea: Cine decide asupra unui curs de acțiune pentru o 
anumită sarcină sau funcție?  

Cele două diagrame sunt ușor de implementat, dar ar fi de preferat să fie implementate pe rând, nu 
amândouă în același timp. Nu trebuie uitat faptul că gestionarea activităților trebuie simplificate pentru ca 
randamentul să mai mare, iar alegerea uneia dintre cele două instrumente  poate deveni în timp cheia 
managerului de produs pentru eficacitatea muncii, eficientizarea activității și a îmbunătățirii relațiilor între 
angajații firmei.  
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Diagrama RACI  

Această diagramă în patru chei rezolvă problemele legate de delegarea responsabilității. Fiecare dintre 
cele patru chei reflectă găsirea soluțiilor la problemele care încep prin punerea unor întrebări pentru fiecare 
parte, astfel:  

- Responsabilul are de răspuns la: Cine este responsabil pentru participarea la 

finalizarea unei acțiuni?  

- Cel căruia i-a fost delegată responsabilitatea este răspunzător pentru găsirea cheii 

la: Cine răspunde pentru a vă asigura că o acțiune este completă?  

- Apoi, alți angajați sunt consultați în timpul derulării procesului și trebuie să vină 

cu răspunsuri la: Cine este consultat în timpul procesului de finalizare a unei 

acțiuni? 

- Pe parcursul procesului, informarea și comunicarea dețin un rol important. Toți cei 

implicați trebuie informați și să informeze la rândul lor. Așa că trebuie găsire 

răspunsuri la: Cine este informat despre starea unei acțiuni? 
Unul dintre cele mai cunoscute avantaje este că evidența activităților interne în companie sunt 

personalizate, de exemplu, în cazul în care unul dintre angajat în multe dintre proiectele aflate în derulare, 
diagrama RACI are indicatori clari și reflectă limpede astfel de dezechilibre. 
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Această diagramă poate fi aplicată în cadrul unei firme, ca în figura următoare (PMBOK, 2017, p. 317): 

Diagrama RACI a responsabilităților pe departament și/sau cu persoana delegată 
Activități pe departamente Managerul de 

produs 
Manager 

de proiect/ 
Owner de 

produs 

Specialistul 
(de preferat 
în programul 

SCRUM) 

Inginer Asigurarea 
calității 

Crearea diagramei (prin sesiune 
de Q&A) 

R I I C A 

Colectarea informațiilor /Raport 
zilnic 

C R A R C 

Dezvoltare Creare plan/ viziune 
pt. produs 

R C A I I 

Dezvoltarea unui plan /Estimare I C A R C 
Legenda RACI : R = Responsabilitate, A = Accountable = Delegare,  C = Consultare,  I = Informare 

 
Fig. Diagrama RACI a responsabilităților, pe departament și/sau cu persoana delegată (diagramă adaptată după 

PMBOK, 2017, p. 317) 
 

Rolurile celor implicați în proiect, conform diagramei RACI (PMBOK, 2017, pp. 315-317) 
Diagrama RACI stabilește punctual responsabilitățile (sarcinile, acțiunile sau activitățile procesului) 

celor implicați (toate departamentele/persoanele numite direct) într-o activitate/proiect.  
Indiferent cum este ea denumită, diagramă, matrice, schemă sau tabel, RACI oferă claritatea și 

transparența necesare derulării la timp au uni proiect, fără a se crea confuzii sau supraaglomerarea unor 
subactivități în detrimentul altora. 

În diagrama de mai sus, principalele responsabilități sunt listate, iar rolul celor care intervin in proiect 
este notat cu fiecare dintre cele patru litere ale acronimului RACI, corelând astfel sarcinile pe departamente sau 
persoane-cheie, de exemplu, R- este responsabilul pentru activitate, lui ii revine executarea proiectului; A - 
reprezintă autoritatea răspunde de modul în care se derulează proiectul. C – cei consultați, specialiștii cărora li 
se cere expertiza/ avizul privind activitatea. I – Informatul nu are putere decizională, poate doar de execuție, el 
nu poate interveni direct în proiect dar trebuie să fie informat. 

Altfel interpretată, această matrice reflectă situațiile generale în firme, unde avem pe de-o parte cu 
departamentele/persoanele care sunt în măsură să ia decizia pentru delegarea sarcinilor către membrii 
elaboratori în proiect numiți special. De cealaltă parte, avem persoanele cu care cei implicați direct în proiect se 
pot sfătui și, nu în ultimul rând, toate părțile interesate, cei pe care trebuie să îi informeze. 

 
Diagrama DACI  

Fără a neglija importanța diagramei RACI descrisă în secțiunea precedentă, s-a observat faptul că, deși, 
managerii de produse au descris diagrama RACI ca un instrument care funcționează bine, ei continuau să se 
confrunte cu alte complicații. Așa că au decis să eficientizeze această diagramă, pe mai multe fronturi și au 
descoperit că fără a avea o persoană responsabilă cu luarea unor decizii clare, activitățile aflate în plină 
desfășurare se pot bloca în momente importante, cu toate că toți cei implicați ar fi fost în punctul de a aproba 
continuarea activității în cauză.  

În astfel de situații, managerul  de produse are posibilitatea de a utiliza diagrama DACI. Foarte puțin 
diferită de prima, adoptarea acesteia la toate nivelurile companiei creează un puternic impact organizațional. 

La fel ca în diagrama precedentă, DACI are tot patru elemente principale pentru rezolvarea unor 
probleme legate de nivelul decizional și decidenții din companie. Fiecare dintre cele patru chei reflectă găsirea 
soluțiilor la problemele care încep prin punerea unor întrebări pentru fiecare parte, astfel:  
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- Decizia (Driver, în traducere ad litteram, conducător, însă, aici are sensul de 

decident). Dintre întrebările frecvente, avem: Cine este decidentul? Și Cine deține 

puterea de decizie pe tot parcursul activității, da capo al fine? 

- Aprobarea (Approver). Acest rol este deținut de către emitent, cel care 

aprobă/refuză Pentru această funcție, este preferabil una sau maxim două persoane 

pentru că întrebarea de bază este: Cine aprobă o anumită decizie? 

- Consultare/contribuție (Consulted). În această cheie se răspunde la întrebarea Cine 

contribuie la (o) decizie? 

- Informare (Informed). Apoi, alți angajați sunt consultați în timpul derulării 

procesului și trebuie să vină cu răspunsuri la: Cine este informat despre decizia 

finală? 
Modelul DACI este excelent pentru clarificarea confuziei decizionale (C. Evans, 2016). Astfel că, multe 

dintre problemele de delegare și responsabilitate se clarifică, știm cine deține puterea, core are voie să aprobe, 
pe cine vom consultate asupra unui aspect și îi putem cere un punct de vedere. De asemenea, știm cine poate 
opri proiectul, așa, ca în următoarea diagramă. 

 

Diagrama DACI a responsabilităților pe departament și/sau cu persoana delegată 
Activități pe 

departamente 
Manager de 

produs 
Manager de 

proiect/ 
Owner de 

produs 

Specialist (în 
Programul 

SCRUM) 

Inginer Asigurarea 
calității 

Decizia viziunii pt. produs D C I I A 
Deciderea datei de 

lansare a produsului 
A C C C I 

Deciderea unei posibile 
revizuiri 

C D C I I 

Lansarea produsului I C C D I 
Legenda DACI : D = Decident, A = Approver – emitent/responsabil cu aprobările,  C = 
Consultare/contributor,  I = Informat 

 
Fig. Diagrama DACI cu emitenții și executanții firmei, pe departament și/sau cu persoana delegată (diagramă 

adaptată după C. Evans, 2016) 
 
Rolurile celor implicați în activități, conform diagramei DACI (C. Evans, 2016) 

Conducătorul/ Decidentul are rolul de ansamblu pentru: organizarea unui kick-off meeting (întâlnire 
inițială) pentru anunțarea scopului proiectului, de a colecta informațiile și de a da feedback-ul tuturor părților 
interesate (stakeholders); planificarea detaliată a proiectului cu sarcini, termenele limită etc. și a organizării 
periodice a unor ședințe de informare privind derularea proiectului. 

Emitentul  este persoana  care poate aproba sau refuza un anumit proiect, De obicei, cel care deține 
această expertiză este un manager sau fondator, în funcție de mărimea firmei. 

Consultant / Contributor reprezintă grupul de experți incluși în activități, ei pot fi consultați și pot 
contribui substanțial influențarea în luarea deciziilor.  
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Informații  nu au rol de decizie și nici autoritate, dar ei trebuie să fie informați despre progresul 

proiectului.  
În fluxul  de lucru dintr-un proces al unui produs, implementarea DACI  poate fluidiza ritmul de lucru, 

sarcinile sunt delegate către emitenți și contribuitori, astfel că se facilitează gestionarea sarcinilor. Celelalte 
părți interesate sunt informate regulat despre actualizările proiectului și progresele înregistrate. Afirmând în 
mod clar în față cine este atribuit rolului, toată lumea știe cum se poate aștepta să aducă valoare proiectului. 
De asemenea, în cadrul ședințelor de lucru  pot fi adăugați sau scoși diverși contribuitori deoarece acest aspect 
revine în totalitate în sarcina decidentului. Cu timpul, se vor observa creșterea competențelor, a expertizei,  
îmbunătățiri în comunicare. Ședințele de lucru devin mai eficiente o dată cu creșterea abilităților de a face 
schimb de informații și experiență acumulate pe parcursul derulării activității. 
 
Utilizarea eficientă a RACI și DACI  

Momentul optim de a alege tipul de diagramă, RACI sau DACI este cel inițial. În cazul unei companii 
care are în organigrama proprie un manager de proiect, ar fi de preferat ca managerul de produs să își invite 
colegul pentru a dezvolta încă din faza de idee un proiect detaliat deoarece acesta este un proces al companiei, 
iar activitățile proactive pot preveni multe dintre dezbaterile sau conflictele care s-ar isca înainte de aprobarea 
proiectului, activității etc. 

Pentru a putea dezvolta o activitate pornind de la o idee, trebuie urmate câteva etape: planificarea 
unei întrevederi de lucru pentru a pune în evidență subactivitățile, delegarea sarcinilor și 
aprobarea/comunicarea responsabilităților către persoanele ce vor fi implicate.  

În cazul în care colegii nu sunt de acord, nu doresc implicarea în această activitate sau  în luarea 
deciziilor, este momentul de a alege utilizarea diagramei DACI, iar organizarea unei întâlniri pentru a anunța 
schematic implementarea acesteia poate conduce la eliminarea problemelor.  

Pentru situația în care nici de astă dată, problemele nu se rezolvă, o terță persoană din instituție ar 
putea deveni un mediator sau un facilitator și poate conduce următoarea ședință de lucru. Dintre cei care sunt 
educați pentru astfel de situații, putem alege unul dintre cei care au pregătire în facilitarea comunicării, adică, 
din cadrul resurselor umane sau al relațiilor publice.  

Poate că rezultatul nu va fi unul total, dar este bun pentru a obține rezultate pozitive imparțiale, se 
poate conveni asupra uneia dintre cele două diagrame, DACI sau RACI. Acestea pot fi reutilizate la nesfârșit 
dacă organigrama și persoanele numite nu sunt schimbate în firmă.  

 
3. PRODUSUL CA AVANTAJ COMPETITIV 

Produsele pe care le oferă o organizație într-o piață in care activează pot fi similare cu cele oferite de 
concurență pe care aceasta o are. Diferențierea care se face in mod normal este prețul – și spunem ca aceasta 
piață este o piață a cumpărătorului, care impune prețul. Competiția din această piață se realizează prin prețuri 
mai mici cu care furnizorii atrag pe cei interesați. Organizațiile care activează in această piață nu se bucură de 
un succes din punctul de vedere al profitului.  

Dacă organizația oferă pe piață un produs care o individualizează, fără a avea concurență, atunci 
prețurile sunt crescute, piața devine a vânzătorului și se poate spune ca organizația are monopol pe piață in 
raport cu clienții interesați de produsul oferit. 

 
In acest sens, organizațiile care oferta produse și/sau servicii trebuie sa adopte o strategie de 

dezvoltare/modernizare a acestora in raport cu concurenții. Produsele/serviciile pe care le oferta vor fi 
individualizate, astfel încât organizația să se găsească a fi singura furnizoare de pe piață. Astfel 
produsele/serviciile asigură avantajul competitiv sal organizației. 

In momentul in care organizația deține un monopol pe segmentul de piață in care activează, strategia 
pe care firma trebuie să o adopte este de a dezvolta/moderniza acel produs pentru a-și consolida poziția de 
monopol.  

In momentul in care organizația se concentrează pe produsele care îl diferențiază de competitori, 
atunci piața va fi controlată de acea organizație, condițiile din piață vor fi stabilite de aceasta, iar poziția ei față 
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de concurenți va fi una de superioritate. Avantajul competitiv al organizației va fi dat de aceste produse, și 
poate fi determinat din infrastructura, logistica, resursele umane pe care organizația le are, sau poate fi 
determinat de expertiza și experiența pe care organizația a acumulat-o in domeniu, factori care nu pot fi imitați 
ușor de competitori. 

Marketing-ul pe care organizația îl adoptă va fi bazat pe acest avantaj competitiv, concentrându-se pe 
produsele care aduc statutul de monopol in piață. 

 
Dacă piața oferă mai multe produse similare, opțiunea organizației rămâne de a scădea inițial 

prețurile, de a-și consolida poziția de furnizor serios in piață, după care organizația poate crește prețurile.   
 

4. STANDARD DE PRODUS – calitatea disponibilă, calitatea acceptată, 

calitatea standard 
Calitatea produselor/serviciilor furnizate sunt factor determinant in competitivitatea firmelor. De 

obicei, orice consumator tinde să verifice calitatea produsului ce urmează a-l achiziționa, evaluarea făcându-se 
in raport de prețul oferit.  

Calitatea produselor și serviciilor este un factor important in determinarea competitivității 
organizațiilor. 

O calitate superioară a produselor/serviciilor oferite determină satisfacerea clientului, putând duce in 
cele mai multe cazuri la asigurarea competitivității produselor/serviciilor pe piață, factor determinant in 
dezvoltarea unui organizații.  

Pentru calitate se pot enunța mai multe definiții, precum (Juran, J.M., 1988, passim, SR ISO 8402:1995 
și SR EN ISO 9000): 

− Calitatea trebuie să fie corespunzătoare în vedere utilizării, 

− Calitatea reprezintă un ansamblu de caracteristici ale unui produs sau serviciu care îi 

conferă acestuia aptitudinea de a satisface necesități exprimate sau implicite  

− Calitatea este o măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinește 

anumite cerințe. 
 

In acord cu ultima definiție, calitatea nu se exprimă printr-o singură caracteristică, ci printr-un 
ansamblu de caracteristici. 

De aceea, managementul calității este responsabilitatea tuturor managerilor din organizație, de la 
oricare nivel, coordonarea fiind o responsabilitate a managementului de la nivelul cel mai înalt al organizației, 
care elaborează politica in domeniul calității. Această politică conține obiectivele și orientările generale ale 
organizației, referitoare la calitate. Obiectivele calității sunt implementate în cadrul unui sistem de 
management al calității. 

 
Calitatea produselor/serviciilor poate fi definită diferit de către furnizori și clienți. De aceea, in 

definirea calității produselor se face diferența intre: 
 calitatea industrială,  

 calitatea comercială. 
Calitatea industrială este dată de conformitatea cu specificațiile tehnice detaliate in documente 

(standard, fișe tehnice, etc.) 
Calitatea comercială se referă la factori ce țin de termenul de garanție, costurile de utilizare, de 

întreținere scăzute, ambalaj, fiabilitate, asistență tehnică acordată clientului. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_management_al_calit%C4%83%C8%9Bii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_management_al_calit%C4%83%C8%9Bii
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Luând in considerarea aceste două aspecte privitoare la calitate, calitatea unui produs poate fi 

influențată din calitatea rezultată din definirea nevoilor clientului, calitatea rezultată din procesul de fabricație 
al produsului, calitatea care se definește pe durata de viață a produsului. Pentru servicii, calitatea este 
influențată de clienți prin așteptările pe care le au, de specificația calității serviciului și comunicarea lui 
clientului. 

Percepția clienților are un rol predominant in evoluția și ciclul de viață al produselor/serviciilor, 
calitatea are un caracter dinamic, putând fi modificată la intervale mici de timp prin modificarea și 
îmbunătățirea proceselor de producție, prin adaptarea/modernizarea produselor la exigențele consumatorilor 
din ce in ce mai ridicate. 

In figura de mai jos este figurata interdependența dintre calitatea rezultată din activitatea de 
proiectare, calitatea rezultată din procesul de fabricație și calitatea produsului cerută de consumatori. 
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Figura 1. Triunghiul calității 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracteristicile de calitate ale produselor sunt clasificate in următoarele categorii: 

a. Caracteristici tehnice – sunt date privitoare la proprietățile fizice, chimice, biologice 

ale produsului, determinându-se prin indicatori cuantificabili 

b. Caracteristici economice – sunt exprimați prin următorii indicatori: preț, cheltuieli de 

exploatare, cheltuieli de mentenanță, valorificare a materiilor prime, termenul de 

garanție. 

c. Caracteristici psiho-senzoriale – sunt dați de indicatorii de ordin estetic, ergonomic, 

mod de ambalare, gust, miros. Au un caracter subiectiv. 

d. Caracteristici de ordin social – prezintă efectele asupra mediului înconjurător, asupra 

siguranței clienților. 

e. Caracteristici de disponibilitate – reflectă gradul de satisfacere a nevoilor clienților. 

Sunt definite cu ajutorul fiabilității si a mentenabilității. 
 

Caracteristicile de calitate ale serviciilor sunt clasificate in: 
a. Comunicare eficientă intre prestator si client, in cele 3 perioade de viață ale 

serviciului (prestarea, vânzarea si utilizarea) – este influențată de legătură directă 

dintre aceștia 

b.  Respect, onestitate, credibilitate – care se poate reflecta prin personalizarea 

serviciului, adaptarea acestuia la cerințele lui.  

c. Promptitudine – definită ca durata de răspuns la solicitările clientului 

d. Durata serviciului – durata care să satisfacă nevoile clientului. 

Cal
itat
ea 
pro
du
sul
ui 

Cal
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a 
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ție
 

Calitatea Producției 
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5. TIPOLOGIA INDUSTRIILOR – TIPOLOGIA PRODUSELOR 

Ca răspuns la necesitățile clienților, produsele/serviciile sunt rezultatul solicitărilor de pe piață. 
Produsele sunt cauzele principale care îl fac pe producător să folosească aptitudini și expertize dobândite in 
scopul creării produsului sau serviciului.  

În practică, clasificarea produselor în produse similare sau cu caracter similar răspunde acțiunilor de 
marketing pe care organizația le întreprinde. 

Clasificarea produselor are un rol important in elaborarea și implementarea strategiilor de marketing, 
utilizând caracteristici similare intre grupele de produse. 
 Nu este posibilă o clasificare strictă a produselor funcție de anumite criterii de clasificare, cele mai 
importante criterii s-au dovedit a fi durata de utilizare, tipul de cumpărare, gradul de satisfacere a necesităților 
clienților, nivelul riscului, gradul de complexitate, gradul de perisabilitate, scopul și destinația lor, etc 
(P.Kotler&comp, 2009, pp.548-654). 

 
Funcție de scopul și destinația utilizării produselor, acestea se clasifică in bunuri de consum si bunuri 

de producție (industriale). 
           Bunurile de consum sunt destinate direct consumatorului final pentru uzul personal sau al gospodăriei. 

Bunurile de consum sunt clasificate la rândul lor, funcție de decizia de cumpărare în: 
− bunuri de uz curent, cumpărate frecvent și relativ periodic, fără ca cumpărătorul 

să investească foarte mult timp in decizia de cumpărare. Sunt produsele ce au 

prețuri mici și sunt disponibile pe piață. 

Acestea sunt : 

 produse de bază sunt produsele care se consumă rapid, sunt achiziționate 

periodic (produsele alimentare). Sunt produse de serie, în achiziția cărora un 

factor important îl deține încrederea pe care cumpărătorul o are in producător. 

 produse ce sunt cumpărate neplanificat, acele produse de moment, cumpărarea 

lor fiind datorată aspectului, faptului că este nou, promoțiilor, sau a unor 

evenimente din viața cumpărătorul (exemplu: aniversări). 

 produse ce sunt cumpărate ca urmare a unei nevoi – produse de urgență – sunt 

de obicei produsele care sunt cumpărate atunci când clientul este in criză de 

timp (exemplu: loțiune de soare la mare). 

− bunuri comparabile, care sunt achiziționate prin compararea cu produsele similare 

funcție de preț, calitate, aspect, etc. Cumpărătorul face eforturi mai mari in decizia 

pe care o ia, făcând o alegere optimă. 

Distingem mai multe categorii de bunuri: 

 bunuri omogene – similare, alegerea făcându-se funcție de preț (exemplu. 

încălțăminte) 
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 bunuri eterogene – alegerea se face funcție de caracteristici, performanțe, 

garanții, fiind bunurile cu folosință îndelungată (exemplu: produsele electrice 

si electronice). 

− bunuri speciale, alegerea făcându-se funcție de o caracteristică importantă pentru 

cumpărător, Au un design deosebit și calitate. Sunt bunurile care necesită un efort 

financiar deosebit pentru că se plătește o anumită marcă (exemplu: parfum). 

− bunuri nedorite, bunuri care sunt de obicei bunuri noi pe piață (susținute de o 

campanie de promovare ce arată un nou concept (exemplu: plita prin inducție) sau 

produse periferice – produsele de care cumpărătorii se pot lipsi. 
 

Bunurile industriale (sau de producție) sunt acele bunuri care sunt folosite de fabrici ca materii prime, 
materiale pentru realizarea procesului de fabricație in vederea obținerii de alte bunuri.  

Ca și cumpărător industrial pot fi: producătorul de bunuri de consum, guvernul, alți producători 
industriali, angrosistul, ONG-urile, etc. 

Distingem trei categorii de bunuri industriale, funcție de modul lor de utilizare in procesul de 
producție: 

− bunuri de capital (investițiile) – sunt considerate acele mijloace fixe folosite in 

procesul de producție. Ele se uzează in timpul procesului de fabricație, au o uzură 

fizică îndelungată, a căror valoare, cel mult în toată durata de viață a produsului, se 

regăsește in costurile produsului ca amortizare (consumul de capital fix). Pot fi 

clasificate in instalații, utilaje, clădiri necesare pentru producerea produselor finite 

(au o valoare mare de investiție) și accesorii consumabile (obiecte de inventar), 

utilizate în procesul de producție sau activitățile de birou (nu participă direct la 

activitatea de producere a produsului finit). 

− materii prime, materiale (produse de proces), sunt transformate in cadrul 

procesului de fabricație și/sau devin parte a produsului final.  Se includ în aceasta 

categorie materiile prime - elemente neprocesate care sunt convertite în procesul 

de producție și furnizate de alți producători. Altă categorie sunt furniturile 

de exploatare (hârtie, lubrifianți) și furnituri de întreținere – folosite in 

mentenanță. 

− Serviciile oferite de alte organizații cum ar fi agenții publicitare, firme de 

contabilitate, de recrutare a resursei umane, etc. pe baza unui contract de prestări-

servicii. 
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Bunurile si serviciile, funcție de durabilitate sau caracterul tangibil, se clasifică in: 

− Bunuri durabile (de folosință îndelungată) – sunt cu uzură fizică mare, ce se 

utilizează perioadă îndelungată (exemplu: electrocasnicele) 

− Bunuri cu scurtă folosință se uzează fizic rapid și sunt sensibile la uzura 

morală (exemplu: îmbrăcămintea) 

− Serviciile au caracter intangibil și nu sunt rezultatul transferării dreptului de 

proprietate asupra unor lucruri. 
Sunt caracterizare prin: 

• Variabilitate:  realizarea - livrarea și consumul se realizează in același timp, și apar 

diferențe de calitate. Rol important in furnizarea serviciilor îl are publicitatea. 

• Intangibilitate: caracteristică a serviciilor, care sunt considerate experiențe și care nu 

pot fi testate decât după ce sunt cumpărate. Serviciile nu pot fi comparate între ele în 

vederea stabilirii calității lor, au un risc ridicat de cumpărare. 

• Lipsa proprietății: clienții beneficiază de serviciu un timp limitat, fără a intra fizic in 

posesia lui.  

• Perisabilitate: serviciile nu pot fi acumulate, depozitate.   

• Inseparabilitate: serviciile sunt realizate, livrate și consumate in același timp: 

(exemplu: trening-ul), consumatorii (cursanții) fiind parteneri in procesul livrării. 

Trebuie ținut cont ca momentul livrării să corespundă momentului in care este solicitat 

de către consumator serviciul pentru satisfacerea nevoii clientului. 
Funcție de marketingul folosit, serviciile se împart in următoarele categorii: 
1. Serviciile de închiriere a unor bunuri (mașini, case, birouri, etc.). 

2. Serviciile de reparații, întreținere, spălătorii a bunurilor folosite in mod curent. 

3. Serviciile nonbunurilor - servicii contabile, de asistență socială, de consultanță 

juridică, de marketing, etc. 
 

6. Matricea de creștere a cotei de piață - Boston Consulting     

(matricea BCG ) 
Matricea gândită de managerii din cadrul Grupului Boston Consulting (BCG Matrix) a devenit unul 

dintre cele mai utilizate instrumente de analiză a creșterii și diversificării producției în companii. Utilizată și sub 
numele de matrice de creștere sau acțiune, aceasta este concepută astfel încât planificarea strategică pe 
termen lung dintr-o companie care se bazează pe producție (dar nu numai) să fie interpretată fără echivoc. În 
acest tip de analiză se iau în considerare toate variantele posibile plecând de la situația actuală.  
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Matricea Boston este cel mai des utilizată pentru a pune în valoare oportunitățile de creștere în 

funcție de portofoliul de produse. Pentru a construi strategii pentru direcțiile de investiții și dezvoltare sunt 
necesare analizele de portofoliu, ergonomia și fezabilitatea tuturor produselor finite distribuite pe piață și/sau 
serviciilor prestate.  

Matricea este împărțită în patru cadrane pe baza unei analize a creșterii pieței și a cotei de piață 
relative, câini, vacile cash, produsele cu semne de întrebare și stelele (dezvoltată în tabelul următor). 

 
 

Matricea Boston 

 

Produse cu semne de întrebare 
(questions mark) 

? 
Produse pe piețe cu creștere înaltă, cu 

o cotă de piață scăzută. 

Stelele (stars) 
 
 
 
 

 
Produse pe piețe cu creștere înaltă, cu o 

cotă de piață ridicată  
Câinii (dogs) 

          
Produse cu o creștere și/ sau o cotă de 
piață redusă. 

Vacile cash (Cash caws)           

 
Produse cu creștere redusă, dar cu o cotă de 
piață ridicată. 

 
 

                                  Tabel Matricea Boston 
 
INTERPRETAREA MATRICEI BOSTON 

De cele mai multe ori, această matrice se utilizează pentru a face o analiză comparativă cu 
competitorii direcți dintr-o anumită piață de desfacere unde cele patru aspecte ale diagrame sunt interpretate, 
astfel: 

1. Câinii. Produsele numite câini sunt prezentate în sens metaforic. Fiecare dintre câini 

reprezintă o irosire a fondurilor, resurselor sau investiții fără a aduce profit companiei/ 

sau aduce un câștig foarte redus. Înainte de a lua decizia finală, trebuie făcut un studiu 

echidistant pentru a da soluțiile corecte pentru companie, dacă nu cumva gestionarea 

resurselor este greșit utilizată, ori produsul nu are calitățile dorite de consumatori. 

2. Produsele cu semne de întrebare. În acest tip de situație nu există nicio metaforă, pur 

și simplu avem produse finite sau o linie de produse despre care nu avem nicio 

siguranță că ar putea fi o risipă de resurse – câini – , sau, dimpotrivă, ar deveni o stea.  

Cota relativă de piață 

Cre
șter
ea  
 
pieț
ei 
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3. Stelele.  Pentru a deveni o stea, de cele mai multe ori, a fost necesară o investiție 

semnificativă pentru susținerea, producerea, marketingul și vânzarea acestuia. Acest 

tip poate fi dintre cele mai vândute produse de pe piață și/sau cele mai populare, 

uneori, ele sunt lider de piață,  

4. Vacile – cash (în numerar). Promovarea mai mică, vânzarea susținută datorită 

brandului maturizat care nu are nicio nevoie de nicio prezentare, ca atare, produsele 

acestui cadru trebuie să fie menținute cât mai mult pe piață vaca trebuie mulsă, dar 

fără a o ucide!  
 
Modelul BCG poate considerat dificil de interpretat în cazul serviciilor sau produselor aparținând IMM-

urilor din cauza volumului mic de produse sau servicii, implicit, de nivelul de profit. În același timp, pentru 
companiile mari și transnaționale aceasta este considerată prea generală, însă, diagrama sau Matricea BCG se 
poate aplica în cazul schimbării sau diversificării liniilor de producție sau a dezvoltării serviciilor. Așadar, aceasta 
este mai des utilizată în întreprinderile mai mari decât în IMM-uri. Însă, utilizarea acestei matrice poate stimula 
potențialul întreprinderii, apoi intrarea pe piețe noi desfacere. 

 
Conform modelului BCG, rata de creștere este indicatorul determinant al dinamicii ramurii de 

activitate. Pentru liniilor de business în creștere, conform acestui model, se pot scădea  costurile și se poate 
crea avantaj concurențial pe o perioadă lungă de timp. Dacă linia de business este stagnantă, cotele de piață nu 
se modifică și implicit, nu sunt modificări de costuri. 

Relația pentru determinarea cotei relative de piață a unei firme în ramura de activitate este: 

 
Cotele de piață sunt exprimate în unități de volum și nu valoric.  
 
Exemplu: pentru un produs, o firmă analizată are 20% din volumul total de vânzări, rivalul cel mai 

important are 40%, atunci pentru firma analizată, ceea ce indică faptul că 50% din piața firmei rivale 
este deținută de firma analizată. 

Se poate concluziona că firmele care sunt lideri pe piață pentru un anumit produs pot avea cote 
relative de piață supraunitare, iar pentru alte produse pentru care nu sunt lideri, cota relativă de piață este 
subunitară. 

Cota relativă de piață este un indicator cu ajutorul căruia se compară poziția concurențială și puterea 
firmei pe piață în care activează. 

Astfel Matricea BCG se construiește având ca axe de coordonate: rata de creștere a ramurii (pe Oy) și 
cota relativă de piață (pe Ox). Se formează astfel cele patru cadrane, in care se pot poziționa linia de business 
funcție de cele două dimensiuni. 

Pe coordonata reprezentată de rata de creștere a ramurii se figurează o linie de separație ce 
delimitează zona rapidă (cu rată mai mare) de zona mai lentă (cu rată mică) de creștere a businessului. Pe 
coordonata Ox, a cotei relative de piață, se figurează linia de separație la cotă relativă de aproximativ 0,75. 
Cota relativă de piață egală cu 1 o au liderii, iar o cotă de peste 75% este o poziție solidă de piață. 

In această reprezentare a portofoliului de afaceri se figurează cercuri ce reprezintă reprezentarea 
grafică a activităților, cu raza proporțională cu mărimea veniturilor pe care le realizează în totalul veniturilor 
firmei (portofoliului). 

RA
TA

 
DE

 

 
 

 MARE 
(mai rapidă 
decât  rata 
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economiei) Produse cu semne de 

întrebare 
Rentabilitate slabă 

Nevoi financiare mari 
 

Stele 
Rentabilitate ridicată 
Nevoi financiare mari 

MICĂ 
(mai lentă 
decât  rata 
economiei în 
ansamblu) 

 
 

Câini 
Rentabilitate slabă 

Nevoi financiare slabe 
 

 
 

Vaci de muls 
Rentabilitate ridicată 

Nevoi financiare slabe 

  MICĂ (sub 1)                                                            MARE (peste 1) 
  COTA RELATIVĂ DE PIAȚĂ 

Interpretare:  
 Cadranul „Produse cu semne de întrebare” este reprezentat de afaceri puțin rentabile, cu 

flux de numerar mic, dar au o piață cu o creștere puternică. Pentru îmbunătățirea poziției 

pe piață pentru acele produse, pentru a deveni rentabile, se au in vedere investiții 

importante. În concordanță cu specialiștii de la BCG, pentru aceste tipuri de afaceri 

opțiunile strategice sunt: (1) strategia construiește și creste (și devine STEA) și (2) 

abandonare (renunțare) (și devine CÂINE). 

 Cadranul „Stele” este reprezentat de afaceri cu o bună cotă relativă pe o piață si cu 

perspective de creștere mari. Au profituri semnificative și oportunități mari de creștere. 

Necesită investiții care să susțină modernizarea si creșterea producției și a capitalului de 

lucru (capital circulant sau fond de rulment). Generează numerar și au rentabilitate din 

cauza costurilor reduse. Își asigură autofinanțarea. Strategia care se aplică este de a 

continua și a menține aceste produse. 

 Cadranul „Vaci de muls” este reprezentat de afacerile cu cotă relativă de piață mare aflate 

pe o piață cu creștere lentă sau stagnantă. Generează numerar cu mult mai mare decât 

necesarul pentru dezvoltarea afacerii. Sunt importante într-un portofoliu, reprezentând o 

importantă  sursă importantă de capital pentru firmă. Strategia este de a le menține 

eficiente, a le face și mai rentabile, pentru a genera capital necesar pentru alte linii de 

business. Pot deveni câini cărora le se aplică strategia de recoltare. 

 Cadranul „CÂINI” este reprezentat de produse cu un slab potențial de dezvoltare. Aceste 

afaceri nu generează fluxuri stabile pe termen lung, nu solicită consum mare de capital. 

Sunt puțin rentabile și reprezintă un pericol pentru firmă. Strategiile cel mai des folosite 

sunt recoltarea, abandonarea sau lichidarea. 
 



 
 
 
 
 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

 
 

7. CONFIGURAȚIA UNEI PIEȚE 
Piața este definită ca locul economic in care se realizează activitatea de schimb. Piața este locul în care 

se realizează influența biunivocă dintre furnizori (vânzători) și clienți (cumpărători), rezultând prețul produsului 
din piață, cantitatea produsului supus vânzării/cumpărării, precum și alți indicatori economici ca rata dobânzii, 
creditele stabilite între furnizori și clienți.  

Mecanismul pieței (instrument pentru coordonarea activității economice) funcționează prin acțiunea 
legilor cererii și ofertei. 

Piața are capacitatea de a rezolva sistematic probleme economice fundamentale, asigurând 
coordonarea activității economice prin intermediul unui instrument specific (mecanismul pieței) care 
funcționează in limitele generate de acțiunea legilor cererii si a ofertei. 

Ca o piață să fie funcțională este necesar ca: 
− Produsele tranzacționate să aibă un preț. 

− Firmele din piață să realizeze venit. 

− Schimbul dintre „actorii” din piață să fie voluntar. 

− Intre „actorii” din piață să existe concurență. 
 

Piața este definită ca fiind locul în care produsele și serviciile apar sub forma ofertei, iar nevoile de 
consum sub forma cererii. Piața este definită ca sfera economică in care se realizează procesul de vânzare-
cumpărare. 

Piața este caracterizată de condiții (economice, demografice, sociale, etc.) ce vor determina dinamica 
cererii și ofertei de produse și servicii, raportul dintre ele, evoluția prețurilor, evoluția schimburilor dintre 
vânzători și cumpărători, precum și previziunea schimburilor potențiale de mărfuri și servicii ce pot avea loc. 

Tipurilor de piață se clasifică în (C. Bălan, 2000, p. 109): 
1. Piața de mărfuri – este reprezentată de piața, in principal, pentru bunuri pentru 

consum și de piața pentru investiții.  Concurența se exercită prin ofertă, cerere, 

preț, calitate.  

2. Piața de servicii cuprinde prestațiile executate de companii. Este asigurată de 

relația directă între furnizor și client. Concurența se exercită prin tariful practicat, 

calitatea serviciilor și structura acestora. 

3. Piața de capital include operațiile de credit si cele cu acțiuni și obligațiuni. 

Concurența se exercită prin dobânzile practicate, dividente, etc. 

4. Piața forței de muncă se referă la resursele umane, fiind alcătuită din cerere si 

oferta de resurse umane. Șomajul și calificarea forței de muncă determină 

concurența pe piața forței de muncă. 

5. Piața valutară – este reprezentată de relațiile de schimb dintre diverse valute.  
 

Luând in calcul obiectul supus vânzării și cumpărării, piețele se clasifică în: 
− piața bunurilor și serviciilor; 
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− piața factorilor de producție - cuprinde: piața resurselor naturale, piața 

capitalului și titlurilor de valori, piața forței de muncă; 

− piața monetară, piața financiară. 
La rândul lor, aceste piețe sunt alcătuite din piețe sectoriale grupate după anumite criterii în piețe 

specializare (piața bunurilor de consum, piața serviciilor, piața mijloacelor de producție, piața produselor 
chimice, piața materialelor de construcții, piața automobilelor, piața medicamentelor, etc.) 

Piața forței de muncă este grupată pe profesiile și specializările acoperite de codul muncii. 
Din punct de vedere al spațiului geografic acoperit, distingem mai multe tipuri de piață: piața 

locală, piața regională, piața națională și piața mondială, care se întrepătrund, formând un întreg și se 
condiționează reciproc. Această condiționare se reflectă prin faptul că orice variație din oricare din piețe 
determină răspuns și influențează celelalte piețe, afectând evoluția lor in particular și in ansamblu. 

 
8. CANALE DE PROMOVARE ATL/BTL IN CONTEXTUL 

PUBLICITĂȚII 
Publicitatea se poate defini ca suma tuturor acțiunilor pe care o organizație le face pentru 

realizarea și prezentarea unui mesaj de informare a publicului, promovare a unui produs, serviciu, marcă, 
etc. care susține decizia de cumpărare a acestuia de către client/cumpărător. 

Acționând pe termen lung, publicitatea poate influența preferințele cumpărătorului privind 
serviciile, produsele, etc. pe care urmează să le achiziționeze. 

Publicitatea este o etapă importantă in elaborarea unui plan de marketing, care se referă la toate 
etapele pe care organizația producătoare le face de la realizarea produsului/serviciului până la serviciile de 
mentenanță post vânzare. 

Publicitatea are un rol important în prezentarea produsului sau serviciului, în definirea numelui, 
mărcii acestuia, a modalității de prezentare și ambalare. Importante în procesul de publicitate sunt prețul 
produsului sau serviciului, dar și modalitatea de distribuție a acestuia, spre consumator/cumpărător. 

Publicitatea produselor sau serviciilor oferite de o organizație este un instrument strategic pentru 
acea organizație. Acțiunile de publicitate pot fi astfel întreprinse să ajungă la cunoașterea marelui public sau 
a unor segmente de piață vânzătorului. 

 Publicitatea, dacă este organizată justificat, poate contribui la creșterea cererii de produse și 
servicii. Publicitatea eficientă este realizată folosind atât mijloacele de informare orale și/sau vizuale de 
promovare a produsului și/sau serviciului furnizat și, în cele mai multe cazuri, este susținută prin mijloace 
promoționale și de comercializare.  

Promovarea produselor și a serviciilor prin publicitate poate menține firma furnizoare pe piața în 
care își desfășoară activitatea, ducând la menținerea profilului și capacității de producție, coroborat cu 
menținerea numărului de personal. Menținerea numărului de personal închide cercul economic, angajații 
fiind retribuiți pentru munca prestată, ei cheltuind apoi banii pentru satisfacerea nevoilor lor.  

 
9. CANALE ATL/BTL ÎN CONTEXTUL PUBLICITĂȚII CU 

AJUTORUL MARKETINGULUI PRODUCTIV 
Activitatea de marketing face parte din viața tuturor și dintotdeauna, un marketing puternic și 

productiv face o companie profitabilă. Exemplu favorit al lui Philip Kotler pentru evidențierea activităților de 
marketing este legat de biblie. El afirmă că primul succes scris al unei activități de marketing își trage 
rădăcinile din rai, primul marketer de succes fiind șarpele care a determinat-o pe Eva să îl convingă pe 
Adam să mănânce mărul (Kotler și Amstrong, 2018), iar despre publicitatea făcută timp de mii de anii 
pentru această activitate, nu mai intrăm în detalii. 
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Promovarea unui produs se poate face prin mai multe moduri. Ele sunt de obicei personalizate în 

funcție de caracteristicile acestuia și de publicul-țintă căruia acesta îi este adresat.  
În publicitate, mesajul despre produsele sau serviciile ce vor fi furnizate poate fi transmis către 

clienți (public țintă) prin canale de comunicare above the line și prin cele below the line.  
Promovarea above the line (ATL) 
Aceasta este în traducere ad litteram promovarea deasupra liniei, reprezentând publicitatea clasică 

impersonală prin intermediul multimedia și relațiilor directe cu furnizorii, angajații, clienții, partenerii de 
afaceri, firme rivale. Această publicitate este plătită în scopul de a promova brandurile și a ajunge la 
consumatorii țintă,  are răspândire mai largă și rol de comunicare către opinia publică, fără a se adresa 
direct consumatorilor individuali, de exemplu, renumitele reclame Coca-Cola în campaniile publicitare 
pentru promoțiile de Crăciun. 

1. Televiziunea, asigură o audiență masivă, reprezintă un mijloc de promovare 

pentru segmentele care au putere de cumpărare ridicată. Calitatea unei campanii 

TV depinde de media planning (planificării media). Trebuie avut in vedere 

canalele TV cu acoperire relativ mare. 

2. Afișajul publicitar (Out Of Home) 
Expunerea outdoor media a fost întotdeauna un canal publicitar simplu și foarte eficient. Panourile 

publicitare bine plasate sunt pur si simplu văzute. Diferența dintre campanii este dată de mesajul în sine și 
de structura traficului din zonă (tranzit, pietonal, auto, urban, extraurban). 

Deși oferă un impact puternic, panourile outdoor trebuie sa se rezume la mesaje foarte concise si 
clare (eventual serii de mesaje diferite si complementare ale aceleiași campanii publicitare. Mesajul este 
exclusiv vizual si de cele mai multe ori static. Din acest motiv, alegerea graficii devine un punct esențial in 
organizarea campaniilor. 

Panourile publicitare digitale oferă avantajul imaginii in mișcare dar implica aspecte legate de 
derularea spoturilor, durata acestora, intervalul la care merita sa fie repetate, capacitatea participanților la 
trafic de a urmări un spot. 

Tot in categoria Out Of Home intra si expunerea in clădirile de birouri (holuri, lifturi, spatii de 
parcare), magazine, benzinarii. 

Tranzitul implica expunerea in mijloacele de transport in comun, metrou, autobuze, taxi, pe 
exteriorul acestora si in stațiile de așteptare.  

Radioul 
Cele mai multe persoane aflate in trafic (mai ales in traficul urban) asculta un post de radio pentru 

știri si muzica. A doua opțiune este audiția propriilor înregistrări (muzica, audiobook) sau convorbirile 
telefonice. 

Telefonul Smart este din păcate si el folosit in mașina pentru verificarea mesajelor (mail, 
WhatsApp, SMS, etc) dar de cele mai multe ori acest lucru se întâmplă când mașinile sunt oprite la semafor. 
Pentru șoferi, radioul rămână însă un canal de comunicare foarte eficient, alături de panourile publicitare 
vizibile din trafic. 

Presa tipărită 
După o perioada de glorie, presa scrisa (ziare, reviste) a pierdut mult teren in varianta tipărită. 

Informația a migrat spre publicațiile online si zona de bloguri si social media, cu toate avantajele dar si 
dezavantajele acestei metamorfoze aflate încă in plin proces. 

 
Promovarea bellow the line (BTL) 
Se refera in principal la acțiuni si evenimente cu bugete mai mici decât proiectele ATL. Publicitatea 

sub-linie (BTL) implică promovarea face-to-face, distribuirea de broșuri, autocolante, promoții pe drumuri 
prin bannere și pancarte, demo-uri de produse și probe în locuri aglomerate cum ar fi mall-uri și piețe sau 
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diferite tipuri de complex rezidențial, de exemplu, distribuirea din ușă în ușă a cataloagelor anuale ale 
holdingului suedez specializat în mobilier și articole de casă și grădină, IKEA.  

Acțiunile BTL pot include:  
 Activități promoționale la locul vânzării (sampling, distribuție de pliante 

informative, etc),  

 Merchandising (optimizarea felului in care sunt expuse si percepute produsele pe 

rafturile si standurile din magazin) 

 Cadouri, concursuri si promoții speciale 

 CSR (Corporate Social Responsibility) si proiecte de sponsorizare 

 Mediul online. Aici, exista numeroase campanii de promovare derulate exclusiv in 

mediul online. Datorita instrumentelor de analiza de care acesta beneficiază, internetul 

poate deveni elementul cel mai inteligent din cadrul campaniilor integrate la care se 

pot adaugă, in funcție de context, alte canale de comunicare mai puternice. Prin însăși 

structura sa, Internetul este un mediu selectiv cu multe segmentări, bazat pe filtrarea 

informațiilor in funcție de interes si de relevanță.  
Mediul online are posibilitatea de a include (fără a se limita sub nicio forma la): Website, site-ul web 

este punctul central al difuzării informației publicitare si in același timp punctul de contact pentru sales lead-
uri. Platforma poate fi optimizata pentru publicarea de articole, documentații, magazin online, intranet, zona 
colaborativă, etc. Video: Youtube, Vimeo, platformele pentru difuzarea materialelor video care variază de la 
divertisment pana la documentații tehnice, instrucțiuni si demonstrații ale produselor. Youtube este din 13.Nov 
2006 o componenta de baza a sistemului de publicitate Google. Rețele sociale: Facebook, Twitter, LinkedIn; 
Imagini și fotografii pe Snapchat, Pinterest, Flickr; Bloguri si forumuri de discuții. Media online se modifică atât 
de rapid încât orice clasificare devine aproximativă. Diferențele dintre rețele sociale, platforme bazate pe 
imagine sau video sharing se modifica permanent. Dincolo de clasificări este important ca fiecare platforma 
online sa fie înțeleasă si utilizata adecvat. 

 Direct Marketing se refera la adresarea directa către potențialul cumpărător prin 

următoarele mijloace: scrisori personalizate, cataloage sau pliante publicitare trimise 

prin intermediul poștei tradiționale, cold calling, telemarketing (apeluri făcute dintr-un 

call center către potențialii clienți); e-mail și sms marketing. 

 Direct Response Marketing (ex: teleshoping). 
Dincolo de lista canalelor de comunicare folosite in campaniile publicitare (Advertising Channels), este 

utila consultarea unei liste extinse de canale de comunicare pentru diverse proiecte de promovare. 
 
Puse în balanță, cele două tipuri de promovare, au avantaje și dezavantaje, deopotrivă.  
În perioada dinainte de internet, ATL era utilizat pentru a ajunge la un număr cât mai mare de 

oameni, reclama la produs ajungea la un număr proporțional cu cel pe al cărui canal se făcea reclama, iar 
BTL era preferat ca fiind unul mai ieftin. Bugetul companiei conducea în mod natural către timpul de 
reclamă și promovare. Proba de foc a unui produs avea nevoie de confirmare a deciziei de a intra cu acesta 
pe piață. Așadar, BTL avea avantajul că reclama se putea face intrând în relație directă cu viitorii clienți, ei 

 

http://www.publicitate-integrata.ro/_V3/content/lista_extinsa_a_canalelor_de_comunicare/
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puteau vedea, simți, gusta sau verifica direct produsul. Primind un feedback în timp real, firma putea decide 
dacă merge sau nu pe piață cu acel produs. 

În prezent, feedbackul este facilitat prin intermediul mediul digital, depășind cu mult cele două 
variante de promovare. Acest tip de interacțiune dintre consumator și producător, dintre comunicator și 
receptor, a condus la o abordare holistică a promovării.  
 

10. STRATEGIILE MANAGERULUI DE PRODUS 
În această secțiune vor fi dezvoltate strategiile bazate pe competiție,, de penetrare a pieței și cele 

anticipative utilizabile pentru a preîntâmpina diferite situații care pot afecta achiziționarea resurselor, 
producția, vânzarea și clienții.  

În mediul de afaceri, strategiile au o bază solidă formată pe elementele principale ale artei și 
strategiei militare: ofensivă, defensivă, gherilă și flancarea.  

Acestea sunt redimensionate și reformulate, mediul de afaceri este denumit ca fiind competitiv, 
unul în care clienții ar trebui să fie stăpânii, dar, de cele mai multe ori, în aria economică a vieții noastre este 
la fel ca în sistemul politic internațional, Marile Puteri dictează. Ele nu sunt numite Marile Puteri, sunt 
Jucătorii Mari pe Piață. 

Pentru început, vom face delimitările necesare între operații și operațional. Operațiile/operațiunile 
reprezintă un ansamblu de resurse utilizate în vederea producerii produsului sau elaborării serviciului. 
Operaționalul reprezintă opusul strategiilor, este localizat în termenul scurt al activităților de rutină axate 
pe detalii.  

Pentru a ajunge la strategiile concurențiale, trebuie luat în seamă și segmentul operațiilor, acestea 
sunt valorificate la ambele niveluri, operațional și strategic  

Fără a elabora direct produsul/serviciul, funcțiile operațiilor în firme sunt foarte importante din 
punct de vedere strategic: Operațiile pot conduce la performanță, produc abilități și capabilitățile necesare 
firmei/produselor de a intra în competiție  cu ceilalți rivali și de a veni în întâmpinarea cererilor clienților. 

Strategii concurențiale (ofensive și defensive) 
Gândirea riguroasă a unei strategii pe termen scurt, mediu și lung  se face pe baza unei viziuni, 

misiune sau direcția dorită de companie, la rândul lor bazate pe fundamentele date de propriile rezultate 
obținute în trecutul recent în funcție de piața concurențială și de strategiile de realizare a priorităților 
companiei. 

Strategia ofensivă. Atacarea și cucerirea pieței pleacă de la stabilirea unor înalte criterii de 
performanță, precum stabilirea poziției de lider de piață pe producție și preț.  

Strategia defensivă. Apărarea locului obținut în piață pentru menținerea nivelului de vânzare și 
profit al companiei apare în mod aproape natural pentru jucătorii semnificativi sau lideri de piață deoarece 
clienții/consumatori pot fi influențați oricând și oricum de către consumatori de alte produse sau de 
publicitatea altor produse.  

Practicând acest tip de strategie se pot obține rezultate pozitive prin stabilirea unui criteriu înalt de 
calitate reflectând prețul produsului finit și prin blocarea pieței care să nu permită intrarea unor alți rivali în 
nișă sau obținerea unor avantaje  

În politicile de reclamă, distribuție, vânzare și post-vânzare, activitatea de marketing joacă un rol 
esențial. Absența sau, dimpotrivă, existența unui serviciu eficient și eficace a marketingului poate influența 
capacitatea competitivă a produsului pe piață.  

 Valoare de piață a produselor se face în funcție de cerere și ofertă, pe baza parametrilor tehnici, 
pe criterii economice (costuri de producție și de exploatare a mărfurilor) și vânzări a produselor de bază 
(condițiile de vânzare, livrare, garanție și serviciul post-vânzare).  

Dintre tehnicile cele mai utilizate de către companii pentru a supraviețui în actualul val de 
transformări tehnologice, putem enumera următoarele:  
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 dezvoltarea unor produse sau apariția unor noi produse poate conduce la extinderea 

piețelor; 

 fidelizarea consumatorilor și, nu în ultimul rând,  

 atacarea piețelor externe;  

 optimizarea tehnică și tehnologică a produselor;  

 publicitatea, marketingul și ambalajele;  

 vânzarea și distribuția on-line și off-line;  

 unicitatea produselor și a ambalajelor pentru o ușoară recunoaște;  

 optimizarea procesului și liniilor de producție,  

 implementarea noilor tehnologii în liniile de fabricație, formarea și dezvoltarea 

competențelor personalului.  

 

CONFIGURAȚIA UNUI PRODUS. TREPTE ȘI BARIERE 
În alegerea unui tip de strategie dintre cele de mai sus, se iau în considerare și barierele și 

obstacolele cu care firma se poate confrunta. 
Barierele și obstacolele pot apărea în trepte, pe tot parcursul activității unei firme, de la intrarea în 

companie – de la achiziționarea materiilor prime până la ieșirea produselor finite și în timpul garanției 
produselor sau a serviciilor post-vânzare.  

Una dintre cele mai utilizate analize în management pentru a evidenția aspectele legate de 
produsele finite/ serviciile unei companii sunt succint explicate în Modelul Porter. 

.. 
Modelul Porter. Model reprezentativ pentru strategiile concurențiale 
Clienții dau valoare produselor prin achiziționarea acestora. în cazul în care produsul vândut nu 

este unic pe piață – monopol –, concurența deține un rol esențial. Concurența reprezintă un set de factori 
determinanți pentru varietatea, calitatea, prețul și companiile unde se produc și se distribuie aceste 
mărfuri.  
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Fig. Modelul Porter 
Cunoscând tot lanțul valoric dintr-o întreprindere, următorul pas este de a cunoaște concurența, 

rivali, produsele asemănătoare sau substitute etc. 
Modelul este folosit ca o analiză a pieței pentru a oferi o perspectivă asupra modului în care 

situațiile concurențiale sunt pe piața existentă. Modelul ia în considerare 5 factori externi și, prin urmare, 
numele. 

Modelul include următorii factori (M.E. Porter, 2008, pp. 79-92): amenințarea noilor intrați, 
puterea de negociere a cumpărătorilor, puterea de negociere a furnizorilor, amenințarea cu substituirea 
produselor sau a serviciilor; rivalitate între concurenții existenți. 

Piața care trebuie luată în considerare se definește în funcție de specificul economic, societal și de 
puterea de cumpărare a clienților, după cum urmează: 

Piața românească de vânzare  a fost foarte multă vreme în tranziție prelungită de la un specific 
monopolist – comunist la cel concurențial – de piață liberă, incluzând toate segmentele de consum și o 
gamă largă de produse.  

În prezent, piața include atât comerțul electronic cât și magazinele fizice. 
Piața de desfacere poate fi aleasă de către companii, produsele se pot vinde în plan național și/sau 

exporta în funcție de strategiile interne de dezvoltare ale companiei  și de preferințele consumatorilor 
pentru produsele, mărcile și modelele, fără a omite prețul pus în raport cu calitatea produselor / serviciilor. 

Monopolul, oligopolul și cartelul 
Monopolul se caracterizează prin faptul că producția și distribuția unui produs sunt concentrate 

într-o singură formă și/sau la un singur vânzător, care controlează în totalitate prețurile, condițiile de 
vânzare și calitatea produselor. Astfel, se poate spune că monopolul se opune în mod direct concurenței 
perfecte, care nu permite altor concurenți să iasă pe piață. 

Piața de monopol se caracterizează printr-un număr mare de vânzători care oferă tipuri de bunuri 
cu caracteristici diferite. În această situație, prețurile sunt orientate către cerere și sunt impuse de 
diferențele dintre mărfuri. 

 Oligopolul reprezintă protejarea cu orice preț a nișei de vânzare a produsului și al controlului cotei 
de piață a produsului. Concurența oligopolistă constă într-un număr mare de vânzători unde fiecare dintre 
ei își protejează foarte bine cota de piață. În ceea ce privește controlul prețurilor, există destulă dependență 
reciprocă. În procesul de analiză a tipurilor de piață există și câteva profiluri ale concurenților, și anume: 
concurentul depășit - este tipul de concurent care nu reacționează deloc la schimbările de pe piață, din 
motive precum: el crede foarte mult în loialitatea clienților lor, este în criza financiară, nu a detectat 
schimbările.  

Concurenții selectivi - este tipul de concurent care evită lansarea atacurilor publicitare, dar 
proiectează prețurile astfel încât să descurajeze orice inițiativă ulterioară. Concurentul feroce - este acel tip 
de concurent care adoptă o strategie de violență împotriva celor care tind să intre pe teritoriul său, 
determinându-i să se retragă cât mai repede posibil. Competitorul imprevizibil - reacționează diferit, în 
funcție de fiecare situație, uneori este activ și uneori rămâne pasiv, fără a avea o regularitate a acțiunilor 
sale.   

 
Strategiile de penetrare a piețelor de desfacere 
Strategiile de penetrare a pieței au ca scop dezvoltarea unei companii prin creșterea vânzărilor a 

produselor pe segmentele de piață consacrate fără a schimba nimic din caracteristicile și funcțiile acestuia, ca în 
figura următoare (Kotler și Amstrong, 2018, p. 71): 

Produse substitute 
Influență MEDIE 
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Piața nouă de 
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Dezvoltarea pieței 

 

diversificare 

Fig. Penetrarea piețelor de desfacere cu produse existente sau noi 
 
Interpretarea 
 Penetrarea pieței. Creșterea companiei prin creșterea vânzărilor a produselor existente pe o piață de 

desfacere existentă fără schimbarea produsului. 
Dezvoltarea pieței. Creșterea companiei prin dezvoltarea, extinderea  și identificarea unor noi 

segmente de piață pentru produsele existente. 
Dezvoltarea produsului. Creșterea companiei prin lansarea pe piață a unor produse noi sau prin 

modificarea celor existente pe piața de desfacere existentă. 
Diversificarea. Creșterea companiei prin intermediul unor start-ups business sau prin preluarea 

(cumpărarea) unor afaceri în afara ariei de activitate sau fără a avea legătură directe cu segmentul de produse 
și de piață. 

Acestea pot fi interpretate și ca strategii de penetrare a pieței în noi segmente sau în alte state sunt 
dezvoltate în patru faze. Prima, firmele trebuie să ia în considerare toate aspectele și dacă își pot permite să 
penetreze piața prin creșterea vânzărilor produselor curente, urcând la un nivel superior celui actual. Aspectele 
luate în considerare pentru creșterea și dezvoltarea pieței trebuie să țină cont de mixtul de marketing, de 
ajustarea ulterioară a produselor, de prețurile viitoare, de reclamă, advertising, pricing și de eforturi susținute 
în liniile directe și indirecte de distribuție online și offline.  

A doua fază implică identificarea și dezvoltarea unor noi piețe de desfacere pentru noi produse legate 
de vârsta, cultura sau aria geografică unde se intenționează a fi deschise aceste piețe.   

În a treia fază este luată în considerare dezvoltarea produselor existente, modificarea acestora sau 
producerea unor noi produse pe piața de desfacere existentă 

În cea de-a patra fază, diversificarea reflectă succesul companiei. Începerea sau achiziționarea unor 
noi afaceri în exteriorul pieței curente sau a produselor existente.  

De asemenea, produsele unei companii pot fi promovate în detrimentul alteia, în special, atunci când 
liderul de piață are un avantaj competițional net superior de cel pentru care se dorește intrarea pe piața de 
desfacere.  

Tehnicile și metodele de penetrare pentru creșterea nivelului competițional între produsele din 
aceeași categorie pot fi utilizate ca orice altă strategie concurențială.  

Cât timp piața de desfacere este echitabilă, clienții și companiile serioase au de câștigat. În schimb, 
interesele comune ale firmelor și alianțele făcute pe baza unei agende ascunse pot provoca pe termen scurt 
pierderi de bani și timp pentru clienți, dar, după descoperirea acestei agende, pierderile pentru companii sunt 
pe termen lung, uneori, pot conduce la falimentul lor. 
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11. FORMAREA UNUI CARTEL – MIȘCĂRILE CARTELULUI – 

COSTURILE ÎNCĂLCĂRII LEGISLAȚIEI  
Cartelul reprezintă un acord ilegal între societăți rivale care restrâng concurența. Cartelurile sunt 

de obicei confidențiale, participanții la cartel nu dezvăluie des acest tip de acord din cauza intereselor 
comune pentru a păstra secretul afacerii.  

Dintre cele mai utilizate tipuri de cartel sunt semnate pentru a-și alinia prețurile, creșterea sau 
descreșterea lor, de asemenea, acest tip de acord poate interzice promoțiile sau reducerile. Creșterea 
prețurile nefirească sau ofertele la unison la toți operatorii economici dintr-o anumită nișă pot atrage 
atenția instituțiilor publice acreditate pentru verificare, monitorizarea și controlul pieței concurențială.  

Tot un tip de cartel este de a fragmenta piața, de marcare geografică a teritoriilor, în anumite 
domenii sau pe un anume profil de client pentru a nu se împiedica una de alta. Altul este de a restricționa 
volumul de producție sau nivelul vânzărilor pentru a crește prețurile sau a evita scăderea prețurilor, unul 
dintre exemple este piața diamantelor. Deși, rezervele de diamant sunt foarte mari în Africa, cu toate 
acestea, volumul de extracție rămâne unul mult mai mic decât potențialul acestuia. Astfel că restricționarea 
menține prețul diamantelor foarte ridicat, în așa măsură, încât, uneori, bijutierii sunt puși pe lista de 
așteptare, alteori, clienții.   

 
12. STRATEGII ANTICIPATIVE – RĂSPUNS LA REACȚIILE PIEȚII 

De ce ar fi important să construim o strategii proactivă. Pentru a anticipa, în măsura posibilului, 
pierderi inutile de resurse materiale și umane, să ne formăm o zonă de confort și să prevenim scurt-
circuitarea lanțului  în liniile de achiziție a materiei prime, de  producție, vânzare etc.  

Strategiile anticipative se construiesc ținând cont de mixul de marketing și de stilul de lucru al 
managerilor. 

Tipul de manager este foarte important în condițiile în care totul se schimbă într-un ritm 
nemaiîntâlnit. Managerii pot fi reactivi sau proactivi. 

Un manager reactiv va aștepta să vadă rezultatele și schimbările din piață pentru a decide ce este 
de făcut sau de schimbat. În mod aproape dihitomic, un manager proactiv va încerca să găsească din timp 
oportunitățile, să observe atent tendințele și, în cazul formării unor breșe în piață, să găsească o formulă 
inovatoare pentru putea construi o strategie nouă de intrare într-o piață nouă sau de extindere.  

În România, schimbările au devenit o normalitate. Viteza cu care sunt schimbate legile, codul fiscal 
sau situația mediului economic volatil caracterizat prin fluctuații de preț în tot lanțul trofic al unei afaceri 
(de la dobânda de împrumuturi pentru dezvoltarea afacerii, prețurile materiilor prime, a dotărilor cu 
echipamentele sau costurile de transport nu lasă afacerile să crească în mod firesc, iar managerii să 
construiască strategii anticipative bazate pe analiza tendințelor în domeniul lor de activitate nici pe termen 
scurt, cât despre termen mediu sau lung, mediul de afaceri are o adevărată problemă de supraviețuire de la 
an la an. 

Prin excelență, la nivel individual, cei mai mulți dintre oamenii de peste tot sunt conservatori, 
atunci când ei se simt în zonă de confort nu doresc schimbarea, de cele mai multe ori, oamenii se schimbă 
doar de nevoie, puțini sunt proactivi.  

La nivel cultural, unele popoare sunt mai conservatoare, altele mai aventuriere, iar noi, românii 
suntem destul de conservatori. În domeniul managementului, românii au început să învețe doar după 90, 
iar timp de aproape 45 ani, în proporție covârșitoare, poporul român nu a putut să își dezvolte capabilități și 
abilități antreprenoriale sau manageriale. Atunci, să nu ne mirăm că această situație se prelungește și în 
mediul de afaceri.  

Neavând o școală consacrată, cei mai mulți dintre managerii români sunt, mai degrabă, reactivi, 
urmând puterea exemplului a unei afaceri de succes, eventual, a unei multinaționale. 

Totuși, școlile de management și cursurile organizate în cadru instituțional sau în mediul de afaceri 
au început să vină în întâmpinarea managerilor și România dă semne de aliniere în analizarea tendințelor și 
în construirea unor strategii anticipative. Fie el reactiv sau proactiv, mediul de afaceri românesc are o linie 
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ascendentă de dezvoltare, acesta se poate observa fără a căuta foarte mult, în cadrul celor două burse 
românești, a Bursei de Valori și a Bursei de Mărfuri.  

În strategiile anticipative avem nevoie de inițiative, ele să fie agreate și apoi transformate în politici 
de dezvoltare/strategii etc. pentru a putea fi implementate. Inițiativele nu apar din neant, ele nu pot apărea 
decât dacă avem un scop bine-determinat, de o viziune clară a afacerii obținute în urma unor analize 
regulate a mediului competitiv. Toate aceste se interconectează cu informația și cunoașterea tendințelor. 
Astfel că, riscurile se pot diminua, se poate profita în timp de eventuale oportunități.  

Strategia, viziunea și misiunea unei companii au în vedere toate departamentele acesteia. Ele 
alcătuiesc lanțul valoric, începând cu achizițiile pentru materiile prime, trecând prin strategia privind 
producția, dezvoltarea, apoi, promovarea, distribuția și serviciile post-vânzare. 

După stabilirea obiectivelor urmărite și după alocarea unui buget, urmează elaborarea strategiilor 
pe fiecare departament. În funcție de caracteristicile și funcțiile produsului și de scopul urmărit este 
elaborat cel mai eficient și eficace mod de lansare a strategiei.  

De exemplu, în activitatea de promovare a produsului, promovarea imaginii este foarte 
importantă. Pentru acest tip de strategie se pot lua în calcul două etape subsecvente. Prima de promovare, 
propriu-zisă, cea de-a doua, de extindere a imaginii.  

Dintre cele mai utilizate opțiuni, pot fi evidențiate, strategiile permanente și cele pe durată 
determinată. Ambele tipuri au rolurile: 

• de informare în scopul anunțării pieței despre apariția pe piață a unui produs nou, 

de stimulare a cererii, de diferențiere sau de stabilizare.  
În cazul unui produs nou, strategia de promovare are următoarele posibilități: strategia 

concentrată asupra unui public-țintă; strategiile diferențiată sau nediferențiată, bazate mixul de marketing 
preferențial sau a întregii piețe, după caz; strategia de împingere (push) are în vedere doar participantul 
următor în lanțul canalului/ procesului de distribuție în scopul promovării directe către  potențialii clienți; 
strategia de tragere (pull) implică metodele și tehnicile care conduc către producători sau de la 
intermediari. 

O cale ajutătoare pentru construirea unei strategii anticipative este analiza mixului de marketing și 
cunoașterea detaliată a acestuia. 

Dezvoltarea procesului de vânzare s-a dezvoltat treptat, elemente inovative au fost perfecționate 
până când au intrat natural în cadrul firmelor, așa cum s-a întâmplat cu marketingul. Introducerea acestuia 
nu a fost facilă, elementele de bază ale marketingului au fost perfecționate odată cu creșterea domeniului. 
Aceste elemente au fost numite mix de marketing. Acesta a fost gândit luând în considerare variabile 
independente și dependente ale momentului.  

Din dorința de perfecționare se ajunsese la 12 elemente (Borden, 1984, p. 9): produsul, 
marca/patent (brand), ambalarea, expunerea, publicitatea plătită, promovarea vânzărilor, serviciul de 
distribuție, vânzările personalizate și personale, serviciile post-vânzare și politicile de retur, 
transportul/logistica și studiile/cercetările/chestionarele de marketing.  

După Borden, s-a ajuns la concluzia că erau prea multe elemente, că ar fi trebuit să se revină la mai 
puține. Astfel, treptat, au apărut variante diferite, numărul elementelor s-au diminuat, unii au promovat 
șapte, dar, au început să se impună din ce în ce mai puține elemente, fără a neglija aspectele legate de 
produs. Pentru a veni în întâmpinarea cererii și a grijii primordiale de supraviețuire pe piață a oricărui tip de 
companie,  produsul/serviciul finit ieșit pe poarta companiei trebuie să reflecte calitatea, imaginea, 
seriozitatea și perseverența, toate acestea achiesate prin diverse tehnici de convingere și fidelizare a 
cumpărătorilor.  

În prezent, cei mai mulți dintre manageri au început să aplice mixul de marketing cu cei 4 P aplicat 
cu modele de produs pe cinci nivele (Philip Kotler și Gary AMstrong, 2018) pornind de la funcția inițială a 
produsului la variantele lui cele mai neașteptate: produsul de bază, produsul generic, produs așteptat, 
produsul amplificat, produsul potențial. Ele sunt dezvoltate, astfel:  
1. Produsul de bază la nivel fundamental pornind de la motivul pentru care el a apărut. 

De exemplu, pâinea este un produs de bază, însă, au apărut sute de tipuri de pâine, 
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pornind de la tipul de făină la adăugarea unor ingrediente facultative (semințe, cereale 

diferite etc.). 

2. Produsul generic reprezintă categoria din care face parte acel produs cu o funcție de 

bază, cel mai des auzim în multimedia despre produse generice în domeniul 

farmaceutic. De exemplu, aspirina provine din scoarță de salcie dar, în prezent, aspirina 

poate fi cumpărată sub diverse tipuri, de pastile clasice, efervescente, cu evidențiator de 

gust etc.   

3. Produsul așteptat este un produs căruia îi sunt atribuite diverse calități în raport cu prețul, 

de exemplu, să fie cât mai natural, să nu se strice repede etc  

4. Produsul  amplificat reprezint cumulul de avantaje oferite pentru a fi cumpărat în 

detrimentul  produselor din aceeași categorie, de exemplu,  telefoanele I-Phone sunt 

cumpărate din motivul de a se simți special, de nivelul de protecție oferit de firmă etc. 

5. Produsul  potențial reprezintă totalitatea ofertei date de nivelul de inovație și de așteptările 

clienților pentru un anume produs. De exemplu, cu toții avem așteptări mari de la orice 

produs hi-tech de ultimă generație, oricare ar fi aceasta.  
Mixul de marketing alcătuit din patru elemente-cheie, sub numele de cei 4 P (product, price, place, 

promotion) de la produs, preț, piață (sau locul, spațiul etc. de distribuție) și promovarea (vezi figura 
următoare) a fost perfecționat de Philip Kotler și Gary Amstrong.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Fig. Mixul de Marketing celor 4 P cu activitățile emblematice (figura adaptată a ”Marketing mix 4P ”– Mc 
Carthy) 

Piața – țintă 
(target) 

PRODUS  
diversitate, 

calitate, funcții, 
brand, servicii 

(post-) vânzare, 
garanții/retur 

MIXUL DE MARKETING 

PIAȚĂ 
/distribuție, aria 

de acoperire 
/desfacere, 

furnizor, client, 
transport 

PROMOVARE 
vânzare 

(in)directă, promo, 
imagine 

produs/firmă, 
reclame, PR &MKT 

PREȚ  
Liste de prețuri, 

reduceri, termeni 
de plată, 

condiții de 
creditare 
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Cele patru elemente redau aproape în totalitate ciclul existenței unui produs finit, de la 

achiziționarea materiei prime pentru a-l elabora până la serviciile post-vânzare. Fiecare dintre cele patru 
sunt dezvoltate astfel: 

 Produsul vine în întâmpinarea cererii unui client prin cele două variante ale 

nevoilor acestuia:  fizică, din punct de vedere al modului în care produsul este creat 

și promovat, iar din punct de vedere psihologic al nivelului de percepție al 

consumatorului. Astfel că vânzarea unui produs este influențată nu numai de 

calitățile fizice, de modul în care acesta este ambalat și prezentat sau de emblema, 

logo-ul sau imaginea lui propriu-zisă, perceperea unui produs.  

 Prețul ar trebui să reflecte calitatea și durata de viață a produsului, dar, el este, de 

cele mai multe ori, legat interese care nu au legătură directă cu produsul ci, mai 

degrabă, cu politica companiei și de strategii de dezvoltare sau/și de vânzare directă 

sau prin intermediari, implicând în prețul de vânzare includerea unor comisioane la 

vedere sau ascunse.  

 Promovarea produsului este parte componentă a vânzării, aceasta reprezintă 

totalitatea tehnicilor și metodelor de promovare (marketing, relații publice,  

campanii publicitare/reclame, mesaje și comunicate transmise de către companie) 

astfel încât ele să fie receptate de către publicul larg prin intermediul multimedia 

pentru a convinge un număr cât mai mare de a achiziționa acel produs.  

 Piața de desfacere reprezintă locul, nișa și modul prin care poate fi cumpărat un 

produs/serviciu. Distribuirea reprezintă setul de activități desfășurate de la 

momentul ieșirii pe poarta firmei a produsului finit la intrarea în posesie, în timp 

util, a produsului la client; de la logistică/depozitare, manipularea mărfurilor, 

transportul acestora de la firmă la locul de distribuție (de la un depozit la altul) și, 

nu în ultimul rând, la determinarea vânzătorilor pentru a vinde produsul. 
 
13. SIMBOL ȘI ICON DE PRODUS – BRAND, BRANDING 

Produsele au nevoie de a fi personalizate pentru a putea fi vândute mai ușor, ele sunt denumite, li 
se conferă un design și o imagine proprii, cu alte cuvinte, ele sunt branduite. Numele, marca și patentul 
produsului sunt fundamentale pentru definirea imaginii și identitatea acestuia în raport cu clienții și 
perceperea lor despre produs. 

Numele 
Toate produsele au nevoie de un nume pentru a putea fi identificate. Numele unui produs este 

stabilit în funcție de anumite criterii generale, precum caracteristicile și funcțiile acestuia. De asemenea, 
acesta ar trebui să fie ușor de memorat și de pronunțat, se diferențieze de alte produse, să devină marcă 
protejată, să reflecte ceva simbolic legat de cea mai importantă funcție sau specificul acestuia, de valorile și 
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cultura poporului unde va fi distribuit acest produs, de exemplu, fabrica de mașini FIAT nu s-a gândit nici un 
pic că unul dintre modelele acestei mașini, FIAT VITO va fi vândut în România. Nu este nevoie să detaliem 
cazul vocativ al cuvântului românesc vită.  

În timp, numele produsului poate deveni atât de familiar și prietenos în mai multe culturi și pe mai 
multe continente. Uneori, datorită utilității produsul și a originalității numelui produsului, acesta a devenit 
substantiv comun. De exemplu, originalitatea numelui unei mașini de gătit celebre în România anilor 
interbelici, ARAGAZ a produs apariția unui nou cuvânt în limba română. Acesta fost o marcă de mașini de 
gătit precum Bosch și a devenit extrem de populară la noi, transformându-i numele într-un tip anume de 
aparat util în bucătărie, intrând astfel în dicționarul explicativ și în limbajul nostru curent. Foarte puțini mai 
știu că aragazul era o firmă și nu un aparat.  

Alegerea Mărcii, reputația și simbolul acesteia (brand și branding) 
Marca (brand) reprezintă totalitatea atributelor unui produs sau companii, aceasta este dată de 

numele acestuia, de simbolul, de identitatea și reprezentarea grafică a produsului în scopul diferențierii lui 
pe piața în comparație cu celelalte produse din aceeași categorie. Un brand reprezintă tot unitar al unui 
produs/servicii pentru consumatori atunci când este activ, devenind extrem de valoros pentru și pentru 
compania-mamă(Kotler și Amstrong, 2018). De exemplu, marca Coca-Cola nu este iubită în toată lumea dar 
știm cu toții ce reprezintă. Sprite sau Fanta sunt branduri cunoscute și foarte valoroase pentru compania-
mamă, Coca-Cola, iar, la polul opus, pe o altă nișă de produse, mai puțini știu că linia de mașini Maybach 
este o mașină a celor de la Mercedes Benz 

Marca trebuie să fie distinctă și, eventual, protejată deoarece aceasta este facilitator al imaginii și 
reputației firmei pentru a avea impact în ochii consumatorului. Ea reprezintă numele și sigla firmei iar toate 
politicile firmei privitoare la utilizarea acestora după ce aceasta devine cunoscută prin siglă și nume, pot fi 
decisive în procesul de vânzare și în alegerea consumatorilor.  

Marca reprezintă o relație de câștig-câștig dintre client-producător ca un rezultat bazat pe 
reputația și calitatea unui produs puse în ecuație cu nivelul așteptărilor  clienților după achiziționarea unui 
produs de calitate constantă la prețul corect.  

De asemenea, calitatea așteptată în raport cu prețul corect crește profitul companiei, valoarea 
financiara a întreprinderii și fidelizează clienții.  

Astfel că, stabilirea numelui, perseverența, dezvoltarea continuă a produsului creează o identitate 
de sine-stătătoare a produsului, formează o reputați, devenind un simbol în ochii clienților.   

 
14. ACHIZIȚIA PRIN SISTEMUL AIDA (A – Atenție, I – Interes, D – 

Dorință, A – Acțiune) 

 
De obicei, produsele sunt achiziționate de către client din nevoie sau din curiozitate. Această 

curiozitate poate fi stârnită. Dacă produsul/serviciul vine în întâmpinarea nevoilor clientului, apare 
motivația și dorința de achiziționare a produsului respectiv și, apoi, cumpărarea acestuia, adică AIDA:  

A – Atenția captată, într-o măsură atât de mare, încât îi stârnim  
I – Interesul și   
D – Dorința de avea acel produs/serviciu. Pentru îndeplinirea dorinței, clientul trece la 
A – Acțiune. 
Acest sistem pare ușor dar, în realitate, ele este unul laborios deoarece implică perseverență și 

motivare. Are multe avantaje dar și dezavantajul că putem pierde vânzarea în orice moment al desfășurării 
activității ( al procesului de vânzarea).  

Captarea atenției 
În cadrul aceste secvențe, prima impresie va induce și modul de desfășurare a vânzării. Orice 

interacțiune umană începe cu un zâmbet. Având în vedere că acesta nu ne costă, iar la un zâmbet natural se 
răspunde foarte rar altfel decât cu un zâmbet, cel mai bun sfat este să zâmbim. Acest zâmbet îl va surprinde 
pe viitorul nostru client și astfel, intervine surpriza. Zâmbetul urmat de surpriză sunt două elemente care 
pot ajuta formularea unor întrebări generale pentru a vedea în ce mod îi putem stârni interesul. 
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Interesul 
Din momentul în care îi stârnim interesul pentru domeniul și produsele noastre. Când  persoana 

din fața noastră e gata sa asculte ce avem de zis, ne poate urmări, dar pentru această etapă este bine să 
evidențiem faptul că suntem de aceeași parte a baricadei, îi dăm un pic de timp, îl ascultăm (în ziua de azi, 
foarte puțini mai sunt atenți la ceea cei cu care dialoghează), și astfel îi putem introduce în discuție produsul 
nostru ca fiind o soluție care i-ar putea rezolva o problemă.  

Oamenii vor să fie ascultați și, în același timp, oamenilor, indiferent de vârstă, le plac poveștile, iar 
poveștile induc o stare de bine și stârnesc dorințe. În acest interval al dialogului, putem vorbi despre clienți 
mulțumiți, despre prieteni care au încercat produsul, despre calitățile acestuia și, în special, despre 
beneficiile acestuia. Nu trebuie uitat niciun moment că beneficiile vând. În acest moment, putem influența 
partenerul nostru de dialog pentru a decide  în favoarea produsului pus în vânzare, inducându-i dorința de 
a-l achiziționa.  

Dorința 
Pentru această dorință există tehnici clasice de marketing și vânzare. Dintre cele mai utilizate 

tehnici de vânzare sunt cele care folosesc timpul, oportunitatea și promoțiile cu durată determinată, spiritul 
competițional al omului, adică nevoia de a fi printre primii utilizatori, sau, pe cealaltă extremă, că sunt 
ultimele exemplare ale produsului, că nu îl mai poate găsi ( această tehnică este un fel de forțarea mâinii).  

Toate aceste tehnici sunt practicate pentru a determina oamenii să treacă la acțiune.  
Acțiune  
Achiziționarea produsului se poate face prin oferte speciale, cadouri, reducere pentru cumpărarea  

imediată etc. Inducerea urgenței pentru a cumpăra poate viza și oferirea unor servicii post-vânzare, 
creșterea numărului de ani incluși în garanția produsului. 

În sistemul de vânzare AIDA sunt două aspecte importante pentru un vânzător de elită. Unul, el 
trăiește în prezent, toate instrumentele lui sunt utilizate ACUM și, al doilea, NU minte.  

 
 
15. BIT AND TENDER – CONTEXTUL UNEI PIEȚE SEGMENTATĂ 

LEGISLATIV 
Contextul actual al pieței românești nu este unul deloc stabil, piața este segmentată, aceasta este 

(cel mai frumos spus,) în stadiul de reinventare, de așezare în funcție de cerere și ofertă, de producție și 
distribuție în conformitate cu cererile și ofertele atât offline cât și online.  

Legislația românească cu privire la mediul de afaceri nu se mișcă cu viteza cu care piața își cere 
drepturile, dar această situație este în schimbare, legislația noastră se corelează cu cea europeană și 
internațională. 

De exemplu, pe durata cercetării noastre, am observat că IMM-urile își construiesc politicile 
interne ale firmei ajutându-se de departamente noi precum managementul de proiect sau de marketing. 
Modul de supraviețuire al firmelor este într-un fel destul de personalizat, având în vedere că legislația din 
țara noastră este într-o continuă transformare, este de-a dreptul impresionant că funcționează peste 
400.000 de IMM-uri. Aceste întreprinderi mici și mijlocii din țara noastră ar putea supraviețui în oricare 
parte a lumii, având în vedere că legislația din țara noastră privind codul muncii, funcționarea și 
contabilitatea în ceea ce privește domeniul afacerilor private și al activităților liberale reprezintă un 
perpetuum mobile unde nici nu apucă să se usuce cerneala pe legile votate că altele intră în dezbatere. 

Plecând de la  directivele UE emise pe parcursul ultimilor ani (2014-2018) cu privire la promovarea 
și protejarea IMM-urilor și a firmelor nou-înființate, putem spune că există cel puțin două situații: una, în 
care patronii și/sau conducerea să aibă habar că ar trebui să existe minim o persoană care să se ocupe de 
managementul de produs și o altă situație în care patronii sau persoanele care conduc astfel de afaceri să 
întreprindă  toate acțiunile necesare pentru a supraviețui pe piața noastră destul de volatilă, fără a 
conștientiza că anumite activități de rutină ar putea fi încadrate strict în domeniul managementului de 
produs. 
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16. GREȘELILE UNUI MANAGER DE PRODUS 

Ar fi minunat dacă ideile și viziunea managerului de produs ar putea fi aranjate automat, 
cronologic și în funcție de importanța pentru firmă, pentru că decizia și alegerile dificile sunt consimțite de 
executivul firmei și de părțile interesate. Din păcate, în realitate, situațiile cu care managerii de produs sunt 
cu totul diferite, gestionarea părților interesate, inspirând transferul unei viziuni, ajutând la alegerea 
tehnică, determină managerii de produse să fie mai mult reactivi, chiar dacă există un plan subsecvent 
transpus, eventual, într-o foaie de parcurs – în proces. Nu există niciun manager care să nu se lupte cu acest 
lucru. La urma urmei, nu poți privi viitorul. În același timp, există așteptări mari de la manager ca să vină cu 
soluții perfecte pentru probleme nedescoperite. Însă, uneori, din dorința de a inova sau a sări etape de 
dezvoltare, apar greșeli. Poate că nu este rău de fiecare dată să greșim, important este ca acestea să poată 
găsite în fază incipientă, pentru a putea fi remediate cât mai repede posibil.  

Să nu uităm că multe din descoperirile tehnico-științifice au fost descoperite din greșeală, de 
exemplu, Alexander Fleming a greșit că nu și-a spălat eprubetele dar, după câteva zile, mucegaiul format 
era precursorul penicilinei. 

Din fericire, există modalități de a elimina acest decalaj/paradox. Implicarea părților interesate și a 
membrilor echipei în formarea unei viziuni și a întârzierii produsului este esențială pentru acest lucru. Este 
extrem de important ca membrii echipei și părțile interesate să fie implicați, iar segmentele de producție să 
fie dezvoltate împreună într-o viziune comună pentru respectarea programului și a normelor de finalizare a 
procesului de producție. Dezvoltând împreună o viziune într-un atelier interactiv și concentrat, este creată 
interacțiunea între angajați, iar cunoștințele și experiența celor implicați sunt împărtășite 

Feedback-ul poate fi pronunțat în timp util de la clienții reali și de la cei interesați. Feedback-ul 
asigură faptul că viziunea începe să devină mai bună și mai rapidă. Răspunsul timpuriu oferă oportunități 
pentru ajustări și învățare.  

Probabil că, o dată cu acceptarea la nivel internațional a dreptului afacerilor și a eticii profesionale, 
importanța deținerii drepturilor de proprietate intelectuală și a  deținerii patentelor și mărcilor (brand și 
branding) va crește din ce în ce mai mult în următorii ani, reducând poate o serie de inadvertențe între 
produse și distribuție.  

Pentru a fi evitate capcane și pentru a nu face greșeli inerente în procesele de desfășurare a 
activităților, este nevoie de proceduri clare și fără a lăsa loc de interpretare. Atunci, angajații trebuie să fie 
calificați proporțional nivelului ce cerințe intern cât și exterior firmei (proprietarilor de produse). Un 
program de formare în care cunoștințele și abilitățile sunt învățate pentru a ajunge la o viziune comună cu 
părțile interesate din partea de afaceri este crucială deoarece cunoașterea afacerii este foarte necesară 
pentru proprietarii de produse. Viziunea comună armonizează interacțiunile interdepartamentale 
producând, de cele mai multe ori,  încrederea în manageri, fidelizarea angajaților și, implicit, creșterea 
afacerii. 

Poate că cea mai esențială abilitate a proprietarului produsului este că știe ce sunt capcanele sale 
și cum le poate evita în practică. Vom enumera cele mai importante. 

Pentru ca erorile și capcanele să fie evitate, nu trebuie o secundă uitată motivația de bază pentru 
care o firmă este înființată, aceea de a supraviețui – a face profit, acest aspect se datorează  vânzărilor. 
Vânzarea reprezintă contactul cu oamenii și prin achiziționarea produselor/serviciilor, transformarea 
acestora în clienți. Aceasta reprezintă o colaborare interdepartamentală cu departamentul de marketing, 
departamentul de vânzări fiind direct responsabil pentru realizarea cifrei de afaceri. În societățile mai mici, 
vânzările reprezintă o parte esențială, mai ales atunci când nu există sau nu există rezerve. Fără vânzări 
corespunzătoare nu au fost vândute, nici vânzări și, prin urmare, nici un profit. 

De aici se pot evidenția capcane în vânzări la companii deoarece vânzările scad din mult motive, 
uneori, acestea sunt rezultatul concentrării asupra altor aspecte ale managementului afacerilor. De 
exemplu, pe extreme, în companiile nou-înființate și cele cu renume foarte mare, accentul este plasat pe 
dezvoltarea produselor, decidenții (mai) nu iau în considerare forța marketingului și a reclamei bazându-se 
doare pe calitatea produselor. 

Mulți antreprenori începători pornesc optimiști la drum în privința propriului produs, presupunând 
că produsul se vinde sigur, fiind inovativ sau într-o nișă probată anterior, ori acest punct de plecare 
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provoacă o situație periculoasă și stresantă. El poate fi prevenit prin distribuția corectă a atenției. Vânzările 
reprezintă o parte esențială a operațiunilor durabile și orientate spre viitor. Vânzările depășesc capacitățile 
clienților potențiali și sunt pline de lucruri și nu. 

Dintre cele mai întâlnite greșeli în procesul de vânzare a produselor/serviciilor se pot evidenția cele 
legate de studiile de piață, de raportul dintre prețul produsului și puterea de cumpărare a viitorilor clienți, 
momentul ales de intrare pe piață a produsului/serviciului, un alt raport este cel dintre așteptările 
oamenilor și ceea ce primesc, piața-țintă (target).  

Una dintre cele mai costisitoare greșeli de vânzare este luarea în derâdere a cererii  clienților. De 
exemplu, Uzina de Tractoare Brașov a intrat cu dreptul în era democrației, după 1989. Aceasta a încheiat un 
contract extraordinar de mare cu Iranul, urmând să vândă zeci de mii de tractoare. Numai că, românii nu au 
ținut cont de cererea iranienilor, ei au vrut ca tractoarele lor să fie verzi, iar românii le-au făcut roșii, lucru 
de neacceptat pentru clienți. Ca atare, unii s-au încăpățânat pe banii lor, ceilalți pe menținerea unor 
proceduri inutile, iar rezultatul a fost pierdere masivă a fabricii de la Brașov. Iranienii nu au mai cumpărat 
nici un tractor.   

Abordarea greșită a cererii și ofertei este o altă posibilitate de a produce pierderi pentru firmă. Nu 
întâmplător, în procesul de vânzare, se ia în considerare tot setul de activități, de la furnizori, angajați la 
clienți și serviciul post-vânzare.  

Încă de la ideea inițială (urmată de brainstorming), punerea acesteia într-un plan defalcat pe 
puncte și subpuncte face diferența între pierdere și câștig. Mai ales în faza inițială este înțelept de a nota 
etapele pentru a deveni un proiect, deoarece un proiect poate fi gestionat, monitorizat și controlat, iar 
acest lucru împiedică ideea să devină o poveste incoerentă cu unele subetape omise sau cu altele, 
nesemnificative care ar putea înghiți inutil, timp și resurse.  

Procesul de vânzări de afaceri nu este întotdeauna rațional sau clienții nu își fac întotdeauna 
planuri de achiziționare sau să își gândească îndelung cumpărăturile. Astfel că, nici emoția nu trebuie omisă. 
De cele mai multe ori, cu toții ne-am găsit în situația de a cumpăra pentru că produsul ne-a indus o anumită 
stare.  

Astfel că, în procesul de vânzare, prețul, scopul și modul de vânzare fac diferența între succes și 
eșec. Altfel spus, atunci când modul în care clientul obține achiziționarea rapidă, scopul este clar evidențiat 
și lui i se dă senzația că el decide modul de achiziționare, cele trei reprezintă cele mai vechi sloganuri ale 
vânzării cumulate: clientul nostru, stăpânul nostru și reclama este sufletul comerțului.  

Aceasta înseamnă, printre altele, studiile și estimările pot fi făcute pentru a lua pulsul pieței și de a 
afla bugetul, cerințele și interesele reale ale clientului.  
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STUDII DE CAZ 

STUDIUL nr. 1. 

LEGO – BENEFICIILE UTILIZĂRII UNEI JUCĂRII SAU CUM 

ASOCIEREA UNUI BRAND CU O AFACERE RECUNOSCUTĂ 

LA NIVEL MONDIAL 
 
În acest studiu de caz, vom urmări pașii de gestionare eficientă a principiilor managementului de 

produs aplicați în domeniul jucăriilor, în fabrica de jucării LEGO.  
Dintre toate afacerile industria jucăriilor este cea mai volatilă și cea mai provocatoare. Cea mai 

predictibilă estimare este dată de impredictibilitate. Poate părea ciudată această frază dar copiii evoluează 
rapid, odată cu trecerea de la o etapă la alta, ei își schimbă și dorințele. Astfel că, domeniul jucăriilor, deși, 
este unul care are un public-țintă bine-determinat, în acest domeniu este aproape imposibil să construiești 
strategii proactive, mai ales când inovația și noile tehnologii au pătruns rapid în toate fibrele umanității și în 
memoria colectivă.  

LEGO este o afacere de familie cu sediul central la Billund în Danemarca. Dezvoltarea acestui tip de 
jucării a plecat de la ideea că jucăriile pot fi construibile din piese identice (ca niște mici cărămizi). Ele se pot 
asambla în  forme diferite, se pot demonta și reasambla în alte forme fără a fi lipite, indiferent de numărul 
pieselor asamblate, figurile rămân prinse. Modul de asamblare al pieselor se bazează pe crearea unei 
legături între ele. Fiecare piesă are pe față mici tuburi, iar pe spate niște nișe care urmează a fi prinse, 
minim două piese, iar limita este dată de imaginația copilului. În timp, au fost numărate peste 915 mil. de 
posibilități de aranjare standard, adică minim două din patru (sau șase) tubuleșe de pe piese. 

LEGO a trecut demult testul jucăriei noi, a primei generații și a pionierului care a produs primele 
jucării LEGO, făcând din afacerea cu piese de construit jucării, una dintre cele mai cunoscute jucării din 
lume. 

Fapte:  
În prezent, LEGO a devenit o marcă recunoscută la nivel mondial, are un logo pe măsură, „Numai 

cel mai bun este îndeajuns de bun”, imaginea firmei cu cărămizile în miniatură de plastic și frumos colorate 
trezesc dorința de a fi cumpărate. 

Rezultate:  
Extinderea piețelor de desfacere a condus la deschiderea unor noi fabrici de jucării LEGO și în afara 

granițelor sale, în Ungaria, Cehia, Mexic, China, transformând-o într-un adevărat holding. Ceea ce rămâne la 
fel ca în Danemarca este produsul. Produsul este identic, indiferent de unde este el cumpărat. Danezii nu au 
făcut rabat de la calitate, astfel că, reputația companiei a rămas neschimbată. Procesele de producție, 
operațiile reprezint capacitatea și abilitatea de a produce piesele de LEGO sustenabile.  

Fabricile LEGO sunt automatizate, numărul angajaților este foarte mic în procesul de producție. 
Decorațiile necesită mai mult buget, deoarece piesele sunt decorate manual. Ambalarea, depozitarea și 
transportul au incluse sisteme robotizate, astfel că, numărul pieselor defecte este foarte mic. 

Din modul în care LEGO s-a dezvoltat, reiese faptul că această afacere este una bazată pe strategii 
de dezvoltare proactive bazată pe reclamă datorată brandului, a imaginii și a calității promovate pentru că 
reputația că aceste jucării au utilitate, sunt fine-finisate, robuste și sigure în timpul utilizării.   
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Studiu de caz nr. 2.  

Frozen PIZZA și aplicarea strategiilor de dezvoltare prin extinderea 

pieței  
 
Compania internațională Frozen Pizza (IFPC) operează pe trei piețe de desfacere la nivel global:  

1 Conform datelor financiare, în ce mai importantă piața de desfacere, IFPC 

are o  acoperire importantă cu peste 25.000 t/an. Pe această piață, firma 

tranzacționează sub numele de „Pizza Mătușii Bridget” (Aunt Bridget’s 

Pizza) cu pretenția că acest tip de pizza are gustul la fel de bun ca al unei 

pizza făcute acasă de o bucătăreasă cu experiență, „la fel cum obișnuia 

mătușa ta Bridget”.  Inovarea este la ea acasă în IFPC, ei au introdus regulat 

noi toppinguri pentru pizza (în timpul promoțiilor au peste 20 toppinguri) și 

nu lasă deoparte toppingurile promovate pe termen limitat și pentru diferite 

anotimpuri/sărbători.  

2 În a doua, volumul de vânzări este mai mic, aprox. 20.000 t/an sub marca 

„Pizza Păpușii” (Poppet's Pizza). Pe această nișă, acesta vinde încă în jur de 

12 soiuri de pizza.  

3 În a treia, cei de la IFPS au vânzare mult mai mică decât în prima, aprox. 

10.000 t/an de pizza cu o calitate relativ înaltă, sub marca „Pizza de lux” 

(Deluxe Pizza). La fel ca pizza de mătușa Bridget, Deluxe Pizza vinde, de 

asemenea, o gamă relativ largă de produse pentru dimensiunea pieței sale. 
Fapte: În prezent, prima și a treia piață utilizează relativ puțină automatizare și se bazează pe un 

număr mare de angajați în procesul de producție. În schimb, cei din a doua piață sunt mai inovatori. Încă de 
la momentul inițial, de la intrarea pe noua piață, ei și-au automatizat parțial procesul de producție și linia de 
asamblare, dar au angajat un număr relativ mare de personal. În prezent, din dorința de a reduce costurile, 
managementul din a doua piață a decis ca liniile de producție și ambalare să fie aproape complet 
automatizate. 

Rezultate:  Această decizie a dat rezultate reducând semnificativ costurile, ca atare, zic ei, această 
inovație ar trebui să fie adoptată de celelalte piețe dar ceilalți doi rămân sceptici. 
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