
Suport metodologic 

 pentru elaborarea  lucrării de grup Nr.2 la disciplina Fundamentele 

marketingului 

Lucrarea Nr.2 realizată în grup presupune aplicarea cunoștințelor privind Particularitățile 

Marketingului aplicat pe piața unui bun/serviciu, Cercetarea de Marketing și alte cunoștințe 

relevante acumulate pe parcursul studiilor relevante în contextul disciplinei studiate.  Această  

activitatea presupune dezvoltarea gândirii critice, abilităților analitice și a competențelor  

decizionale și organizatorice și capacitatea de a integra de o manieră profesionistă și inteligentă 

cunoștințele, abilitățile și competențele în contexte concrete economice. 

Demersul metodologic: 

1. Studiul comportamentului consumatorului 

a. În baza a cel puțin 2 articole din reviste științifice, rapoarte a cercetărilor publicate 

sau a unei cercetări calitative realizate cu eforturi proprii (interviu, focus, grup.a) 

identificați 2-3 probleme asociate consumului produsului/serviciului 

( consumatori finali sau industriali , la nivel național sau regional/internațional) 

selectat.  

b. Descrieți caracteristicile colectivității cercetate. 

c. Analizați critic metodele de colectare și prelucrare a informației utilizate. 

d. Identificați 4-5 tendințe /megatendințe cu impact pentru piața 

produsului/serviciului selectat pentru studiu. 

2. Studiul concurenților 

a. Descrieți metodologia  identificării concurenților în cazul cercetării efectuate cu 

eforturi proprii   (opțiunea 1) și analizați avantajele concurențiale în adresarea 

problemelor identificate a consumatorilor. 

b. Realizați un studiu de benchmarking pentru identificarea bunelor practici a 

concurenților la nivel național sau internațional în adresarea problemelor 

consumatorilor  serviciului studiat.( opțiunea 2) 

3. Formularea strategiei concurențiale  

a. Selectați o politică a mixului de marketing care ar permite creare avantajului 

concurențial în vederea  soluționării problemei consumatorilor, argumentați-vă 

răspunsul. Delimitații principalele elemente a unui potențial program de realizare 

a strategiei formulate. (opțiunea 1) 

b. În baza unei analiza comparative a bunelor practici identificate , formulați 

strategia concurențială pentru o firmă ipotetică sau concretă.  

4. Definiți limitele cercetării realizate și implicațiile manageriale (3-4 exemple). 



 Prezentarea rezultatelor lucrului în grup se va efectua în cadrul lecțiilor de curs  cu utilizarea 

tehnologiilor media în format power point, prezi, mind mapping, viso sau altă formă la alegere. 
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