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Cerințe pentru elaborarea portofoliului în grup 4-6 persoane 
la disciplina Marketingul Serviciilor, pentru studenții anului II, ciclul I, Licență 

 

Obiectivul studiului individual: dezvoltarea gîndirii critice, abilitatea de a sinteza diverse surse 

de informații, formularea problemei și integrarea cunoștințelor pentru identificarea soluțiilor 

potrivite pentru depășirea acesteia, capacitatea de a lucra în echipă și competențele de 

comunicare 

Pentru evaluarea activității individuale și de grup puteți alege un serviciu și 2 teme din 

conținutul cursului la dorință. O temă va fi prezentată public pînă la testarea curentă. 

De asemenea fiecare membru al grupului pentru aprecierea competenței individuale va 

prezenta un studiu critic asupra unui articol dintr-o revistă științifică tematică utilizată la 

elaborarea studiului de cază în grup (cerințele se anexează). Prezentarea studiului critic este 

obligatoriu pentru evaluarea finală. 

A. Structura prezentării 

1. Definiți esența serviciului selectat pentru studiul în grup și poziționarea acestuia în 

sistemele de clasificare internaționale, europene și naționale (WTO, Eurostat, BNS ș.a) 

2. Definiți limitele marfare și geografice a pieței serviciului selectat pentru studiul în grup 

sau limitele pieței unei întreprinderi furnizoare de servicii ( ex. piața turismului intern de 

pelerinaj ); 

3. Definiți profilul pieței sau caracteristicile segmentului de piață selectat pentru cercetare; 

4. Argumentați actualitatea domeniului/temei selectate pentru cercetare (2-3 argumente 

cantitative/calitative) 

5. Definiți problema care urmează a fi soluționată  pe baza revistei 3-4 articole științifice 

recente și a datelor statistice (alegeți un element al mixului de marketing al serviciului-

obiect al cercetării în grup sau o temă ce derivă din caracteristicile specifice ale 

serviciilor, concepte actuale din teoria marketingului serviciilor, De exemplu problema 

”rezilierea contractelor pentru telefonie fixă - pierderea clienților, reducerea 

veniturilor”); 

6. Identificați cîteva oportunități și provocări pentru piața selectată la nivel național, 

european, internațional 

7. Identificați concurenții ( direcți și sau indirecți; naționali și sau internaționali) sau 

aplicând principiul benchmarkingului identificați bunele practici – soluții inovative la 

problema studiată; 

8. Elaborați lista alternativelor strategice care ar putea fi considerate drept soluții pentru 

depășirea problemei și crearea avantajelor competitive. Argumentați algoritmul 
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strategic propus aplicând principiul analizei comparative a avantajelor/dezavantajelor și 

considerînd contextul în care urmează a fi aplicat setul strategic. 

9. Identificați instrumentele adecvate realizării algoritmului strategic definit. 

10. Formulați 2-3 limite a demersului strategic propus. 

11. Elaborați planul tactic cu specificarea perioadei și etapelor realizării. 

12. Anexe: Bibliografie, metodologii sau instrumente de marketing utilizate în proces de 

cercetare, date, informații specifice. 

13. Bibliografia va conține: 3-4 articole din reviste tematice curente, 1-2 monografii, 5-7 

adrese web relevante 

14. Glosar al termenilor specifici utilizați 

15. Glosar al abrevierilor/acronimelor utilizate 

 

B. Reguli generale:  

 prezentarea publică va fi realizată în unul din programele power point, prezi, visio, 

mind nova sau alt soft la alegere. pentru prezentare se alocă 12-15 min. Depășirea 

timpului normativ va determina depunctarea; 

 portofoliul va conține și raportul narativ în volum de 8-12 pagini , structurat în 

ordinea indicată mai sus; 

 la prezentarea publică prezența tuturor membrilor grupului este obligatorie; 

 pentru discuții se acordă 8-10 minute . În procesul discuției a proiectului prezentat 

participă obligatoriu toți membrii grupului. 

 Notarea fiecăriu membru a grupului se face prin calcularea mediei dintre nota 

pentru prezentarea publică și nota individuală obținută în baza răspunsului la 

întrebări. 

 

Profesorul disciplinei: V.Moldovan-Batrînac, conf.univ. 


