
MARKETINGUL SERVICIILOR 

 

Evoluţia marketingului serviciilor 

 

Secolul XX s-a identificat cu o adevărată „explozie” a serviciilor datorată mai multor cauze. 

O primă cauză a fost creşterea fără precedent a concurenţei în dome-niul bunurilor de larg 

consum care a determinat o politică inovatoare a ofertan-ţilor în ceea ce priveşte volumul şi structura 

serviciilor. Necesitatea creării unui avantaj competitiv a determinat banalizarea serviciilor clasice care 

însoţeau actul de vânzare-cumpărare, apărând oferte tot mai sofisticate de servicii însoţi-toare. 

O a doua cauză a fost modificarea gusturilor şi comportamentului de cumpărare ale clienţilor 

care nu mai sunt mulţumiţi de satisfacerea nevoilor de bază. Ei solicită în fapt nu bunuri ci facilităţi care 

să le facă achiziţia uşoară şi plăcută. Serviciile devin astfel un element de fond al calităţii produsului. Ele 

fac de fapt trecerea de la produsul generic la produsul aşteptat. 

O a treia cauză o constituie procesul de globalizare a pieţelor, proces inevitabil, ireversibil şi 

aducător atât de oportunităţi cât şi de ameninţări. Libe-ra circulaţie a informaţiilor şi persoanelor în afara 

graniţelor naţionale a condus la lărgirea câmpului de alegere al consumatorului. Tehnologiile IT&C 

facilitea-ză accesul consumatorilor la oferte şi obligă producătorii şi comercianţii să diversifice şi să 

ridice nivelul calitativ al serviciilor la nivelul standardelor eu-ropene şi mondiale. Iau un avânt deosebit 

serviciile destinate instruirii, for-mării, îngrijirilor de sănătate, serviciile de turism şi refacere a capacităţii 

de muncă, serviciile de transport persoane şi mărfuri. 

Marketingul în concepţiile sale clasice (studiate de dumneavoastră în anul II – „Bazele 

marketingului”) se aplică tuturor activităţilor economice, dar ca domenii distincte ale marketingului 

serviciilor sunt considerate: 

 serviciile turistice; 

 serviciile financiar-bancare; 

 serviciile de transport; 

 serviciile cultural-sportive; 

 serviciile de sănătate; 

 serviciile publice. 

Tot mai des se ataşează cuvântul marketing şi altor servicii cum ar fi construcţii, consultanţă, 

reparaţii. Pentru că de fapt nu orice aplicaţie a marke-tingului poate fi abordată ca domeniu distinct, 

această abordare este, deocam-dată, neştiinţifică. 

Marketingul serviciilor se află în plin proces de consolidare şi dezvol-tare, proces ce se desfăşoară 

în două direcţii: 

– dezvoltare extensivă - asimilarea opticii de marketing treptat şi inegal de către diferite ramuri 

ale serviciilor: 

 marketing turistic; 

 marketingul transporturilor; 

 marketing financiar-bancar; 

 marketing în serviciile de sănătate; 

 marketing cultural; 

 marketing educaţional etc. 

– dezvoltare intensivă - aplicarea tehnicilor şi metodelor de marketing ca fundament al 

proceselor de decizie. 

 

Esenţa marketingului serviciilor 

Delimitarea proceselor caracteristice serviciilor, prezenţa consumatoru-lui în procesul de 

„fabricaţie” a serviciului şi importanţa factorului uman în reuşita prestaţiei determină cele trei mari 

componente ale marketingului serviciilor: 

 marketingul intern; 

 marketingul extern; 
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 marketingul interactiv. 

Marketingul intern asigură premisele unor prestaţii apropiate de nive-lul aşteptărilor clienţilor. 

El constă în folosirea metodelor şi tehnicilor de mar-keting în selecţia furnizorilor de resurse umane, 

recrutarea, formarea, perfecţio-narea şi motivarea personalului. Practic viitorii angajaţi sunt trataţi ca şi 

„clienţi potenţiali” folosindu-se metodele cercetării de marketing. O altă latură a marketingului intern o 

constituie procesul de comunicare-promovare a obiectivelor reieşite din misiunea firmei de servicii astfel 

încât strategiile să fie concepute printr-o participare largă a personalului şi o cointeresare a acestuia în 

crearea unei oferte de calitate în optica satisfacerii clientului. 

Marketingul extern numit şi „marketingul serviciilor promise” este corespondentul 

marketingului clasic de ofertă şi cuprinde toate activităţile, echipamentele şi resursele umane angrenate 

într-un mecanism funcţional care să asigure satisfacerea nevoilor de servicii ale consumatorului în 

condiţii de eficienţă economică şi socială. 

Marketingul interactiv subliniază caracterul specific al relaţiei produ-cător (ofertant) – 

cumpărător datorat simultaneităţii serviciilor. El transformă conceptul producţie (production) specific 

bunurilor tangibile într-un concept specific „servuction” în care prestaţia este un întreg sistem având ca 

elemente componente – clientul, personalul de contact, echipamentele, sistemul de organizare internă care 

interacţionează între ele (fig. 1.1.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele trei forme de marketing în servicii precum şi relaţiile dintre ele sunt prezentate în fig. 1.2.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele caracteristici ale serviciilor 

 

Pentru a scoate în evidenţă particularităţile serviciilor redăm o analiză a bunurilor materiale versus 

servicii (tabelul 2.1.) 
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Fig. 1. Modelul Langeard şi Eiglier – „Servuction” 
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Fig 2. Cele trei forme de marketing în servicii 
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Diferenţa între bunuri şi servicii 

Tabelul 1. 

Nr. Bunuri Servicii 

1.  Aspect material Aspect imaterial 

2.  Are loc un transfer de proprietate De regulă nu se transferă proprietatea 

3.  Produsul poate fi analizat înainte de cumpărare Serviciul nu există înainte de cumpărare 

4.  Poate fi înmagazinat Nu poate fi înmagazinat 

5.  Consumul este precedat de producţie Se desfăşoară în acelaşi timp 

6.  Producţia, vânzarea, consumul se desfăşoară în 

locuri diferite 

La servicii, activităţile în general se 

desfăşoară în acelaşi loc 

7.  Produsul poate fi transportat Serviciul nu poate fi transportat 

8.  Fabricantul produce în absenţa consumatorului Clientul participă efectiv la producţie 

9.  Produsul poate fi exportat Numai oferta nu şi prestaţia se exportă 

10.  Se pretează în totalitate standardizării Numai unele dintre ele pot fi standardi-

zate 

11.  Produsul are o existenţă unitară Serviciile sunt complexe oferindu-se sub 

formă de „pachete” sau „buchete” de 

servicii 

12.  În majoritate presupun o pondere a manoperei în 

costuri mai echilibrată (aproximativ 30%) 

Ponderea manoperei în costuri este foarte 

mare (aproximativ 70%) 

 

Considerăm că, în esenţă, particularităţile serviciilor au fost cel mai bine sintetizate de către Philip 

Kotler în lucrarea sa „Marketing Management”, 7
é
 Edition: 

Intangibilitatea este o particularitate esenţială a serviciilor; ele nu pot fi văzute, gustate, simţite, 

auzite sau mirosite, dar putem observa calitatea prin intermediul asocierilor tangibile. În 1989 Jean Paul 

Filips în cartea sa „Marke-tingul serviciilor” vorbeşte despre mixul intangibilului şi al tangibilului (fig. 

2.1.): 
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Din această însuşire derivă riscul consumatorului perceput ca mai mare şi mai intens decât cel al 

ofertantului. 

Inseparabilitatea (simultaneitatea) – participarea consumatorului la prestarea serviciului ca 

determinant al actului de producţie, dar în aceeaşi măsură ca determinant al nivelului calitativ al 

prestaţiei. Exemple: 

– relaţia pacient-medic în serviciile de sănătate; 

– relaţia prestator-client în serviciile de taximetrie; 

– relaţia avocat-client în serviciile de avocatură; 

– relaţia profesor-elev în serviciile educaţionale; 

– relaţia bibliotecar-cititor în serviciile de bibliotecă; 

– relaţia agent de asigurări-asigurat etc. 

Uneori relaţia nu pare atât de evidentă ca în exemplele date însă neîndoielnic ea este obiectiv 

necesară (ex. relaţia hotel-agenţie-turist sau firmă de transport aerian-agenţie de voiaj-călător etc.). 

Variabilitatea (unii autori o definesc eterogenitate) constă în imposibi-litatea repetării în mod 

identic a unei prestaţii, chiar şi acolo unde avem de-a face cu servicii standardizate. De fapt această 

caracteristică reflectă personali-zarea serviciului în funcţie de particularităţile beneficiarului fie el 

persoană fizică, fie persoană juridică. Ea este direct legată de inseparabilitate şi asigură premisele 

conceperii unor relaţii preferenţiale care au ca scop fidelizarea clienţilor. Tot ea, variabilitatea permite 

firmei prestatoare să-şi individualizeze imaginea la consumatori şi să-şi creeze avantaje competitve. 

Perisabilitatea este însuşirea serviciilor de a nu putea fi stocate sau inventariate pentru a putea fi 

utilizate în perioade de vârf ale cererii. Din această însuşire derivă riscul ofertantului de a rămâne cu o 

parte din capacitatea de producţie neutilizată, risc perceput ca mai mare şi mai intens decât în cazul 

bunurilor materiale. Pentru ca prestaţia să existe trebuie să se producă sincronizarea cererii cu oferta. 

Dar cererea în servicii este foarte schimbătoare nu numai în cursul anu-lui (servicii de turism, 

servicii în agricultură, servicii industriale, consultanţă) dar şi în cursul unei săptămâni (servicii bancare şi 

de asigurări, servicii sportive, servicii de igienă, servicii culturale) şi chiar în cursul aceleaişi zile 

(telefonie, internet, alimentaţie publică, transporturi etc.). 
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Importanţa serviciilor în viaţa economico-socială 

 

Vom reda sintetic câteva din funcţiile serviciilor care definesc impor-tanţa lor economico-socială, 

urmărind ca dumneavoastră să le aprofundaţi din bibliografia recomandată (tabelul. 2.2.): 

 

Rolul şi funcţiile serviciilor 

Tabelul 2. 

Funcţia Conţinutul 

 forţa motrice a dezvol-

tării economice 

 evoluţie continuă a nevoilor de servicii atât în ceea ce priveşte volumul 

şi structura celor de bază şi a celor derivate, fac necesa-ră adaptarea 

ofertei la cerere prin noi şi noi produse. Sincroniza-rea este valabilă în 

sensul că serviciile devin o consecinţă a dez-voltării economice 

 adaptarea fiinţei umane la 

transformările rapide din 

ştiinţă şi tehnică 

 elementele progresului tehnic nu pot fi asimilate fără serviciile de 

cunoaştere şi creare de competenţe specifice. Şi reciproca este valabilă 

în sensul că progresul tehnic este o sursă de îmbunătă-ţire a calităţii 

serviciilor şi de creştere a diversificării acestora 

 îmbunătăţirea calităţii 

resurselor umane şi a 

individului în general 

 serviciile oferă posibilitatea ridicării nivelului cultural general şi de 

specialitate şi conferă indivizilor starea de bine datorată poziţiei între 

semeni 

 folosirea capacităţii de 

muncă a factorului uman 

 serviciile sunt generatoare de noi locuri de muncă şi tot ele contribuie 

la menţinerea stării de sănătate a funcţiilor organismu-lui uman 

 atragerea femeii în ac-

tivitatea socială 

 multe servicii se pretează mai bine forţei de muncă feminine datorită 

unor caracteristici ale temperamentului şi stilului de viaţă al femeilor 

 organizare teritorială şi 

socială armonioasă 

 serviciile presupun investiţii mult mai mici decât producţia de bunuri 

materiale, de aceea firmele din acest domeniu, în majoritate IMM-uri, 

se pot ampla oriunde pe teritoriu şi conferă un statut social foarte 

benefic întreprinzătorilor creând acea pătură socială mijlocie care 

constituie motorul dezvoltării în piaţa liberă 

 ridicarea calităţii vieţii  prin diversificarea surselor de trai, prin gospodăria comunală, 

transporturi, sănătate, cultură, turism etc. 

 folosirea raţională a 

timpului liber şi reface-

rea capacităţi de muncă 

 destindere, repaus intelectual prin efort fizic, diminuarea stresu-lui, 

repaus fizic prin îndeletniciri culturale, proceduri pentru revitalizarea 

funcţiilor organismului 
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 economia de timp  prin preluarea unor activităţi efectuate de către înşişi consuma-torii 

dând acestora posibilitatea de a folosi timpul potrivit obiec-tivelor 

fiecăruia 

 transmiterea şi prelua-rea 

informaţiilor 

 prin serviciile de difuzare a presei scrise, prin audiovizual, cine-

matografie, internet, consultanţă etc. 

 protejarea mediului na-

tural şi a celui antropic 

(făurit de om) 

 prin serviciile geologice, de cunoaştere, de inventariere, de sor-tare, 

colectare, reciclare, valorificare a deşeurilor etc. 

 mijloc de legătură între 

nevoile producţiei şi 

nevoile populaţiei 

 serviciile contribuie la cunoaşterea nevoilor indivizilor şi colec-

tivităţilor şi informează producătorii de bunuri materiale privind 

volumul şi structura acestor nevoi 

 

Tipologia serviciilor 

 

Încă de la definirea serviciilor aţi observat marea diversitate a unghiu-rilor de abordare ceea ce 

face să nu avem o definiţie unanim acceptată a acestora. 

La fel şi tipologia serviciilor este elaborată în funcţie de foarte multe criterii, de aceea vom încerca 

să identificăm punctele comune ale unora dintre ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategii de piaţă 

 

Strategia este arta de a combina resursele firmei pentru atingerea scopu-rilor sale. 

În vorbirea curentă mai găsim şi alte sensuri pentru cuvântul „strate-gie”: 

SERVICII PENTRU POPULAŢIE 

Servicii personale (individuale) 

Servicii privind în 

principal bunurile 

Servicii cu efect direct 

asupra persoanelor 

Servicii cu 

caracter 

locativ 

 

 

 închirieri 

locuinţe 

 reparaţii 
bunuri 

 închirieri 

autotu-risme 

Fig. 4. Tipologia serviciilor pentru populaţie 
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culturale (radio, tv., muzee, 

biblio-teci etc.) 



– 6 – 

– „scump” - investiţii strategice, achiziţii strategice; 

– „important” - comportament strategic, consultanţă strategică; 

– „dezvoltare” - „compania nu are strategie - nu a vândut sau cumpărat active în ultimul timp” 

În marketing considerăm strategia ca o cale de urmat pentru atingerea obiectivelor de marketing 

care decurg din obiectivele generale ale firmei. Ace-laşi obiectiv poate fi atins prin mai multe strategii de 

piaţă, de aceea se elabo-rează mai multe planuri strategice dintre care, utilizând criterii ţinând de obiec-tul 

de activitate şi potenţialul firmei, se alege o strategie principală şi eventual una de rezervă. În elaborarea 

strategiei în forma finală se ţine cont şi de păreri-le de jos în sus nu numai ale top-managerilor deşi lor le 

revine „ultimul cuvânt”. 

O strategie trebuie să stabilească: 

 modul în care se reacţionează la schimbarea nevoilor relative ale con-sumatorilor sau a 

comportamentului de cumpărare al acestora; 

 modul în care pot fi previzionate şi întâmpinate fluctuaţiile conjunc-turale ale pieţei; 

 cum se pot folosi în interesul firmei oportunităţile apărute în mediul extern al acesteia; 

 cum se poate face adaptarea firmei astfel încât ameninţările venite din mediu să aibă un impact 

cât mai mic; 

 cum se pot satisface nevoile clienţilor cât mai aproape de nivelul lor de aşteptare; 

 cum se pot contracara acţiunile concurenţilor; 

 cum se poate elabora mixul celor „7p” pentru funcţionarea eficientă a firmei pe piaţa de 

referinţă. 

 

Segmentarea pieţei de servicii 

 

Strategia presupune înainte de toate înţelegerea evoluţiei şi implicaţiile factorilor de mediu asupra 

firmei şi a modului particular în care nevoile clienţi-lor potenţiali devin cerere precum şi nivelul aşteptat 

al prestaţiei (fig. 5.1.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particularităţile apar în alegerea criteriilor de segmentare care diferă în funcţie de tipul serviciului.  

Pentru serviciile de producţie criteriile pot fi: 

 cifra de afaceri; 

 natura activităţii; 

 zona geografică. 

Pentru serviciile de consum ale populaţiei: 

 criterii demografice; 

Misiunea 
firmei 

Mediul de marketing al 
firmei 

Strategia de marketing 

 

Client 

Sistemul: 
– echipamente  

– cultură organiza-ţională 

– organizarea de 

marketing 

Resursa umană (servirea) 

Fig. 5. Factorii succesului în servicii 
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 criterii psihosociologice; 

 statutul social etc. 

Pentru serviciile de transport mărfuri: 

 natura mărfurilor ce se transportă; 

 cantităţi medii la un transport; 

 destinaţia transportului. 

Pentru serviciile turistice: 

 vârsta; 

 sexul; 

 statutul socio-profesional; 

 stilul de viaţă; 

 starea de sănătate; 

 convingerile religioase etc. 

Pentru serviciile bancare: 

 profilul şi cifra de afaceri ale persoanelor juridice; 

 veniturile populaţiei; 

 factorii psihologici etc. 

O segmentare trebuie completată şi cu răspunsul la acţiunile firmei. 

Practic, răspunsurile conturează câteva criterii de segmentare: 

 câştigurile clientului (nu în sensul veniturilor ci utilitatea, facilitatea, motivaţia pentru 

care cumpără); 

 intensitatea cererii; 

 răspunsul promoţional; 

 răspunsul la serviciile prestate. 

Este o segmentare post-factum care sprijină firma pentru a-şi selecta mai precis clientela. 

 

Poziţionarea serviciilor 

 

Ph. Kotler, B. Dubois consideră poziţionarea, concepţia unui produs şi a imaginii sale în scopul de 

a-i da un loc determinat în spiritul consumatorului ţintă. 

Poziţionarea nu se referă la ceea ce se face cu produsul ci, mai degra-bă, la ceea ce produsul 

(serviciile) reprezintă în mintea persoanei prospectate. Este evident că poziţionarea se face de către 

consumator şi că în esenţă este vorba de imagine şi de efortul promoţional pentru ca această imagine să 

fie favorabilă. 

În servicii însă particularităţile şi în mod deosebit intangibilitatea şi simultaneitatea fac dificilă 

poziţionarea prin tehnicile promoţionale. De aceea în servicii poziţionarea presupune mai întâi 

diferenţierea ofertei şi ulterior diferenţierea imaginii. 

 

Strategii de marketing în servicii 

 

Ştim că misiunea firmei este descrierea detaliată şi clară a scopului de durată reflectând: 

 profesiunea de credinţă; 

 valorile; 

 aspiraţiile; 

 strategii fundamentale. 

Sunt firme care se conduc după intuiţia şi aspiraţiile patronilor, dar într-un mediu atât de 

schimbător este necesară conducerea în optică de marketing a firmei în sensul respectării unor exigenţe şi 

principii (fig. 5.3.): 
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Pentru o conducere vizionară firma apelează la funcţia marketing care se exercită pe trei niveluri: 

informaţional, strategic, operaţional (fig. 5.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu uitaţi triada strategică a serviciilor: marketing extern, marketing intern, marketing interactiv. 

A conduce strategic înseamnă a asigura competitivitatea firmei adică aptitudinea de a susţine 

durabil concurenţa. 

Astăzi în servicii se apreciază aproape unanim că operează un mix alcătuit din şapte componente 

(cei „7P”): 

 politica de produs 

 politica de preţ 

 politica de distribuţie (plasare) 

 politica de promovare 

Conducerea firmei de servicii 
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proiecte 
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–––––––– 
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Fig. 6. Conducerea firmei de servicii în optică de marketing 
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 politica de personal 

 puterea politică 

 opinia publică 

Analizând componentele (numite şi submixuri) mixului de marketing în servicii vom constata: 

 variabile similare mixului tradiţional (preţul şi promovarea) 

 variabile modificate în raport cu mixul tradiţional (produs, distribuţie, puterea 

politică, opinia puiblică) 

 variabile specifice serviciilor (ambianţa, personalul presta-tor şi clientul) 

Menţionăm că variabilele specifice fac parte din politica de preţ şi cea de distribuţie dar sunt 

tratate distinct datorită importanţei factorului uman în producţia şi comercializarea serviciului. 

Politica de produs are un conţinut modificat datorită naturii şi caracte-risticilor serviciilor (fig. 

5.5.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În politica de produs a firmei de servicii există trei elemente care diferă ca semnificaţie de cele 

întâlnite în cadrul bunurilor materiale: exclusivitatea, marca şi gestionarea capacităţii de deservire. 

Exclusivitatea: serviciul este intangibil, nu se poate breveta, nu i se poate asigura exclusivitatea. 

Marca: are un rol fundamental în servicii. Se lucrează cu marca de întreprindere şi mai puţin cu 

marca de produs. 

Gestionarea capacităţii de deservire: se face având la bază criteriile de evaluare ale clienţilor şi 

nu ale prestatorilor 

Evaluarea este diferită şi dificilă pentru consumatorul de servicii prin comparaţie cu bunurile de 

consum (fig. 5.5.): 
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Fig. 9. Evaluarea serviciului 
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Politica de preţ (tarife, taxe, onorarii etc.) prezintă particularităţi în-deosebi prin rolul 

informaţional mult mai pregnant datorită intangibilităţii ser-viciilor. Clientul nu plăteşte costurile 

efectuate de întreprindere ci utilitatea pe care i-o conferă serviciul. Pentru că el însuşi participă la crearea 

serviciului, el depune un efort de achiziţionare şi cu cât acest efort (cost) este mai mare cu atât este dispus 

să plătească mai puţin. 

Stabilirea şi mobilitatea preţurilor depind de obiectivele avute în vede-re: 

 pătrunderea pe piaţă – preţuri mici de penetrare 

 profit mare, termen scurt – smântânirea pieţei 

 acoperirea rapidă a cheltuielilor – preţuri moderate, scădere mare când se întrevede o 

înrăutăţire a conjuncturii 

 promovarea unui serviciu nou - tarife mai mici care să dea venituri prin vânzări mari şi 

scăderea costului unitar 

 fixarea unui profit în general 10-12 chiar 14% 

Distribuţia serviciilor este în aparenţă mai puţin importantă decât în cazul bunurilor materiale. În 

realitate ea cuprinde o serie de activităţi care au loc în spaţiul şi timpul care separă prestatorul de 

consumator. 

Distribuţia serviciilor cuprinde: 

– reţeaua de unităţi unde se realizează producţia şi consumul de ser-vicii; 

– traseul (canalul) prin care oferta potenţială (serviciul promis) ajunge la consumator; 

– deplasarea prestatorului sau consumatorului la locul de întâlnire; 

– fluxul negocierilor şi al tranzacţiilor; 

– fluxul titlului de proprietate: vânzarea cumpărarea unui drept indivi-dualizat în mod specific; 

rezervarea unei camere de hotel, a unui loc în mijlocul de transport, programarea la consultaţii 

etc.; 

– fluxul informaţional; 

– fluxul promoţional; 

– fluxurile finanţării, riscului, comenzilor şi plăţilor (decontărilor). 

În majoritatea serviciilor aceste fluxuri sunt concentrate într-un singur loc, ele sunt grupate într-o 

activitate complexă: servicii cu clienţii. 

Comunicarea şi promovarea se aplică în servicii conform aceloraşi principii şi cu aceleaşi 

mijloace ca şi în cazul bunurilor materiale. 

De reţinut că în servicii este foarte importantă promovarea imaginii fir-mei şi nu al unuia din 

serviciile ei, că marca joacă un rol esenţial în promova-rea serviciilor iar promovarea prin forţa de 

vânzare are cel mai mare impact la consumator. 

Foarte folosită în servicii este promovarea prin ambianţa locului unde are loc prestaţia.  

În domeniul serviciilor încrederea este determinantă pentru aprecierea calităţii prestaţiei având 

totodată puternice valenţe promoţionale prin sistemul de referinţe şi zvonistică. 

Practicarea marketingului intern înseamnă satisfacerea nevoilor „consumatorilor interni”, 

tratarea acestora la fel ca şi pe cei externi. Angajaţii sunt stimulaţi în efortul de a oferi servicii de 

încredere. Angajarea talentelor trebuie să se facă prin concurs. Oamenilor trebuie să li se ofere o viziune, 

un motiv colectiv, al firmei pentru care merită să lupte. Personalul trebuie pregătit permanent pentru 

performanţă prin informaţii, învăţare, instruire instituţionali-zată, dezvoltarea spiritului de echipă, 

echilibrarea factorului libertate, măsura-rea şi recompensarea muncii, cunoaşterea clientului (fig. 5.6.): 
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Calitatea – element definitoriu, particular al serviciilor 

 

Caracterul intangibil al serviciilor determină modalităţi specifice de evidenţiere a calităţii de către 

prestatori, respectiv prin asocieri tangibile care să sugereze: 

 performanţe la nivel înalt; 

 securitate; 

 promptitudine; 

 garanţii; 

 avantaj concurenţial etc. 

Calitatea serviciilor este apreciată de către consumatori şi exprimă mă-sura în care serviciul 

satisface cerinţele acestora. 

Consumatorii apreciază calitatea serviciului comparând aşteptările lor cu experienţa trăită în 

timpul prestării acestuia (fig. 6.1.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicile particulare ale serviciilor îşi pun amprenta asupra mo-dului specific de manifestare 

a cererii. 

Tot specific este şi răspunsul la nevoile explicite şi implicite ale utili-zatorilor/consumatorilor de 

servicii, materializate în volumul şi structura ofertei de servicii. 

Dezideratul standardizării prestaţiilor în acest domeniu al activităţii economico-sociale impune şi 

definirea elementelor operaţionale ale calităţii serviciului. 
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Fig. 10. Elemente esenţiale ale marketingului intern. 
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 calitatea în analiza şi studiul pieţei: 

– determinarea nevoilor 

– determinarea aşteptărilor 

– studiul mediului de marketing 

– studiul concurenţei 

 obligaţiile furnizorului: 

– documentaţie reală, completă, referitoare la calitate 

– capacitatea de furnizare 

– respectarea exigenţelor legale şi reglementare 

 descrierea produsului şi gestiunea sa (buchetul de servicii): 

– stabilirea procedurilor de planificare, organizare şi lansare, asigurarea resurselor 

necesare şi responsabilităţilor 

 calitatea publicităţii: 

– reflectarea reală a ofertei 

 Procesul de concepţie: 

 reprezintă descrierea serviciului în specificaţii; 

 specificaţia serviciului defineşte serviciul care trebuie furnizat 

 specificaţia prestării serviciului defineşte mijloacele şi metodele utilizate pentru realizarea 

acestuia 

 specificaţia privind conducerea calităţii defineşte procedurile de evaluare a caracteristicilor 

de calitate ale serviciului: 

– calitatea aprovizionării materialelor 

– calitatea echipamentelor, instalaţiilor, standurilor, tehnicii de calcul 

– identificarea serviciului şi trasabilitatea 

– verificarea concepţiei 

– validarea specificaţiilor serviciului, a specificaţiilor de prestare a serviciului şi ale celor 

de conducere a calităţii 

– realizarea modificărilor concepţiei 

 Procesul de prestare a serviciului: 

 respectarea specificaţiei de prestare a serviciului 

 controlul respectării specificaţiei de prestare a serviciului 

 ajustarea procesului în caz de abatere 

 Procesul de evaluare a serviciului: 

 evaluarea calităţii serviciului de către furnizor 

 evaluarea calităţii serviciului de către client (satisfacţia clientului) 

 evidenţierea evoluţiei  desfăşurării serviciului 

 acţiuni corective pentru servicii neconforme 

 conducerea sistemului de măsurare 

 

Calitatea şi comportamentul consumatorului de servicii 

 

Realizarea satisfacţiei depinde în primul rând, aşa cum am expus, de cunoaşterea nevoilor 

clienţilor şi apropierea ofertei de nivelul aşteptărilor acestora. 

Dar în afară de cunoaşterea acestora şi abordarea nevoilor potrivit com-plexităţii lor (piramida lui 

Abraham Maslow), trebuie studiat comportamentul consumatorului de servicii. 

Particularităţile serviciilor determină percepţia unui risc mai mare la achiziţie de aceea 

consumatorul este mai mereu temător, neîncrezător. El ştie că fără aportul lui serviciul nu se produce şi de 

asemenea concurenţa dintre prestatori îl determină să se informeze, să se instruiască şi astfel să devină 

foar-te exigent. 

Cercetătorii de marketing au conturat un portret al consumatorului de servicii: 

 permanent nemulţumit – o nevoie satisfăcută determină conştienti-zarea unei alte nevoi; 
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 cameleonic, schimbă des prestatorii; 

 modernist-avangardist – receptiv la servicii noi; 

 exigent cu abilităţi în evaluarea calitate-tarif; 

 abil în ascunderea unor nemulţumiri, dezvoltă false obiecţiuni; 

 doritor de implicare, de colaborare, de contribuire la realizarea calităţii; 

 sensibil la ambianţă şi atribuirea personalului. 

 

J. Kelada sugerează şapte activităţi prin realizarea cărora se poate obţine satisfacţia clientului. 

Modelul se numeşte QVALITY adică: 

 Q=calitate: clienţii doresc ca serviciile să corespundă nevoilor şi să fie fiabile; 

 V=volum: clienţii doresc o anumită cantitate din acel serviciu şi ea trebuie livrată; 

 A=achiziţionare: clienţii doresc ca procedura de cumpărare să fie simplă şi rapidă; 

 L=locul: clienţii doresc ca locul unde se prestează să fie apropiat şi accesibil; 

 I=imagine: clienţii sunt atenţi la imaginea prestatorului, la modul cum organizaţia este 

percepută din punct de vedere al protecţiei mediului şi al drepturilor omului; 

 T=timpul: promptitudinea serviciului îl satisface pe client, întârzie-rea îi poate aduce daune; 

 Y(yield)=eficienţă: clientul este satisfăcut când cumpără un serviciu eficient (valoarea 

percepută raportată la efortul de achiziţionare). 

 

Prognoza cererii de servicii 

 

A prognoza înseamnă a estima cantitativ şi calitativ viitorul firmei. 

În firma de servicii sunt necesare mai multe tipuri de prognoze (tabelul 7.1.): 

 

Tipuri de prognoze în activitatea de prestări servicii 

Tabelul 3. 

Tipul prognozei Conţinutul prognozei 

 prognoza cererii  indică volumul şi structura cererii într-o perioadă viitoare prestabilită 

 prognoza evoluţiei 

cererii 

 indică factorii de conjunctură şi impactul acestora asupra evoluţiei 

viitoare a cererii 

 prognoza de dezvoltare  indică posibile alternative de creştere a activităţii firmei în viitor 

 prognoza formei de 

muncă 

 indică necesarul de personal în volum şi structură 

 prognoza tehnologică  indică evoluţia dezvoltării de noi produse, necesarul de echipamente 

şi tehnologii 

 prognoza economică  indică evoluţia costurilor, a tarifelor, a profiturilor pentru perioada 

viitoare 

 

Prognozele se fac pe termen scurt, mediu sau lung pe baza unui număr mare de metode (circa 300) 

a căror tipologie este următoarea: 



– 14 – 

– metode intuitive: se bazează pe capacitatea specialiştilor de a prefi-gura viitorul; 

– metode explorative: folosesc datele existente în prezent şi cercetea-ză evoluţia lor în viitor; 

– metode normative: pornesc de la un obiectiv prestabilit pentru viitor şi prin regresie se ajunge 

la starea prezentă. 

 

Metodele de planificare 

 

Aşa cum am menţionat, planificarea este puţin utilizată în servicii (ne referim la planificarea de 

marketing) pentru că funcţia de marketing nu poate fi disociată de funcţia comercială şi aceea de personal.  

De aceea vom menţiona că într-o planificare corectă a întreprinderii se va ţine cont de orientarea 

spre piaţă şi de existenţa celor trei domenii de activităţi: marketing extern, marketing intern, marketing 

interactiv. 

Prin urmare, în orice întreprindere de servicii vom regăsi trei paliere de planificare (fig. 7.2.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN FIRMA DE SERVICII 

PLANIFICARE STRATEGICĂ 

Fig. 12. Planificarea în firma de servicii 
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