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Introducere. Cursul „Strategic marketing management orientat spre creştere corporativă şi 

crearea valorii” este elucidarea  tuturor aspectelor ale strategic marketing managementul 

orientat spre creştere corporativă şi crearea valorii, cererii şi ofertei în aceste activităţi, studierii 

pieţei, analizei segmentelor respective, în baza criteriilor concurenţiale, elaborării planurilor, 

programelor şi strategiilor dezvoltării corporative şi de crearea valorii, diagnosticului economic, 

şi dezvoltarea competenţelor privind realizarea strategiilor şi programelor privind strategic 

marketing managementul orientat spre creştere corporativă şi crearea valorii. 

 

TEMATICA: 

Denumirea Названия The name 

1.Strategic marketing 

management – concepte  

fundamentale. Procesul și 

relațiile de management. 

Marketingul ca proces și ca 

echilibru dinamic. 

Benchmarking-ul. 

Стратегическое 

управление маркетингом 

- фундаментальные 

понятия. Процесс и 

управление отношениями. 

Маркетинг как процесс и 

как динамический баланс. 

Сравнительный анализ. 

Strategic marketing 

management - fundamental 

concepts. Process and 

relationship management. 

Marketing as a process and as 

a dynamic balance. 

Comparative analysis. 

2.Blockchain, tehnici de 

marketing și promovare 

online. Tehnologia 

Blockchain și utilizarea ei 

pentru creştere corporativă şi 

crearea valorii. Tehnici de 

marketing și promovare 

online. 

Блокчейн, методы 

маркетинга и интернет-

раскрутка. Технология 

блокчейн и ее 

использование для 

корпоративного роста и 

создания стоимости. 

Маркетинговые приемы и 

интернет-продвижение. 

Blockchain, marketing 

methods and online 

promotion. Blockchain 

technology and its use for 

corporate growth and value 

creation. Marketing tricks and 

online promotion. 

3.Strategii și modele de 

afaceri pentru creştere 

corporativă şi crearea 

valorii. Strategii de produs și 

branding. Strategii de 

marketing global. 

Бизнес-стратегии и 

модели корпоративного 

роста и создания 

стоимости. Продукт и 

брендинг стратегии. 

Глобальные маркетинговые 

стратегии. 

Business strategies and 

corporate growth and value 

creation models. Product and 

branding strategy. Global 

marketing strategies. 

4.Managementul relaţiilor 

în micro şi macro mediu. 

Evaluarea necesităţii de 

informaţii de marketing 

corporativ şi de evenimente. 

Elaborarea informaţiilor de 

marketing corporativ şi de 

evenimente. Analiza 

informaţiei de marketing 

corporativ şi de evenimente. 

Управление 

взаимоотношениями в 

микро и макросреде. 

Оценка потребности в 

корпоративной 

маркетинговой 

информации и 

мероприятиях. Разработка 

корпоративной и 

событийной маркетинговой 

информации. Анализ 

корпоративной и 

событийной маркетинговой 

информации. 

Relationship management 

in micro and macro 

environment. Assessing the 

need for corporate marketing 

information and events. 

Development of corporate 

and event marketing 

information. Analysis of 

corporate and event 

marketing information. 

5.Mixul comunicaţiilor de 

marketing corporativ. 

Сочетание 

корпоративных 

The combination of 

corporate marketing 



Comunicaţii de marketing 

corporativ integrate. Mediul 

dinamic în care se desfăşoară 

comunicaţiile. Identificarea 

auditoriului şi alegerea 

mijloacelor necesare de 

comunicaţii. 

 

 

 

маркетинговых 

коммуникаций. 

Интегрированные 

корпоративные 

маркетинговые 

коммуникации. 

Динамическая среда, в 

которой происходят 

коммуникации. Выявление 

аудитории и выбор 

необходимых средств 

общения. 

 

communications. Integrated 

corporate marketing 

communications. Dynamic 

environment in which 

communications take place. 

Identify the audience and 

select the necessary means of 

communication. 

6.Inteligența Artificială și E-

Business. Inteligența 

Artificială și aportul ei în 

crearea valorii. E-Business 

orientat spre creştere 

corporativă 

Искусственный 

интеллект и электронный 

бизнес. Искусственный 

интеллект и его вклад в 

создание стоимости. E-

бизнесс ориентированный 

на корпоративный рост 

Artificial intelligence and 

electronic business. 

Artificial intelligence and its 

contribution to value creation. 

E-business focused on 

corporate growth 

7.Social media marketing. 

Stabilirea obiectivelor pentru 

socialmedia marketing. 

Elaborarea strategiilor de 

publicitate în social media. 

Маркетинг в социальных 

сетях. 

Постановка целей для 

маркетинга в социальных 

сетях. 

Разрабатывать рекламные 

стратегии в социальных 

сетях. 

Social Media Marketing. 

Setting goals for marketing in 

social networks. 

Develop advertising 

strategies in social networks. 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 1. STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT – CONCEPTE 

FUNDAMENTALE.  

 

Plan: 

1.Procesul și relațiile de management.  

2.Marketingul ca proces și ca echilibru dinamic.  

3.Benchmarking-ul. 

 

 

1.1. Procesul și relațiile de management.  

 In activitatea oricarei unitati economice se intalnesc doua tipuri de procese: procese de 

executie si procese de management. 

Procesele de executie se caracterizeaza prin faptul ca forta de munca actioneaza direct 

asupra obiectelor muncii prin intermediul mijloacelor de munca sau indirect, cu ajutorul unor 

categorii speciale de mijloace de munca, avand drept rezultat obtinerea unor produse, de un 

anumit grad de prelucrare sau servicii, corespunzator naturii proceselor de productie implicate si 

obiectivelor prestabilite. 

Procesele de management se caracterizeaza, in general, prin faptul ca o parte din forta de 

munca existenta in unitate actioneaza asupra celeilalte parti majoritare cu scopul de a o atrage in 

mod organizat la realizarea obiectivelor prestabilite ale unitatii. In acest context procesul de 

management reprezinta un ansamblu de interventii prin care managerul exercita functiile 

managementului. 

In general, procesul de management poate fi definit prin "ansamblul fazelor, a proceselor, 

prin care se determina obiectivele unitatii si ale subsistemelor incorporate, resursele si procesele 

de munca necesare realizarii lor si executantii acestora, prin care se integreaza si controleaza 

munca personalului, folosind un complex de metode si tehnici in vederea indreptarii cat mai 

eficiente a ratiunilor ce au determinat infiintarea respectivei unitati". 

 Relatiile de management. Relatiile de management reprezinta cea de-a doua 

componenta definitorie a conceptului stiintei managementului. Relatiile de management pot fi 

definite ca raporturile care se stabilesc intre componentii unui sistem si intre acestia si 

componentii altor sisteme in procesele previzionarii, organizarii, coordonarii, antrenarii si 

control - evaluarii activitatii unitatii. Relatiile de management au o tripla determinare: social - 

economica, tehnico-materiala, umana. 

-Filozofia de marketing se intemeiaza pe nevoile si dorintele oamenilor 



- Schimbul de valori - concept definitoriu al marketingului; migratia valorii 

            Schimbul, proces de obtinere a unui produs dorit, oferind altceva in locul sau. 

            Conditiile ce trebuie indeplinite pentru ca schimbul sa aiba loc: 

-       sa existe cel putin doua parti; 

-       fiecare parte sa detina ceva care are o valoare pentru cealalta parte; 

-       fiecare parte sa fie capabila sa comunice si sa puna la dispozitie produsul; 

-       fiecare parte sa aiba libertatea de a accepta sau refuza oferta; 

-       fiecare parte sa considere ca este de dorit sau este potrivit sa trateze cu 

cealalta parte. 

Tranzactia reprezinta, astfel, un schimb de valori intre doua parti. 

-       Accentuarea fara precedent a fenomenelor si proceselor concurentiale - caracteristica a 

mediului actual de afaceri 

-       Necesitatea unei schimbari de optica: alinierea activitatilor intreprinderii la exigentele 

purtatorilor cererii - cheia supravietuirii si prosperitatii actuale a intreprinzatorilor 

(constientizarea rolului purtatorilor cererii) 

-       Marketingul reprezinta un mod de gandire si actiune in sfera pietei, realizand o abordare 

sistematica a circuitului activitatilor de: cercetare-dezvoltare, productie, distributie, 

consum 

-       In decursul unui secol - de la aparitia sa si pana in prezent - marketingul s-a afirmat 

treptat ca o tanara stiinta economica, in continua dezvoltare 

-       Numeroasele semnificatii atribuite termenului de marketing si evolutia rapida a 

domeniului marketingului au condus la formularea unui mare numar de definitii pentru 

conceptul de marketing; procesul de cristalizare a sensului sau s-a realizat gradual, 

pornind de la activitatile practice pe care le presupune si de la rezultatul ca este o 

filosofie referitoare la gestiunea relatiilor dintre partenerii actelor de schimb 

-       Marketingul contemporan poate fi definit ca reprezentand: 

ü     o filosofie; 

ü     un concept economic modern referitor la orientarea permanenta a intreprinderii 

fata de piata; 

ü     un ansamblu de metode si tehnici stiintifice utilizate pentru atingerea obiectivelor 

strategice ale intreprinderii; 

ü     un instrument de directionare stiintifica a intreprinzatorilor; 

ü     o activitate practica, cu ajutorul careia intreprinderea poate sa se adapteze la 

exigentele pietei; 

ü     o functie a intreprinderii contemporane; 



ü     o tanara stiinta in domeniul stiintelor manageriale: stiinta luptei pentru reusita in 

afaceri (Noua optica „Marketingul ca razboi”) 

1.2  Marketingul ca proces și ca echilibru dinamic. 

-  Schimbarea succesiva in timp a sistemului de prioritati ale intreprinzatorilor vizavi de 

managementul proceselor de productie si comercializare (orientarea catre productie, 

orientarea catre produs, orientarea catre vanzari, orientarea catre noul marketing, 

contemporan) 

-Etapele parcurse de marketingul contemporan, intre 1960-2000, reflecta evolutia centrului 

de interes al activitatii de marketing; concentrarea succesiva a continutului marketingului, 

orientarea fata de: consum, comert, concurenta, mediu (ambiant), cadrul relational 

-Afirmarea marketingului strategic, ca instrument principal de directionare a intreprinderii 

in lupta concurentiala, de coordonare strategica a ansamblului dezvoltarilor sale 

-Marketingul relational - paradigma a marketingului la cumpana dintre milenii 

-Dubla ipostaza a marketingului in actiune: 

·forta lui deosebita de atractie si capacitatea de adaptare la conditii dintre cele mai 

diferite ale mediului de afaceri; 

·factor de progres al economiilor nationale, catalizator in dezvoltarea mecanismului 

economiei de piata functionale 

-       caracterul pluridisciplinar al stiintei marketingului; dezvoltarea sa continua 

 

1.3.Benchmarking-ul 

 

1. Ce este benchmarking-ul ? 

 O parte din organizatii sunt sortite esecului, datorita faptului ca nu sunt la curent cu toate 

schimbarile ce au loc in domeniul lor de activitate, bazandu-se, in special, pe informatii 

neverificate sau insuficiente. O alta cauza a esecului unei organizatii este reprezentata de 

incompetenta manageriala de care dau dovada managerii respectivei organizatii. 

Benchmarking-ul reprezinta o estimare a performantei unei companii fata de o alta 

companie din acelasi domeniu de activitate. Benchmarking-ul raspunde la intrebarea “ce punct 

de referinta folosim atunci cand evaluam performantele unei organizatii?” 

Benchmarking-ul este un proces de schimbare organizationala directionat catre o 

continua imbunatatire, respectiv catre corectarea lipsurilor. Benchmarking-ul reprezinta un 

proces continuu de cautare a celor mai bune practici care sa conduca organizatia catre un nivel 

superior de performanta. Ideea de baza a acestui concept, proces, este aceea de a analiza modul 

in care managementul superior al unei organizatii gaseste cele mai bune metode de imbunatatire 



a performantei, precum si modul in care sunt integrate aceste metode in mecanismul de 

functionare. 

Benchmarking-ul nu este o simpla comparatie intre indicatori, ci reprezinta studiul 

proceselor, practicilor si metodelor folosite de organizatiile care obtin performanta in domeniul 

respectiv. Benchmarking-ul nu este limitat la informatiile despre concurenta directa, ci, mai 

mult, prin benchmarking se cauta inovatia, dincolo de limitele domeniului in care actioneaza 

organizatia respectiva si, uneori, chiar dincolo de hotarele tarii. Benchmarking-ul vizeaza 

procesele si, in principal, modul de implementare a celor mai bune practici pentru obtinerea 

performantei. 

Rolul benchmarking-ului este indreptat, mai ales, catre intelegerea proceselor care duc la 

lipsa de performanta, iar acest lucru permite cunoasterea metodelor care favorizeaza obtinerea 

unor performante mai bune. Benchmarking-ul ofera managerilor obiective realiste si permite 

elaborarea strategiilor de eliminare a lipsurilor. 

Rolul esential al benchmarking-ului este acela de a schimba procesele si metodele de 

munca la nivelul unei organizatii, companii, pe baza datelor obtinute, pentru ca eficienta acesteia 

sa creasca. 

Scopul benchmarking-ului este acela de a constientiza modul in care alte organizatii isi 

stabilesc nivelurile de performanta si modul in care obtin respectiva performanta. 

2. Benchmarking-ul resurselor umane. Benchmarking-ul este o componenta de baza a 

auditului resurselor umane. Auditul resurselor umane reprezinta o analiza interna a functiilor 

resurselor umane la nivelul unei institutii publice, incluzand si acele performante obtinute de 

nivelurile ierarhice superioare. Un prim pas al auditului resurselor umane il reprezinta evaluarea 

eficacitatii resurselor umane pe domenii de activitate. Cel de al doilea pas este reprezentat de 

benchmarking-ul activitatilor desfasurate de resursele umane ale organizatiei pentru a asigura 

continua imbunatatire. Resursele umane ale unei organizatii trebuie sa fie constiente asupra 

faptului ca rolul lor este acela de a crea valoare adaugata pentru respectiva organizatie. 

Benchmarking-ul furnizeaza instrumentele necesare pentru obtinerea valorii adaugate si 

masurarea decalajului dintre posibilitatile resurselor umane si planurile strategice ale 

organizatiei. 

3. Etapele realizarii unui benchmarking in domeniul resurselor umane 

Derularea unui proiect de benchmarking care, sa urmareasca atingerea scopurilor 

propuse, presupune parcurgerea a patru pasi sau etape: 

1. planificare; 

2. cercetare; 

3. analiza; 



4. implementare. 

 

3.1 Planificarea 

3.1.1 Care sunt obiectivele benchmarking-ului? 

Principalele obiective vizate ale unui proiect de benchmarking sunt: - stabilirea unei  

legaturi intre eforturile de realizare a benchmarking-ului si obiectivele prevazute in planurile 

strategice ale institutiei publice, respectiv armonizarea eforturilor de benchmarking cu 

obiectivele organizationale; 

- culegerea informatiilor interne necesare realizarii benchmarking-ului; 

- identificarea oportunitatilor interne de benchmarking; 

- focalizarea asupra aspectelor particulare, rezultatelor si masurarii acestora. 

3.1.2 Care sunt punctele tari si care sunt punctele slabe ale organizatiei in domeniul  

resurselor umane? 

Prima etapa a unui proiect de benchmarking implica planificarea. Tinand cont de faptul 

ca benchmarking-ul presupune compararea performantelor institutiei publice cu cele ale liderului 

de piata (institutia cu cea mai mare reprezentativitate pentru sectorul public), este necesara 

efectuarea unei analize interne a resurselor umane, in special a factorilor de succes si a punctelor 

slabe ale organizatiei in domeniul resurselor umane. Aceasta analiza poate fi realizata pe 

activitati specific managementului resurselor umane: recrutare si selectie, analiza si proiectarea 

posturilor, recompensare, pregatire si dezvoltare a carierei, relatiile cu angajatii, conditiile de 

munca, sau la nivelul intregului management al resurselor umane, avand o importanta foarte 

mare, deoarece, pe baza acesteia, managementul de varf poate stabili ceea ce merge si ceea ce nu 

merge in domeniul resurselor umane, care este avantajul competitiv fata de concurenta, care sunt 

lipsurile comparativ cu organizatia cu cele mai bune performante din domeniul respectiv. De 

cele mai multe ori, insa, institutiile publice realizeaza aceasta analiza interna a resurselor umane 

doar in momentul in care se constata o lipsa de eficienta si eficacitate a resurselor umane. 

Acestea analizeaza ceea ce merge si ceea ce nu merge la nivelul resurselor umane doar atunci 

cand primesc un semnal de alarma, negativ, din partea pietei pe care actioneaza, respectiv atunci 

cand intervine o criza in utilizarea resurselor umane de care dispun. Putem spune ca este in 

interesul oricarei organizatii, fie ea institutie publica sau companie din sectorul privat, sa 

realizeze continuu sau periodic un audit al resurselor umane la nivelul tuturor activitatilor si sa se 

urmareasca efectele acestuia pe cele trei niveluri: la nivelul operatiunilor curente, la nivelul 

departamentelor si la nivelul managementului superior al organizatiei. De retinut, este faptul ca 

realizarea unui audit al resurselor umane doar pe unul din cele trei niveluri nu reprezinta o 



analiza completa. De exemplu, daca auditul se realizeaza la nivelul managementului superior al 

unei organizatii, trebuie luate in considerare urmatoarele aspecte: 

• Care sunt operatiunile curente? 

• Care este impactul utilizarii resurselor umane la nivelul fiecarui departament al 

organizatiei? 

• Care sunt solutiile propuse de manageri pentru rezolvarea problemelor cu care se 

confrunta organizatia in domeniul resurselor umane ? 

• Trebuie facute anumite schimbari in activitatea resurselor umane, pe cele trei niveluri? 

• Trebuie facute anumite propuneri care sa solutioneze pe viitor problemele actuale? 

Ca etapa a derularii unui proiect de benchmarking, planificarea stabileste implicatiile 

planului de afaceri al organizatiei asupra resurselor umane, permite identificarea acelor probleme 

care apar in domeniul resurselor umane si care pot afecta obiectivele organizationale sau care au 

implicatii deosebite asupra celorlalte functiuni ale organizatiei. De asemenea, rolul planificarii, 

in derularea unui proiect de benchmarking in domeniul resurselor umane, este acela de a 

transforma obiectivele organizationale in obiective de personal care pot asigura fundamentul 

unei planificari strategice in domeniul resurselor umane, deoarece necesitatile de resurse umane 

trebuie derivate din obiectivele organizationale. Un alt aspect important in etapa de planificare 

este ca, in urma realizarii unui proces de benchmarking, trebuie sa se revada intregul proces de 

planificare strategica a organizatiei pentru a putea identifica noi posibilitati de implicare a 

managementului de varf si a departamentului de resurse umane, in scopul corectarii lipsurilor 

care afecteaza organizatia in domeniul resurselor umane. 

3.1.3 Identificarea oportunitatilor interne de benchmarking 

Rolul planificarii in identificarea oportunitatilor interne de benchmarking consta in a 

evidentia nevoile de resurse umane pe cele trei niveluri: 

1. la nivelul operatiunilor curente trebuie analizata intreaga baza de date de care dispune 

organizatia, in speta institutia publica, referitoare la resursele umane, in scopul de a descoperi 

daca exista anumite limite sau constrangeri in aplicarea politicilor, practicilor si procedurilor in 

domeniul resurselor umane; 

2. la nivelul departamentelor, se urmareste realizarea unor interviuri cu managerii de 

departament in scopul de a cunoaste si retine ideile acestora cu privire la modul in care trebuie 

aplicate politicile in domeniul resurselor umane, la nivelul intregii institutii si la modul in care 

trebuie implementate anumite practici si proceduri in domeniul resurselor umane, in functie de 

specificul fiecarui departament. De asemenea, rolul derularii unui proiect de benchmarking la 

nivelul departamentelor este acela de a identifica principalele puncte slabe sau lipsuri; 



3. la nivelul managementului superior se urmareste modul in care activitatea de 

planificare strategica afecteaza resursele umane. Derularea unui proiect de benchmarking la acest 

nivel consta in intervievarea managerilor cheie din cadrul organizatiei, in scopul cunoasterii 

opiniei acestora referitoare la modul in care planificarea afecteaza implementarea politicilor, 

practicilor si procedurilor in domeniul resurselor umane.  

Derularea unui proiect de benchmarking pe cele trei niveluri trebuie sa aiba in vedere 

gasirea unor alternative (solutii) in scopul eliminarii lipsurilor cu care se confrunta organizatia in 

domeniul resurselor umane. Una dintre alternative este compararea situatiei resurselor umane cu 

cele ale altor organizatii in scopul de a gasi idei inovative pentru completarea lipsurilor si pentru 

a-si asigura avantajul competitiv fata de concurenta. O alta alternativa este aceea de a intocmi o 

analiza interna a resurselor umane ale organizatiei pentru a identifica anumite aspecte particulare 

care caracterizeaza resursele umane de care dispune organizatia, in scopul de a monitoriza 

progresele inregistrate, de a imbunatati continuu activitatea si de a elabora si implementa noi 

programe si practici in domeniul resurselor umane care sa sporeasca eficienta si eficacitatea 

acestora. 

3.1.4 Focalizarea asupra aspectelor particulare, rezultatelor si masurarii acestora Acest 

aspect consta in intocmirea unei analize a resurselor umane de care dispune institutia publica in 

scopul identificarii dificultatilor sau oportunitatilor care apar in domeniul resurselor umane, la 

nivelul organizatiei. Focalizarea asupra aspectelor particulare si rezultatelor prezinta o 

importanta foarte mare. In primul rand, datorita faptului ca identificarea aspectelor particulare 

care caracterizeaza resursele umane ale unei organizatii solicita timp indelungat. In al doilea 

rand, rezultatele obtinute in urma analizei resurselor umane trebuie sa fie cuantificabile si 

interpretabile, ceea ce inseamna ca, pe baza rezultatelor respective, managementul superior al 

organizatiei trebuie sa formuleze o serie de propuneri si solutii de acoperire a lipsurilor si de 

imbunatatire a activitatii resurselor umane. Focalizarea asupra aspectelor particulare si 

rezultatelor consta in parcurgerea urmatoarelor etape: 

• identificarea dificultatilor majore cu care se confrunta organizatia in domeniul 

resurselor umane si a oportunitatilor care apar; 

• identificarea principalilor factori care genereaza dificultatile respective; 

• identificarea cauzelor aparitiei disfunctionalitatilor si/sau oportunitatilor la nivelul 

resurselor umane; 

• care sunt aspectele ce trebuie luate in considerare pentru a fi analizate? 

• datele si informatiile referitoare la problemele sau oportunitatile care apar in domeniul 

resurselor umane sunt suficient de relevante? 



• la nivelul carei activitati din domeniul resurselor umane sunt localizate 

disfunctionalitatile sau oportunitatile? 

• asupra cui se rasfrang consecintele disfunctionalitatilor care apar? 

• prezentarea situatiei curente a resurselor umane de care dispune organizatia; descrierea 

situatiei care ar trebui sa existe in domeniul resurselor umane la nivelul organizatiei; 

• analiza problemelor (disfunctionalitatilor)/oportunitatilor pentru a stabili relatia dintre 

cauzele si efectele acestora la nivelul resurselor umane; 

• intocmirea unei liste cu posibilele explicatii (motive) care stau la baza aparitiei 

disfunctionalitatilor / oportunitatilor respective; 

• selectarea din intreaga lista cu posibile motive a celor mai relevante dintre acestea; 

• exista vreo legatura intre motivele aparitiei dificultatilor / oportunitatilor? 

• dintre toate cauzele aparitiei disfunctionalitatilor / oportunitatilor, unele dintre ele pot fi 

ameliorate sau eliminate? 

• care vor fi consecintele solutionarii disfunctionalitatilor sau valorificarii oportunitatilor? 

• care va fi marimea beneficiilor obtinute de organizatie in urma solutionarii dificultatilor 

sau valorificarii oportunitatilor aparute? 

• oare managementul de varf al organizatiei va sprijini eforturile de solutionare a 

disfunctionalitatilor sau de valorificare a oportunitatilor, aparute in domeniul resurselor umane? 

• care este gradul de control, de care dispune managementul superior al organizatiei, 

asupra situatiei aparute? 

• care sunt primele actiuni care trebuie intreprinse pentru inlaturarea disfunctionalitatilor 

sau pentru valorificarea oportunitatilor? 

•retinerea aspectelor, rezultatelor si consecintelor majore ale disfunctionalitatilor / 

oportunitatilor care apar la nivelul resurselor umane si impactul acestora la nivelul intregii 

institutii publice. 

Analiza celor mai importante aspecte care afecteaza activitatea resurselor umane la 

nivelul unei organizatii si, mai ales, a rezultatelor obtinute in urma unei astfel de analize are un 

important rol deoarece permite o mai buna cunoastere a situatiei resurselor umane si permite 

adoptarea unor masuri de imbunatatire a activitatii acestora. Baza realizarii unei analize 

concludente o reprezinta documentarea si interpretarea rezultatelor. Datele si informatiile culese 

pe baza documentarii trebuie sa fie reale, certe si viabile, iar rezultatele obtinute in urma analizei 

trebuie sa fie cuantificabile, interpretabile din punct de vedere al costurilor, timpului si 

beneficiilor. De asemenea, in cadrul unei astfel de analize trebuie stabilit nivelul de competenta 

al celui care o realizeaza si nivelul de performanta care trebuie atins in urma unei astfel de 

analize. 



3.2 Cercetarea. Principalele surse de date si informatii necesare pentru intocmirea unui 

proiect de benchmarking sunt: bibliotecile, internetul, asociatiile profesionale, publicatiile, 

studiile de cercetare, firmele de consultanta, camerele de comert, documentele primare ale 

organizatiei etc. Rolul identificarii surselor de date si informatii necesare realizarii unui proiect 

de benchmarking este de a permite realizarea unor comparatii intre datele si informatiile puse la 

dispozitie de institutia publica la nivelul careia se realizeaza analiza si cele furnizate de alte surse 

externe. Realizarea unei analize complete si viabile necesita utilizarea ambelor surse de date: 

interne si externe. In cadrul etapei de cercetare un rol important revine focalizarii acesteia asupra 

problemelor specifice care afecteaza organizatia in domeniul resurselor umane, dar, in acelasi 

timp, nu trebuie omise aspectele importante care se manifesta la nivelul intregii organizatii. 

Datele si informatiile care sunt folosite in cadrul proiectului de benchmarking trebuie sa fie 

relevante si folositoare, ceea ce inseamna ca, in urma prelucrarii lor, trebuie emise propuneri si 

solutii de ameliorare a dificultatilor sau de exploatare la maximum a oportunitatilor care apar in 

domeniul resurselor umane. In primul rand, trebuie identificate problemele si oportunitatile care 

apar la nivelul organizatiei, in domeniul resurselor umane. Documentarea cu privire la aceste 

probleme/oportunitati trebuie sa inceapa prin culegerea informatiilor si a datelor interne 

referitoare la aspectele in discutie, identificarea cauzelor acestora si a efectelor actuale si viitoare 

care pot aparea. In al doilea rand, trebuie culese datele si informatiile externe pentru a analiza 

daca problemele/oportunitatile aparute in domeniul resurselor umane, la nivelul institutiei 

publice, pot fi comparate cu cele ale altor institutii si daca solutiile oferite pot fi sau nu aplicate si 

la nivelul respectivei organizatii. In cazul in care masurile adoptate de catre alte organizatii 

pentru solutionarea unor aspecte similare nu pot fi aplicate si la nivelul organizatiei in cauza, este 

necesara contactarea partenerilor sau firmelor de benchmarking. 

Aceste companii care ofera consultanta in domeniul resurselor umane trebuie sa identifice 

decalajele dintre organizatia in cauza si alte organizatii pentru care au intocmit proiecte de 

benchmarking referitoare la aspecte similare si sa ofere solutii care sa produca schimbari si nu 

recomandari. 

3.3 Analiza. Derularea unui proiect de benchmarking nu presupune oferirea unor solutii, 

conform unor standarde. Solutiile pe care le propun partenerii de benchmarking sunt bazate pe 

situatia reala din organizatie, respectiv prin analiza activitatilor, proceselor, practicilor si 

metodelor folosite de organizatie in domeniul resurselor umane si care au o eficienta maxima. 

Analiza completa a dificultatilor si oportunitatilor care apar la nivelul unei organizatii in 

domeniul resurselor umane trebuie sa ia in considerare urmatoarele aspecte: 

• Cand au avut loc schimbari la nivelul resurselor umane? 



• Schimbarile care s-au produs pot fi considerate cauze ale problemelor si oportunitatilor 

aparute? 

• Care sunt dimensiunile cantitative si calitative ale schimbarilor? 

• Care sunt dimensiunile cantitative si calitative ale problemelor/oportunitatilor aparute? 

• Datele si informatiile utilizate sunt semnificative si masurabile? Dar rezultatele obtinute 

in urma prelucrarii acestora? 

• Care sunt diferentele majore dintre situatia cu care se confrunta organizatia in cauza si 

situatiile similare cu care s-au confruntat alte organizatii? 

• Care sunt schimbarile ce trebuie facute la nivelul organizatiei, in domeniul resurselor 

umane, pentru a imbunatati situatia existenta? 

• Pot fi aplicate solutiile propuse in organizatia respectiva? 

Oferirea unor raspunsuri la toate aceste intrebari constituie premisa pentru formularea 

unor propuneri si elaborarea unor planuri de actiune pentru solutionarea, dar, mai ales, 

imbunatatirea situatiei actuale. 

Procesul de analiza a situatiei existente cu care se confrunta organizatia trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele cerinte: 

1. incadrarea intr-o anumita limita de timp, deoarece, cu cat analiza dureaza mai mult, cu 

atat creste probabilitatea aparitiei unor noi schimbari, interne si externe, in domeniul resurselor 

umane, la nivelul institutiei publice, ceea ce face mai dificil procesul de analiza, pentru simplul 

motiv ca trebuie luate in considerare si noile modificari aparute, iar solutiile trebuie reformulate; 

2. respectarea anumitor prioritati in efectuarea benchmarking-ului, deoarece modificarea 

repetata a acestora, in timpul analizei, poate genera o intrerupere a proiectului si reluarea 

acestuia dupa o anumita perioada de timp, solutiile propuse nemaifiind viabile; Cresterea duratei 

analizei, fara a putea fi prezentate rezultatele acesteia si solutiile propuse, genereaza scaderea 

credibilitatii din partea organizatiei supuse analizei, ceea ce face ca implementarea 

imbunatatirilor sa fie mult mai dificila si, in cele mai multe dintre situatii, poate determina 

pierderea din vedere a anumitor obiective ale proiectului de benchmarking. 

Implementarea 

Aceasta etapa a benchmarking-ului se refera la implementarea solutiilor propuse in cadrul 

etapei anterioare, in scopul imbunatatirii performantelor obtinute de institutia publica la nivelul 

resurselor umane. Respectivele solutii trebuie sa se concretizeze in schimbari care sa permita 

cresterea eficientei si eficacitatii utilizarii resurselor umane. 

Fiecare dintre cele patru etape ale benchmarking-ului trebuie sa aiba in vedere cresterea 

performantei sau obtinerea acesteia, in cazul in care nu exista. Daca, in cadrul primei etape, 

obiectivul major este identificarea punctelor forte si a punctelor slabe ale organizatiei in 



domeniul resurselor umane, in cadrul celei de-a doua pot fi identificate oportunitatile de realizare 

a unui proiect de benchmarking, iar cea de-a treia ofera posibilitatea realizarii unor comparatii cu 

situatii similare, in care s-au aflat alte organizatii, pe baza datelor si informatiilor culese. Ultima 

etapa reprezinta de fapt o sinteza a celor anterioare care consta in aplicarea efectiva a solutiilor 

propuse si monitorizarea progreselor inregistrate ulterior. 

Aplicarea in practica a solutiilor fundamentate pe baza analizei trebuie sa aiba in vedere 

anumite aspecte: 

1. comunicarea rezultatelor, propunerilor si solutiilor obtinute in urma analizei situatiei, 

managementului superior al organizatiei; 

2. accentuarea punctelor forte ale solutiilor propuse; 

3. identificarea oportunitatilor de crestere a performantei; 

4. obtinerea sprijinului din partea conducerii organizatiei pentru implementarea solutiilor 

propuse; 

5. identificarea lipsurilor care trebuie acoperite prin implementarea solutiilor respective; 

6. dezvoltarea unor noi obiective, ca rezultat al aplicarii unor noi solutii; 

7. implementarea anumitor schimbari in domeniul resurselor umane; 

8. monitorizarea progreselor obtinute in urma implementarii noilor solutii; 

9. actualizarea schimbarilor intervenite la nivelul organizatiei in domeniul resurselor 

umane si realizarea benchmarking-ului la fiecare doi-trei ani. 

4. Concluzii 

Ca o prima concluzie la cele prezentate anterior, putem spune ca benchmarking-ul nu se 

limiteaza doar la realizarea unor comparatii intre institutia publica analizata si concurenta, ci, 

mai mult, urmareste depasirea concurentei si chiar obtinerea excelentei. De asemenea, 

benchmarking-ul nu se axeaza pe compararea costurilor sau masurarea performantelor dintre 

organizatia studiata si concurenta, ci pe intelegerea metodelor, compararea proceselor pe baza 

carora sa fie propuse solutiile de imbunatatire a situatiei. Benchmarking-ul este indreptat catre 

identificarea lipsurilor si dezvoltarea unor noi obiective pe baza implementarii solutiilor propuse, 

catre identificarea unor oportunitati de imbunatatire a situatiei si de implementare a unor 

schimbari la nivelul managementului resurselor umane. 

 

Tema 2. BLOCKCHAIN, TEHNICI DE MARKETING ȘI PROMOVARE ONLINE 

 

Plan: 

Tehnologia Blockchain  și utilizarea ei pentru creştere corporativă şi crearea valorii.  

Tehnici de marketing și promovare online. 



 

2.1 Tehnologia Blockchain și utilizarea ei pentru creştere corporativă şi crearea valorii.  

 

Managementul: 

-       procesul de coordonare a resurselor umane, informationale, fizice si financiare in 

vederea realizarii scopurilor organizatiei 

-       stiinta tehnicilor de conducere a intreprinderii 

Esenta managementului: studiul relatiilor si proceselor de management, respectiv al functiilor 

acestuia (de planificare, organizare, comanda, coordonare si control) 

Dimensiunile managementului: 

a)      normativa (orientat asupra intreprinderii); 

b)     strategica (configurarea sistemului de obiective, precum si a cailor strategice si 

mijloacelor necesare pentru a tingerea acestora); 

c)      operativa (vizand realizarea nemijlocita a unor activitati practice, implementarea 

obiectivelor strategice in activitatea practica). 

Pe parcursul evoluţiei umane au existat mai multe momente revoluţionare. De la apariţia 

roţii până la apariţia motorului cu combustie, de la la apriţia primei prese până la apariţia 

internetului,lumea s-a aflat într-o continuă schimbareşi dezvoltare. 

Pentru a ajunge în forma actuală, Internetul, apărut în anul 1977 sub forma unui număr 

mic de calculatoare interconectate ce puteau transporta o cantitate mică de date, a suferit 

transformări drastice. În prezent, cantitatea de date ce poate fi transportată este limitată doar de 

capacitatea unităţilor de stocare, pentru interconectare nu mai este nevoie nici măcar de fir, iar 

comunicarea prin intermediul acestuia a devenit o necesitate în viaţa de zi cu zi. Totuşi, deşi 

această evoluţie a deschis noi oportunităţi, o problemă s-a accentuat şi anume, încrederea dintre 

oameni a atins un nivel critic, fiind evidenţiată mai ales în domeniul afacerilor. 

Suntem aproximativ 7,6 miliarde de oameni şi tranzacţionăm anual 100 de trilioane de 

dolari. Fiecare din aceste tranzacţii presupune a avea încredere în partener. Încrederea reprezintă 

moneda de bază a comerţului, dar cu toate acestea, instinctual, pornim cu ideea că partenerul are 

ceva de ascuns sau încearcă să obţină avantaje în urma tranzacţiei. 

Astfel, pentru a putea avea încredere unii în alţii este necesară o verificare prealabilă a 

istoricului tranzacţiilor partenerului sau a datelor existente despre acesta. Soluţia este 

reprezentată de folosirea de intermediari pentru a stoca şi a afla date despre aceşti parteneri. 

La achiziţionarea unui vehicul, primul lucru care este verificat este istoricul accidentelor. 

Este necesară investigarea istoricului în vederea determinării eventualelor daune pe care 

vehiculul le-a suferit sau pentru a determina nivelul de îngrijire al vehiculului. 



Tehnologia Blockchain a fost creată ca o soluţie la problema neîncrederii. Primii paşi în 

dezvoltarea tehnologiei au fost făcuţi în anul 1991, când Stuart Haber şi W. Scott Stornetta au 

vorbit pentru prima oară despre un lanţ de blocuri(blockchain) securizat criptografic. În anul 

1992 cu cei doi, alături de Dave Bayer au integrat arborii de tip Merkel în concept, în vederea 

optimizării. Cei trei nu ştiau la momentul acela câte poate să schimbe conceptul a căror baze le-

au pus. Ca urmare a crizei financiare din anul 2008, conceptul de blockchain, reprezentând o 

bază de date distribuită, a fost dezvoltat, dorind să propună o soluţie pentru schimbarea modului 

în care tranzacţiile monetare sunt realizate prin intermediul diferitelor instituţiilor financiare. Cu 

ajutorul unei reţele peer-to-peer şi a unui server distribuit folosit pentru datare, o bază de 

date blockchain poate fi autonomă. 

Prima versiune de implementare a acestui concept a fost folosită în cadrul dezvoltării 

criptomonedei Bitcoin, apărută în anul 2009. Baza de date blockchain a Bitcoin a ajuns la 

începutul anului în curs, la o dimensiune impresionantă de 100 GB, numărul total de tranzacţii 

find de aproximativ 262.500.000, cu o sumă totală de 50 de bilioane de dolari, o singură monedă 

ajungând să valoreze peste 5000$, având o creştere de peste 750%. 

Structură şi implementare 

Pe scurt, conceptul de blockchain este simplu, reprezentând o bază de date distribuită ce 

păstrează o listă dinamică de înregistrări. Asocierea cu alte concepte precum tranzacţiile, 

contractele inteligente(smart-contracts) sau criptomonedele, fac conceptul în sine mai greu de 

înţeles. 

Un blockchain reprezintă un lanţ (chain) de blocuri interconectate, fiecare nod 

conţinând cheia hash a nodului anterior, cu excepţia primului bloc denumit genesis. 

În mod normal, structura unui bloc(block) este alcătuită din două componente principale: 

un header şi un body. Header-ul cuprinde versiunea curentă a blocului, cheia hash a blocului 

anterior, cheia hash a blocului curent, o semnătură de timp, un contor şi biţii ţintă, iar body-ul 

este format din tranzacţii. 

O funcţie hash aplicată unui obiect ajută la obţinerea unei secvenţe de caractere, 

denumită cheie hash, ce reprezintă semnătura digitală a obiectului respectiv. O cheie hash este 

unică şi poate fi reprodusă doar dacă sunt cunoscute toate componentele iniţiale din care aceasta 

a fost obţinută. 

Soluţia următoare reprezintă un PoC(Proof of Concept), fiind o variantă de implementare 

simplificată a unui blockchain realizată în limbajul Java, folosind biblioteca Lombok pentru 

eliminarea codului _boilerplate. Pentru simplificare, structura de bază a unui bloc poate fi 

formată doar dintr-un index, o semnătura de timp, conţinutul de date şi cele două chei hash. 



Pentru a obţine cheia hash a unui obiect este necsară transformarea obiectului folosind 

algoritmul de criptare 

Relatia marketingului cu managementul 

Marketingul reprezinta un concept dual al conducerii intreprinderii in functie de piata: 

a)      este inteles, pe de o parte, ca fiind un concept principal al managementului; 

b)     pe de alta parte, reprezinta o functie cu drepturi egale in cadrul intreprinderii si care 

niveleaza situatiile limita (care trebuie realizata in cadrul asa-numitului proces de 

management al marketingului. 

            Conform lui Philip Kotler, marketingul inseamna: sa inveti un joc, sa iei o hotarare, sa 

vezi ce rezultate obtii, sa inveti din rezultate, apoi, sa iei alte decizii mai bune. Organizatiile de 

marketing eficiente sunt acelea care elaboreaza si aplica o evaluare a activitatii de marketing si 

proceduri de control al calitatii. 

            Cele mai importante concepte utilizate in marketingul contemporan sunt, conform lui 

Kotler, urmatoarele: 

-       segmentarea si stabilirea unui public-tinta; 

-       pozitionarea; 

-       necesitatile, dorintele, cererea; 

-       oferta, marcile; 

-       valoarea si satisfactia; 

-       schimbul, tranzactiile; 

-       relatiile si retelele; 

-       canalele de marketing, lantul de aprovizionare; 

-       concurenta, mediul de marketing; 

-       planul de marketing. 

 

2.2 Managementul marketingului - proces specific conducerii intreprinderii contemporane 

            Managementul activitatii de marketing trebuie inteles ca fiind o caracteristica a 

marketingului. 

            Potrivit Asociatiei Americane de Marketing (AMA), semnifica procesul de planificare si 

punere in practica a conceptiei, stabilirii pretului, promovarii si distribuirii unor bunuri, servicii 

si idei destinate schimburilor cu anumite grupuri, care sa satisfaca clientela si obiectivele 

otganizatiei. 

            Astfel, managementul activitatii de marketing; 

-       implica analiza, planificare, implementare si control; 

-       acopera sfera bunurilor, serviciilor si ideilor; 



-       se bazeaza pe notiunea de schimb; 

-       are ca scop (urmareste) satisfactia partilor implicate. 

            Practic, realizarea diferitelor activitati specifice marketingului se impune a fi atinsa 

printr-un concept cuprinzator de management al marketingului. 

            Activitatile numeroase de managemnt al marketingului sunt caracterizate drept 

constituente ale unui procesmanagerial, de formare si compunere a vointei. 

            Fazele constitutive ale procesului de management al marketingului: 

-       analiza - a elementelor esentiale ale sistemului de marketing si delimitarea problemelor 

relevante de ordin strategic si operativ; 

-       prognoza - previzionarea evolutiei factorilor relevanti de marketing; 

-       marketingul strategic - vizand stabilirea obiectivelor si a strategiei; 

-       marketingul operativ - concretizand conceperea mixului de marketing. Stabilirea 

concreta a componentelor mixului trebuie sa fie precedata de gandirea strategica STP 

(Segmentare, Tintire, Pozitionare); 

- implementarea si controlul. 

Dacă ești serios interesat legat de promovarea online, ești în locul potrivit. 

Acest articol-ghid te va ajuta să găsești răspunsuri la cele mai comune întrebări legate de 

promovarea online. Vei afla: 

 Care sunt principalele metode și strategii de promovare online. 

 Cum să faci promovare online gratuită (da, se poate). 

 Care sunt principalele canale de promovare online. 

 Cum să faci o campanie de promovare online de succes. 

 Cum să decizi cât trebuie să investești în promovarea online. 

Și multe, multe altele. 

Acest articol are mai mult un rol de cuprins, așa că salvează-l și întoarce-te la el de 

fiecare dată când ai o întrebare despre promovarea online a afacerii tale. 

Pregătit(ă)? Să-i dăm drumul! 

1. Aspecte generale legate de promovarea online 

Cum să creezi o strategie de marketing de la 0 

Simplu spus, o strategie de marketing reprezintă un plan de acțiune ce are scopul de a 

ajuta la creșterea unei afaceri. 

Una dintre principalele greșeli pe care le-am întâlnit este punerea semnului de egal între 

strategie și alte concepte precum tactică sau idee. 



O strategie este mai amplă, se întinde pe o perioadă mai lungă și în general are loc la un 

nivel mai înalt față de tactici sau idei precum „să ne promovăm pe Facebook” sau „hai să 

publicăm mai des pe site pentru SEO”. 

Plan de marketing (cu model inclus) 

La SMARTERS ne place să încercăm lucruri noi. Concepte clasice, precum planul de 

marketing, nu au trecut neschimbate prin mâinile noastre. 

 

Template Model Plan Marketing Varianta SMARTERS 

În articolul de mai sus înveți care sunt componentele principale ale unui plan de 

marketing, ai un model pe care îl poți copia dar, cel mai important, înțelegi cum arată un plan de 

marketing adaptat realităților marketingului în ziua de astăzi. 

Cât să investesc în promovarea afacerii? 

O întrebare veche de când a apărut marketingul probabil, răspunsul simplu este că 

depinde. Depinde de momentul în care se află afacerea, de ambiții și de cum arată planul de 

marketing. 

 



Dacă nu ai auzit încă de acest concept revoluționar, care stă la baza celor mai de succes 

startup-uri din lume, îți recomand să te oprești din tot ce faci și să lecturezi ghidul de mai sus. 

Este primul și singurul din România care abordează detaliat această abordare în marketing. 

 

Vei înțelege ce este growth hacking-ul, cum îl poți aplica în afacerea ta, găsești studii de 

caz, idei și strategii și multe altele. 

2. Canale de promovare online 

Înainte de a intra în detalii legat de principalele canale de promovare online, îți recomand 

în primul rând să identifici canalul de marketing care se potrivește afacerii tale. 

Acesta depinde atât de resurse cât și de nivelul de sofisticare (dezvoltare) al pieței căreia 

te adresezi: dacă oamenii caută produsul tău sau nu. 



 

Când vine vorba de principalele canale de promovare online, cele care funcționează în 

România sunt acestea: 

Promovare Online pe Facebook 

Fără doar și poate, Facebook este unul dintre principalele canale de promovare online din 

România. De fapt, împreună cu Google, aceste platforme „înghit” mai bine de 50% din toate 

sumele investite în promovarea online în țara noastră. 

 

Dacă vrei să înveți mai multe despre promovarea online pe Facebook îți recomandăm: 

Promovarea pe Facebook: Ghid complet pentru începători. 

În acest ghid vei găsi toate informațiile de care ai nevoie pentru a porni cu dreptul în 

folosirea folosirii acestui canal de marketing online pentru creșterea afacerii tale. 

Promovarea pe Facebook: Ce am învățat cheltuind 11,351.02 lei 



Am scris acest articol când am trecut de suma simbolică de 10.000 lei cheltuită pe contul 

nostru de Facebook Ads. Cuprinde lecțiile învățate în cei trei ani de când ne ocupăm de 

promovarea pe Facebook (lecții învățate cheltuind bugete mult mai mari :D). 

Cum funcționează algoritmul Facebook 

Dacă te-ai întrebat de ce nu îți vede lumea postările paginii de Facebook, ei bine să știi că 

asta e „by design”, adică așa e normal să fie. În acest articol înțelegi mai bine de ce se întâmplă 

asta și cum funcționează Facebook. 

Cum să crești impactul organic al postărilor paginii de Facebook 

Dacă vrei totuși ca postările paginii tale să ajungă la mai mulți oameni, în acest articol 

înveți 10 tactici pentru a reuși acest lucru. 

Search Engine Marketing (SEM) 

Simplu spus, search engine marketing se referă la marketing prin intermediul motoarelor 

de căutare – în România vorbim în proporție de 90% de Google. 

Dacă promovarea pe Facebook, și social media marketing în general, ne ajută să creăm 

cerere pentru un produs, prin search engine marketing în general răspundem cererii. 

De exemplu, dacă tu ai creat un nou portofel care generează electricitate cât îl ții în 

buzunar și îți poate încărca telefonul, nimeni nu va ști să îl caute pe Google. Atunci va trebui să 

creezi cerere și folosești Facebook Ads sau Google Display. În schimb, dacă ai un produs pe care 

oamenii îl caută deja, Search Engine Marketing este pentru tine. Acesta include atât metode de 

promovare plătite (Google Adwords Search Ads) cât și gratuite (Optimizarea pentru motoarele 

de căutare – SEO). În secțiunea aceasta vorbim despre cele plătite, și anume: 

Promovare online prin Search Ads 

Aceasta se referă la reclamele pe care le vedem atunci când facem o reclamă pe Google. 

Sunt primele rezultate care au un mic semn cu verde pe care scrie „Anunț”. 

În cazul Google Search Ads plătim atunci când cineva face o căutare legată de 

produsele/serviciile noastre ȘI dă click pe reclama noastră. 

Acesta este principalul avantaj al aceste metode de promovare online (pe lângă faptul că 

ne ajută să ieșim în fața clienților pregătiți să cumpere): plătim doar pentru rezultate. De 

asemenea, competiția este pe industrie/cuvinte cheie, nu în funcție de publicul țintă. 

Promovare prin Display Ads 

Probabil ai observat că majoritatea site-urilor pe care intri au reclame. Sunt șanse mari ca, 

dacă site-ul nu este unul foarte mari (cum ar fi de știri), reclamele acestea să fie livrate prin 

intermediul Google. Există o multitudine de site-uri care fac parte din rețeaua Google Display 

Network. Practic, acestea au un parteneriat cu Google prin care permit afișarea unor reclame în 

schimbul unor recompense financiare. De aceea, pentru noi, este foarte ușor să afișăm reclame pe 



aceste site-uri prin intermediul Google. Putem afișa reclame în funcție de conținutul paginilor 

web, putem alege anumite site-uri pe care să apară reclamele sau le putem afișa în funcție de date 

demografice. Această metodă de promovare online funcționează la un nivel de bază ca și 

Facebook Ads și este utilizată în primul rând pentru branding sau remarketing (reclame văzute 

de vizitatorii site-ului). 

Promovare prin YouTube Ads 

Youtube este una din cele mai impresionante platforme la ora actuală. Este unul din cele 

mai vizitate site-uri din lume, este al doilea cel mai popular motor de căutare (după Google) și 

are peste 1 miliard de utilizatori activi. De aceea, pentru mulți specialiști în marketing este un 

punct important din strategia de marketing. Reclamele pe YouTube sunt create tot prin 

intermediul Google Adwords. Dacă ești curios de promovarea pe Google am creat un ghid care 

să te ajute să faci primii pași legat de promovarea online cu ajutorul acestei platforme: 

Email Marketing 

Emailul este unul din cele mai bune canale de marketing pentru partea de jos a pâlniei de 

vânzare, pentru conversii. Acesta ne permite să intrăm mult mai ușor în contact cu audiența 

noastră și să le transmitem într-un mod mai controlat mesaje de marketing. Tocmai de aceea, am 

creat un ghid detaliat care acoperă cele mai des întâlnite întrebări și provocări legate de această 

metodă de promovare online: 

3. Promovare online gratuită 

Deși vorbim de „promovare online gratis”, adevărul este că nimic nu e 100% gratuit. Deși 

aceste metode și strategii de promovare nu costă bani, mai ales dacă înveți tu cum să le faci, este 

necesară totuși o investiție de timp. 

Optimizarea pentru motoare de căutare (SEO) 

Spre deosebire de Google Adwords de mai sus, optimizarea pentru motoarele de căutare 

ne poate ajuta să atragem trafic gratuit către site-ul nostru. Pe scurt, SEO este un proces pe care îl 

urmăm pentru ca site-ul nostru să apară în primele rezultate în motoarele de căutare (Google, 

Bing, Yahoo!). Acesta este probabil singurul ghid de care ai nevoie pentru a înțelege cum 

funcționează (și cum te poți folosi și tu) de această metodă gratuită de promovare online. Vei 

înțelege ce este SEO, cum funcționează motoarele de căutare și apoi vei înțelege pas cu pas ce 

trebuie să faci pentru ca site-ul tău să urce în rezultatele motoarelor de căutare. 

Cum am crescut traficul organic pe site cu 197,40% în doar 4 luni. În acest studiu de caz 

vei vedea cum am reușit să ne creștem semnificativ traficul din motoarele de căutare ținând cont 

de câteva principii de bază din SEO. Am explicat pas cu pas ce am făcut și cum poți face și tu 

exact aceleași lucruri pentru site-ul tău (mai ales dacă ai un site de conținut). 

Dacă ți-ai adresat vreodată această întrebare, găsești răspunsul în articolul de mai sus. 



Ce mai vreau să menționez legat de SEO e faptul că se schimbă mereu, paginile cu 

rezultate ale motoarelor de căutare încep să includă tot mai multe tipuri de răspunsuri, pe lângă 

rezultatele clasice ce afișează un website. 

Content Marketing 

Marketingul prin conținut, cunoscut și sub numele de inbound marketing, reprezintă 

probabil una din cele mai bune strategii pe termen mediu și lung. Această metodă de promovare 

te ajută să atragi trafic gratuit către site-ul tău, să devii mai cunoscut în rândul publicului țintă și, 

cu timpul, să transformi vizitatorii în clienți. Content/Inbound Marketing: Cum să-ți crești 

afacerea oferind valoare oamenilor. Acest ghid te va ajuta să înțelegi definitiv ce este 

marketingul prin conținut și cum îl poți folosi pentru a-ți crește afacerea. Încearcă în primul rând 

să răspundă la întrebarea ce este această metodă de promovare gratis, dar sunt sigur că te va ajuta 

și în aplicarea ei. 

Parteneriate cu cei care vând aceluiași public țintă ca tine 

Această metodă de promovare online gratuită implică parteneriate și schimb de 

promovare cu  companii care oferă produse complementare cu al tău. De exemplu, noi oferind 

servicii și cursuri de marketing, am putea face parteneriate cu firme care oferă consultanță în 

afaceri sau consultanță juridică. Nu suntem competitori, dar ne putem ajuta reciproc. În acest 

articol poți citi mai multe detalii legat de această metodă de promovare gratuită. 

Oferă instrumente gratuite 

Vei vedea, când vine vorba de promovarea online, este foarte greu să faci alte persoane să 

te menționeze sau să facă trimitere către tine. Cumva, oamenii nu vor să te promoveze. Însă, 

dacă oferi ceva gratuit, le este mult mai confortabil să o facă.  

Răspunde la întrebări pe forumuri și grupuri de Facebook 

O altă tactică de promovare care nu costă este să oferi valoare oamenilor răspunzându-le 

la întrebări. De exemplu, atât eu cât și încă un coleg, suntem prezenți pe aproape toate grupurile 

de marketing și antreprenoriat. Când apare o întrebare unde avem expertiză, încercăm să oferim 

un răspuns util. Uneori acesta implică și un articol de pe blog, dar ce cele mai multe ori oamenii 

în sine întreabă mai multe detalii sau intră pe profilul tău să vadă cine ești. Apoi ajung pe site și 

voila! 

4. Metode de promovare online 

Am atins deja o mulțime de metode de promovare online, atât gratuite cât și plătite. Însă 

am păstrat ce e mai bun pentru final: o listă cu cele mai eficiente metode de promovare online 

(care funcționează). Vei regăsi o parte din modalitățile de promovare online de mai sus, dar și 

altele noi. Toate prezentate mai în detaliu. Descoperă metodele de promovare online. Dacă ai un 



website, cu siguranță te va interesa și acest articol ce include 20 de idei de promovare a unui 

website. Pe aproape toate le-am testat pe pielea noastră și îți pot spune că funcționează  

5. Strategii de promovare online 

Similar, am pus cele mai bune strategii și tehnici de promovare online pe care le avem 

într-un articol detaliat care îți va oferi toată inspirația de care ai nevoie pentru promovarea 

afacerii tale. 

Strategii de Marketing Online: Cele mai bune tehnici prin care să-ți promovezi afacerea 

Dacă tot suntem la acest capitol, nu pot să nu îți recomand și cel mai popular articol de pe 

blogul nostru (până la momentul actual): 

6. Campanie de promovare online 

Ești în căutare de inspirație pentru promovarea afacerii tale? Vrei idei creative? Atunci 

acest articol trebuie să fie neapărat pe lista ta de citit: Include 10 idei de campanii de marketing 

și explică de ce au funcționat și cum le poți adapta pentru afacerea ta. 

7. Instrumente de promovare online 

Când vine vorba de instrumente de promovare online, opțiunile sunt aproape nelimitate. 

Orice îți imaginezi, cu siguranță deja există un instrument care asta face. 

Ce îți recomandăm în mod special: 

Ce să faci mai departe. Sper că ai găsit utile aceste resurse legate de promovare online. 

 

Tema 3. STRATEGII ȘI MODELE DE AFACERI PENTRU CREŞTERE 

CORPORATIVĂ ŞI CREAREA VALORII.  

 

Plan : 

Strategii de produs și branding. 

 Strategii de marketing global. 

               

3.1 Strategii de produs și branding. 

Pentru a avea mai mult trafic pe website, marketingul in motoarele de cautare (Search 

Engine Marketing - SEM) este o solutie foarte buna. Motoarele de cautare sunt metoda nr. 1 pe 

care o folosesc consumatorii pentru a gasi ceea ce cauta online. A fi listat si a obtine un loc bun, 

atunci cand se cauta dupa cuvintele cheie legate de industria companiei, poate aduce un flux 

semnificativ de potentiali clienti care cauta, in mod activ, tipul de produse sau servicii pe care le 

oferiti. Vanzatorii experimentati stiu ca a ajunge la un client potential in faza potrivita a ciclului 

de cumparare este cheia in transformarea interesului intr-o vanzare reala. Motoarele de cautare 

au o capacitate unica de a face legatura cu clientii potentiali, exact in momentul in care acestia 



cauta un produs sau un serviciu pentru a-l achizitiona; vor sa-ti gaseasca compania... compania 

trebuie sa se asigure ca acestia pot face acest lucru! 

Motive pentru care o companie are nevoie de o strategie de marketing pentru motoarele 

de cautare: 

 Construirea unui flux constant de trafic profitabil pe site-ul companiei 

 Intrarea in legatura cu clientii atunci cand iau decizia de cumparare 

 Crestearea eficientei cheltuielilor cu publicitatea, prin tintirea exclusiva a cuvintelor 

cheie relevante 

 Modalitatea cea mai eficienta, din punct de vedere al costurilor pentru o companie de a-

si extinde piata 

 Daca nu poate fi gasita de catre clienti, atunci ei ii vor putea gasi pe concurentii ei 

Alte metode de generare a traficului pot ajuta o companie sa imbunatateasca strategia per 

ansamblu si sa ajunga la clientii care ar putea fi cautatori avizati. Aceste metode includ bannerele 

pe alte site-uri, schimbul de link-uri, chiar promovarea online care sa conduca lumea catre 

pagina de reduceri online sau catre alte zone ale site-ului companiei. Succesul in aceste cazuri, ca 

in orice alta situatie legata de advertising, consta in  asigurarea ca reclamele sunt vazute de 

grupul potrivit de persoane, la momentul potrivit, iar acest lucru inseamna ca compania cunoaste 

care este publicul tinta si unde poate fi gasit acesta. 

b. Marketing prin Email. 

Marketingul prin e-mail este atat de eficient (cand este facut corect) si atat de putin 

costisitor, incat o intreaga industrie a aparut ca sa-l sustina. Un nou rival, in acest mileniu, pentru 

trimiterile postale directe traditionale, marketingul prin e-mail ofera capabilitati de targetare fara 

precedent, care permit personalizarea mesajelor pentru a atinge diferite grupuri de clienti, cu o 

rata de raspuns mult mai mare.  

Construirea unei liste de adrese e-mail trebuie sa fie o prioritate de varf pentru orice 

antreprenor, dar este mai mult decat o simpla colectare de nume si adrese. Sisteme de marketing 

pe e-mail sunt capabile sa imparta clientii in categorii dupa aproape orice criteriu. Acesta este un 

lucru foarte important pentru ca, cu cat este mai relevant mesajul pentru destinatar, cu atat mai 

bune vor fi rezultatele.  

Avantajele importante ale marketingului pe Email: 

 Capabilitati inegalabile de targetare si monitorizare a clientului 

 Cel mai redus cost pe persoana atinsa in comparatie cu orice alt mediu de publicitate 

 Creeaza o prezenta permanenta a marcii companiei in mintea consumatorului 

Deci, de ce este marketingul pe email important?  



Pe scurt, consumatorul de astazi are o lista lunga de optiuni si o memorie foarte scurta. A 

fi in contact permanent cu clientul este unul dintre cele mai bune mijloace de a reaminti clientilor 

ca inca mai existati si ca va bucurati sa puteti colabora cu ei. Newsletter-e trimise, promotii si 

anunturi vor pastra compania proaspata in mintea clientilor, iar acestia vor aprecia informatiile 

relevante si personalizate pe care le primesc de la companie. Este vorba despre a construi 

loialitatea clientilor, iar Internetul face ca acest lucru sa fie mai simplu ca oricand.  

Pe langa beneficii cum ar fi traficul si generarea de vanzari, exista si alte avantaje ale 

Internet marketingului care nu pot fi trecute cu vederea. Pentru multi proprietari de afaceri, 

«construirea marcii» este un concept care pare a fi rezervat pentru companiile mari, de nivel 

national sau international, cu milioane de dolari cheltuiti pe advertising. Cu siguranta, pentru 

mult timp acest lucru a fost adevarat si marcile importante au cheltuit milioane de dolari de-a 

lungul anilor, pentru a face din companiile lor un nume cunoscut in fiecare casa. Apoi a aparut 

Internetul si a nivelat terenul de joc. Multumita naturii virtuale a Internetului, companiile mici 

pot avea o prezenta online care sa arate, pana la cel mai mic detaliu, la fel de impresionanta ca 

cea a marcilor mari - fara sa cheltuiasca milioane pe dezvoltarea marcii si pe promovare. O 

Solutie de Internet proiectata profesional si care sa reflecte o imagine proaspata este la un pret 

rezonabil chiar si pentru o companie cu un buget limitat, iar aceste solutii sunt suficient de 

flexibile pentru a creste odata cu afacerea.  

Cele patru directii principale de orientare ale strategiei de e-marketing sunt cunoscute sub 

numele de 4W: Web-design, Web-promovare, Web-pret si Web-CRM (relatia intre management 

si clienti) . 

Contextul in care se foloseste marketingul online: 

1.in cazul mixului de marketing (firmele mai mari) 

2.in cazul «mutarii» pe Internet a unei parti din marketing (firme mai mici sau prestatoare 

de servicii) 

3.in cazul in care afacerea in sine este un website 

4. in cazul e-business 

5. in situatii de campanii sociale, de informare, si chiar politice. 

Important: Nu exista mari diferente intre perceptia din mediul real si perceptia din 

Internet, mai ales la nivelul afacerilor. Marketingului online trebuie sa i se acorde aceeasi 

seriozitate si sa beneficeze de aceeasi linie strategica ca si compania.  

Minus: Din pacate la momentul actual perceptia marketerilor din Moldova in ceea ce 

priveste segmentul «online» este inca scazuta, consultantii in acest domeniu sunt putini si 

majoritatea campaniilor publicitare sunt facute la nivel de test. 

http://www.radutrifan.com/teza/tehnici_si_metode_de_promovare_pe_internet.php#_ftn1


De fapt, multe dintre marcile cele mai cunoscute astazi pe Internet au ajuns la acest nivel 

fara sa fi cheltuit un cent pe reclame TV spectaculoase sau pe campanii de publicitate mari. 

Dimpotriva, s-au bazat pe o solutie de Internet solida si de incredere si au folosit metode de 

marketing pe Internet pentru a-si face cunoscut mesajul. Motoarele de cautare, bannere si 

schimbul de legaturi au adus trafic pe website-urile lor, stabilind o baza de clienti si dezvoltand-

o. Apoi s-au concentrat asupra construirii unei relatii puternice cu acesti clienti prin acordarea 

unei atentii deosebite nevoilor acestora si oferindu-le produse si servicii care erau relevante si 

raspundeau cererii. Suna simplu si, multumita Internetului, chiar este. 

Deci, ajungem la concluzia ca Internetul aduce pe piata media noi formate de publicitate 

si face accesibile marketerilor din ce in ce mai multe instrumente care pana acum erau 

costisitoare. Marketingul pe Internet este mai putin costisitor, este interactiv, se bucura de 

metode de targetare a audientei foarte precise, poate duce o statistica detaliata si plaseaza, ajuta 

la mentinerea si pozitionarea imaginii unei companii in mintea clientului. 

Brandingul este unul din cele mai importante aspecte ale unei afaceri, mica sau 

mare, B2C sau B2B. O strategie de branding eficienta, cu siguranta te poate plasa cu un 

pas inaintea competitorilor. 

Dar ce inseamna brandingul mai exact? Cum poate afecta sau imbunatati acesta chiar si 

cea mai mica afacere? 

Pur si simplu, brandul este o promisiune pe care tu o faci clientului. Brandul ii spune 

clientului ce asteptari poate avea din partea produselor si serviciilor tale si ce anume te 

diferentiaza de competitori. Brandul este o combinatie intre cine esti, cine vrei sa fii si felul in 

care te percep oamenii ca esti. 

Insa, temelia unui brand de departe o reprezinta logo-ul – cel mai important instrument al 

identitatii tale vizuale. Aceasta reprezentare grafica are rolul de a transmite toate informatiile 

concentrate din brand-ul tau. 

 Crearea unei strategii de branding 

O strategie de branding insemna cum, ce, cand, unde si cui vrei sa comunici mesajele tale. 

Locurile unde alegi sa iti faci publicitate fac parte din strategia ta de branding. Canalele de 

distributie, ceea ce comunici verbal si vizual, de asemenea sunt parte din strategia ta de branding. 

 Definirea brandului 

Definirea brandului este ca o calatorie de auto-descoperire intr-o afacere. Ea poate fi 

dificila, incomoda si sa iti consume destul de mult timp. Inainte de a incepe, ar trebui sa iti 

raspunzi la urmatoarele intrebari: 

 Care e misiunea companiei mele? 

 Care sunt beneficiile pe care le aduc produsele sau serviciile mele? 



 Ce parere au deja clientii si potentialii clienti despre compania mea? 

 Care sunt calitatile pe care clientii as vrea sa le asocieze cu compania mea? 

Fa unele cercetari. Afla nevoile, obiceiurile si dorintele clientilor actuali si potentiali. Si 

nu te baza pe ceea ce crezi tu ca ei cred despre tine. Afla ce cred ei cu adevarat. 

 Odata ce ti-ai definit brandul, cum faci sa treci la actiune? Iata cateva sfaturi simple, 

testate in timp: 

 Creeaza un nume – cuvantul sau cuvintele pe care le vei utiliza pentru identificarea 

companiei tale, produselor sau serviciilor. 

 Creeaza un logo de impact si plaseaza-l peste tot unde ai ocazia. 

 Creeaza un slogan – un mesaj semnificativ si concis care sa ramana in mintea oamenilor 

si care sa cuprinda esenta brandului tau. 

 Alege grafica si designul – mergi dupa aceeasi schema – alege un design consistent si 

de impact in acelasi timp. 

 Exprima ceea ce brandul tau este cu adevarat – clientii nu se vor intoarce la tine daca 

ceea ce promiti este cu totul altceva decat ceea ce poate oferi brand-ul tau. 

 Fii consistent. Am lasat acest punct pentru final deoarece implica toate cele relatate mai 

sus. Daca un brand nu este alcatuit din toate elementele esentiale, va avea toate sansele de a fi un 

esec. 

Analiza oportunitatilor pietei 

-       Necesitatea abordarii dinspre exterior catre interior 

-       Obligatia conducerii intreprinderii de a supraveghea permanent fortele pietei 

-       In acest scop trebuie sa se dispuna de informatiile necesare; informatia fiind, in prezent, 

considerata a fi a patra resursa a intreprinderii contemporane (alaturi de resursele umane, 

materiale si financiare) 

-       Necesitatea constiturii unui Sistem Informational de Marketing (SIM) in cadrul 

structurii organizatorice a intreprinderii: definirea acestuia; componentele sale (sursele de 

informatii, echipamentele de calcul, utilizatorii si fluxurile informationale) 

-       Baza de date despre clienti reprezinta nucleul oricarui sistem informational destinat 

adoptarii deciziilor de marketing. Alaturi de acesta, o importanta deosebita o au cele doua 

baze de date: 

a)     despre concurenti 

b)     cea pentru realizarea unor previziuni de marketing 

-       Structurarea surselor de informatii: primare si secundare; definirea celor trei fluxuri 

primare de informatii (sistemul inregistrarilor interne, sistemul de supraveghere a pietei, 

sistemul cercetarilor de marketing) 



-       Nevoia extraordinara de informatii a atras o oferta crescanda de noi tehnologii 

informationale 

-       Sub aspectul unor caracteristici socio-demografice, culturale (inclusiv al stilului de 

viata) si a coportamentului de cumparare si de consum - cunoasterea cumparatorilor/ 

consumatorilor este considerata a fi piatra de temelie a unui marketing eficient 

-       Conform lui Philip Kotler, disponibilitatea informatiilor pentru conducere este necesara, 

in prezent, pentru ca intreprinderea sa se poata adapta: 

 de la un marketing local la unul national si mai departe la unul international; 

 de la nevoile clientului la dorintele sale; 

 de la concurenta in sfera preturilor la concurenta nebazata pe pret. 

                                                                                                          

3.2 Strategii de marketing global. Mediul global 

Înainte să-ţi înfiinţezi propria firmă sunt totuşi necesari câţiva paşi, iar aici nu mă refer la 

a te duce să faci un MBA pentru că o astfel de şcoală de afaceri nu te face antreprenor. Cine 

crede aşa ceva este timpul să se trezească şi să revină cu picioarele pe pământ. Secretul atingerii 

succesului este alcătuit din multă muncă, focusare, strategie, tenacitate, cunoştinţe şi nu are 

legătură cu norocul. Dacă este să ai noroc, atunci să ştii că el nu pică din cer, ci tu îl faci pentru 

tine. 

Este timpul să te apuci să înveţi singur cum se fac afacerile, ce înseamnă ele, cum poţi 

ajunge să te pricepi la afaceri. Ai nevoie de autoeducaţie continuă pentru că o afacere nu poate 

creşte mai mult decăt nivelul tău. Este atât de simplu. Dacă tu eşti din ce în ce mai bun şi ai din 

ce în ce mai multe cunoştinţe în domeniu, poţi aplica paşii necesari, adică, visează, planifică, 

acţionează. 

Nu îţi poţi crea o reputaţie pe baza lucrurilor pe care ai de gând să le faci –  Henry Ford 

Aşadar, ar fi indicat înainte de a intra în lumea afacerilor să ai cât mai multe cunoştinţe 

despre branding, pentru că un brand puternic, înseamnă reputaţie pe măsură. Brandul este bunul 

cel mai de preţ al unei companii, şi nu spun eu asta, ci toţi cei care au construit de la zero cele 

mai puternice branduri din lume. 

Bănuiesc că ar fi interesant şi pentru tine să ştii cum au făcut. Voi încerca să sintetizez 

pentru tine câteva idei, principii sau cunoştinţe care să te ajute şi pe tine, aşa cum au funcţionat şi 

pentru mine, dar şi pentru mulţi cei care vor să-şi ducă afacerile la următorul nivel sau pe drumul 

către o poziţionare de top pe piaţă. Brandingul este vital pentru orice afacere, iar dacă ai înţeles 

acest aspect şi eşti de acord îţi propun să citeşti mai departe şi să aplici şi tu în tot ceea ce faci. 



1. Brandul, mai mult decât un simplu nume 

Aş vrea să te atenţionez asupra acestui aspect şi să realizezi că un brand nu înseamnă un 

nume sau un logo. Este mult mai mult de atât. Dacă vrei poţi spune că un brand este reprezentat 

de nume şi de logo şi de ceea ce reprezintă el în mintea clienţilor şi de cât de puternic asociază 

clientul acel ceva cu brandul în sine. Un brand are mai multe componente: 

 identificatorii: nume, logo, culoare, formă – tot ceea ce asociază un client cu compania 

sau produsul 

 atributele: toate lucrurile la care se gândeşte un client ca răspuns la un identificator de 

brand 

 asocierile: conexiunile între identificatori şi atribute – legăturile care se fac în mintea 

clientului 

Acestea sunt componentele principale ale unui brand şi toate acestea trebuie administrate 

simultan, deoarece orice schimbare cât de mică ale unui componente modifică brandul în 

ansamblul lui. Principiul de bază al administrării unui brand este consecvenţa poziţionării, 

precum şi cea în comunicare, comportament sau modul tău de a derula afaceri. Identificatorii, de 

asemenea, trebuie prezentaţi în mod consecvent. Atributele pot fi multe lucruri, ele fiind ceea ce 

îi trece prin cap clientului în momentul în care intră în contact cu unul din identificatorii de 

brand. 

Ţine cont de faptul că poziţionarea unui brand ar trebui să fie alcătuită din beneficii sau 

nevoi, deoarece clienţii cumpără beneficii şi nu caracteristici. Atributele brandului trebuie să 

reprezinte un beneficiu pe care îl oferi sau o nevoie pe care o satisfaci. 

Alt aspect important este faptul că brandurile puternice au asocieri puternice. Există o 

modalitate foarte interesantă de a testa o asociere, se cheamă asociere inversă. De exemplu, dacă 

spun „amabilitate” ce restaurante îţi vin în minte? Dacă spun „consultanţă financiar-bancară de la 

sursă”, ce consultant sau firmă de consultanţă îţi vine în minte ?(sper că m-ai ales pe mine) 

Un sfat util ar fi să nu încercaţi să asociaţi brandului vostru mai mult de două sau trei 

atribute, pentru că pur şi simplu un client nu va reţine mai mult şi astfel se va crea confuzie în 

mintea lui şi brandul tău va deveni difuz. 

2. Poziţionarea brandului 

Poziţionarea este necesar să fie clară, precisă, eficientă, astfel brandul tău va deveni unul 

puternic şi va avea succes pe termen lung. Poziţionarea se construieşte în jurul beneficiilor, care 

se pot împărţi în trei categorii: 

 beneficii economice (de exemplu preţuri reduse) 

 beneficii funcţionale (de exemplu performanţele unui produs) 

 beneficii emoţionale (de exemplu atmosferă) 



Beneficiile emoţionale pot fi considerate extrem de importante pentru că de foarte multe 

ori alegem cu inima şi nu cu mintea. De asemenea, ele sunt mai puternice pentru că sunt foarte 

greu de copiat de către concurenţă. 

O altă poziţionare extrem de importantă este cea a brandului dominant, un exemplu 

elocvent fiind Volvo care înseamnă siguranţă. Atributele brandurilor dominante influenţează 

decizia de cumpărare a clienţilor, ceea ce înseamnă că brandul respectiv este extrem de valoros. 

Haideţi să vedem mai departe de ce este importantă poziţionarea şi către cine o direcţionăm. 

Clientul este reprezentat de orice persoană implicată în decizia de cumpărare.  Toţi cei 

implicaţi în decizia de cumpărare creează un grup şi fiecare va juca un rol. Acestea pot fi: 

 iniţiatorul: vechea noastră maşină se mişcă prea încet 

 portarul: am văzut o reclamă pentru o maşină care cred că ar fi perfectă pentru noi 

 omul influent: indiferent ce maşină cumpărăm, trebuie să fie una mai rapidă 

 decidentul: cred că această maşină este cea mai bună pentru noi 

 votantul: prietenul meu a avut o astfel de maşină şi spunea că cei de la service sunt 

neserioşi 

 utilizatorul: o să merg altfel la întâlniri cu această maşină nouă 

Un alt aspect important în poziţionare este valoarea percepută. Această valoare este suma 

maximă pe care clientul este dispus să o plătească pentru produsul sau serviciul vostru şi depinde 

de cât de atractivă este poziţionarea şi cât de bine ai comunicat-o. Dacă preţul cerut de tine va fi 

peste valoarea percepută clientul nu va cumpăra. Tot ce înseamnă marketing gravitează în jurul 

managementului valorii percepute. 

De exemplu, pentru produse de lux sau restaurante de înaltă clasă, brandul corelat cu 

beneficiile reprezintă 80-90% din valoarea percepută. Pentru produse sau servicii utilitare, 

procentul scade spre 20%. După cum observaţi în tot ce ne înconjoară regula de 80-20 se aplică 

şi aici. 

Poziţionarea este baza strategiei dumneavoastră de brand! Poziţionările puternice duc la o 

valoare percepută ridicată, ceea ce conduce mai departe la performanţe financiare deosebite. 

3. Strategia de brand 

Strategia descrie poziţionarea dorită care, atunci când este susţinută prin programe de 

marketing, duce la atingerea obiectivelor afacerii. Strategia are rolul de a atinge trei scopuri 

principale: 

 să coordoneze toate funcţiile companiei pentru o opera în aceeaşi direcţie şi a crea şi 

menţine un brand puternic 

 să concentreze resursele pentru a fi utilizate cât mai eficient 



 să comunice celor implicaţi în imaginea brandului, în mod normal toţi oamenii din 

companie, ce trebuie să facă pentru a crea şi menţine un brand puternic 

Dacă ne gândim la o companie din perspectiva diverselor departamente funcţionale atunci 

trebuie să fim conştienţi că fiecare departament va încerca să tragă în direcţia lui. Pentru a 

coordona toate departamentele este necesară o strategie, ea fiind cea care furnizează o direcţie 

comună şi asigură buna desfăşurare a tuturor fluxurilor interne. 

Concentrarea eforturilor presupune înţelegerea clienţilor sau consumatorilor de pe piaţa 

pe care operezi. 

Dacă ai impresia că toţi îţi sunt clienţi, atunci nimeni nu îţi este client. 

Modul în care îţi vei construi brandul va diferi în funcţie de segmentul de clienţi căruia te 

adresezi. Un alt aspect în concentrarea resurselor de promovare a brandului este şi acela de a 

spune „Nu”. Dacă nu ai spus niciodată „Nu” unui client, atunci nu ai strategie de brand. 

Comunicarea, mă refer aici în special către angajaţii companiei, este un factor cheie în 

implicarea acestora în dezvoltarea brandului. Dacă angajaţii nu cunosc poziţionarea dorită, le va 

fi foarte greu să acţioneze pentru a susţine brandul. Strategia de brand, mai ales poziţionarea, 

trebuie comunicată în toată compania. 

Strategia de brand are mai multe componente: 

 piaţa ţintă: clienţii 

 obiectivele de business: obiective financiare, de exemplu evoluţia profitului 

 poziţionarea brandului: beneficiile esenţiale pentru care clienţii cumpără 

 programe: tactici şi acţiuni, cum ar fi reclame, promovare, tarif 

Companiile îşi pot construi brandul la orice nivel. De exemplu, brandurile corporaţiilor 

sunt eficiente, astfel un singur brand acoperă mai multe produse sau servicii. Construirea 

brandului la nivelul produselor sau serviciilor oferă posibilitatea de a transmite o poziţionare de 

brand foarte specifică. Dezavantajul, în acest caz, este faptul că fiecare produs sau serviciu 

trebuie să genereze suficiente vânzări pentru a justifica un brand separat. 

Construirea unei strategii de brand presupune patru paşi: 

 analiza situaţiei: studii, planuri, analize, potenţialii clienţi, concurenţă, discuţii 

 segmentarea pieţei: identificarea posibilelor segmente de piaţă 

 conceperea strategiei: poziţionarea, beneficii, avantaje competitive 

 estimarea rezultatelor: ce îmi doresc să obţin cu această strategie 

O strategie de brand descrie ce anume trebuie făcut pentru a atinge obiectivele de afaceri. 

Strategia eficientă trebuie axată pe alegerea pieţei ţintă şi pe poziţionarea brandului. Programele 

din spatele brandului susţin brandul şi ajută la implementarea strategiei. 



4. Comunică-ţi brandul 

Din momentul în care poziţionarea brandului este stabilită trebuie să te gândeşti dacă 

clienţii tăi ţintă sunt de acord, dacă ei percep brandul la fel cum doreşti tu. Cum poţi face asta? 

De exemplu, discuţia cu clienţii. Ceea ce este necesar să dezvolţi este o campanie de comunicare. 

Este nevoie de timp, dar rezolvarea posibilelor discrepanţe de percepţie este vitală. 

Comunicarea poziţionării brandului către clienţii ţintă are un singur scop, şi anume, să 

determine clienţii să acţioneze, să încerce produsul, să-l cumpere o dată şi încă o dată, din ce în 

ce mai mult. Comunicarea brandului trebuie să se adreseze celor mai importante preocupări ale 

clienţilor şi, mai presus de toate, trebuie să fie simplă. Dacă clienţii nu consideră un singur 

atribut ca fiind important pentru ei, atunci vor ignora în întregime mesajul tău. 

Baza constituirii brandurilor puternice este reprezentată de consecvenţa în comunicare. 

Toate căile de comunicare trebuie să se susţină reciproc. Comunicarea funcţionează ca etape care 

duc la cumpărare, ele fiind descrise ca: notorietate, informare, apreciere, preferinţă, convingere şi 

acţiune. În funcţie de tipul de produs sau serviciu, ordinea etapelor acestui ciclu poate varia. 

Notorietatea se referă la cunoaşterea numelui brandului. Informarea se referă la 

înţelegerea beneficiilor economice sau funcţionale. Aprecierea depinde de beneficiile 

emoţionale. Preferinţa stabileşte brandul favorit. Convingerea este decizia de a acţiona. Acţiunea 

poate însemna cumpărarea produsului cu brandul respectiv pentru prima dată, recumpărarea, 

cumpărarea în cantităţi mai mari sau cumpărarea unei versiuni mai scumpe. Fiecare acţiune 

necesită argumente diferite. 

Metodele de comunicare ale brandului pot fi: 

 identificatorii: toate simbolurile brandului 

 publicitate: toate mijloacele prin care comunici clienţilor 

 promovarea vânzărilor: stimulente pentru clienţi 

 relaţii publice: comunicare, discursuri, evenimente 

 forţa de vânzare: vânzare directă 

Contruirea unui brand necesită o comunicare consecventă. Poziţionarea brandului 

generează tema comunicării. Tonul şi modul comunicării depinde de piaţa aleasă. 

5. Brandul se construieşte încă de la început 

Construirea unui brand presupune disciplină şi răbdare. Nu înseamnă neapărat bani, ci 

ţinte foarte clare, poziţionarea dorită şi comunicare clară şi consecventă. Întrebarea de bază, 

conform studiilor, ar fi: „Ce construiesc prima dată, notorietatea, valoare în mintea clienţilor?” 

Conform acestora prioritar este să convingi clientul de valoarea brandului tău, beneficiile pe care 

le poţi oferi. Mai întâi trebuie să explicaţi clienţilor valoarea şi apoi să faceţi legătura între 

aceasta şi identificatorii tăi. De exemplu, notorietatea nu poate construi singură un brand 



puternic. Brandingul începe cu înţelegerea profundă a clienţilor, de ce şi cum cumpără, ce 

beneficii caută, ce categorii de preţuri. Apoi este necesar să-ţi evaluezi produsul sau serviciul: 

care este calitatea acestuia? Oferă un beneficiu dorit? Are un avantaj competitiv? Dacă nu găseşti 

un avantaj competitiv atunci nu încerca să vinzi produsul respectiv, nu vei reuşi. Fără avantaj nu 

ai produs, ai doar o marfă, iar în acest caz tot ce contează este preţul. Mai departe alegi piaţa 

ţintă, adică acei clienţi potenţiali către care îţi vei îndrepta toate eforturile de comunicare. Îi alegi 

pe baza capacităţii relative de a-i câştiga, atractivitatea pieţei, profitul potenţial şi stabileşti 

poziţionarea care crezi că îi va atrage. Este mai uşor să construieşti brandul mai devreme. Cu cât 

aştepţi mai mult, cu atât cresc şansele să apară concurenţi cu poziţionări similare şi să găseşti 

clienţi care nu mai sunt interesaţi de categoria respectivă de produse sau servicii. Dacă eşti 

primul pe o piaţă, atunci eşti ceea ce se cheamă pionier. Vei descoperi că pe tine clienţii nu te 

cunosc, iar serviciile şi produsele concurente sunt cele pe care clienţii ţintă le folosesc deja ca 

soluţii la problemele lor. Atunci este necesar să pui accent pe comunicarea poziţionării 

brandului. Clienţii potenţiali nu numai că trebuie să ştie cu ce te ocupi şi de ce ar trebui să 

cumpere de la tine, ci trebuie să se şi gândească la tine când au o problemă şi să aleagă soluţia 

oferită de produsele sau serviciile tale. 

Construirea cu succes a unui brand este mult mai uşoară dacă ai un produs sau serviciu 

puternic diferenţiat de cele ale concurenţilor, printr-un beneficiu foarte important pentru clienţi. 

În general, asta înseamnă că este mult mai uşor să construieşti un brand mai devreme, decât mai 

târziu. În momentul în care ai construit un brand responsabilităţile abia încep. Va fi necesar să iei 

decizii, uneori foarte dificile, privitor la menţinerea brandului la nivel înalt, menţinerea unui 

brand puternic, revitalizare sau chiar extindere. 

 Brandul este bunul cel mai de preţ al unei companii, iar construcţia, creşterea şi 

administrarea acestuia ar trebui să fie preocupările tale esenţiale ca antreprenor. Altfel, nu vei 

rezista pe piaţă, iar produsele sau serviciile oferite de tine vor fi doar mărfuri, iar preţul va face 

diferenţa. 

- Mediul de marketing semnifica complexul de factori si forte in cadrul si sub actiunea 

carora actioneaza intreprinderea 

-       Structura mediului de marketing: 

a)     mediul intern: resursele intreprinderii (umane, materiale, financiare), cadrul 

organizatoric de desfasurare a activitatii, mijloacele de actiune in exterior - 

elementele mixului de marketing) 

b)     mediul extern: 

·       micromediul (furnizorii de marfuri, de servicii si ai fortei de munca; 

clientii; concurentii; organismele publice) 



·       macromediul, cuprinzand mediile: demografic, economic, tehnologic, 

cultural, legal-institutional, politic si natural 

-       Necesitatea identificarii principalelor forte de macromediu si a reactiei posibile a 

antreprinderii fata de acestea 

3.3 Strategii de marketing global. 

 

Marketingul strategic, planificarea strategica de marketing si planul de marketing 

-Orientarea strategica - trasatura definitorie a marketingului strategic 

Planificarea strategica este procesul prin care o companie isi defineste obiectivele pe termen 

lung, isi analizeaza situatia si isi stabileste strategiile si mijloacele prin care acestea pot fi puse in 

practica. 

-     componenta a planificarii strategice de ansamblu a intreprinderii moderne 

-     proces complex de stabilire si mentinere a celei mai bune relatii intre obiectivele, pregatirea 

angajatilor si resursele intreprinderii, precum si mixul de marketing raportat la conjunctura 

pietei 

-     planificarea este un proces care, in final, se concretizeaza intr-un instrument – planul de 

marketing 

Marketing strategic 

Scop: crearea unei valori superioare fata de concurenta 

 Caracteristici: 

-     deciziile au consecinte pe termen lung 

-     mediul de marketing este considerat dinamic si complex 

-     intreprinderea realizeaza monitorizarea mediului pentru identificarea oportunitatilor si 

situatiilor nefavorabile 

-     identifica domeniile strategice de activitate atractive 

Strategii de marketing – directii de actiune pentru atingerea obiectivelor stabilite 

Tactici de marketing – punerea in aplicare a strategiei – pe baza programului de marketing 

Planificarea strategica se realizeaza pe mai multe niveluri organizatorice: 

1. la nivelul superior 

-     definirea misiunii companiei 

-     definirea unitatii strategice de afaceri 

-     alocarea resurselor pentru fiecare unitate strategica de afaceri 

-     planificarea noilor afaceri 

2. la nivelul fiecarei unitati strategice de afaceri 



-     unitate strategica de afaceri = o diviziune a companiei, care are o misiune si obiective 

separate si pentru care se poate face o planificare independenta de cea a celorlalte diviziuni 

(Ex: o marca sau un produs al unei companii de asigurari – asigurari obligatorii de raspundere 

civila auto) 

-     pentru fiecare unitate strategica de afaceri exista un manager care raspunde de evolutia pe 

piata a acesteia (Product Manager, Brand Manager) 

3. la nivel functional 

-     presupune ca procesul de planificare sa fie efectuat pentru fiecare unitate strategica de 

afaceri, la nivelul fiecarei functii a companiei ( → plan financiar, plan de cercetare-

dezvoltare, plan de personal, plan de marketing pentru fiecare unitate strategica de afaceri) 

Etapele procesului de planificare strategica: 

I. Definirea contextului strategic 

1. definirea misiunii 

2. definirea obiectivelor de ansamblu (cantitative si calitative) 

II. Analiza situatiei companiei 

3. auditul de marketing 

4. analiza SWOT 

5. formularea ipotezelor 

III. Formularea strategiei de marketing 

6. formularea obiectivelor si strategiilor de marketing 

7. estimarea rezultatelor 

8. identificarea variantelor alternative de strategii de marketing 

IV. Alocarea resurselor si controlul 

9. programul de marketing 

10. stabilirea bugetului 

11. controlul 

Procesul de planificare la nivelul functiei de marketing este sintetizat in cadrul planului de 

marketing. 

Planul de marketing: 

-este instrumentul cu ajutorul caruia sunt directionate activitatea si resursele organizatiei pentru 

indeplinirea obiectivelor de marketing ale acestora 

-rol de a ghida compania in indeplinirea misiunii sale si a obiectivelor sale de ansamblu, 

utilizand mijloace specifice marketingului 

-plan strategic: 2-3 ani pe termen mediu, 5 ani pe termen lung 

-plan tactic: 3 luni, 6 luni, 1an 



In general structura unui plan de marketing este urmatoarea: 

1.Rezumatul managerial 

2.Situatia de marketing actuala 

3.Analiza SWOT (puncte forte, puncte slabe, oportunitati, amenintari) 

4.Ipoteze 

5.Obiectivele planului de marketing 

6.Strategiile de marketing 

7.Programele de marketing 

8.Bugetul 

9.Modalitatile de control (modul in care va fi urmarita aplicarea planului de marketing) 

Auditul de marketing: 

-     presupune verificarea sistematica a capacitatilor de marketing ale organizatiei, bazata pe o 

evaluare structurata si nepartinitoare a mediului si a activitatii companiei 

-     scopul principal il reprezinta adunarea informatiilor necesare pentru a identifica punctele 

forte si punctele slabe ale organizatiei, oportunitatile si amenintarile mediului extern 

-     cai: audit efectuat cu forte proprii, audit efectuat de catre consultanti externi, audit efectuat 

de o echipa mixta 

Tipuri de analize efectuate in cadrul auditului de marketing: 

1.Analiza mediului (macromediului): 

-     mediul politic 

-     mediul socio-cultural 

-     mediul economic 

-     mediul tehnologic 

-     mediul institutional 

-     mediul demografic 

-     mediul natural 

2.Analiza concurentei: 

-     principalii concurenti 

-     marimea acestora 

-     obiectivele acestora 

-     cota de piata 

-     reputatia 

-     capacitatile de productie 

-     rata de crestere 

-     calitatea serviciilor 



-     pozitionarea 

-     activitatea de marketing 

3.Analiza pietei: 

-     capacitatea pietei (valoric, volum) 

-     cresterea pietei 

-     segmentul de consumatori 

-     nevoile consumatorilor comportamentul de cumparare al consumatorilor 

-     intermediarii 

-     identificarea tendintelor pietei privid produesele, preturile, distributia, promovarea 

4.Analiza intreprinderii: 

-     obiective 

-     cota de piata 

-     rata de crestere a vanzarilor 

-     analiza vanzarilor (pe zone geografice, pe produse, pe segmente de consumatori, etc.) 

-     marje de profit / costuri 

-     calitatea serviciilor 

-     pozitionarea activitati si resurse 

-     mixul de marketing si strategiile de piata 

Caracteristici ale auditului de marketing: 

-       maniera de abordare (acopera o arie larga de teme) 

-       caracter sistematic 

-       efectuat periodic (cel putin o data pe an) 

-       evaluare obiectiva 

In cadrul auditului de marketing se face analiza de portofoliu. 

Portofoliul de activitati al unei companii este format din totalitatea unitatilor strategice de 

afaceri. 

Modele de analiza a portofoliului: 

-     Modelul Boston Consulting Group (BCG) 

-     Modelul General Electric (McKinsey) 

-     Modelul Arthur D. Little 

Ipotezele planului de marketing – se refera la evolutia viitoare a componentelor majore ale 

mediului si se regasesc in trei variante: 

-     pesimista 

-     optimista 

-     normala 



Din punct de vedere al nivelului la care se stabilesc obiectivele si strategiile de marketing exista 

2 categorii de sisteme de planificare: 

-     „de sus in jos” (se stabilesc de catre managementul de varf si sunt apoi transmise celorlalte 

niveluri ierarhice) 

-     „de jos in sus” (se stabilesc la nivelul fiecari persoane, echipe, unitati strategice de afaceri si 

apoi sunt trasate obiectivele si strategiile la nivel superior) 

Obiectivele de marketing trebuie sa fie precizate: 

-     la nivel general 

-     pentru fiecare produs 

-     pentru fiecare piata tinta 

Obiectivele strategice de marketing pot fi clasificate plecand de la matricea Ansoff in: 

-     obiective de piata (obiective privind penetrarea unei piete) 

-     obiective de produs (obiective privind dezvoltarea unui produs, diversificare. Ex: lansarea 

unor noi tipuri de produse de asigurare pe piete noi) 

Conform matricei Ansoff, intreprinderea poate recurge la urmatoarele strategii: 

-     strategia de retragere 

-     strategia de consolidare 

-     strategia de penetrera a pietei 

-     strategia de dezvoltare a produselor 

-     strategia de dezvoltare a pietei 

-     strategia de diversificare 

Obietivele de marketing pot fi: 

-     cantitative (se refera la cifra de afaceri, cota de piata absoluta, cota de piata relativa, gradul 

de acoperire al pietei, costurile specifice de marketing, notorietatea marcii) 

-     calitative (urmaresc ameliorarea imaginii unui produs / a companiei etc.) 

Caracteristicile obiectivelor de marketing: 

-     acceptabilitate 

-     flexibilitate 

-     masurabilitate 

-     caracter motivant 

-     claritate 

-     fezabilitate 

-     compatibilitate 

 Programul de marketing 



-     reprezinta o actiune punctuala care trebuie incadrata in activitatea de planificare de 

marketing astfel incat obiectivele companiei sa fie transpuse in practica 

-     sunt descrise procedurile precise de executie a activitatilor si succesiunea acestora 

-     trebuie sa se indice responsabilul pentru fiecare activitate (departament, persoana). 

scadentele si costurile aferente 

Etapele programului de marketing: 

-     cercetarea complexa a conditiilor care determina adoptarea programului 

-     alegerea obiectivelor programului 

-     stabilirea planului de actiune 

-     stabilirea bugetuluiadoptarea programului 

Programul de marketing se poate realiza apeland la tehnici speciale de planificare si programare, 

precum: 

-     diagrama Gantt – presupune reprezentarea grafica a datelor de incepere si de finalizare a 

activitatilor unui anumit proiect 

-     metoda PERT / metoda drumului critic – presupune realizarea unui graf cu toate activitatile 

din programul de marketing respectiv si determinarea drumului critic. Acesta este stabilit in 

functie de activitatile critice (activitati pentru care nu exista o rezerva de timp) 

            In cadrul strategiilor de marketing o importanta deosebita o prezinta, in conditiile 

mediului concurential deosebit de acut in care vor actiona intreprinzatorii, cunoasterea: 

a)      fortelor care determina intensitatea si efectele concurentei respective (concurenta 

actuala, concurentii potentiali, gradul de concentrare a furnizorilor, cumparatorii, 

disponibilitatea produselor substituibile - conform lui Michael Porter); 

b)     strategiilor concurentiale la care pot apela, respectiv: a dominatiei prin costuri scazute; a 

diferentierii produselor - prin performanta fata de oferta competitorilor; a 

focalizarii/concentrarii pe o nisa de piata. 

            Philip Kotler evidentiaza faptul ca, in functie de rolul pe care il au firmele pe piata vizata, 

pozitiile lor strategice concurentiale pot fi: 

-       de dominatie (lider); 

-       de provocare (urmaritorii agresivi); 

-       de urmarire pasnica; 

-       de servire a niselor de piata 

                                                         

 

Tema 4. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR ÎN MICRO ŞI MACRO MEDIU 

 



Plan: 

Evaluarea necesităţii de informaţii de marketing corporativ şi de evenimente.  

Elaborarea informaţiilor de marketing corporativ şi de evenimente.  

Analiza informaţiei de marketing corporativ şi de evenimente. 

 

4.1. Evaluarea necesităţii de informaţii de marketing corporativ şi de evenimente.  

Initierea si dezvoltarea unei afaceri implica trei factori de baza: capital, munca si 

informatie. Capitalul inseamna bani, echipamente si resurse materiale pentru faza de inceput. 

Cand nu ai bani destui, poti sa imprumuti sau sa atragi actionari, asociindu-te cu detinatorii de 

capital. Munca inseamna timp. Cand nu ai timp destul, cumperi timpul altora, adica angajezi 

resurse umane. Informatia inseamna cunostinte, experienta, date si idei asupra oportunitatilor de 

afaceri. Este resursa cea mai complexa si mai greu de controlat. Fara informatie, banii si munca 

isi pierd eficacitatea si puterea. 

Istoria comerciala a lumii aduce do certe ca oamenii de afaceri nu s-au multumit sa 

gestioneze doar banii, bunurile si oamenii. intr-un fel sau altul, marile afaceri au exploatat 

informatia ca pe o resursa de prima mana, alaturi de capital si munca. 

Marketingul a focalizat atentia asupra informatiei. Programele si strategiile de marketing 

determina intreprinderea moderna sa manifeste o permanenta „foame" de informatii prind 

evolutia mediului sau intern si extern. in ansamblul informatiilor de care are nevoie, cele care 

privesc piata, consumatorii si concurenta sunt decisive. Pentru a obtine informatiile, 

intreprinderea moderna are nevoie de un Sistem Informational de Marketing (SIM). Corpul de 

informatii furnizat de SIM trebuie sa descrie mediul natural, economic, politic, juridic, 

demografic, cultural, tehnologic si concurential in care actioneaza firma si diziile, filialele, 

sucursalele sau retelele sale de distributie. SIM trebuie sa defineasca si sa descrie clientii, fie ca 

sunt consumatori, fie ca sunt utilizatori industriali, trebuie sa descrie concurenta, sistemul 

bancar, administratia publica, grupurile de interese, mass-media, opinia publica, intermediarii, 

furnizorii, produsele, serciile si orice alti factori cu impact asupra pietei. 

Astazi, in plina era a Internetului si a magistralelor informationale, multi manageri sunt 

nemultumiti de cantitatea si calitatea informatiilor necesare pentru decizii. intre deficientele pe 

care le acuza, mentionam: 

•informatia soseste prea tarziu; 

•multa informatie inutila, nesemnificativa si redundanta; 

•putina informatie corecta si precisa; 

•secretomanie; 



• puternica dezvoltare a „serciilor secrete" de marketing, pe calea scurgerii si a furtului de 

informatie, folosita ca sursa de putere, santaj si concurenta neloiala. 

Toate acestea exista in ciuda remarcabilului progres al echipamentelor si al tehnicilor de 

culegere si tratare a informatiei de afaceri. „Trasul cu urechea", „pritul prin gaura cheii", 

computerul, copiatorul, telefonul, faxul, microfilmul, caseta deo, discheta, compact-discul, 

audiozualul, teletextul, presa scrisa, bazele de date, sistemele expert, multimedia, Internetul, 

catalogul, brosura, pliantul si prospectul sunt instrumente si metode ce faciliteaza, dar si 

complica realizarea unui SIM sigur si eficace. in orice caz, intreprinderea moderna este obligata 

sa se preocupe metodic si competent de gestiunea informatiei comerciale. Pentru cele mai multe 

intreprinderi, primii pasi in aceasta directie sunt facuti odata cu crearea timentelor de studii de 

piata si cercetare de marketing. 

Cunoasterea si anticiparea mutatiilor care au loc in mediul ambiant al intreprinderii, si 

indeosebi pe piata unde aceasta isi desface sau urmeaza a-si lansa produsele, este de neconceput 

fara un flux continuu si sistematic de informatii organizate intr-o conceptie unitara, moderna, 

care sa asigure coordonarea si subordonarea lor aceluiasi scop final: satisfacerea cerintelor 

actuale si de perspectiva ale consumatorilor. 

Orice neconcordanta cu cerintele pietei implica rabaturi de preturi si tarife, cheltuieli 

suplimentare de atregere si servire a clintilor , ceea ce afecteaza in mod simtitor eficienta 

operatiunilor economice. 

Conceptul, rolul si elementele caracteristice ale informatiei de marketing 

In activitatea de marketing un rol deosebit revine realizarii sistemului informational 

de marketing care, concentrand rezultatele prospectiunilor efectuate in cadrul pietei, precum si 

informatia curenta statistica si contabila din fiecare unitate, poate sa faciliteze optimizarea 

intregii activitati economice. 

Sistemul informational de marketing constituie o componenta inseparabila a conducerii 

stiintifice a activitatii economice si a fundamentarii prin prognoze a viitorului si presupune o 

asemenea structurare organizatorica, care sa fie capabila sa asigure identificarea, analiza si 

previzionarea cerintelor beneficiarilor sau a diferitilor intermediari, pentru produse sau diverse 

servicii, chiar inainte ca acestea sa fie oferite spre difuzare, precum si evidentierea posibilitatilor 

de actionare asupra acestor cerinte. 

Sistemul informational de marketing poate fi deci definit, ca un ansamblu de fluxuri si 

circuite informationale organizate intr-o conceptie unitara, utilizand metode, proceduri, resurse 

materiale si umane care sa actioneze in vederea selectarii, inregistrarii, prelucrarii, stocarii si 

transmiterii datelor si a informatiilor destinate sa serveasca ca baza pentru activitatea de decizie 

in domeniile specifice de marketing. 



Pornind chiar de la definitia data mai sus, putem considera urmatoarele elemente ca fiind 

caracteristice unui sistem informational de marketing : 

- data - o descriere prin cuvinte si/sau numerica a unui fenomen, a unei actiuni din cadrul 

organizatiei sau din mediul inconjurator ei; 

- informatia - data cu caracter de utilitate si noutate; 

Multimea informatiilor este sensibil mai mica decat multimea datelor de care dispune la 

un moment dat o organizatie; in procesul decizional de marketing sunt utilizate de regula 

informatiile. 

- flux informational - ansamblul de informatii (decizii) care circula intre diferitele “noduri 

ale retelei de comunicatie”, intre emitent si beneficiari; 

- circuitul informational - drumul parcurs de fluxul informational, mijlocul de vehiculare 

al acestuia; intr-o organizatie economico-sociala, circuitul informational deriva din modul de 

organizare si functionare ale procesului decizional, fiind conditionat de scopul informatiilor 

vehiculate, natura relatiilor dintre factorii emitatori si receptori, viteza de prelucrare a 

informatiilor etc. 

Rationalizarea circuitelor informationale constituie un element important al oricarei 

actiuni de imbunatatire a sistemului informational de marketing. 

- procedura informationala - ansamblul operatiunilor executate in scopul solutionarii unei 

probleme date; stabileste tipul de informatii necesare, mijloacele de culegere, prelucrare si 

transmitere a informatiilor precum si ordinea, modalitatile si mijloacele de efectuare a 

prelucrarilor propriu-zise; 

- mijloacele de tratare a informatiilor - ansamblul de echipamente si instrumente necesare 

prelucrarii informatiilor (incepand cu documentele de culegere a datelor primare pana la 

echipamentele electronice de varf). 

In acest sens, componentele principale ale unui sistem informational de marketingsi 

pozitia acestor componente fata de mediul intern, extern si raporturilor dintre ele sunt prezentate 

in figura. In cazul in care metodele, procedurile si mijloacele utilizate in cercetare de marketing 

sunt cu preponderenta automatizate, acestea formeaza subsistemul informaticcomponent 

al sistemului informational de marketing. 

Din punct de vedere informational , nivelul de dezvoltare al unui sistem de 

marketingpoate fi apreciat si dupa complexitatea si ponderea subsistemului informatic in cadrul 

sistemului informational de marketing. 

Astfel, un grad inalt de complexitate a subsistemului informatic contribuie substantial , in 

masura in care este utilizat eficient, la cresterea performantelor sistemului informational de 

marketing furnizand informatii destinate cunoasterii mediului in care isi desfasoara activitatea 



intreprinderea, fapt ce permite identificarea oportunitatilor, evaluarea alternativelor actiunilor de 

marketing si a efectelor acestora. 

 

Fig. 4.1. Clasificarea infomatiilor dupa surse de provenienta 

O alta componenta a sistemului informational de marketing o constituie prelucarea 

datelor si transformarea acestora in informatii utile pregatirii deciziei, care are ca rol 

directionarea procesului tehnologic al prelucrarii informatiilor si fluxul acestora, in asa fel incat 

toate calculele si analizele efectuate prin intermediul modelelor inventariate de catre banca de 

programe sa duca la formularea unor cocnluzii operative, in  forma sugerata de catre 

responsabilul de decizie. In legatura cu aceasta componenta a sistemului, se subliniaza faptul ca 

baza informationala a procesului de conducere este cu atat mai buna cu cat prelucrarea datelor se 

face mai in profunzime , obtinand din acelasi volum de date prelucrate, un volum mai mare de 

informatii complexe si diversificate, care pot contura o imagine mai completa a fenomenului 

urmarit. Se acorda, de asemenea, o atentie deosebita selectiei informatiilor in scopul asigurarii 

corespondentei necesare intre nevoile reale de informare la fiecare nivel ierarhic si informatia 

prelucrata ce se furnizeaza. Marketingul relational (MR) - un mod de gandire si actiune specific 

managementului marketingului 

-Nou mod de abordare a raporturilor dintre partile implicate in relatiile de schimb; o noua 

paradigma a gandirii de marketing; o etapa noua, superioara, in lupta pentru reusita in afaceri; 

componenta strategica a sistemului decizional de marketing; sursa majora de creare a avantajului 

competitiv 



-Semnificatii ale marketingului relational (in viziunea: Asociatiei Americane de Marketing, a 

lui C. Gronroos, G. Gummessson, M. Cristopher, Ph. Kotler s.a.) 

- Complexitatea relatiilor organizatiei in marketingul relational: cei „30R”; cele cinci tipuri 

de relatii de piata (cu clientii) evidentiate de Ph. Kotler (elementare, de reactie, de 

raspundere, ofensive, de cooperare) 

-Tratarea MR ca suma de relatii, retele si interactiuni - semnificatia fiecarei componente 

- Obiectul esential, final al tuturor demersurilor specifice MR: asigurarea unor relatii cat mai 

bune cu cumparatorii si - pe aceasta baza - fidelizarea lor, intr-o proportie cat mai ridicata 

- MLM (Multi Level Marketing) - tehnica (sistem) de convertire a consumatorilor in agenti 

promotori ai ofertei intreprinderii 

-Elemente de diferentiere a MR fata de marketingul tranzactional (vizand obiectul 

concentrarii, orientarea, scala de abordare in timp, gradul angajarii privind serviciile fata 

de client, amploarea contractului cu clientii, apartenenta responsabilitatii pentru calitate) 

 

 

4.2 Capitalul relational al intreprinderii - determinanta majora a crearii avantajului 

competitiv 

-       Semnificatia si importanta capitalului relational; reflectare a importantei actuale a 

trecerii la o perspectiva a interdependentei si cooperarii mutuale a intreprinderii cu 

diversii parteneri de afaceri, in scopul furnizarii unui optim de valoare clientilor vizati; 

inscrierea sa in cadrul „activelor intangibile” (avand drept cel mai important activ 

clientii intreprinderii) 

-       Relatiile cu furnizorii si intermediarii - premisa a asigurarii valorii pentru cumparatori 

-       Relatiile organizatiei cu angajatii - sursa majora de capital competitiv; piata angajatilor 

-       Clientii - cel mai important activ capitalizat al organizatiei contemporane 

-       Vizeaza, potrivit lui Ph. Kotler, ansamblul de cunostinte, experienta si increderea de 

care se bucura intreprinderea in raport cu clientii, angajatii, furnizorii si partenerii de 

distributie 

4.3 Managementul relatiilor cu clientii (MRC) - imperativ al intreprinderii contemporane 



-       Esenta MRC: o buna gestionare a relatiilor cu clientii, in sensul crearii pentru acestia a 

unui mediu placut de afaceri, a cresterii gradului de satisfactie a acestora in vederea 

fidelizarii lor, pe baza aplicarii tehnologiei informatiei (in vederea asigurarii unor baze de 

date relevante despre clienti) 

-       MRC reflecta, astfel, o practica in afaceri concentrata asupra clientilor si derulata in 

mod coordonat 

-       Nivelurile de abordare a MRC: strategic, operational si analitic 

-       In esenta, MRC constituie nucleul strategiei in afaceri care integreaza procesele si 

functiile interne cu retelele externe pentru a crea si furniza valoare cumparatorilor-tinta, 

cu obtinerea unui profit. El se bazeaza pe date de inalta calitate despre clienti, disponibile 

cu ajutorul tehnologiei informatiei (IT) 

4.4 Lantul valorii MRC 

-       Semnificatia lantului de valori (conform lui Michael Porter): un principal intrument de 

identificare a posibilitatilor de a crea mai multa valoare pentru clienti, rezultata prin 

prisma capacitatii generale a produsului (si a serviciilor aferente) de a le satisface nevoile 

-       Gruparea celor noua activitati creatoare de valoare (identificate de Michael Porter) in: 

a)     activitati primare/principale (vizand logistica interna - aprovizionarea, productia, 

logistica externa - expedierea; marketing si vanzari - comercializarea, serviciile ce 

insotesc produsul 

b)     activitatile de sustinere: infrastructura intreprinderii, gestiunea resurselor umane, 

dezvoltarea tehnologica, aprovizionarea 

-       Practic, lantul valorii MRC exprima un proces pentru dezvoltarea si implementarea 

MRC 

-       Cele cinci etape esentiale ale procesului lantului valorii MRC evidentiate de (Francis 

Buttle[1]) - analiza portofoliului de clienti (in detaliu: Adascalitei, V., Introducere in 

marketing relational, pag. 45-46) 

-       Semnificatia valorii pentru cumparatori - perceptia de catre acestia a echilibrului dintre 

beneficiile primite si sacrificiile facute pentru a le lua cunostinta) si a tipologiei valorilor 

respective: 

a)     economice, vizand satisfacerea nevoilor economice la costuri de tranzactie 

scazute; 

b)     sociale, vizand satisfactie prin relatii cu ofertantul 

-       De retinut si structura mai larga, in cicnci tipuri de valoare: functionale, sociale, 

emotionale, epistemice si conditionale 

http://www.rasfoiesc.com/business/marketing/MANAGEMENTUL-MARKETINGULUI-Sup94.php#_ftn1


-       Mijloacele folosite in demersul specific markeingului relational spre a crea valoare 

pentru cumparatori sunt sintetizate in cadrul componentelor mixului de marketing: 

produsul, pretul, distributia si promovarea (De retinut cu referire la aceasta ultima 

componenta, cele trei procese recente care au determinat sporirea puterii de comunicare 

pentru a crea valoare pentru cumparatori, deintermediatizarea, personalizarea si 

interactivitatea) 

4.5 Strategii specifice marketingului relational de creare a valorii pentru client 

a)      Strategia adaugarii unor avantaje financiare: reduceri de preturi/tarife, facilitati de 

servire a cumparatorilor fideli, garantii de restituire a contravalorii cumparaturilor in 

cazul unor insatisfactii dupa achizitionarea marfurilor; 

b)     Strategia adaugarii unor avantaje sociale la cele financiare: implicarea personalului 

intreprinderii la intarirea legaturilor pe plan social cu clientii, prin cunoasterea nevoilor si 

a dorintelor individuale ale acestora, precum si - ulterior - prin personalizarea si 

individualizarea propriilor produse si servicii; 

c)      Strategia adaugarii unor avantaje structurale la cele financiare si sociale: prin folosirea 

tehnologiei informationale pentru asigurarea unor legaturi directe, personalizate cu 

clientii. 

         Planul de marketing pentru relatiile cu clientii va constitui instrumentul sintetic de baza al 

demersului concret, specific acestei noi orientari a intreprinzatorilor. Alaturi de elementele 

general valabile, la intocmirea acestuia trebuie luate in considerare doua aspecte caracteristice 

marketingului relational: 

a)identificarea relatiilor esentiale in care isi propune sa se implice intreprinderea; 

b)estimarea costurilor, a veniturilor si a contributiei din profit datorate relatiilor directe cu 

clientii (respectiv profitabilitatea relatiilor) 

 Cultivarea unor relatii cat mai bune si trainice cu clientii si cu ceilalti parteneri de afaceri 

constituie generatorul unei dezvoltari economice cat mai sigure, durabile si profitabile a 

intreprinderii contemporane. 

În sensul cel mai larg, o bază de date (database) este o colecţie de date corelate din punct 

de vedere logic, care reflectă un anumit aspect al lumii reale şi este destinată unui anumit grup de 

utilizatori. O bază de date poate fi creată şi menţinută manual (de exemplu, fişele de evidenţă a 

cărţilor dintr-o bibliotecă, aşa cum erau folosite cu ani în urmă) sau computerizat, ceea ce 

reprezintă obiectul cursului de faţă. Un sistem de baze de date (database system) este un sistem 

computerizat de menţinere a evidenţei unei anumite activităţi. Termenul „Bază de Date”, la fel 

ca datele şi informaţiile, deşi este foarte utilizat, este înţeles prost de cele mai multe ori. 

 



Tema 5. MIXUL COMUNICAŢIILOR DE MARKETING CORPORATIV 

 

Plan: 

Comunicaţii de marketing corporativ integrate.  

Mediul dinamic în care se desfăşoară comunicaţiile.  

Identificarea auditoriului şi alegerea mijloacelor necesare de comunicaţii. 

               

5.1. Comunicaţii de marketing corporativ integrate.  

 

Desfasurarea unei activitati de marketing moderne presupune nu numai crearea unui 

produs bun, stabilirea unui pret atractiv si punerea marfii la dispozitia consumatorilor vizati. 

Firmele trebuie sa comunice cu clientii lor, iar ceea ce comunica ele nu trebuie sa fie rodul 

întâmplarii. 

Conceptul de comunicatie de marketing 

Comunicatia de marketing este un concept relativ nou, care apare în ultimele decenii ale 

secolului trecut, urmând evolutiei spectaculoase pe care a cunoscut-o marketingul în aceasta 

perioada. În aceste conditii, problemele comunicarii cu utilizatorii interni sau cu partenerii 

externi au devenit din ce în ce mai dificile, ceea ce a necesitat eforturi de cunoastere si informare 

reciproca mult mai complexe, mai variate. Însa nu este vorba de actiuni izolate. Tocmai 

conceptul de comunicatie reflecta preocuparile de a atenua natura uneori divergenta, alteori 

contradictorie a mesajelor emise de întreprindere si de a le încropi într-un sistem coerent, cu o 

tinta bine definita: ansamblul actorilor de pe piata ( consumatori, utilizatori, intermediari etc.). 

Existenta procesului de comunicatie depinde de stabilirea unei legaturi între partile 

implicate, comunicatia, conform Dictionarului explicativ al limbii române însemnând mijloc de 

comunicare între puncte diferite: legatura, contact sau sistem tehnic folosit pentru realizarea 

comunicatiei. 

Pe lânga explicatiile oferite de dictionare, exista definitii ale specialistilor care au studiat 

comunicatia, acestia încercând sa exprime cel mai bine sensul conceptului. 

Dincolo de controversele generate de definirea comunicarii, exista opinia unanima 

conform careia comunicatia este considerata a fi un proces (schimbul de informatii se realizeaza 

printr-o succesiune de fenomene, care au loc între emitator si receptor). Pentru a se realiza 

comunicarea este nevoie de utilizarea anumitor simboluri carora sa li se poata asocia o 

semnificatie. De asemenea comunicarea poate avea loc atât constient cât si inconstient (un gest 

involuntar poate trada un sentiment), dar de fiecare data comunicarea se realizeaza cu 



un scop anume. În cazul demersurilor comunicationale specifice marketingului se impune luarea 

în vedere  mai ales a organizatiilor în calitate de emitatori sau receptori de mesaje. 

Una dintre cele mai ilustrative si complete definitii ale comunicarii ii apartine lui John J. 

Burnett, care defineste comunicarea ca fiind un  "proces prin care doua sau mai multe persoane 

încearca, prin utilizarea unor simboluri, sa exercite o influenta constienta sau inconstienta asupra 

altora, cu scopul de a-si satisface propriile interese". În aceasta definitie se omite faptul ca poate 

exista comunicare intrapersonala ( un individ poate fi atât emitator cât si receptor), precum si 

faptul ca procesul de comunicare poate antrena si organizatii nu doar persoane. 

Atât pentru indivizi, cât si pentru organizatii, comunicarea este o conditie necesara 

derularii în conditii normale a vietii de zi cu zi.Astazi, activitatea cotidiana este de neconceput 

fara fluxul continuu de mesaje care circula cu rapiditate de la un capat la altul al lumii. O 

asemenea stare de fapt a devenit posibila în urma progresului tehnologic înregistrat de omenire 

în secolul trecut. Specialistii vorbesc despre o revolutie a comunicatiilor , care a favorizat 

comunicarea sub toate aspectele ei. Înregistrând o evolutie de-a dreptul spectaculoasa în ultimele 

decenii, comunicarea este, astazi, un fenomen surprinzator prin varietatea si complexitatea 

formelor de manifestare. 

Continutul comunicatiei de marketing 

Datorita locului tot mai important pe care si l-a câstigat de-a lungul timpului, multi 

specialisti au studiat comunicatia de marketing, literatura de specialitate semnalând astazi 

existenta mai multor forme, clasificate fiecare dupa o serie de criterii specifice [3]. Cele mai 

importante criterii dupa care s-a facut o delimitare a formelor comunicarii sunt: 

· Dupa numarul si natura celor carora le este destinat mesajul: 

-comunicare intrapersonala, când receptorul mesajului este si emitatorul acestuia; 

-comunicare interpersonala, când receptorul este diferit de emitator; 

-comunicare intragrup, când comunicarea are loc între persoane din acelasi grup; 

-comunicare intergrup, când se realizeaza între persoane din grupuri diferite, între sisteme 

diferite; 

-comunicare în masa, când se emit mesaje catre un public larg. 

·Dupa natura simbolurilor utilizate: 

-comunicare verbala, când se utilizeaza limbajul ca forma de exprimare; 

-comunicare nonverbala, când se folosesc simboluri nonverbale ( gesturi, mimica, 

intonatie, etc.); 

·Dupa natura emitatorului: 

-comunicare personala, când are loc între indivizi, în nume propriu, de obicei; 

http://www.scritub.com/management/Lucrare-de-Licenta-ELABORAREA-11113121310.php#_ftn3


-comunicare organizationala, când initiatorul procesului de comunicare are în vedere 

realizarea unor obiective specifice organizatiei. 

 

În cadrul organizatiei pot fi identificate doua tipuri de retele de comunicatii: comunicatii 

manageriale si comunicatii de marketing. Comunicatia manageriala reprezinta transmiterea 

mesajelor care permit derularea proceselor de executie ale unei organizatii si constituie suportul 

realizarii functiei de coordonare. Comunicatia de marketing, în schimb, contribuie la realizarea 

obiectivelor de marketing ale organizatiei. 

Punctul de discutie cu privire la continutul comunicatiei de marketing îl reprezinta relatia 

dintre comunicatie si conceptul de promovare. 

Majoritatea specialistilor care si-au propus sa defineasca din punct de vedere conceptual 

promovarea au avut ca punct de reper etimologia cuvantului în sine. Termenul promovare are la 

origine latinescul promoveo, care înseamna a misca înainte, a face sa înainteze, a dezvolta, a 

progresa. 

Astfel, unii autori definesc promovarea ca fiind un program dirijat, ce include metode si 

tehnici de comunicare, realizat cu scopul de a prezenta compania si produsele sale 

consumatorilor potentiali; de a comunica atributele importante ale produselor, de a facilita 

vanzarea acestora si, astfel, de a contribui la maximizarea efortului pe termen lung. 

Pe aceeasi linie se înscrie si opinia unor specialisti americani, care apreciaza ca 

promovarea are rolul de a asigura comunicarea cu indivizi, grupuri sau organizatii, cu scopul de 



a facilita, direct sau indirect, efectuarea de schimburi prin informarea si convingerea uneia sau 

mai multor categorii de public sa accepte produsele organizatiei. De asemenea specialistii 

romani
 
considera ca promovarea reprezinta un ansamblu de activitati cu obiecte si mijloace de 

actiune extrem de variate, presupunand o informare atenta a consumatorilor potentiali si a 

intermediarilor, actiuni specifice de influentare a comportamentelor de cumparare si consum, de 

sprijinire a procesului de vanzare. 

  Unii autori considera ca promovarea si comunicatia reprezinta acelasi lucru, pe când 

altii sunt de parere ca între promovare si comunicatie exista o relatie ca de la parte la întreg. 

Având în vedere complexitatea fenomenului comunicatiei de marketing, egalitatea dintre cele 

doua concepte nu poate fi sustinuta cu argumente puternice. 

 

Întelegerea raportului dintre comunicatia de marketing si promovare necesita aducerea în 

discutie a complexitatii mijloacelor de actiune de care poate dispune comunicatia. Din punct de 

vedere al marketingului, exista numeroase modalitati prin care un anuntator poate comunica cu 

diferitele categorii de public vizate, promovarea fiind doar una dintre posibilitatile de actiune. 

Prin promovare întelegem preocuparea unei organizatii  de a emite mesaje convingatoare care 

sa actioneze, sub forma unor impulsuri, fie în sensul împingerii produsului, serviciului sau 

organizatiei catre consumator, fie în vederea  atragerii publicului tinta catre produs, serviciu 

sau organizatie; asemenea preocupari permit stabilirea unui contact optim între elementele care 

constituie obiectul promovarii si publicul vizat, conducand, în cele din urma, la dezvoltarea 

activitatii anuntatorului. În ceea ce priveste activitatea promotionala reprezinta un demers de 

natura comunicationala riguros planificat, realizat pe o perioada determinata de timp sub forma 

unor campanii în cadrul carora, cu ajutorul unor tehnici specifice ( publicitate, promovarea 

vanzarilor, relatiile publice si fortele de vanzare), se actioneaza în vederea realizarii unor 

obiective legate de notorietatea sau imaginea unui produs, serviciu sau organizatie, sau pentru 

stimularea publicului tinta de a adopta un anumit comportament, toate acestea cu scopul de a 

contribui la maximizarea profitului organizatiei pe termen scurt, mediu sau lung. 



 În afara activitatilor de natura promotionala, exista si o serie de alte elemente care 

reprezinta vectori comunicationali extrem de importanti pentru o organizatie, cum ar fi: marca, 

ambalajul, pretul unui produs, comportamentul personalului sau ambianta în care se încheie 

contractele. 

Deci, comunicatia de marketing se poate realiza prin doua moduri: comunicare 

promotionala (foloseste tehnici de comunicare cu caracter temporar ce se desfasoara în cadrul 

unor campanii) si comunicare continua ( include demersuri care asigura o comunicare 

neîntrerupta cu publicul vizat).           

 Comunicatia de marketing, fie ca este de natura promotionala sau continua poate fi 

delimitata în functie de doua criterii specifice: 

în functie de natura obiectivelor urmarite: 

-comunicatie comerciala: are ca obiectiv cresterea volumului vânzarilor produselor sau 

serviciilor 

-comunicatia corporativa: are ca obiectiv cresterea valorii corporative a organizatiei 

în functie de sfera de actiune: 

-comunicatie interna: vizeaza personalul organizatiei si colaboratorii externi 

-comunicatie externa: vizeaza consumatorii/clientii, furnizorii, distribuitorii, prescriptorii, 

opinia publica, etc. 

Atât pe plan teoretic, cât si  în activitatea practica, abordarea comunicatiei de marketing 

dintr-o perspectiva atât de cuprinzatoare determina specialistii sa opereze cu noi concepte: 

comunicatia globala de marketing si comunicatia integrata de marketing. 

Una dintre cele mai complete descrieri a continutului comunicatiei integrate de 

marketing apartine lui Terence A. Shimp. Potrivit  acestui autor, comunicatia integrata de 

marketing se refera la crearea si implementarea diferitelor programe de comunicare persuasiva 

cu clientii actuali si potentiali, astfel încat sa se exercite o influenta directa asupra 

comportamentului publicului tinta. 

Conceptul de comunicatie globala a aparut ca urmare a cresterii gradului de complexitate 

a sistemului comunicatiei de marketing a organizatiei. Odata  cu aparitia dimensiunii 

corporative, mesajele difuzate de organizatie au dobândit un continut tot mai variat. În acelasi 

timp a avut loc si o diversificare a publicului tinta, iar organizatia a trebuit sa-si îndrepte atentia 

spre destinatari cu caracteristici diferite, aflati pe pozitii diferite. 

Pentru a evita neconcordantele care pot aparea ca urmare a faptului ca organizatia este pe 

de o parte, atât initiatorul unui discurs comercial, cât si a unui discurs corporativ, iar pe de alta 

parte sursa unor mesaje orientate atât catre interior, cât si catre exterior, specialistii cauta sa 

coordoneze întreaga activitate comunicationala astfel încât sa se realizeze un demers coerent. 



Prin urmare, comunicatia globala de marketing se realizeaza prin eforturile unei 

organizatii care, dispunând de un anumit capital comunicational, urmareste sa-l valorifice în 

cadrul unor demersuri coerente, atât pe plan comercial, cât si pe plan corporativ, astfel încât sa 

fie favorizata atingerea obiectivelor prevazute în planurile de marketing ale   organizatiei
 
[11]. 

  Marketerii si-au dat seama ca, actionând într-un mediu tot mai competitiv, o marca nu se 

mai poate impune decât în conditiile în care întregul efort comunicational este foarte bine 

coordonat. Astfel, organizatiile cele mai evoluate din punct de vedere al întelegerii si aplicarii 

principiilor marketingului devin preocupate de integrarea actiunilor realizate cu ajutorul 

metodelor si tehnicilor de comunicare într-un demers coerent. Aceste preocupari au condus la 

aparitia unui nou concept, si anume comunicatia integrata de marketing. Alcatuirea unor 

programe comunicationale care sa includa decizii coerente cu privire la utilizarea metodelor si 

tehnicilor de comunicare reprezinta , în momentul de fata o tendinta majora în evolutia 

marketingului. 

Ca urmare a aparitiei interesului fata de corelarea actiunilor întreprinse cu ajutorul 

diferitelor tehnici de comunicare, conceptul de comunicatie integrata de marketing este prezent 

din ce în ce mai frecvent în literatura de specialitate. Comunicatia integrata de marketing are 

rolul de a asigura coerenta demersurilor comunicationale ale anuntatorului, astfel încât sa se 

obtina o eficienta cât mai ridicata. Perfecta coordonare a actiunilor care au la baza gama de 

metode si tehnici de comunicare permite construirea unei imagini a marcii puternica si durabila. 

În concluzie, comunicatia de marketing are în momentul de fata un continut extrem de 

complex, atât din punct de vedere al obiectivelor vizate si al sferei de actiune, cât si din punct de 

vedere al metodelor si tehnicilor specifice. 

În prezent, numerosi specialisti sunt de parere ca, pentru organizatia mileniului trei, 

comunicatia de marketing va reprezenta singura modalitate de afirmare si de sustinere a 

avantajului competitiv. 

Sistemul de comunicatie al organizatiei 

Sistemul de comunicatie al organizatiei moderne implica utilizarea, pe de o parte, a unor 

forme variate de informare si    stimulare a consumatorilor, menite sa prezinte organizatia, 

produsele si serviciile sale, dar si sa provoace o serie de modificari favorabile în mentalitatea si 

obiceiurile de consum ale acestora;pe de alta parte, presupune stabilirea unei comunicatii 

efective cu proprii ei salariati, cu actionarii si furnizorii sai, cu mediile financiare si cele ale 

puterii publice, etc. Se poate deci aprecia ca pluralitatea mediului în care organizatia actioneaza 

determina coordonatele si parametrii sistemului sau de comunicatie, în cadrul caruia îsi va 

desfasura activitatea promotionala. 
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Prin politica de comunicatie si mijloacele care o concretizeaza, întreprinderea urmareste o 

difuzare cât mai ampla a unor informatii despre activitatea, produsele si serviciile sale, dar si 

receptionarea modului în care acestea sunt primite si apreciate de destinatari. Privita din acest 

punct de vedere, întreprinderea se constituie intr-un sistem deschis spre mediul sau extern si, în 

acelasi timp, o sursa de mesaje al caror obiectiv principal vizeaza întarirea imaginii si 

prestigiului produselor si serviciilor sale pe piata pe care actioneaza. Pentru a realiza un 

asemenea obiectiv, întreprinderea trebuie sa asigure selectarea si armonizarea informatiilor pe 

care le difuzeaza, întrucât folosirea unor mijloace neadecvate sau necorelate de difuzare sau 

confruntarea cu informatiile firmelor concurente sau partenere pot da nastere unor situatii cu 

efecte negative pentru prestigiul si activitatea sa. Pentru ca acest demers sa aiba succes este 

necesara respectarea anumitor cerinte. Astfel este necesar ca orice sursa de comunicatie folosita 

sa fie destul de puternica pentru a putea determina o relatie de autoritate fata de publicul vizat, 

trebuie sa fie atragatoare, pentru a putea fi identificata în multimea surselor de comunicatie si, nu 

în ultimul rând, trebuie sa fie destul de credibila pentru a putea fi acceptara, mesajele puse în 

circulatie sa corespunda sistemului de valori ale destinatarului. 

Sistemul de comunicatie, prin  care întreprinderea pune în circulatie o idee, o informatie 

sau o atitudine, trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente [12]: 

-sursa de informatii, emitatorul. Este partea care transmite un masaj unei alte parti. 
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-codificarea. Reprezinta operatiunea de aranjare a mesajului sau ideii ce urmeaza a fi 

transmisa în simboluri, semne sau imagini 

- mesajul. Este constituit de ansamblul de cuvinte, imagini si simbolurile transmise de 

emitator. 

-mijlocul de transmitere. Cuprinde canalele de comunicare, suporturile prin care mesajul 

ajunge de la emitator la receptor. 

-decodificarea. Operatiunea prin care receptorul atribuie un înteles simbolurilor codificate 

de emitator. 

-receptorul sau destinatarul. Partea care primeste mesajul transmis de o alta parte. 

-raspunsul. Cuprinde reactiile pe care le are receptorul dupa expunerea lui la mesaj. 

-reactia inversa, feedback-ul. Reprezinta partea din raspuns pe care receptorul o 

retransmite emitatorului. 

-zgomotul sau elementul perturbator. Orice interferenta sau distorsiune neplanificata care 

poate surveni în timpul comunicarii si face ca receptorul sa primeasca un mesaj diferut de cel 

transmis de emitator. 

Experienta demonstreza ca eficienta procesului de comunicare desfasurata printr-un astfel 

de sistem depinde de modul în care emitatorul îsi cunoaste audienta si raspunsul acesteia, de 

felul în care codifica mesajul în functie de probabilitatea decodificarii mesajului de catre 

receptor, de transmiterea mesajului prin intermediul unor suporturi adaptate atât mesajului cât si 

destinatarului, ca si de asigurarea suporturilor de feedbackcare sa-i garanteze receptia mesajului. 

Un proces atât de complex precum comunicarea trebuie abordat, în mod necesar, într-o 

maniera sistemica. Fiecare act comunicational este o parte a unui sistem în care componentele 

interactioneaza, influentându-se reciproc.Chiar daca într-o analiza teoretica, fiecare componenta 

a sistemului poate fi pusa în discutie separat, din punct de vedere practic divizarea comunicarii 

are consecinte negative asupra întregii activitati a întreprinderii. 

Sistemul comunicatiilor de marketing al unei organizatii are doua compmnente 

principale, dupa cum am spus si mai sus: componenta comerciala si componenta corporativa. 

Componenta comerciala este cea care permite organizatiei sa gestioneze relatiile cu clientii 

actuali si potentiali, în vederea construirii imaginii sale comerciale. Componenta corporativa 

asigura mentinerea unor raporturi optime cu celelalte categorii de public cu care organizatia este 

interesata sa comunice în vederea obtinerii unei imagini globale favorabile. 

Întreprinderea se afla în centrul unui sistem de relatii extrem de complex alcatuit de 

publicul intern, apoi de categoriile de public cu care intra în contact: 

            - clienti; 

- furnizori; 



-distribuitori; 

-mediile financiare; 

-opinia publica; 

-puterea publica. 

În vederea realizarii obiectivelor propuse, organizatia întretine cu fiecare dintre aceste 

categorii o seama de raporturi, în relizarea carora comunicarea joaca un rol important. 

Totodata, în interiorul fiecarui grup, ca si între grupuri se stabilesc relatii implicând o 

comunicare de tip informal ce poate amplifica, în anumite conditii, în sens pozitiv sau negativ, 

mesajele emise de organizatie. Clientii, furnizorii, distribuitorii, actionarii, etc. sunt adevarate 

relee comunicationale, sumându-si, adesea involuntar, rolul de a transmite si chiar de a amplifica 

mesajele receptionate în legatura cu organizatia. 

Referitor la mesajele care circula în cadrul sistemului comunicatiilor de marketing se 

impune o precizare, si anume ca, în functie de modul în care au fost emise, ele sunt de doua 

feluri: formale si informale. Fiecare tip de masaj corespunde unei retele de comunicatii specifice: 

mesajele formale circula în cadrul retelei de comunicatii formale, în timp ce mesajele informale 

sunt vehiculate în cadrul retelei de comunicatii informale. Comunicatia formala include 

ansamblul actiunilor organizate sub forma unor programe sau campanii si finantate prin bugete 

distincte, prevazute în planurile comunicationale. Comunicatia informala se desfasoara în mod 

natural, spontan, prin intermediul personalului, al distributiei, al opiniei publice etc. 

Ca urmare a faptului ca procesul de comunicare specific activitatii de marketing a 

întreprinderii se deruleaza în cadrul unui sistem atât de complex, mentinerea echilibrului acestui 

sistem devine o conditie de baza a comunicarii eficiente. O simpla deviere de la traiectoria 

normala a relatiilor cu unul dintre partenerii de dialog poate antrena deteriorarea raporturilor cu 

mediul în ansamblul sau si poate afecta serios imaginea globala a organizatiei. 



 

 

Semnificatia mixului de marketing 

-       Constituie componenta operativa a managementului marketingului 

-       Evidentiaza sistemul instrumentelor de marketing orientat obiectivului si adecvat 

strategiei 

-       Are in vedere orientarea activitatii de marketing a intreprinderii in functie de resursele 

sale interne si de conditiile pietei, prin combinarea intr-un tot unitar, coerent, sub forma 

de programe, a celor „4P” (elemente sau variabile endogene de actiune in exterior): 

produs, pret, plasare (distibutie), promovare (comunicarea promotionala) 

 

5.2. Mediul dinamic în care se desfăşoară comunicaţiile 

 

Initial comunicarea de marketing a fost conceptualizata ca reprezentand un mix format 

din patru elemente (publicitate, vanzari personale, promovarea vanzarilor si relatii publice) sau 

din mesaje specifice elaborate pentru a evoca anumite opinii, sentimente sau comportamente; 

comunicarea de marketing corespunde unei anumite situatii si face parte din mixul de marketing 

alaturi de produs, pret si distributie . Aceasta abordare este una simplista prin care practic se 

pune egal intre conceptul de "comunicare de marketing" si promovare. 



Insa comunicarea de marketing reprezinta un concept mai complex, care inglobeaza 

promovarea. Astfel, se apreciaza ca din punctul de vedere al continutului sau comunicarea de 

marketing are doua mari componente : 

1.Comunicarea promotionala - tehnici de comunicare promotionala  

-publicitatea 

-promovarea vanzarilor 

- relatiile publice 

- forta de vanzare 

- marketingul direct 

2.Comunicarea continua - tehnici de comunicare continua 

- marca 

- designul si ambalajul 

- arhitectonica si altele 

De-a lungul anilor sistemul de comunicatii de marketing a crescut in complexitate si tot 

mai multe companii au simtit nevoia unei viziuni strategice, de ansamblu, asupra proceselor prin 

care o organizatie comunica mesajele sale mediului de afaceri. Astfel, apare conceptul de 

comunicare globala in marketing care urmareste exact acest scop: organizatia sa valorifice 

potentialul comunicarii de marketing in cadrul unei strategii coerente (atat comercial cat si 

corporativ - brand/company awareness), strategie subordonata viziunii si obiectivelor generale de 

marketing. 

Indiferent de modul in care se definesc acesti termeni si relatiile dintre ei, este cert faptul 

ca pentru orice organizatie (profit sau non-profit) comunicarea si mixul comunicational sunt 

elemente cheie in activitatea de marketing. Deciziile la nivel de strategie de comunicare se iau in 

cadrul compartimentului de marketing la nivel de top management, dupa ce, in prealabil, au fost 

stabilite urmatoarele elemente: 

- Misiunea organizatiei. Ce este organizatia si cu ce se ocupa? Care sunt clientii si ce 

doresc ei de la organizatie? Care este viitorul si cum trebuie organizata echipa? 

- Obiectivele generale ale organizatiei. Care sunt scopurile pe termen mediu si lung? 

- Portofoliul de activitati. Care sunt bunurile si serviciile oferite pietei? 

- Strategiile globale si alocarea resurselor. Care este strategia globala a organizatiei 

(marketing strategic) si cum vor fi alocate resursele financiare si umane? 

Comunicarea de marketing vizeaza toate aceste elemente. Ea transmite pietei (desi de 

multe ori nu direct), misiunea intreprinderii, valorile sale, strategiile si "mentalitatea sau - intr-un 

cuvant o anumita imagine care trebuie sa diferentieze organizatia de competitorii sai in piata. 



In functie de aceasta imagine globala asociata organizatiei si de obiectivele generale si de 

marketing intr-un anumit moment al ciclului pietei si produselor, organizatia adopta strategii 

comunicationale comerciale, corporative sau mixte. 

Strategia de comunicatie comerciala este adoptata daca se doreste ca imaginea globala 

sa coincida cu imaginea comerciala a intreprinderii. Aceasta alternativa strategica este adoptata 

de obicei de companiile foarte puternice in piata care detin marci de prestigiu care sunt capabile 

sa sustina singure imaginea intregii companii. 

Strategia de comunicatie corporativa este favorita intreprinderilor care ofera bunuri 

si/sau servicii dificil de pozitionat in piata datorita faptului ca sunt greu de diferentiat de cele ale 

competitorilor. Este cazul serviciilor bancare, de exemplu - produsele bancare sunt practic 

identice si astfel ele sunt foarte dificil de pozitionat in piata. O strategie de comunicatie 

corporativa bine realizata poate face diferenta intre succes si esec pe piata (un exemplu de succes 

din domeniu din punctul de vedere al strategiei de comunicare de marketing este ING Bank). 

Strategia de comunicatie mixta este, bineinteles, data de actiunile concomitente pe cele 

doua planuri - comercial si corporativ. Este strategia preferata de marile companii multinationale 

care au bugete promotionale substantiale. 

Cele mai multe companii, daca ar fi sa ne referim cantitativ la actiunile comunicationale 

ale lor, adopta strategii comunicationale de tip comercial pentru a oferi mediului de afaceri 

imaginea lor comerciala. Astfel, ma voi opri in acest articol la acest tip de strategie 

comunicationala. 

Demersul strategic in cazul unei planificari a comunicatiei comerciale presupune: 

-analiza situatiei anuntatorului (organizatiei care comunica) 

-pozitionarea marcii 

-stabilirea obiectivelor comunicarii 

-definirea tintei demersului comunicational 

-alegerea axului comunicational 

-stabilirea mixului comunicational 

-elaborarea bugetului 

-controlul strategiei comunicationale si evaluarea efectelor sale 

Analiza situatiei anuntatorului se refera la adunarea de informatii asupra situatiei 

comerciale si de marketing a companiei care comunica, data de: piata, organizatia insesi (audit 

intern), produse/servicii si marci, concurenta, consumatorul/clientii, comunicarea anterioara, 

diagnosticul general. 

Pozitionarea marcii este un element cheie in intregul plan comunicational. Pe de o parte 

trebuie sa se aiba in vedere diferentierea de concurenta si pe de alta satisfacerea nevoilor 



consumatorilor (clientilor tinta). In functie de aceste doua coordonate majore, intreprinderea se 

poate pozitiona obiectiv (diferentiere prin atribute obiective precum calitatea produsului, 

caracteristici tehnice, garantii etc.), afectiv (diferentierea are la baza capacitatea produsului de a 

raspunde la nevoile afective ale consumatorilor) si simbolic (diferentierea se face prin asocierea 

marcii cu un anumit tip de consumatori – produse premium, de exemplu). 

Stabilirea obiectivelor comunicarii se face in functie de obiectivele de marketing si 

obiectivele generale ale intreprinderii. Obiectivele de marketing practic sunt transformate in 

scopuri bine definite specifice demersului comunicational, prin actiuni la nivel cognitiv, afectiv 

si conativ. 

Definirea tintei demersului comunicational este o alta etapa foarte importanta. Cum 

poti trage la tinta daca nu stii care este tinta sau "targetul"? Aceasta tinta difera in functie de 

obiectivele comunicarii, de produs/serviciu si de piata pe care actioneaza organizatia. Tinta 

comunicarii pot fi clientii companiei, organismele publice, partenerii de afaceri si/sau alte 

componente ale micromediului intreprinderii. 

Alegerea axului comunicational este practic "inima" procesului de comunicatie 

comerciala. Simplu spus, acest "ax comunicational" este o idee, un concept in jurul caruia este 

construit intreg mesajul transmis targetului. Mai este cunoscut si drept "unique selling position" 

(USP). Care este intreaga idee din spatele campaniei de comunicatie? 

Stabilirea mixului comunicational reprezinta implementarea propriu-zisa a strategiei de 

comunicatie corporativa. Este data de actiunile specifice de comunicare si de strategia 

mijloacelor de comunicare folosite. Ca exemplu este dat mixul comunicational pentru bunurile 

de larg consum si pentru produsele cu destinatie productiva de mai jos. 

Mixul comunicational pentru bunurile de larg consum si pentru produsele cu 

destinatie productiva 

Elaborarea bugetului este un pas care ne loveste de realitatea costurilor implementarii 

strategiei. Cat ne costa toate aceste actiuni? 

Controlul strategiei si evaluarea efectelor sale sunt elementele prin care compania 

beneficiaza de feedback din partea pietei si urmareste sa vada cat succes sau cat insucces au avut 

actiunile sale. 

Bineinteles toti acesti pasi sunt ganditi in detaliu si pentru un departament de marketing 

supraaglomerat de sarcini poate insemna o misiune prea grea si prea epuizanta. De aceea 

strategiile comunicationale de marketing (de orice natura) sunt externalizate prin incheierea de 

contracte cu agentii de publicitate si media care sunt specializate in aceste proiecte. Momentan 

este varianta preferata de cele mai multe companii multinationale si nu numai. 

-Locul si structura componentelor sale specifice (submixuri) 



-Necesitatea fundamentarii celor 4P ai ofertantului, respectiv a fixarii structurii mixului de 

marketing, pe baza analizei temeinice prealabile a celor „4C” ai cumparatorului, 

evidentiate de Robert Lauterborn: cererea, costurile, comoditatea si comunicarea 

-„Daca a analizat temeinic cei 4C pentru clientul vizat marketerului ii va veni mult mai usor 

sa-si fixeze cei 4P” (Ph. Kotler) 

- Specificitatea mixului marketingului serviciilor (alti 3P: personalul, proba - evidenta fizica 

si procesele) 

-Marketingul relational versus marketingul mix; relatia dintre cele doua noi dezvoltari 

specifice marketingului contemporan, stransele lor conexiuni. 

a)mixul de marketing trebuie sa reprezinte - prin componentele sale - suportul 

tactic in materializarea orientarii strategice specifica marketingului relational 

b)orientarea realtionala spre clienti se va inscrie ca o trasatura definitorie a mixului 

de marketing, de imbogatire a continutului sau uman, impunand introducerea 

unor noi practici in mixul de marketing 

-Mijloacele folosite in demersul specific marketingului relational spre a crea valoare pentru 

cumparatori sunt, practic, sintetizate in componentele mixului de marketing 

 

5.3. Identificarea auditoriului şi alegerea mijloacelor necesare de comunicaţii 

 

Instrumentarului ideatic si procedural utilizat de orice compartiment de specialitate din 

cadrul unei institutii publice sau private, cu accent pe metodologia de lucru a serviciului 

Comunicare. 

În acest sens, materialul va trata, pe rând: 

·Baza legala si activitatile subsecvente ale ANFP necesare în procesul de comunicare; 

·Elementele componente ale unui proces de comunicare; 

·Tipurile de comunicare utilizate la nivelul unei institutii sau organizatii; 

·Tipurile de public tinta cu care inter-relationeaza ANFP; 

·Obiectivele comunicarii interne si externe din ANFP (conform documentelor de profil). 

·Principalele mijloace de comunicare utilizate de ANFP; 

·Dificultatile întâmpinate în cadrul procesului de comunicare de catre serviciul de 

specialitate din cadrul ANFP; 

·Recomandari de îmbunatatire a procesului de comunicare interna si externa a ANFP; 

·Rolul specialistilor în comunicare (comunicatori) si a colaborarii departamentale în 

cadrul unei institutii sau organizatii; 

·Glosar cu termeni de specialitate utilizati într-un proces de comunicare. 



Utilitatea unui astfel de demers teoretic are la baza consideratia potrivita careia  procesul 

de comunicare nu trebuie privit ca responsabilitatea exclusiva a unui compartiment, ci ca un 

instrument pe care fiecare angajat din ANFP îl foloseste zilnic, în interactiunea cu ceilalti. 

În aceste conditii, am considerat ca este imperios ca tot personalul ANFP sa fie informat 

cu privire la pasii necesari în vederea stabilirii unei comunicari eficiente atât în interiorul 

institutiei, cât si în afara sa. 

Pe de alta parte, comunicarea, adesea ignorata ca importanta, este, potrivit specialistilor 

în domeniu, o functie a managementului. Un bun manager nu poate sa îsi legitimeze actiunile si 

deciziile fara a utiliza comunicarea ca instrument de persuadare a categoriilor cu care 

interactioneaza. 

În concluzie, cunoasterea metodologiei si etapelor comunicarii este esentiala în orice 

institutie, atât pentru construirea unui climat organizational motivant, cât si pentru stabilirea unei 

bune relationari cu diversele categorii de public-tinta cu care intra în contact institutia, prin 

natura activitatii sale. 

2. Baza programatica 

Comunicarea în ANFP are ca fundament urmatoarele documente programatice: 

Conform acestor linii directoare, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici îi revin o 

serie de responsabilitati, cum ar fi: 

-colaborarea cu organizatii si institutii nationale sau internationale pe profilul sau de 

activitate; 

-asigurarea transparentei în sistemul functiei publice; 

- dezbaterea actelor normative privind modificarea Statutului functionarilor publici si 

sistemul de salarizare a functionarilor publici din România; 

-diseminarea unor informatii privind cariera functionarilor publici în Uniunea Europeana; 

-realizarea si publicarea unor rapoarte anuale privind managementul functiei publice si al 

functionarilor publici sau monitorizarea aplicarii Codului de conduita al functionarilor publici; 

-organizarea de întâlniri periodice cu factorii de decizie în domeniul reformei functiei 

publice; 

- gestionarea eficienta si în timp real a solicitarilor, petitiilor si sesizarilor care vizeaza 

domeniul sau de activitate. 

 3. Factori ai procesului de comunicare 

Pentru întelegerea fenomenului comunicarii, este necesar de stiut ca procesul 

comunicational reprezinta un demers complex care presupune existenta mai multor factori 

implicati în actul comunicational. Specialistii în domeniu identifica urmatoarea schema a 

procesului de comunicare: 



Schema modelului fundamental al procesului de comunicare (J.J. Van 

Cuilenburg, O. Sholten si G.W Noomen) 

emitator        codare         canal         decodare            receptor          efect 

            

Emitatorul 

Reprezinta o persoana, un grup sau o organizatie, indiferent de dimensiunea, domeniul de 

activitate, pozitionare geografica sau politicile promovate, al carei rol este de a comunica un 

mesaj receptorului prin intermediul canalelor de comunicare. 

Receptorul (publicul) 

Reprezinta orice grup uman caracterizat prin atitudini si opinii comune, ca si prin 

continuitatea ideilor si valorilor sociale, constituind tinta mesajului transmis de emitator. 

Mesajul (semnal) 

Este constituit din una sau mai multe informatii pe care emitatorul le transmite, prin 

canalele de comunicare, publicului-receptor. 

Canal de comunicare 

Este mijlocul prin intermediul caruia un mesaj ajunge de la emitator la receptor si/sau 

invers (posta electronica, televiziunea, radioul etc.) 

Procesul de codare - decodare 

Se refera la modalitatea de emitere a unui mesaj catre receptor si modul în care informatia 

continuta în mesaj este perceputa de catre public. Este, deci, capacitatea partenerilor de a emite si 

recepta semnale într-un anumit cod, cunoscut de ambii parteneri (de mentionat faptul ca, în 

general, în orice proces de comunicare partenerii "joaca" pe rând rolul de emitator si receptor). 

Factorii perturbatori 

Se refera la acele elemente din mediul înconjurator (lumina, zgomot, umiditate, poluare 

etc) care pot determina decodarea mesajului în mod distorsionat de catre receptor. 

Feedback 

Este reactia receptorului fata de mesajul primit de la emitator, care poate fi manifesta sau 

intuitiva. 

Fiecare dintre membrii unei institutii poate fi zilnic emitator si receptor de informatie. De 

aceea, conduita si mesajele transmise de fiecare din noi sunt esentiale în formarea imaginii 

institutiei. 

4. Tipuri de comunicare 

Comunicarea unei institutii poate îmbraca doua aspecte: 



A.Comunicare interna reprezinta comunicarea în interiorul organizatiei. Aceasta se 

desfasoara pe patru paliere: 

q Comunicarea de sus în jos (verticala descendenta) 

- cuprinde fluxuri de informatii (mesaje) generate de managerii de la nivelurile cele mai 

înalte ale institutiei si adresate celor de la nivelurile inferioare. Ea se manifesta între manageri si 

subordonati si se concretizeaza prin decizii, instructiuni, proceduri, reglementari interne, norme, 

rapoarte etc. 

qComunicarea de jos în sus (verticala ascendenta) 

- se stabileste între conducere si subordonati, fiind caracterizata de fluxuri de informatii 

orientate "de jos în sus" în cadrul unei organizatii, pe verticala sistemului de management. Prin 

intermediul acestor canale de comunicare sunt furnizate informatii pentru control si 

fundamentare a deciziilor. 

q Comunicarea orizontala 

-   apare între persoane care ocupa pozitii situate la acelasi nivel ierarhic în sistemul de 

management, între care exista relatii organizatorice de cooperare. Acest tip de comunicare este 

necesar pentru coordonarea diverselor functii ale institutiei. 

q Comunicarea oblica 

- apare, de obicei între persoane ce ocupa posturi situate pe niveluri ierarhice diferite, fara 

ca între acestea sa existe relatii de autoritate de tip ierarhic. 

q Comunicarea în retea 

- în interiorul organizatiei se configureaza diverse grupuri, pe de o parte în raport cu 

structura firmei (departamentele), pe de alta parte în raport cu interesele indivizilor (grupuri 

informale). 

- tipurile de retele ce se pot forma la nivel organizational sunt: 

TIP DE REŢEA CARACTERISTICI 

Tip LANŢ ü      între persoane dispuse pe acelasi nivel ierarhic 

ü      distorsiunea mesajului datorata serialitatii fluxului 

informational 

Tip Y ü      doua persoane au acelasi statut, a treia are un statut diferit 

ü      feed-back rapid, eficient 

ü      numar redus de legaturi 

ü      exista un grad de centralizare 

Tip CERC ü      grad redus de interactiune a grupului- un membru comunica 

doar cu alti doi 

ü      feed-back dificil 

ü      organizare stabila, satisfactie mare 

Tip ROATĂ ü      model centralizat de comunicare în grup 

ü      dependenta mare de leader în luarea deciziei 

ü      structura stabila 



C

omunic

area în 

interiorul unei organizatii poate fiformala sau informala. Aceasta din urma are o importanta mai 

mare decât cealalta, dat fiind caracterul ei subiectiv si neierarhizat. Un bun manager trebuie sa 

stie sa utilizeze ambele tipuri de comunicare pentru a-si fundamenta deciziilor. 

B. Comunicare externareprezinta o forma a comunicarii destinata publicurilor-tinta 

din afara organizatiei (institutii publice, partide politice, sindicate, cetateni, mass media, 

ONG-uri, donori  etc) 

5. Tipuri de public tinta ale ANFP 

Publicul unei institutii sau organizatii poate fi: 

A. Intern- totalitatea personalului unei institutii; 

B. Extern- segmentele tinta carora li se adreseaza institutia, prin specificul activitatii ei.  

Dupa cum rezulta din obiectivele sale referitoare la comunicarea interna si externa, ANFP 

se adreseaza mai multor categorii de publicuri. Acestea sunt: 

A. Functionarii publici, prin: 

q       monitorizarea eficienta a aplicarii Legii nr.188/ 1999 si a legislatiei secundare, cu 

respectarea principiului transparentei în organizarea si dezvoltarea carierei în functia publica; 

q       planificarea carierei în functia publica pe baza planului de ocupare a functiilor 

publice, astfel încât sa fie asigurata respectarea principiilor egalitatii de sanse, competentei, 

competitiei, profesionalismului si a motivarii; 

q       crearea unor mecanisme de recompensare a performantelor personale individuale; 

q       asigurarea unui sistem unitar de salarizare a functionarilor publici, transparent, 

motivant si predictibil; 

q       perfectionarea pregatirii profesionale. 

B. Cetatenii, prin: 

q       instituirea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial 

în interesul cetatenilor; 

q       eficientizarea managementului functiei publice si al functionarilor publici, prin 

asigurarea continuitatii si celeritatii serviciului public; 

q       stabilirea si respectarea unor norme deontologice în raporturile dintre functionarii 

publici si cetateni. 

C. Autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale, prin: 

q       aplicarea coerenta si unitara a reglementarilor legale în domeniul functiei publice si 

functionarilor publici; 

Tip STEA ü      descentralizare si comunicare 

ü      implicare egala între membrii 

ü      feed-back rapid si eficient 

ü      viteza transmitere informatie mica 



q       instituirea unor mecanisme de comunicare inter-institutionala eficienta; 

q       coordonarea metodologica a compartimentelor de resurse umane din cadrul 

autoritatilor si institutiilor publice. 

6. Mijloacele de comunicare 

Exista doua tipuri de mijloace de comunicare utilizate la nivelul ANFP: cele scrise si cele 

orale. 

A.     COMUNICAREA ÎN SCRIS 

În redactarea unui mesaj trebuie urmata o secventialitate de etape, care consta în: 

q       Oportunitatea transmiterii mesajului; 

q       Definirea scopului mesajului; 

q       Adecvarea informatiilor la tipul de receptor caruia i se adreseaza; 

q       Structurarea ideilor; 

q       Ierarhizarea ideilor; 

q       Claritatea argumentatiei; 

q       Accesibilitatea informatiilor transmise; 

q       Corectitudinea informatiilor; 

q       Anticiparea reactiei receptorului. 

Tipurile de documente pe care le utilizeaza ANFP în comunicarea cu partenerii sai sunt: 

q       adrese 

q       scrisori oficiale 

q       puncte de vedere 

q       raspunsuri la petitii, plângeri, sesizari 

q       solicitari 

q       note informative 

q       rapoarte 

q       memorii 

 

 

 

 

q       emailuri. 

În privinta serviciului de comunicare din cadrul ANFP, tipul de public cu care acesta 

interactioneaza cel mai frecvent este presa. În acest sens, documentele care sunt redactate în 

cadrul procesului de comunicare cu presa sunt: 



a. Comunicatul de presa. Reprezinta o metoda activa de difuzare a informatiei, în 

format scris, simpla si eficace, cu ajutorul careia se transmite oficial presei o informatie despre 

institutie, cu scopul diseminarii unui mesaj catre publicul tinta. Comunicatul de presa: 

q       aduce la cunostinta mass-media producerea unui eveniment; 

q       înstiinteaza ca se va produce un eveniment în viitor; 

q       aduce informatii suplimentare despre un eveniment deja relatat în presa. 

b. Dreptul la replica. Reprezinta o reactie a institutiei fata de un punct de vedere 

vehiculat în presa, menit sa corecteze anumite informatii sau asertiuni care aduc prejudicii 

imaginii sale. 

c. Dosarul de presa. Reprezinta o modalitate conexa de transmitere a informatiilor catre 

mass-media, constând în detalii despre o institutie, un eveniment, o persoana, o activitate etc. 

Cuprinde informatii de fond, si nu de actualitate, menite sa-l ajute pe jurnalist sa 

înteleaga  specificul institutiei sau sa furnizeze informatii suplimentare despre aceasta. Se 

elaboreaza cu ocazia conferintelor si a calatoriilor de presa sau a unor evenimente speciale. 

B.    COMUNICAREA ORALĂ 

Comunicarea orala este cea mai eficienta metoda de comunicare, întrucât presupune un 

grad de interactiune mai mare între interlocutori. O buna comunicare orala implica o serie de 

conditii pe care trebuie sa le îndeplineasca  emitatorul si receptorul, cum ar fi: 

q       Buna cunoastere a subiectului care urmeaza a se discuta; 

q       Informarea si documentare prealabila; 

q       Buna cunoastere a domeniului de activitate al institutiei, precum si a normelor în 

vigoare; 

q       Atitudine cooperanta si binevoitoare; 

q       Buna-credinta si respect reciproc; 

q       Ascultare activa si oferirea de feed-back; 

q       Evitarea situatiilor consensuale si optiunea pentru consens; 

q       Solutii de tip win-win (mutual avantajoase). 

Formulele cele mai frecvent utilizate în comunicarea orala a ANFP sunt: 

q       convorbirea directa (fata în fata) 

q       convorbirea telefonica 

q       sedinta. 

q       atelierul de lucru 

q       masa rotunda 

q       seminarul 

q       conferinta 



q       întâlnirea la nivel înalt. 

În ceea ce priveste comunicarea cu presa, aceasta poate lua urmatoarele forme: 

 a. Briefingul se refera la un singur subiect, în scopul prezentarii  pe scurt a unor 

informatii sau de informare la zi privind activitati, proiecte în desfasurare, programe sau 

proceduri. Ca format, briefingul este de obicei o comunicare într-un singur sens, de la vorbitor 

spre auditoriu. Un briefing se organizeaza de obicei în cazul unor evenimente negative din 

evolutia institutiei, când exista riscul ca acestea sa fie gresit prezentate si interpretate în presa. 

b. Discursul reprezinta o modalitate de informare a publicului asupra rolului, misiunii si 

specificului institutiei. Este sustinut de catre conducatorul institutiei sau o persoana desemnata de 

acesta. 

c. Interviul este o forma pasiva de difuzare a informatiilor, în care se raspunde 

întrebarilor jurnalistului. El poate avea ca destinatii: 

q       presa scrisa; 

q       radio-ul; 

q       televiziunea. 

Interviurile se solicita cu scopul aprofundarii de catre presa a unor informatii primite cu 

ocazia unor comunicate de presa sau stiri. 

d. Conferinta de presa are ca scop: 

q       popularizarea sau aducerea la cunostinta publicului larg a unui eveniment care 

suscita interes; 

q       economisirea timpului, prin oferirea posibilitatii jurnalistilor de a adresa întrebari 

conducerii institutiei; 

q       furnizarea informatiilor despre un anumit proiect de mare anvergura mai multor 

mijloace de comunicare în masa, simultan. 

De regula, o conferinta de presa se organizeaza: 

q       atunci când organizatia se bucura de un prestigiu suficient pentru a atrage un numar 

reprezentativ de ziaristi; 

q       evenimentul este destul de important încât sa impuna o prezentare detaliata în fata 

presei; 

q       au survenit anumite modificari în structura sau activitatea organizatiei, care necesita 

clarificari în fata presei. 

7. Obiective ale comunicarii interne în ANFP 16116k1011q 

Dupa ce am identificat tipurile de comunicare care pot exista la nivelul unei institutii, este 

necesara o trecere în revista a obiectivelor pe care si le propune ANFP, în concordanta cu actele 

normative si programatice expuse în capitolele anterioare. 



Astfel, ANFP îsi propune urmatoarele obiective de comunicare interna: 

q       cresterea gradului de colaborare interdepartamentala; 

q       informarea eficienta a personalului ANFP despre activitatile, strategiile, proiectele 

si programele în care Agentia este parte; 

q       fluidizarea circulatiei informatiilor pe verticala si pe orizontala; 

q       eficientizarea timpilor de raspuns la solicitarile si sesizarile primite; 

q       responsabilizarea angajatilor cu privire la sarcinile care le revin; 

q       crearea unei identitati institutionale bine conturate în vederea mentinerii unui nivel 

ridicat de motivare si angajare a personalului. 

8. Obiective ale comunicarii externe ale ANFP 

În privinta comunicarii cu partenerii sai externi, ANFP urmareste: 

q       formarea si mentinerea unei imagini pozitive a institutiei pe palierul administrativ 

românesc; 

q       informarea corecta si constanta a partenerilor externi cu privire la activitatea 

Agentiei; 

q       îndeplinirea cu profesionalism a angajamentelor asumate; 

q       coordonarea metodologica a autoritatilor si institutiilor publice pe problemele 

relevante ale functiei publice; 

q       aplicarea coerenta si unitara a reglementarilor legale în domeniul functiei publice si 

functionarilor publici 

q       consultarea partenerilor de dialog social cu privire la actele normative de interes 

general privind functia publica si functionarii publici; 

q       construirea unor relatii de colaborare reciproc avantajoase. 

9. Dificultati/ riscuri ale procesului de comunicare interna si externa 

Comunicarea nu este un proces facil. Astfel, factorii implicati în procesul de comunicare 

pot întâmpina o serie de dificultati, legate atât de personalitatea diferita a interlocutorilor, cât si 

de nivelul lor de asteptari sau de procedurile de lucru laborioase. 

a. Comunicarea la nivelul ANFP întâmpina dificultati legate de: 

q       diferentele de personalitate si perceptie ale interlocutorilor; 

q       circuitul greoi al documentelor; 

q       numarul insuficient al angajatilor, în raport cu volumul de activitate; 

q       neconcordanta abordarilor în privinta solutionarii unor probleme; 

q       termenele strânse alocate solutionarii unor lucrari; 

q       ideile preconcepute si stereotipurile; 

q       insuficienta cunoastere a obiectivelor institutionale; 



q       insuficienta dezvoltare a spiritului de echipa; 

q       stratificarea intereselor, în dauna interesului comun. 

b. În comunicarea ANFP cu publicul, pot aparea blocaje legate de: 

 absenta unui birou dedicat lucrului cu publicul în cadrul ANFP; 

 lipsa unei politici de planificare a audientelor si optiunea pentru solutii ad-hoc; 

 procesare lenta a documentelor de raspuns la solicitarile publicului; 

 absenta unei instruiri adecvate a personalului ANFP în acest domeniu; 

 necunoasterea specificului activitatii institutiei de catre cetateni. 

Efectele acestei situatii sunt: 

 frustrare; 

 nemultumire; 

 formarea unei imagini negative a institutiei. 

c.  În comunicarea cu mass media pot aparea probleme cauzate de: 

 absenta unui purtator de cuvânt care sa îsi dedice întreaga activitate construirii 

imaginii institutionale; 

 disponibilitate limitata de cooperare din partea celorlalte departamente ale 

institutiei; 

 dificultatea mentinerii unor relatii cu presa din cauza caracterului putin 

spectaculos al informatiilor generate de institutie. 

d. În comunicarea cu alte institutii si autoritati, factorii de risc se refera la : 

 timpi de reactie lenti la nivelul institutiei; 

 termene nerealiste de solutionare din partea solicitantilor; 

 inexistenta unor persoane de contact la nivelul institutiilor sau autoritatilor publice 

cu care sa se mentina o legatura constanta si directa; 

 necunoasterea exacta a legislatiei si a instrumentelor de lucru ale Agentiei, în 

special de catre institutiile si autoritatile publice din administratia locala. 

10. Recomandari pentru îmbunatatirea comunicarii interne si externe a ANFP 

a. Comunicarea la nivelul ANFP 

 definitivarea identitatii institutionale; 

 cultivarea spiritului de echipa; 

 simplificarea procedurilor, în scopul dinamizarii circuitului informatiilor; 

 identificarea unor modalitati de motivare si atragerea în sistem a specialistilor; 

 organizarea unor cursuri de instruire adaptate nevoilor de instruire si specificului 

activitatii fiecarui compartiment; 

 decongestionarea timpului de lucru al functionarilor publici; 



 organizarea periodica a unor întâlniri colective pentru informarea conducerii si 

personalului ANFP asupra activitatii celorlalte compartimente din institutie. 

b. Comunicarea cu publicul (functionarii publici si cetatenii) 

 realizarea unor materiale informative cu privire la activitatea ANFP care sa fie 

diseminate publicului; 

 înfiintarea unui birou de relatii cu publicul; 

 achizitionarea unei centrale telefonice, care sa permita directionarea apelurilor 

catre persoanele abilitate din cadrul ANFP; 

 îmbunatatirea designului si structurii paginii web a ANFP; 

 promovarea unei atitudini corecte si amabile în relatiile cu cetateanul. 

c. Comunicarea cu mass-media 

 transmiterea constanta de informatii catre mass media, în scopul cunoasterii cât 

mai exacte a activitatii ANFP; 

 identificarea persoanelor de contact din institutiile de presa si cultivarea 

colaborarii cu acestea; 

 organizarea mai frecventa a unor conferinte de presa; 

 desemnarea unui purtator de cuvânt de catre conducerea ANFP; 

 îmbunatatirea designului si structurii paginii web a ANFP. 

d. Comunicarea cu alte institutii si autoritati publice 

 crearea unei baze de date cu persoane, denumite comunicatori, care sa reprezinte 

legatura dintre ANFP si institutia sau autoritatea publica respectiva; 

 realizarea de întruniri si consultari cu reprezentantii acestor institutii, în cadrul 

carora sa se exprime puncte de vedere si solutii pentru problemele de interes 

comun; 

 gestionarea în timp util si într-o maniera profesionista a solicitarilor din partea 

institutiilor si autoritatilor publice. 

 actualizarea constanta a paginii web a ANFP. 

11. Rolul comunicatorilor 

În cadrul unei institutii, comunicatorii sunt acele persoane desemnate sa inter-relationeze 

cu diversele categorii de publicuri tinta ale institutiei. Astfel, fiecare birou, serviciu sau 

departament poate avea o persoana cu atributii de comunicare cu petentii sau cu functionarii 

publici din interiorul sau din afara institutiei respective. 

În plus, la nivelul fiecarei institutii exista o structura care gestioneaza procesul de 

comunicare în ansamblul sau. Este vorba despre compartimentul de comunicare sau de relatii 

publice, care grupeaza de obicei specialisti ai procesului de comunicare. 



Rolul tuturor acestor persoane, denumite generic comunicatori, este unul extrem de 

complex. Acesta consta într-o serie de actiuni sau atitudini care genereaza în final imaginea 

institutiei respective. Astfel, comunicatorii: 

· Creeaza si consolideaza încrederea între membrii organizatiei; 

· Educa membrii organizatiei în sensul construirii unui climat organizational pozitiv; 

·Mediaza comunicarea si relatiile pe verticala si orizontala; 

·Faciliteaza solutionarea problemelor; 

· Sprijina articularea, reprezentarea si ajustarea intereselor personalului; 

·Se consulta cu managementul organizatiei pentru a stabili de comun acord obiectivele 

strategice de comunicare ale institutiei; 

·Investigheaza în permanenta perceptia publicurilor- tinta fata de politica institutiei; 

·Aleg mesajele potrivite în functie de publicurile vizate; 

· Selecteaza canalele de comunicare cele mai adecvate pentru receptarea optima a 

mesajelor (formale si informale); 

·Dovedesc pro-activitate în abordarea publicurilor- tinta (anticiparea unor reactii, prin 

prisma intereselor publicurilor tinta); 

·Apeleaza la factorii externi care pot veni în sprijinul mesajelor formulate - tactica third 

party endorsement, lobby-ul; 

·Propun conducerii institutiei ajustarea politicilor institutiei în functie de asteptarile si 

nevoile publicurilor tinta.  

Rezulta ca desemnarea comunicatorilor în cadrul unei institutii si stabilirea unei legaturi 

formalizate între comunicatorii de pe întreg palierul administrativ reprezinta, din punctul nostru 

de vedere, o conditie esentiala pentru buna functionare a oricarei institutii sau organizatii. 

12. Glosar al termenilor de specialitate 

COMUNICAREA - schimbul de informatii, idei si sentimente - reprezinta un proces 

interpersonal de transmitere si receptie de simboluri, asociate cu întelesuri. Comunicarea este 

fenomenul care permite crearea de legaturi de esenta informationala între oameni, între institutii 

si între institutii si oameni. 

COMUNICAREA INTERNĂ reprezinta schimbul de informatii între diferite niveluri 

ierarhice si în cadrul aceluiasi nivel, cu scopul de a asigura informarea în cadrul organizatiei, 

îndeplinirea obiectivelor si mentinerea standardelor de performanta. 

COMUNICAREA EXTERNĂ reprezinta schimbul de informatii dintre organizatie  si 

mediul exterior (institutii publice, partide politice, sindicate, cetateni, mass media, ONG-uri, 

donori etc). 



COMUNICAREA VERBALĂ este o forma de comunicare directa, cu caracter personal, 

în care perioada de gratie (intervalul dintre întrebare si raspuns) furnizeaza timpul necesar pentru 

a decide asupra ideilor ce se vor emite si pentru a lua decizii legate de mesaj. 

COMUNICAREA NON-VERBALĂ (kinetica) se refera la  gesturile, expresia fetei 

(mimica, zâmbetul, privirea), miscarea corpului (postura corpului si a membrelor), prezenta 

personala (vestimentatie, accesorii, parfum) a 

 celui care comunica si la efectele pe care le au acestea asupra interlocutorului. În 

comunicarea orala (directa, fata în fata), oamenii transmit mesaje si prin intermediul expresiilor 

faciale, modulatiilor vocii, gesturilor si a posturii corpului. 

CANALELE DE COMUNICARE reprezinta mediile prin care se transmit informatiile 

de la emitator la receptor. 

IMAGINEA ORGANIZAŢIONALĂ reprezinta sinteza modului în care institutia se 

percepe pe sine, precum si a modului în care aceasta este perceputa de diferitele categorii de 

publicuri cu care interactioneaza. O institutie publica trebuie sa se ocupe în egala masura de 

publicul sau intern, ca si de cel extern. 

IMAGINEA DORITĂ (WISH IMAGE) este imaginea pe care conducerea institutiei 

doreste sa o promoveze în interiorul si în exteriorul sau. Pe baza identificarii acesteia se 

formuleaza obiectivele de relatii publice, de realismul lor depinzând în mare masura succesul 

întregii activitati de relatii publice. 

MASS - MEDIA sunt mijloacele de comunicare în masa, considerate a fi formatoare de 

opinie: radioul, televiziunea, cinematograful, ziarele si revistele. Termenul mass-media identifica 

acele mijloace ale comunicarii bazate pe tehnologie, prin intermediul carora se construieste o 

punte între cel care comunica si cel care recepteaza. 

PUBLICUL ŢINTĂ  reprezinta acea categorie de beneficiari, bine delimitata, la care se 

raporteaza întreaga activitate a unei institutii. 

RELAŢIILE PUBLICE constituie efortul deliberat, sustinut si planificat de a stabili si a 

mentine întelegerea reciproca între o organizatie si publicul sau tinta. Relatiile publice sunt un 

mediator între o organizatie si publicul sau existent sau potential. Relatiile publice prelucreaza 

mesajul brut al organizatiei, potrivit asteptarilor si preferintelor publicului. 

RELAŢIILE CU PUBLICUL reprezinta  una dintre componentele relatiilor publice, 

care desemneaza interfata de relationare directa a unei institutii cu publicul sau (de exemplu, 

biroul de relatii cu publicul, secretariatul etc). 

STAKEHOLDERI reprezinta factorii implicati în activitatea specifica a institutiei ce pot 

influenta, prin feed-back, deciziile luate la nivelul acesteia. 

 



 

Identificarea auditoriului şi alegerea mijloacelor necesare de comunicaţii 

-       Noul context de manifestare a tentativelor de standardizare a variabilelor mixului de 

marketing, precum si de adaptare a lor la specificul consumatorilor din cadrul diferitelor 

zone ale spatiului comunitar. 

-       Ierarhizarea oportunitatilor pentru standardizarea variabilelor mixului de marketing 

(produs, pret, distributie, comunicare promotionala) 

 

Determinante ale standardizarii/adaptarii produsului pe piata unica europeana (P.U.E.) 

-       Criterii in functie de care un produs poate fi standardizat sau adaptat pe P.U.E.: 

obiceiurile de consum, reglementarile locale, existenta unei cereri specifice locale 

-       Ierarhizarea posibilitatilor de standardizare a componentelor definitorii ale produsului - 

corporale si acorporale 

-       Factorii esentiali de care depinde posibilitatea adaptarii caracteristicilor fizice ale 

produsului si masura in care acesta poate fi standardizat: obiceiurile de consum, 

vechimea relativa a produselor pe piata vizata (faza din ciclul de viata a produselor 

oferite), legislatia referitoare la conditiile de productie si comercializare, existenta si 

amploarea unei cereri specifice 

-       Semnificatii ale procedeelor specifice „standardizarii partiale”  si „diferentierii 

tardive” 

Determinante ale posibilitatilor de standardizare ale pretului pe P.U.E. 

-       Factori specifici de influenta a nivelului preturilor pe P.U.E.: legati de firma, specifici 

produsului,specifici pietei, legislativi s.a. 

-       Semnificatia indicelui „Big Mac” - ca mijloc de analiza a variatiei pretului si de 

adaptare la specificul local 

-       Strategii de alegere ale consumatorilor cand pretul este stiut dar calitatea nu este 

cunoscuta in totalitate: best value, price searching etc 

-       Migratia transfrontaliera a cererii, cauze, amploare 

-       „Bomba cu ceas a preturilor” - expresie a factorului de risc al existentei unor importante 

diferente de pret a produselor in cadrul tarilor membre ale Uniunii Europene 

-       Coridorul european de preturi 

Detalii in Adascalitei, V., Euromarketing, Editia a II-a revazuta si adaugita, Editura 

Uranus, Bucuresti, 2005, pag. 147-219 

Aspecte definitorii ale distributiei pe P.U.E. 

-       Rolul si amploarea distributiei in cadrul P.U.E. 



-       Masuri majore, inscrise in cadrul unei politici coerente, comune a transporturilor, pentru 

imbunatatirea circulatiei marfurilor in cadrul spatiului comunitar: finantarea prin bugetul 

comunitar a infrastructurilor pentru transport; tratarea pietei transporturilor ca pe o 

componenta esentiala a pietei interne; sprijinirea crearii unor retele transeuropene de 

transport; elaborarea unor „Planuri directoare” pentru dezvoltarea transporturilor, 

standardizarea intervalelor orare de sofat, admiterea cabotajului. 

-       Tendinte actuale in distributia marfurilor in cadrul Uniunii Europene: concentrarea, 

internationalizarea, ascensiunea distributiei pe internet 

-       Strategii de internationalizare a distributiei: globala standardizata (ex: Ikea); de adaptare 

(ex: Auchan, Carrefour); aliantelor (ex: Carrefour si Metro); de diversificare; de preluare 

a controlului partial sau total al simbolurilor straine 

-       Distributia inversa: implicarea obligatorie a participantilor la procesul distributiei din 

cadrul U.E. la procesul de recuperare si reciclare a ambalajelor si a deseurilor rezultate 

din consumul produselor comercializate 

Comunicarea promotionala intre standardizare si adaptare in cadrul P.U.E. 

-       Modalitati de realizare efectiva a comunicarii promotionale in cadrul spatiului 

comunitar: comunicarea directa, personala (prin fortele de vanzare si prin tehnicile 

specifice marketingului direct); comunicarea nepersonala, de masa (prin publicitate, 

relatii publice, tehnici de promovare a vanzarilor) si comunicarea prin 

eveniment(participarea la targuri, expozitii, saloane) 

-       Posibilitatea utilizarii unor noi mass-media (pe langa cele traditionale) pentru 

comunicarea promotionala: mijloacele de transport public, mediul exterior, internetul, 

telefonia mobila (celularele) 

-       Factori favorizanti ai procesului de standardizare a comunicarii promotionale in cadrul 

P.U.E. (agentiile de publicitate cu raza europeana, canalele de comunicatie internationale, 

progresul general in sfera tehnologiilor informationale) si de obstructionare a procesului 

respectiv (inexistenta unei politici comune care sa acopere toate componentele mixului 

promotional, diversitatea culturala, nivelul diferit de dezvoltare socio-economica in 

cadrul spatiului comunitar s.a.) 

-       Publicitatea - pilonul central al comunicarii promotionale contemporane in cadrul 

P.U.E. - legislatia comunitara in domeniu, premisa a standardizarii; directive comunitare 

vizand comunicarea promotionala prin mass-media (indeosebi la televiziune: Directiva 

„Televiziunea fara frontiere” s.a.) 



-       Tehnicile de promovare a vanzarilor - necesitatea cunoasterii restrictiilor si a 

legislatiei locale in vederea adaptarii la cerintele specifice diferitelor tari membre ale Uniunii 

Europene 

 Pentru analiza in structura a bazei de date pe segmente relativ omogene de cumparatori 

se poate apela la o serie de criterii (atribute) demografice, geografice sau psihografice (vizand 

stilul de viata si personalitatea) 

 

Tema 6. INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI E-BUSINESS 

 

Plan:  

Inteligența Artificială și aportul ei în crearea valorii.  

E-Business orientat spre creştere corporativă 

 

6.1. Inteligența Artificială și aportul ei în crearea valorii.  

 

Inteligența artificială este un termen tehnic provenit din limba engleză: Artificial 

Intelligence, prescurtat AI, care desemnează un domeniu de cercetare în cadrul informaticii. În 

vorbirea curentă este un produs rezultat în urma desfășurării acestei activități. 

Definiția cea mai acceptată a inteligenței artificiale a fost dată de John McCarthy în 1955: 

“o mașină care se comportă într-un mod care ar putea fi considerat inteligent, dacă ar fi vorba de 

un om”. Mai amplu, inteligența artificială vizează studiul și designul agenților inteligenți, 

sisteme care percep mediul înconjurător și maximizează șansele propriului succes prin 

comportament.  

O trăsătură des întâlnită a inteligenței artificiale este că sistemul respectiv este capabil să 

învețe, cu sau chiar fără ajutoare externe, cu scopul de a se îmbunătăți permanent. 

Problemele centrale ale cercetării în AI sunt rațiunea, cunoașterea, planificarea, procesul 

de învățare, prelucrarea limbajului natural (comunicare), percepția, precum și manipularea 

obiectelor fizice.  

Clasificare 

În informatică, în general, inteligența artificială e împărțită în două categorii: 

 inteligență artificială puternică (strong AI): prin aceasta se înțelege o inteligență 

artificială, de obicei bazată pe un computer, care chiar poate "gândi" și este "conștientă de sine". 



 inteligență artificială slabă (weak AI): o inteligență artificială care nu pretinde că poate 

gândi, putând însă rezolva o anumită clasă de probleme într-un mod mai mult sau mai puțin 

"inteligent", de exemplu cu ajutorul unui set de reguli. 

Progresul în crearea unei inteligențe artificiale puternice este mic. Aproape toate 

simulările inteligenței se bazează pe reguli și algoritmi obișnuiți, existând un progres doar în 

domeniul celei slabe (de exemplu la recunoașterea verbală și a scrisului, la traducerea 

automată dintr-o limbă în alta sau și la jocul de șah). 

Istoric 

La început, crearea și cercetarea inteligenței artificiale s-a desfășurat pe domeniul 

psihologiei, punându-se accent pe inteligența lingvistică, ca de exemplu la testul Turing. Acest 

test constă într-o conversație în limbaj uman natural cu o mașină (computer) care a fost 

programată special pentru acest test. Există un juriu uman care conversează cu acest computer, 

dar și cu un om, prin câte un canal pur text (fără ca ei să se vadă sau să se audă). În cazul în care 

juriul nu poate să-și dea seama care este computerul și care omul, atunci inteligența artificială 

(programul calculatorului) a trecut testul. 

Turing a prezis în 1950 că până în anul 2000 vor exista mașini (calculatoare) cu 10
9
 bytes 

(1 GB) de memorie care vor putea "păcăli" 30% din juriile umane într-un test de 5 minute. Însă, 

în timp ce pe de-o parte tehnologia chiar a depășit previziunile lui Turing, inteligența artificială 

este încă departe de a fi realizată. 

Noile previziuni ale experților se bazează pe așa-numita legea lui Moore ("numărul de 

tranzistori pe un circuit integrat se va dubla la fiecare 18 luni, prin urmare și puterea de calcul"), 

"lege" care s-a îndeplinit pentru ultimii 30 de ani destul de bine, și poate că va mai fi valabilă 

încă 5-10 ani. Pentru viitor se speră că noile tehnologii (cuantice, optice, holografice, 

nanotehnologiile ș.a.) vor permite menținerea creșterii exponențiale, astfel că în maximum 20 de 

ani computerele să depășească puterea de procesare a creierului uman (Singularitate 

tehnologică). Unul dintre principalii susținători ai acestei ipoteze, pe lângă Vernor Vinge, este 

cunoscutul expert Ray Kurzweil cu a sa celebră lege a întoarcerilor accelerate. Însă aceste 

considerații sunt în general de natură cantitativă, neglijând din păcate nenumăratele fațete 

calitative ale inteligenței umane naturale. 

  

Grafic exponențial: istoria supercomputerelor 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:PPTSuperComputersPRINT.jpg


  

Creșterea exponențială a puterii de calcul a computerelor 

O altă latură a inteligenței artificiale studiază animalele, și aici în special insectele, care 

sunt mai ușor de emulat de roboți. Totuși încă nu au putut fi create modele computaționale 

satisfăcătoare pentru simularea inteligenței animalelor. 

În 1961, John Lucas a argumentat în lucrarea sa “Minți, mașini și Gödel” că mintea unui 

matematician nu poate fi reprezentată printr-un algoritm, bazându-se pe teorema 

incompletitudinii a lui Gödel ("Nu există sisteme formale care să fie și consistente (= ne-

contradictorii), și complete."). 

Domenii de cercetare 

Cercetarea asupra inteligenței artificiale a început încă din anii 1950, fiind împărțită în: 

 cea clasică (sau simbolică); aceasta se ocupă cu manipularea simbolică a conceptelor 

abstracte, folosită azi în sistemele expert, și 

 cea conecționistă, exemplul cel mai cunoscut fiind “rețelele neuronale”. 

În anii 1980 s-a ajuns la concluzia că ambele abordări au limitări severe, cercetarea în 

acest domeniu fiind parțial abandonată din lipsa de finanțare. 

Principalele aplicații ale inteligenței artificiale sunt: 

 sistemele expert 

 sistemele și logica fuzzy 

 algoritmii genetici 

 rețelele neuronale 

 agenții inteligenți 

 sistemele inteligente hibride 

 vocea electronică sintetizată 

 recunoașterea automată a formelor (inclusiv a scrisului, a sunetelor și vorbitului), 

numită în engleză Pattern Recognition. 

Concluzii  

 In    urma    studiului  efectuat  asupra  problematicii    proceselor    de  invatare,  s-a 

conturat  necesitatea  considerarii  tuturor  teoriilor  (asociationista,  cognitivista  si  gestaltista)  

asupra  invatarii  in  contextul sistemelor inteligente de instruire. In acest sens,  se considera ca:  

  

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorema_incompletitudinii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorema_incompletitudinii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg


-  un  sistem  inteligent  de  instruire  trebuie  sa   antreneze studentul  in  vederea  

formarii  de  asociatii  referitoare   la deprinderile utile domeniului considerat (invatare 

asociativa);  

-  trebuie avuta in vedere prezentarea noilor cunostinte  sub  o forma   apropiate  de  

structurile ("hartile") cognitive ale studentului, acest fapt avind drept implicatie necesitatea 

construirii unei baze de cunostinte ale domeniului  de  invatat structurata conceptual cit mai 

"intuitiv";  

- studentul  trebuie atras  in procese de deductie/inductie de  noi cunostinte, de 

generalizare/specializare si abstractizare/concretizare a cunostintelor pe care le poseda;  

-  un  rol  deosebit revine intelegerii  si,  in  acest  context, furnizarii  unor  explicatii  cit  

mai  adecvate, care iau in considerare structurile cognitive preexistente in mintea studentului.  

 In  cadrul  lucrarii  s-au  precizat,  de  asemenea,  mai   multe argumente  in favoarea 

unei abordari bazate pe  cunostinte,  s-au delimitat trei mari categorii de cunostinte implicate: 

conostinte ale domeniului, modelul studentului si cunostinte pedagogice.  

 Intrand mai in detaliu, concluziile cele mai importante referitor la ITS care  se 

preconizeaza a fi  realizat sunt:  

 -  este   necesara considerarea  unor modele  de adancime,  care   sa includa   cunostinte 

de psihologie,  ale  studentului pentru a  avea ITS performante [Kas89];  

-  este  necesara integrarea  regimurilor de  functionare normala   a  unui   ITS   cu 

regimuri de achizitie a cunostintelor  si  invatare automata  care  sa  permita  dezvoltarea  bazelor  

de  cunostinte implicate. De  exemplu, un model initial al unui student ar  putea fi construit prin 

tehnici specifice achizitiei cunostintelor (de exemplu, metoda constructiilor personalizate). 

Analiza succeselor si  esecurilor unor sesiuni ar putea declansa  mecanisme   de invatare   

automata in vederea rafinarii  sau imbogatirii  bazei  de cunostinte  de pedagogie;  

-  este  necesara investigarea  unor  tehnici  de  integrare a reprezentarii  de  adincime  a  

cunostintelor care sa permita realizarea comunicarilor necesare atat in compararea  modelului 

studentului  cu expertul cat si realizarea unei interfatari cat mai prietenoase, a unui limbaj (in 

sens larg) comun intre student si sistem (aspect caruia i s-a dat o mai mica importanta in aceasta 

lucrare dar care este esential);  

-  se va acorda o atentie deosebita cunostintelor pedagogice;  in acest sens se considera 

utila realizarea unui sistem de rezolvare de probleme ierarhic, oportunist, care sa foloseasca 

mecanisme de tip "blackboard". 

 

 



6.2. Strategia corporativă reprezintă un plan general de diversificare a companiei. 

Strategia corporativă este elaborată de top managerii companiilor, a corporaţiilor, precum şi de 

funcţionarii publici principali (organe republicane, ministere, administrarea publică). Ea prevede 

interesele întregii corporaţii şi determină sferele de activitate. Necesitatea elaborării unor astfel 

de strategii, apare atunci când organizaţia se dezvoltă şi creează companii - fiice. În ea se includ 

acţiunile îndreptate spre întărirea poziţiilor în diferite sfere de activitate, precum şi abordările 

utilizate pentru gestionarea tuturor tipurilor de activitate ale întreprinderii. Strategia corporativă 

răspunde la două întrebări principale: ce sferă de activitate trebuie să realizeze fiecare 

întreprindere din corporaţie şi cum trebuie să fie distribuite resursele.  

Una dintre primele paradigme ale strategiei corporative a fost expusă de Glueck W.F., 

care lucra în etapa iniţială de dezvoltare a gestiunii strategice. El a propus următoarea clasificare 

a strategiilor corporative:  

· Strategia de creştere. Este aplicată atunci când corporaţia are drept scop extinderea 

volumului vânzărilor, lărgirea sortimentului de producţie fabricată, capacitatea de producţie - 

această creştere în echivalenţă procentuală trebuie să depăşească creşterea PIB şi a inflaţiei. 

Lărgirea activităţii de producţie poate să survină din contul dezvoltării interne a întreprinderii, 

fuziunea întreprinderilor sau achiziţionarea a noi linii de producere, dezvoltarea pieţei de 

desfacere, evoluţia produselor (lărgirea asortimentului). 

 · Strategia de stabilitate. Este aplicată de întreprinderile care sunt satisfăcute volumul de 

producţie existent (inclusiv cu dimensiunea pieţei de desfacere, volumul mărfurilor realizate 

etc.), iar gestiunea lor este orientată spre stabilitatea creşterii venitului echivalent cu creşterea 

PIB sau a inflaţiei din ţară. Companiile care se orientează spre stabilitate, de obicei, au poziţii 

constante pe piaţă şi eforturile maxime sunt orientate spre creşterea eficienţei în folosul 

acţionarilor săi.  

· Strategia de apărare. Este aplicată de companiile care nu pot fi puse în rândul 

companiilor de succes. De regulă, pentru realizarea acestor acţiuni, trebuie să treacă minim trei. 

Operativitatea este una din atributele succesului.  

· Strategia de combinare. Multe companii transnaţionale adoptă combinarea diferitor 

strategii cu corporaţiile sale sau cu subdiviziunile acestora. În corespundere cu situaţia existentă, 

la fiecare din ele se aplică cea mai potrivită strategie. Astfel de comportament este destul de 

progresiv, deoarece nu este necesară elaborarea unei strategii anumite, iar apoi adaptarea ei în 

toate sferele de activitate. Dar există şi unele neajunsuri inevitabile. Strategia de combinare nu 

permite elaborarea unui plan de acţiuni unic, care în consecinţă va îngreuna orientarea şi 

gestiunea întregii companii.  



Strategia corporativă este primul nivel. Ea cuprinde compania în întregime, 

comportamentul subdiviziunilor sau business – unităţilor combinarea cărora permite a o percepe 

ca un tot întreg. 

 

Fig 1. Tipurile şi nivelurile strategiei economice a societăţilor comerciale 

 

Transformari impuse de E-Business 

Afacerile electronice creeaza modalitati de maximizare a valorii pentru investitori prin 

transformarea completa a activitatii. Deoarece granitele dintre firme devin din ce in ce mai putin 

pronuntate, ele vor gasi cai de a lucra impreuna, ceea ce influenteaza fiecare dintre componentele 

de baza ale celorlalte. 

Expresia  „a veni in intampinarea pietei” nu va mai fi definita ca o modalitate a firmei de 

a intra pe piata. Mai mult, ea va caracteriza calea unui grup integrat de firme de a creea un set de 

valori in cascada, pentru a transforma piata intr-o retea a furnizorilor de valoare. 



Firmele care detin competenta de baza in domeniul managementului cunostintelor vor 

inregistra o crestere impresionanta in a treia etapa. Ele vor apela la parteneri de afaceri care 

desfasoara cel mai eficient procesele economice si la cele care construiesc si asigura retele de 

valoare pentru a transforma bazele economice si mecanismele de operare ale domeniului lor de 

activitate. 

Internet-ul va pune firmele traditionale in fata unei mari amenintari. In timp ce astfel de 

companii se vor gandi la directiile lor viitoare, intermediarii agili vor folosi Internet-ul pentru a 

se interpune intre firmele traditionale si clientii lor. Acesti intermediari pot sa-si inceapa abia 

acum activitatea, integrandu-se pe orizontala cu un lant valoric al unei organizatii pentru 

cresterea noilor oportunitati si/sau vor concura cu competitorii pentru a intra primii pe piata. 

Firmele constientizeaza ca este necesar sa-si orienteze eforturile spre a deveni bazate pe 

cunostinte (knowco) sau bazate pe obtinerea de produse fizice (physco). Termenul „orientate” 

este deosebit de important. Firmele know.co si cele phys.co ocupa locuri opuse in intregul 

sceptru al tipurilor de firme din noua economie. Majoritatea firmelor vor continua sa dispuna de 

capabilitati de realizare a strategiilor orientate atat spre cunostinte, cat si spre produse fizice. Dar 

in noua economie, investitiile vor fi redirectionate si plasate competitiv numai pentru o strategie 

sau alta. 

O firma orientata spre strategia know.co va lua in considerare externalizarea celei mai 

mari parti a capitalului sau productiv legat de procesele de productie, eliberand capitalul pentru 

concentrarea asupra acelor segmente din afacere care le diferentiaza pe piata. Firmele orientate 

know.co vor tinde sa se focalizeze spre construirea numelui de firma, detinerea relatiilor cu 

clientii finali de pe piata si investirea in competentele fundamentale bazate pe cunostinte, cum ar 

fi marketingul si dezvoltarea produsului sau serviciului. Ele vor deveni profesionalizate in 

gestiunea informatiilor despre clienti si furnizori si isi vor oferi principalele tehnologii pentru 

realizarea conexiunilor de pe piata consumatorului final, chiar facilitand sau agreand cunostintele 

despre clienti pentru alte firme. 

Firmele care doresc sa-si orienteze afacerea spre o strategie know.co se vor baza pe 

Internet pentru: 

·       a deveni mult mai apropiate fata de clienti, folosind colectiile de date si cautand sa 

dezvolte oferte unice pentru acestia; 

 

 

 

 

·       externalizarea segmentelor nonstrategice ale afacerii lor; 

·       gestiunea relatiilor cu partenerii de afaceri physco. 



Firmele orientate physco isi vor conduce strategiile de afaceri pentru a deveni cei mai 

buni furnizori de produse si servicii ale firmelor know.co, care detin relatiile cu clientii. In 

esenta, ele vor deveni centre de productie. Succesul lor se bazeaza pe viteza, calitate si modalitati 

de livrare. Acest tip de firme trebuie sa inteleaga ca vor servi organizatiile ce detin relatiile cu 

organizatorii finali si, de aceea, vor trebui sa-si formuleze si adapteze strategiile, procesele, 

sistemele si modul de organizare in mod corespunzator. Un important factor de succes pentru 

firmele physco il reprezinta abilitatea de a se lega electronic la firmele know.co pentru a 

planifica, gestiona si realiza tranzactiile economice la viteza electronica a noilor afaceri. 

Diferentierea lor pe piata se va realiza in functie de capacitatea de a oferi servicii de valoare 

firmelor know.co, de gestiunea eficienta a capitalului (cladiri, echipamente, instalatii) si de 

dezvoltarea celor mai eficiente practici. Majoritatea firmelor de azi se vor orienta catre strategiile 

physco. 

Intrand in noul mileniu, majoritatea firmelor se confrunta cu o dilema: Vor ramane 

physco? Vor incerca sa se transforme in knowco? Sau se vor diviza in doua sau mai multe parti, 

unele care sa continue orientarea physco, iar altele care sa devina knowco? Probabil, raspunsul 

va fi aflat in momentul in care piata isi va spune cuvantul. 

 

Factorii determinanti ai strategiei de marketing international 

Factorii determinanti ai strategiei de marketing international. Strategia de marketing 

international completeaza strategia internationala a firmei referitoare la pietele externe abordate 

de aceasta. Prin intermediul acesteia se orienteaza eforturile de marketing in plan international 

astfel incat firma sa isi atinga obiectivele. Strategia de marketing international arata directiile pe 

care firma trebuie sa le urmeze pentru a atrage cumparatorii straini si modul in care se vor folosi 

resursele de care firma dispune. 

Pentru ca firma sa poata sa fundamenteze o strategie de marketing  pentru pietele externe 

viabila, trebuie sa cunoasca si sa prevada evolutia factorilor determinanti ai strategie ce se impart 

in factori externi si factori interni. 

Factorii externi sunt cei ce exercita influente din afara firmei, este vorba de macromediu 

si de piata, in care firma identifica potentialele oportunitati si amenintari. Factorii externi ce 

determina strategia de marketing difera de la o piata la alta. Principalele diferente pe care firma 

le va avea in vedere, sunt : 

Diferentele de costuri intre piete. Aceste diferente apar ca urmare a nivelului salariilor, 

ratei inflatiei, costurilor energiei, nivelului taxelor si stau la baza diferentierii costurilor de 

productie  de la o piata la alta. Companiile ce actioneaza in plan international se indreapta catre 



tari in care ca urmare a costurilor  reduse devin principale baze de productie urmand ca productia 

obtinuta in tarile respective sa fie exportata pe piata mondiala. 

Fluctuatiile cursurilor de schimb. Acest factor in functie de sensul si amplitudinea 

modificarilor, poate duce la crearea sau reducerea avantajule de cost pe o piata. 

Politicile comerciale practicate de guvernele tarilor gazda. Guvernele tarilor gazda pot 

impune diferite niveluri de taxe si cote de import, pot reglementa preturile bunurilor importate. 

Firmele straine pot intalni in tarile vizate diferite reglementari referitoare la standardele tehnice 

obligatorii, certificate privind produsul, retragerea fondurilor din tara, cota minoritara sau 

majoritara a proprietarii ce trebuie detinuta de firmele autohtone. In unele tari, guvernele sustin 

firmele locale pentru a face concurenta firmelor straine, prin acordarea de subventii si oferirea de 

credite cu dobanda redusa. La polul opus, anumite guverne pentru a atrage investitorii straini, le 

ofera acestora diverse facilitati sub forma accesului privilegiat pe piata. 

Concurenta internationala. La nivel international concurenta ia forme diferite de la un 

sector la altul si de la o firma la alta. O prima forma de concurenta este cea multidomestica. 

Aceasta are loc pe o piata si este independenta de concurenta de pe alta piata. In acest caz, 

strategia de marketing a firmei este strans legata de piata pentru care a fost elaborata si nu poare 

fi  extinsa pe alta piata pe care firma respectiva este prezenta. Sectoarele in care exista 

concurenta multidomestica, sunt : asigurarile de viata, berea, cafea, cereale, alimente conservate 

etc. Cea de-a doua forma de concurenta, situata la polul opus, este concurenta globala. In cazul 

concurentei globale pietele sunt puternic legate intre ele, iar pozitia unei firme intr-un sector 

caracterizat de concurenta globala afecteaza pozitia acesteia de pe alte piete. Concurenta globala 

exista in sectoare cum sunt : automobilele, echipamentul de telecomunicatii, ceasuri, avioane etc. 

Factorii interni ce determina elaborarea strategiei sunt cei ce se afla in interiorul firmei. In 

aceasta categorie de factori se inscriu: punctele forte si cele slabe ale firmei, viziunea de 

marketing, gradul de instruire a personalului si ambitiile acestuia, calitatile si pregatirea echipei 

manageriale, avantajele competitive. 

Elaborarea strategiei de marketing international trebuie sa porneasca de la cunoasterea 

factorilor interni si externi ce o determina si de la influentele ce rezulta ca urmare a conjugarii 

acestor factori. Firma trebuie sa armonizeze stadiul dezvoltarii interne cu profilul si evolutia in 

perspectiva a firmei. In acelasi timp, firma va avea in vedere orizontul de timp asociat strategiei 

precum si aspectele teritoriale ale aplicarii strategiei. Strategia de marketing elaborata pentru 

piata internationala trebuie sa prezinte un grad ridicat de flexibilitate in sensul realizarii unor 

modificari pentru ca firma sa se adapteze la eventualele evolutii neprevazute pe pietele externe 

pe care doreste sa intre sau pe care actioneaza. 



In ceea ce priveste gradul de internationalizare a strategiei de marketing, companiile 

multinationale trebuie sa planifice cu atentie dezvoltarea internationala. Ele dezvolta filiale 

comerciale si industriale si planifica finantarea lor. In acelasi timp, ele trebuie sa acorde o atentie 

sporita pietelor pe care sunt prezente ca exportatori prin intermediul agentilor comerciali. 

Selectarea pietelor este foarte importanta ca urmare a exigentelor financiare. Internationalizarea 

presupune estimarea riscului politic, comercial, financiar. Internationalizarea trebuie sa permita 

definirea campului de actiune al marketingului international la nivel strategic. Elaborarea unui 

plan strategic de marketing international devine indispensabila  V. Danciu (2001).  

Factorii interni ce determina strategia de marketing international 

Particularitatile imprimate de gradul de libertate al managerilor de tara, strategiei de 

marketing international. 

In procesul de extindere internationala, compania multinationala tinde initial sa exercite 

un grad redus de control administrativ, punand mare pret pe spiritul intreprinzator al managerilor 

de tara. Mai tarziu insa compania va impune unele parghii de control strategic pentru a putea 

controla activitatea tuturor subsidiarelor. Chiar si in cazul multinationalelor ce acorda un grad 

ridicat de libertate managerilor de tara exista diferite mijloace - sisteme pentru schimb bilateral 

de informatii corporative, regulamente emise de la centru valabile pentru toate subsidiarele, 

manageri operativi cu arie de decizie regionala sau directori de produs cu arie de decizie globala 

-  prin care acestea pot  sa coordoneze si sa mentina un anumit grad de control asupra 

subsidiarelor. 

Atunci cand o companie multinationala decide sa numeasca manageri regionali care sa 

coordoneze activitatea managerilor de tara, principalele decizii pe care trebuie sa le ia sunt legate 

de amplasarea managementului regional ce se poate face la sediul central sau intr-una din 

capitalele tarilor ce alcatuiesc regiunea; si daca managerii regionali vor reprezenta interesele 

managerilor de tara sau pe cele ale centralei. Locul unde va fi amplasat managementul regional 

va influenta si modul in care va reprezenta interesele managerul regional. 

Michael Baker afirma ca:  Experienta trecutului pare sa sugereze ca “mama” trebuie sa 

evite sa tina prea din scurt filiala sau sa accepte sa numeasca manageri din tara filialei si sa 

delege autoritatea pentru toate deciziile, in afara de deciziile strategice majore. 

P. Kotler (2002) afirma ca, companiile europene cu o indelunga experienta ce opereaza 

pe pietele internationale par sa accepte acest principiu, in vreme ce firmele americane au adoptat 

tarziu acest punct de vedere, de-abia dupa o serie de incercari costisitoare de a mentine controlul 

deplin la nivel de conducere. 

Unele companii multinationale sunt preocupate de adaptarea excesiva a strategiilor si 

programelor de marketing la conditiile specifice fiecarei piete nationale abordate si acorda un 



grad ridicat de libertate managerilor de tara. Un exemplu in acest sens este compania Gilette 

care, ca urmare a adaptarii excesive, a ajuns sa desfaca mai mult de 800 de produse in peste 200 

de tari.  Firma se confrunta in prezent cu situatia neplacuta de a vinde acelasi produs in tari 

diferite sub marci diferite. De exemplu, samponul denumit Silkience de catre firma, se vinde in 

Franta sub numele de Soyance, in Italia sub cel de Sientel, iar in Germania sub cel de Silience; 

formula sa este aceeasi in unele cazuri, insa variaza in altele. De asemenea, mesajele si mostrele 

publicitare sunt diferite de la tara la tara, deoarece fiecare manager, in dorinta sa de a creste 

vanzarile, a facut modificarile de rigoare. 

In cadrul unei companii multinationale cei ce se opun cel mai mult standardizarii si 

respectiv elaborarii unei strategii de marketing care sa tina cont de elementele comune  mai 

multor piete nationale, sunt managerii de tara deoarece acest lucru duce la intarirea pozitiei 

managerului de zona si respectiv la scaderea puterii de decizie de care dispun ei.   

Managerii de tara nu sunt tratati uniform. Ei au parte de tratament diferit in functie de 

importanta si marimea pietei pe care o reprezinta. Managerilor din tarile cu piete mari li se 

acorda un grad sporit de autonomie si exercita o anumita influenta asupra managerilor de tara din 

tarile mai mici ale regiunii. De obicei pietele mari devin centre de excelenta pentru cercetarea, 

dezvoltarea si lansarea de noi produse. O interesanta evolutie a activitatilor multinationale a fost 

internationalizarea departamentelor de cercetare-dezvoltare. Kate Prescott (1995)[4] arata ca in 

timp ce, in trecut, multe firme urmareau, prin centralizarea activitatii cercetare-dezvoltare, sa 

realizeze economii de scala, in prezent un numar din ce in ce mai mare de companii au fost 

nevoite sa localizeze cercetarea in centre de excelenta tehnologica ( tari care au un personal de 

cercetare de inalta calificare si care au dovedit, ca rezultat al dezvoltarii economice, o 

concentrare asupra anumitor domenii industriale). Centrele de cercetare multiple ofera, de 

asemenea, potentialul obtinerii noilor idei de dezvoltare in functie de diferitele conditii de piata. 

Cresterea complexitatii multor intreprinderi multinationale se manifesta in procesul decizional 

deoarece acestea trebuie sa ia o serie de decizii strategice referitoare nu doar de patrunderea pe o 

piata nationala dar si pe proiectarea structurilor organizationale. Inlocuirea ierarhiei 

multinationale (in care oficiul central controleaza intr-o mare masura sucursalele) cu o structura 

mai flexibila poate creste eficacitatea atat a managementului costurilor cat si reactia la stimulii 

pietei si adaptarea la cerintele specifice consumatorilor de diverse nationalitatea.  Hedlund 

(1986) considera ca organizatia multinationala cea mai eficienta este cea heteroarhica, si nu cea 

ierarhica, fiind caracterizate de sisteme de control deschise, autonomie manageriala a 

sucursalelor si comunicatii laterale intre departamentele filialelor. Acest lucru genereaza 

capacitatea de reactie  la nivel local, necesara pentru o adaptare efectiva la pietele straine. 

http://www.creeaza.com/referate/marketing/Factorii-determinanti-ai-strat323.php#_ftn4


In ceea ce priveste indeplinirea strategiei de marketing international, F Bradley (1999) 

este de parere ca este nevoie de o structura pentru a coordona si implementa strategia pe o baza 

continua. Daca structura este prea rigida si inflexibila, este posibil ca ea sa fie impusa fara sa se 

tina cont de conditiile locale. O viziune prea ingusta din partea sediilor centrale poate conduce la 

dificultatea de implementare. Este nevoie de o implicare continua din partea filialelor locale 

pentru calibrarea strategiei. 

Experienta ce rezulta din elaborarea, implementarea si conducerea unui anumit tip de 

strategie de marketing si procesul de invatare asociat acesteia se poate transmite si altor unitati. 

Chiar daca anumite probleme se pot dovedi diferite de la o operatiune la alta, curba de invatare 

corespunzatoare modelului de conducere  a unei operatiuni  distincte este, intr-o oarecare 

masura, comuna mai multor activitati. Din aceasta cauza unele companii multinationale 

utilizeaza aceleasi optiuni strategice in cazul mai multor piete nationale diferite. Insa nu trebuie 

ca datorita utilizarii curbei invatarii companiile sa devina rigide in elaborarea strategiilor de 

marketing pentru diferite piete nationale, ramanand atasate de ceea ce stiu sa faca mai bine, si 

fara a merge pe optiuni strategice specifice unor imprejurari distincte. 

Dimensiunile companiei multinationale si particularitatile imprimate de acestea 

activitatii de marketing. 

Intr-un capitol anterior a fost abordata problema dimensiunilor corporatiilor 

multinationale. Datele prezentate au pus in evidenta faptul ca universul multinationalelor este 

alcatuit din companii mari ce fac parte din asa numitul club al “miliardului de dolari” dar si din 

foarte multe companii de dimensiuni medii si mici. 

In literatura de specialitate si in practica firmelor internationale, exista numeroase puncte 

de vedere si respectiv exemple in legatura cu modul in care dimensiunea firmei internationale 

poate influenta optiunile strategice partiale ce alcatuiesc strategia de marketing international. 

Astfel, in functie de dimensiunile lor, firmele internationale vor urma  trasee diferite in 

urma carora vor selecta pietelor externe pe care  urmeaza sa-si extinda activitatile. Astfel 

strategiile de selectare a pietelor externe sunt diferite in cazul celor doua categorii de firme 

internationale ( de dimensiuni mici si de dimensiuni mari). Companiile de dimensiuni mai mici 

tind in general sa inceapa internationalizarea activitatilor lor cu tarile vecine sau cu acele tari in 

care cultura este mai apropiata de cea a tarii de origine, considerand ca selectarea pietelor 

plecand de la aceste considerente elimina problemele ce pot sa apara ca urmare a confruntarii cu 

culturi extrem de diferite. De exemplu, Canada, a fost luata in considerare in prima faza a 

extinderii activitatilor peste granitele nationale de catre multe companii transnationale mici din 

Statele Unite; prima optiune a companiilor multinationale mici japoneze cu privire la 



internationalizare, au fost tarile din Asia de Sud-est, iar companiile suedeze au inceput 

internationalizarea cu Finlanda si Norvegia. 

Firmele de dimensiuni mici pastreaza in tara de origine cele mai complicate operatii, dar 

contracteaza, de exemplu, operatiile de productie in tarile cu costuri reduse. Aceste firme se 

ocupa in tara de origine de dezvoltarea produsului si de marketing, in timp ce productia este 

realizata apelandu-se la numeroase filiale din strainatate. Aceste filiale sunt foarte mobile, iar 

amplasarea lor depinde foarte mult de nivelul salariilor. Firmele de dimensiuni mari isi 

pozitioneaza activitatile de productie in functie de ceea ce le dicteaza piata. Luarea deciziilor este 

dispersata in intreaga firma, indiferent de locul de amplasare al filialelor. 

Dimensiunile firmei internationale reprezinta unul dintre factorii care influenteaza 

optiunea strategica in ceea ce priveste modalitatea de patrundere pe pietele externe selectate. 

Astfel, firmele internationale de dimensiuni mici si medii sunt mai putin reprezentate prin 

filiale decat companiile multinationale de dimensiuni mari. Atunci cand intentioneaza sa 

investeasca pe pietele externe, ele fac acest lucru intr-una sau intr-un numar redus de tari; prin 

contrast multinationalele de dimensiuni mari au filiale in foarte multe tari.  

            Pe langa tendinta generala de a investi si de a desfasura activitati pe pietele vecine 

sau pe acele piete care sunt familiare, s-a constatat ca exista la nivelul companiilor 

multinationale ce isi au originile in tari cu economie dezvoltata preferinta de a investi in tari cu 

economie dezvoltata si mai putin in tarile cu economii in curs de dezvoltare. Exceptie fac 

companiile multinationale de dimensiuni mici din Japonia ce au tendinta sa-si concentreze 

eforturile catre alte tari din Sud-estul Asiei. Trebuie precizat ca si companiile de dimensiuni mai 

mici ce provin de pe pietele in curs de dezvoltare si care investesc peste granitele nationale vor 

face acest lucru incepand cu tarile vecine. 

Resursele si gradul de implicare al firmei 

Resursele si capacitatile determina strategia firmei pe termen lung si constituie principala 

sursa de profit. Un stimulent semnificativ pentru internationalizare apare atunci cand firma 

dispune de resurse in exces sau neutilizate. Aceste resurse pot fi resurse fizice, de tipul banilor si 

al capacitatii excedentare de productie, sau resurse de tipul cunostintelor speciale, al unei forte 

de munca si al unor utilaje inalt specializate, al produselor secundare din operatiile existente sau 

al resurselor financiare. 

Intr-un mediu care se schimba rapid si in care gusturile si preferintele consumatorilor sunt 

atat de volatile, cat si de numeroase, asa cum stau lucrurile pe pietele internationale, definirea 

unei afaceri din punct de vedere a ceea ce este firma capabila sa faca ne poate oferi o baza mai 

durabila pentru strategie decat definitia traditionala, axata pe nevoile si dorintelor 

consumatorilor F. Bradley (1999).  



Resursele si capacitatule disponibile ale firmei internationale isi vor pune amprenta 

asupra optiunilor strategice partiale ale strategiei de marketing international. Analiza costurilor 

optiunilor strategice posibile pentru atingerea obiectivelor strategice de marketing, simplifica 

procesul de alegere pentru multe firme, deoarece reduce numarul de optiuni adecvat. De 

exemplu, alegerea unei optiuni strategica in ceea ce priveste patrunderea pe pietele externe 

selectate va fi direct influentata de nivelul resurselor disponibile datorita costurilor pe care le 

genereaza fiecare varianta posibila. Toate optiunile strategice din aceasta grupa implica trei tipuri 

de costuri: un cost de instalare nerecuperabilcare apare o singura data, imediat ce alternativa a 

fost adoptata, un cost fix recurent (independent de marimea productiei) datorat indivizibilitatii 

factorilor angajati in activitatea desfasurata pe piata (cum ar fi salariile personalului de 

conducere); costuri variabile recurente legate de transport, materiale etc. 

De exemplu, exportul prin intermediari implica costuri reduse de instalare, deoarece nu 

este necesara construirea unor facilitati fizice. Costurile fixe sunt, de obicei, ridicate din cauza 

efectivului managerial sporit. Costurile variabile sunt ridicate, deoarece includ costurile de 

transport si plata diferitelor taxe. 

La polul opus, investitiile directe pe pietele externe selectate implica costuri fixe si de 

instalare ridicate, dar costuri variabile mai reduse. Cu cat sunt mai mari capacitatile fizice si 

numarul personalului aferent, cu atat vor fi mai mari aceste costuri fixe. 

Acordurile de colaborare pot fi si ele evaluate prin prisma costurilor pe care le implica. 

Astfel, costurile nerecuperabile de instalare pot fi ridicate, deoarece includ costurile de cautare a 

unui beneficiar al licentei. Pot exista si costuri generate de identificarea si materializarea 

cunostintelor ce trebuie transformate, intr-o forma care sa diminueze costului transferului intre 

firme. 

 Asa cum reiese din cele prezentate mai sus, expansiunea pe plan international a unei 

firme nu este lipsita de costuri iar deciziile strategice in ceea ce priveste elaborarea strategiei de 

marketing international vor fi influentate si de resursele de care dispune firma. 

2. Factorii externi ce determina strategia de marketing a firmei internationale 

Factorii de piata ai tarii vizate 

In aceasta categorie de factori ce influenteaza optiunile strategice ce vor alcatui strategia 

de marketing international sunt incluse: marimea si cresterea pietei, structura concurentei si 

echilibrul de putere dintre comparatori si furnizori, Kate Prescott (1995)  

Marimea si cresterea pietei influenteaza in mod direct expansiunea firmei, astfel, cu cat o 

piata este mai mare, cu atat, firma va angaja mai multe resurse pentru a-si asigura o pozitie 

competitiva puternica. De exemplu, pe pietele mici firmele opteaza pentru modalitati de 

patrundere ce presupun un volum mic al vanzarilor (exportul, contracte de licenta sau alte 



acorduri contractuale). In cazul pietelor mari, firmele vor opta pentru acele modalitatea de intrare 

care presupun un volum mare al vanzarilor (investitiile directe). 

Structura concurentei existenta pe piata externa vizata influenteaza la randul ei deciziile 

din domeniul strategiei de marketing international. In cazul in care, piata externa este dominata 

de un numar mare de firme mici, firma poate opta pentru export, dar daca piata este dominata de 

mari corporatii multinationale, atunci firma trebuie sa se angajeze mult mai direct pe piata 

respectiva pentru a putea face concurentei respective. In cazurile extreme, cand piata externa 

vizata este dominata de companii puternice, barierele la intrare pot fi atat de mari, incat doar 

acordurile de cooperare reprezinta optiunea strategica viabila. 

Factorii de mediu ai tarii vizate 

In trecut, pietele internationale erau privite ca dulceata de pe piinea cu unt; astazi, ele au 

devenit, practic, piinea si untul oricarei afaceri (Michael J. Thomas,1995) 

Compania multinationala actioneaza intr-un mediu international dominat de forte si 

tendinte ce creeaza o serie de oportunitati dar si o serie de amenintari pe care aceste companii 

trebuie sa le cunoasca.  Fortele si tendintele ce domina piata internationala reprezinta 

“incontrolabilul” pe care compania multinationala trebuie sa il gestioneze astfel incat sa nu fie 

luata prin surprindere iar activitatea ei sa fie dereglata. P. Kotler (1997) considera ca, 

companiile ce trec peste granitele nationale si patrund pe arena internationala, sunt supuse 

urmatoarelor forte globale: 

Cresterea considerabila a vitezei in transporturi, comunicatii si tranzactiile financiare 

internationale, ducand la o crestere rapida a  schimburilor comerciale si investitiilor mondiale, 

mai ales intre cei trei poli ai lumii comerciale: America de Nord, Europa si Extremul Orient. 

Cresterea puterii economice detinute de cateva tari asiatice pe pietele lumii. 

Ascensiunea blocurilor comerciale gen Uniunea Europeana si NAFTA. 

Gravele probleme de indatorare externa de care sufera o serie de tari, in paralel cu 

fragilitatea sistemului financiar international. 

Cresterea gradului de utilizare a tranzactiilor internationale in sistem barter si in 

contrapartida. 

Trecerea la economii de piata in tarile foste socialiste, in paralel cu privatizarea rapida a 

fostelor intreprinderi de stat. 

Raspandirea rapida a stilurilor de viata globale. 

Deschiderea treptata a unor imense piete noi, respectiv China, India, Europa de Est, tarile 

arabe si America Latina. 

Tendinta tot mai accentuata a companiilor multinationale de a-si transcede 

cartacteristicile locale si nationale , devenind firme transnationale. 



Numarul tot mai mare de aliante strategice intre firme din tari diferite - de exemplu, MCI 

cu British Telecom si Texas Instruments cu Hitachi. 

Accentuarea conflictelor etnice si religioase in anumite tari si regiuni. 

Cresterea puterii marcilor globale pe piata de automobile, alimentelor, imbracamintei, 

aparatuii electronice si asa mai departe. 

Tabloul construit de Kotler este practic arena gobala in care actioneaza multinationalele. 

Piata inernationala, astazi, este aproape sinonima cu supravietuirea. In prezent toate tarile lumii 

se afla sub influenta comertului mondial. Decizia de a actiona la nivel international apartine in 

exclusivitate companiei si nu este o sarcina usoara, ea cere timp, rabdare si angajarea unor 

resurse care oricum nu sunt prea bogate pentru un rezultat nesigur. Insa, avand in vedere tabloul 

global prezentat mai sus, decizia de a nu intra pe piata internationala este in multe cazuri si mai 

riscanta decat cea de a ramane exclusiv pe piata locala. 

Mediul international in care actioneaza firma multinationala se afla categoric sub semnul 

schimbarii. Daca pentru o companie ce decide sa actioneze numai pe piata locala, este vitala 

cunoasterea mediului in care actioneaza, respectiv  identificarea  si cunoasterea fortelor si 

factorilor ce actioneaza la nivel microeconomic si macroeconomic, pentru compania 

multinationala scanarea mediului international este o sarcina cu atat mai importanta si mai 

dificila avand in vedere diferentele ce apar intre piete nationale pe care actioneaza. Compania 

multinationala va trebui sa tina sub control mai multi factori de mediu, care prin evolutiile lor 

vor determina o serie de particularitati in abordarea dieritelor piete nationale. Activitatea de 

marketing a companiei multinationale va sta sub semnul evolutiei factorilor ce alcatuiesc mediul 

pietei internationale. Companiile se confrunta astazi cu un mediu international mai complex ca in 

trecut. In conditiile globalizarii, se constata o intensificare fara precedent a concurentei. In aceste 

conditii, de exemplu, companiile americane au de infruntat chiar la ele acasa, companiile 

asiatice, ce aplica strategii de marketing agresive si extrem de competitive. 

Analiza structurata a factorilor mediului pietei internationale, ale caror evolutii si 

particularitati se reflecta in strategiile de marketing elaborate si implementate pe pietele externe, 

presupune luarea in considerare a urmatoarelor categorii de factori: distantele geografice, sociali-

culturali, demografici, economici, tehnologici, politici-legislativi. Aceaste categorii de factori 

influenteaza puternic intregul mix de optiuni strategice ce alcatuiesc strategia de marketing 

international. 

Distantele geografice prezinta importanta deosebita sub aspectul costurilor. Astfel, cu cat 

piata vizata este mai departe de piata de origine a companiei, cu atat devine mai eficienta din 

punct de vedere al costurilor. 



Deosebirile culturale, desi sunt trecute cu vederea cateodata, trebuie sa fie luate in 

considerare cu cea mai mare atentie in elaborarea strategiei de marketing international. 

Consumatorii de pe diferite piete nationale pot accepta schimbarea dar nu ofensele, 

deoarece ei sunt mai pregatiti ca niciodata. Programele de promvare vor fi foarte bine gandite 

astfel incat sa nu intre in conflict cu elementele culturale ale tarii gazda. In literatura de 

specialitate sunt semnalate mai multe exemple de greseli comise de companiile multinationale in 

ceea ce priveste mesajul transmis catre comparatorii unei piete nationale.  Un exemplu ce apare 

in mai multe lucrari de specialitate este cel al companiei Pepsi care a avut probleme atunci cand 

a folosit pentru a-si promova pe plan international marca Pepsi Cola acelasi mesaj “ Come alive 

with Pepsi”. 

Problemele au aparut pe piata din Taiwan deoarece in traducere mesajul suna cu totul 

altfel “ Iti aducem stramosii inapoi din mormant”. O greseala de neiertat, pe care o firma 

internationala ar putea sa o comita, este aceea de a-i trata pe consumatorii unei anumite piete 

nationale ca fiind mai putin importanti si sa considere ca le face acestora o favoare atunci cand 

isi ofera produsele pe piata nationala respectiva. O astfel de atitudine este plina de dispret si va fi 

penalizata de respectivii consumatori. 

Decizia de a patrunde pe piete nationale ce prezinta diferente culturale mari atat fata de 

cultura tarii din care provine compania dar si intre ele, riscul atribuit deciziei respective este 

foarte mare, in sensul ca este foarte usor ca lucrurile sa iasa prost. Chiar si atunci cand pietele par 

sa fie similare din punct de vedere cultural, firmele trebuie sa fie extrem de atente si sa nu 

presupuna ca sunt identice. Repercusiunile neidentificarii nuantelor culturale pot fi la fel de 

serioase ca si in cazul neintelegerii trasaturilor fundamentale ale unei natiuni si pot dezavantaja 

firma in raport cu companiile locale. 

Limba, educatia, religia, stilurile de viata, tabuurile si valorile sunt forme ale culturii. 

Aceste elemente ale culturii afecteaza atat modul in care locuitorii unei tari isi definesc nevoile si 

dorintele dar si modul in care muncesc si fac afaceri. Elementele ce intra in alcatuirea culturii 

dau nastere unor valori culturale. Unele valori culturale pot fi universale, altele sunt specifice, 

proprii fiecarei culturi. Elementele culturale universale vor fi luate in calcul de companiile 

multinationale pentru a standardiza unele elemente ale mix-ului de marketing. De 

regula, produsul si comunicarea sunt elementele ce pot fi standardizate fie in totalitate, fie 

partial. Rezolvarea diferentelor culturalepresupune in cele mai multe cazuri schimbare. In unele 

situatii schimbarea este relativ usor de realizat, ca de exemplu, in anumite tari ca urmare a 

normelor dietetice, produsele destinate exportului sunt modificate prin excluderea din compozitie 

a acelor ingrediente interzise. In alte situatii, mai ales daca este vorba de oameni ce provin 

din culturi diferite, lucrurile se complica cand trebuie sa formeze echipa manageriala. De 



exemplu, managerii englezi se caracterizeaza prin pragmatism. Managerii francezi sunt analitici 

si isi justifica fiecare decizie pe baza de argumente solide. Luati in mod separat, acestia obtin 

performante in mod independent, insa luati ca echipa in aceeasi companie pot aparea probleme. 

 “Neintelegerea practicilor comerciale, a comportamentului managerilor, a 

comportamentului consumatorului, a diferitelor atitudini si credinte – toate acestea pot conduce 

la greseli ale firmei, atunci cand isi realizeaza strategiile pentru clientii externi.”   

Multe companii vorbind despre destinatiile afacerilor lor internationale, indica cultura ca 

fiind principalul motiv pentru care evita sa patrunda pe diferite piete nationale, de exemplu, pe 

piata din Japonia. 

Factorii economici specifici fiecarei economii vizate au un impact deosebit asupra 

deciziilor strategice ale firmei internationale. 

Barierele tarifare au fost prezentate, foarte des, in trecut, ca fiind unul din factorii majori 

ce determina firmele sa investeasca in strainatate. Investitiile directe straine au fost privite ca 

fiind o modalitate eficienta de a sari peste barierele tarifare impuse de diferite guverne. Desi 

acest stimulent pentru investitiile directe straine se pastreaza inca, acordul GATT de eliminare a 

tarifelor si de formare a unui cadru competitional global, incearca sa reduca importanta acestui 

avantaj al investitiilor directe in desfasurarea afacerilor internationale. Cu toate ca exista aceste 

incercari de reducere sau eliminare a barierelor tarifare, prin crearea marilor blocuri comerciale 

cum este GATT sau SEM, exista totusi teama ca trecerea de la multilateralismul promovat in 

mod activ de GATT, la schimburile bilaterale intre regiuni poate avea ca rezultat ridicarea de noi 

restrictii valutare la export si acordurile de reciprocitate. Companiile multinationale ce selecteaza 

piete nationale dominate de astfel de restrictii pe care urmeaza sa-si extinda activitatea, trebuie sa 

faca fata unei mari provocari. Practic, existenta unor bariere tarifare mari pe o piata nationala, 

poate fi un motiv pentru care o companie multinationala sa nu isi doreasca sa-si extinda 

activitatea pe piata tarii respective. Cu alte cuvinte barierele tarifare ridicate in calea 

companiilor ce vor sa patrunda pe piata nationala respectiva, prin intermediul exporturilor, 

influenteaza strategia de marketing a companiei. Acest lucru este cu atat mai adevarat, avand in 

vedere ca, in general, multinationala patrunde pe o piata nationala gradual, fiind prezenta, mai 

intai pe piata respectiva prin intermediul exporturilor si abia ulterior dupa cunoasterea conditiilor 

pietei nationale respective multinationala vine cu investitie directa. In practica internationala 

exista si exemple de companii care au patruns pe o piata nationala cu investitie directa, insa 

regula prezentata mai sus ramane in general valabila. 

Ratele de schimb joaca un rol important in activitatea de export. Fluctuatiile mari si 

bruste ale ratelor de schimb pot transforma o activitate profitabila intr-un esec. Acest lucru 

sporeste gradul de risc asociat  exportului, deoarece introduce un mare grad de nesiguranta 



asociat exportului. Mecanismul ratei de schimb de pe Piata Unica Europeana este destinat 

eliminarii problemelor generate de fluctuatiile ratei de schimb si asigurarii, pentru firmele 

europene, a unui anumit grad de siguranta in planificarea exporturilor. 

Strategiile de selectare a pietelor nationale si a modalitatilor de patrundere pe acestea 

pentru a-si extinde activitatea in plan international, sunt influentate si de factori cu caracter mai 

general, ce sunt legati de bunastarea unei natiuni. Economiile ce se afla in stagnare sunt mai 

putin atractive deoarece ratele de crestere sunt foarte scazute si ca urmare potentialul unei astfel 

de piete nationale este limitat. Pe astfel de piete se poate opta pentru o strategie de patrundere pe 

piata mai putin angajata, adica pentru export. La polul opus se situeaza economiile dinamice ale 

caror piete prezinta o crestere rapida si mare potential de dezvoltare in viitor. Pe astfel de piete 

compania multinationala poate decide sa vina cu investitii directe care presupune o mare 

angajare a resurselor companiei pe pietele respective. De exemplu, ratele de crestere foarte mari 

din Spania, care au urmat acceptarii acesteia in Uniunea Europeana, au generat un volum mare 

de investitii nu numai din tarile UE, ci si din Japonia si America. 

Tabloul factorilor economici ce influenteaza strategiile de marketing ale companiei 

multinationale, nu ar fi complet, daca nu am lua in discutie, disponibilitatea si costurile 

materiilor prime precum si costurile cu personalul, pe care compania le va suporta pe pietele 

tarilor gazda selectate. 

Este usor de inteles ca, cu cat aceste costuri sunt mai mici in tara gazda, prin comparatie 

cu cele de pe piata interna, compania va opta pentru o strategie de patrundere pe piata prin 

intermediul investitiei directe. Daca, costurile cu materiile prime si personalul sunt mai mari in 

tara gazda decat in tara de origine, compania va opta pentru strategia de patrundere pe piata ce 

presupune o mai mica angajare pe piata tarii gazda, respectiv pentru export. Totusi, aceasta 

regula nu este intotdeauna valabila. Costurile ridicate cu forta de munca generate de investitia 

directa pe o piata externa pot fi acceptate atunci cand pe piata respectiva exista personal cu un 

inalt grad de calificare, respectiv, specialisti ale caror cunostinte si calificare pot fi folosite in 

avantajul companiei si pe alte piete nationale. La polul opus, cand costurile de productie reduse 

pot fi obtinute numai in schimbul unor cheltuieli mari determinate de controlul calitatii si de 

nivelul serviciilor, pot fi preferate activitatile de export. 

Analiza costurilor de stabilire in strainatate doar prin compararea costurilor cu materiile 

prime si cu personalul, intre tara de origine si tara gazda, ofera totusi o imagine simplista. 

“Suplimentarea volumului productiei locale prin intermediul exporturilor poate oferi 

economii de scala mai mari (presupunand cazul unui produs standardizat cu cicluri lungi de 

fabricatie), pe cand construirea unor unitati de productie in strainatate poate necesita eforturi 

substantiale. Nevoia de productie locala si de adaptare este de importanta critica, multiplicarea 



eforturilor, poate fi justificata din ratiuni de marketing. Aceste motive sunt opuse ratiunilor 

economice ce stau in spatele deciziei de fabricatie locala a produselor standardizate. Se poate, de 

asemenea, ca facilitatile locale sa nu fie suficiente pentru a satisface cererea la export, ducand la 

investitii in strainatate.”   

Libertatea de actiune pe care o are o companie multinationala pe pietele tarilor gazda este 

determinata in special de trei factori. Astfel, puterea de negociere a unei companii 

multinationale cu guvernul unei tari - gazda, este influentata in primul rand de valoarea 

investitiei, de numarul de locuri de munca si de contributia pe care o va avea la PIB-ul tarii 

respective. Pe de alta parte, o companie multinationala si-a dezvolta competente in tehnologii sau 

in management. In functie de acest lucru multinationala poate negocia cu guvernul viitoarei tari 

gazda diverse conditii avantajoase ale intrarii sale pe piata. Trebuie precizat ca in tarile cu 

economie dezvoltata, companiile ce si-au dezvoltat competente in management pleaca cu un 

avantaj in negocierea conditiilor de intrare pe piata  fata de companiile ce si-au dezvoltat 

competente in tehnologie. La polul opus se situeaza tarile cu economii in curs de dezvoltare ce 

favorizeaza companiile ce si-au dezvoltat competente in tehnologie. 

Mediul politic si cel legislativ isi pun amprenta asupra deciziilor de marketing luate in 

cadrul companiei multinationale. Factorii politici joaca un rol central. Stabilitatea politica a tarii 

gazda este unul din factorii politici ce influenteaza in mod hotarator decizia de a patrunde pe o 

piata nationala si decizia cu privire la strategia de patrundere pe piata nationala respectiva. 

Compania multinationala ce selecteaza o piata, pentru a-si extinde activitatea internationala, ce 

se caracterizeaza prin instabilitate politica, va opta pentru una din modalitatile de patrundere ce 

presupune o mai mica implicare si angajare  pe piata respectiva, adica pentru export sau pentru 

licentiere. Daca compania opteaza pentru varianta investitiei directe, principalul risc pe care si-l 

asuma este cel al exproprierii capitalului investit. 

Masura in care statul intervine, prin impunerea unor restrictii, in intrarea sau 

desfasurarea afacerilor pe piata sa nationala, este un alt factor politic ce influenteaza strategiile 

de selectare si patrundere pe o piata nationala. Prin intermediul legislatiei nationale, compania 

multinationala poate fi obligata, de exemplu, sa colaboreze numai cu furnizori interni, in cazul in 

care multinationala produce bunuri sau/si servicii pe piata respectiva. In acest mod guvernele 

incearca sa protejeze economiile locale. Astfel de reguli sunt intalnite pe Piata Unica Europeana 

si in Zona de Comert Liber a Americii de Nord “unde guvernele au incercat sa inlature, in 

special, firmele japoneze (investitii locale destinate depasirii barierelor tarifare si netarifare, dar 

bazate in totalitate pe componente produse in Japonia). Deoarece asemenea optiuni nu creau 

valoare adaugata pe plan local, acestea au fost considerate daunatoare pentru bunastarea 



economica a regiunilor respective si au fost drastic restrictionate prin obligatia ca o parte din 

componentele incluse in produsele finale sa fie realizate local.”  

Nationalismul economic este un factor foarte important ce afecteaza afacerile pe o piata 

nationala.  „Conditia esentiala pentru ca un stat sa supravietuiasca, mai mult decat un moment 

istoric, este ca el sa se bucure de loialitatea celei mai mari parti a rezidentilor sai.” Nici o tara nu 

accepta o patrundere nelimitata a investitorilor straini in economia sa, daca controlul afacerilor 

derulate de acestia se face din strainatate. Retinerea va fi mai accentuata daca deciziile 

companiilor multinationale sunt luate fara a tine cont de prioritatile socio-economice ale tarii 

gazda.  

Cadrul legislativ de reglementare a afacerilor din multe tari impune diverse conditii in 

ceea ce priveste intrarea companiilor multinationale pe pietele lor. Pe de-o parte, exista tari in 

care venirea companiilor multinationale a fost considerata o binecuvantare. Este cazul tarilor din 

Estul Europei, cu economii in tranzitie, care au vazut si inca mai vad in companiile 

multinationale o cale de crestere a economiilor locale. Chiar si in aceste tari exista o serie de 

restrictii cu privire la detinerea unei proprietati de 100% asupra filialelor, guvernele sustinand 

activ infiintarea de societati mixte, considerand acest lucru ca este o cale de promovare a 

transferului de tehnologie, know-how managerial si cultura corporativa. Multe guverne din tarile 

din Europa de Est, au o asemenea pozitie, temandu-se ca companiile vestice, investesc doar cu 

scopul exploatarii costurilor de productie reduse, fara a oferii beneficii reale economiilor locale. 

Cu privire la strategia de patrundere pe piata prin exporturi, guvernele pot impune 

restrictii comerciale pe verticala (interzicerea unor anumite lucruri, cum ar fi acordurile 

teritoriale sau intelegerile asupra preturilor) sau pot impune asigurarea protectiei intermediarilor 

locali prin acordarea, de catre firmele partenere, a unor compensatii in momentul incetarii 

relatiilor de colaborare. Toate aceste lucruri fac ca decizia strategica privind modului de intrare 

pe piata sa fie la fel de importanta ca si calcularea profitului potential. 

Un alt factor politic important este calitatea de cumparator asumata de guvern. In multe 

tari, compania multinationala ca sa poata obtine un contract cu guvernul este necesar ca sa 

produca direct pe piata tarii respective, sa fie extrem de serioasa si sa contribuie la dezvoltarea 

economiei locale prin angajarea de forta de munca de pe piata respectiva si prin utilizarea 

materiilor prime si componentelor locale. Indeplinind aceste conditii practic compania 

multinationala este tratata ca o companie locala si poate incheia contracte importante cu guvernul 

tarii gazda. 

Firmele cu activitate internationala trebuie sa cunoasca foarte bine legislatia tarilor 

gazda, cu privire la concurenta, consumatori si societate. Din aceasta cauza, foarte multe 

companii multinationale au proceduri de verificare a legalitatii, pentru a determina in ce masura 



produsele sau alte elemente ale strategiilor de marketing sunt conforme cu legislatia tarii gazda. 

In urma acestor verificari sunt adoptate norme ce trebuie sa calauzeasca activitatea managerilor 

de marketing. 

Desi in cazul tarilor dezvoltate, infrastructura nu reprezinta un criteriu de selectare a 

strategiilor de patrundere pe piata, in tarile in curs de dezvoltare, infrastructura reprezinta un 

element ce trebuie analizat cu atentie. De exemplu in cazul in care: liniile de comunicatii 

(transporturile si telecomunicatiile), forta de munca (in special calificarea si pregatirea), existenta 

intermediarilor, sunt insuficiente, compania multinationala poate opta pentru export sau contract 

de licenta, pentru a evita eventuale probleme de logistica pe care le-ar putea intampina in 

economiile cu infrastructura deficitara. In cazul in care pe o piata nationala nu exista 

intermediarii potriviti, compania va analiza cu mare atentie modalitatile de intrare pe piata 

respectiva dar si strategiile de distributie pe care le poate aborda. 

 Una dintre cele mai spectaculoase forte care modeleaza existenta oamenilor din ziua de 

azi este tehnologia.Gratie tehnologiei avem o multime de lucruri pe care altadata nimeni nu le-ar 

fi crezut posibile: penicilina, chirurgia pe cord deschis, pilula anticonceptionala si atatea altele. 

Dar tot tehnologia a creat si orori ale distrugerii: bomba cu hidrogen, gazul paralizant, pistolul 

mitraliera. Si tot tehnologia ne-a adus lucruri care pentru unii sunt o binecuvantare, iar pentru 

altii - adevarate blesteme, cum ar fi automobilul si jocurile video (P. Kotler, 2002).  

In materie de cheltuieli destinate cercetarii si dezvoltarii de noi produse si tehnologii, 

Statele Unite este liderul incontestabil. Totusi, Japonia si-a majorat cu mult bugetul de cercetare-

dezvoltare, cu un ritm ce il depaseste pe cel al Statelor Unite. 

Principalele directii luate de fondurile de cercetare-dezvoltare in Statele Unite sunt: 

stiinta materialelor, biotehnologia, micromecanica. Japonia aloca fonduri de cercetare-

dezvoltare, in special, urmatoarelor domenii: fizica, biofizica, tehnica de calcul, pentru aplicatii 

ce nu au legatura cu tehnica militara. 

Multe companii se multumesc sa-si directioneze fondurile de cercetare-dezvoltare pentru 

a copia produsele concurentilor atunci cand aduc doar cateva imbunatatiri sensibile. Chiar si 

firme multinationale sau globale, cum ar fi DuPont, Bell Laboratories si Pfizer, recunoscute 

pentru activitatea lor sustinuta de cercetare-dezvoltare, abordeaza un comportament extrem de 

prudent, punand activitatea de cercetare-dezvoltare mai degraba in slujba unei strategii de 

aparare decat in slujba unei strategii de atac. 

Una din asteptarile tarii gazda din partea companiei multinationale este transferul de 

tehnologie. Astfel compania multinationala contribuie in mare proportie la ridicarea nivelului 

tehnologic in tara gazda. Dezvoltarea unor competente ridicate in tehnologie, creste puterea de 

negociere a conditiilor de intrare pe o piata nationala. 



Contributia tehnologiei este necesara atunci cand duce la obtinerea unui avantaj 

competitiv in raport cu concurenta, care sa duca apoi, la internationalizarea activitatii (adica 

retinerea tehnologiei in organizatia proprie si nu vinderea acesteia catre un producator 

independent prin tranzactii de piata). Pastrarea tehnologiei este necesara din motive de protectie 

a avantajului competitiv si de impiedicare a scurgerilor de tehnologie catre organizatii ce pot 

utiliza tehnologia in avantaj propriu. In aceasta situatie, cea mai potrivita cale de patrundere pe o 

piata externa este licensing-ul sau celelalte acorduri de colaborare. Chiar si atunci cand 

prevederile din contractul de licenta sunt urmate indeaproape, tehnologiile si cunostintele 

cumparate de beneficiarul licentei ii pot oferi acestuia avantaje competitive care pot fi exploatate 

in favoarea altor produse si domenii de afaceri, aflate in competitie directa cu firma licentiatoare. 

In aceeasi masura, cunostintele reprezentate de proprietatea intelectuala a licentiatorului pot 

reprezenta o baza solida pentru viitoarele cercetari tehnologice ale beneficiarului licentei, 

sporind astfel avantajul competitiv al acestuia. Din aceste cauze, strategia de patrundere pe o 

piata nationala prin exporturi sau cu investitie directa, raman alternativele cele mai sigure de 

protejare a tehnologiei, desi, in cazul investitiilor directe se pot produce scurgeri de informatii. 

Compania multinatională poate să încheie acorduri de colaborare fără de care nu ar putea 

sa patrunda pe o piata nationala, de exemplu, pe acele piete nationale unde intrarea pe piata este 

conditionata de parteneriatul cu o firma autohtona, sau poate sa incheie acorduri care au ca scop 

colaborarea de natura tehnologica. In cazul unei colaborari de natura tehnologica, colaborare ce 

vizeaza cercetarea si dezvoltarea de noi produse, refuzul de a dezvalui anumite informatii 

partenerului contractual, poate pune in pericol rezultatele contractului de colaborare datorita 

neincrederii si neintelegerilor. 

Factorii de productie ai tării gazdă 

In aceasta categorie de factori intra disponibilitatea si costul materiilor prime, precum si 

disponibilitatea si costul personalului. Cu cat costurile sunt mai scazute in tara vizata comparativ 

cu piata de origine, firma va inclina in favoarea productiei in strainatate in timp ce costurile mai 

ridicate vor indrepta firma catre exporturi sau diferite tipuri de acorduri de colaborare. Se poate, 

de asemenea, ca facilitatule locale sa nu fie suficiente pentru a satisface cererea de export, 

ducand la investitii directe in tarile vizate pentru extinderea activitatilor in plan international. 

Factorii tarii de origine 

In acest capitol au fost prezentate motivele care stau la baza deciziei de internationalizare. 

In cadrul acestor factori se inscriu structura si potentialul pietei de origine caracterizate de 

posibilitatea de crestere limitate, concurenta intensa si depresiuni. 

Si atitudinea guvernului tarii de origine in ceea priveste extinderea in strainatate si prin 

urmare sustinerea optiunilor strategice ale firmelor urmaresc internationalizarea, influenteaza in 



mod semnificativ o parte a optiunilor strategice ce alcatuiesc strategia de marketing international. 

De exemplu, guvernele tind sa sustina exportul in defavoarea investitiilor in strainatate, deoarece 

primul promoveaza economia locala si ajuta la echilibrarea balantelor comerciale si de plati, in 

timp ce investitiile in strainatate nu ofera locuri de munca pe piata de origine si nu sustin decat in 

foarte mica masura variabilele economice esentiale Kate Prescott (1995).  

Din aceasta cauza, guvernele promoveaza intens exporturile, prin intermediul agentiilor 

guvernamentale ce furnizeaza informatii, recomandari si suport financiar companiilor 

exportatoare. Potentialii exportatori trebuie sa cunoasca existenta unor astfel de facilitati, 

deoarece isi pot simplifica activitatea desfasurata pe pietele externe. 

Anumite guverne merg chiar mai departe in efortul de a promova fluxurile comerciale, 

prin limitarea sau chiar interzicerea investitiilor in strainatate prin intermediul unor restrictii 

asupra fluxurilor de capital. 

 Si marile companii gresesc. 

In lucrarea sa Managementul Marketingului, Philip Kotler prezinta mai multe exemple 

de greseli facute de companii ce au intrat pe pietele externe insa fara sa cunoasca foarte bine 

factorii de mediu ai tarii-gazda. 

 Ilustrate Hallmark n-au avut succes in momentul lansarii lor pe piata franceza caci 

francezii, neagreand sentimentalismul exagerat produs de citirea textelor de pe respectivele 

ilustrate, au preferat sa si le scrie ei insisi, cum faceau si pana atunci. 

 Afacerile firmei Philips din Japonia au devenit profitabile abia dupa ce aceasta a redus 

dimensiunile masinilor de preparat cafea si ale celor de barbierit, ca urmare a faptului ca primele 

nu se potriveau cu micile bucatarii ale japonezilor, iar ultimele erau manuite cu greu de mainile 

lor, ceva mai mici. 

 Coca-Cola s-a vazut nevoita sa-si retraga sticlele de doi litri din Spania cand si-a dat 

seama ca doar cativa spanioli poseda frigidere cu compartimentele suficient de mari pentru a 

putea pastra o sticla de dimensiunile respective. 

 Lansarea pe piata franceza a produsului Tang de catre firma General Foods a dat gres, 

ca urmare a faptului ca respectivul produs se dorea a fi un inlocuitor al sucului de portocale, la 

micul dejun. Ori, desi francezii beau suc de portocale, e drept ca in cantitati limitate, aproape nici 

unul nu il consuna la micul dejun. 

 Initial, cand in Mexic s-a recurs la campania publicitara folosita in S.U.A., pasta de dinti 

Crest produsa de Procter&Gamble n-a avut succes, caci mexicanii s-au aratat indiferenti atat la 

avantajele prevenirii cariilor, cat si la reclama vadit stiintifica facuta produsului respectiv. 

 General Foods a irosit milioane pentru a introduce in Japonia prajiturile semipreparate. 

Firma nu stia ca doar 3% din gospodariile japoneze sunt dotate cu cuptoare. Cand, ulterior, s-a 



promovat ideea coacerii prajiturilor in traditionalele cuptoare japoneze, nu s-a avut in vedere 

faptul ca japonezii foloseau aceste cuptoare pe timpul zilei doar pentru a mentine mancarea 

calda. 

 Initial, nici ceara pentru lustruirea parchetului nu s-a bucurat de succes in Japonia. 

Ceara facea parchetul foarte alunecos, iar cei de la Johnson au trecut cu vederea peste faptul ca 

japonezii nu poarta pantofi cand sunt acasa. 

Astfel de exemple intalnim si in alte lucrari : 

 Celebra firma Pepsico a incercat sa-si lanseze produsul pe piata chinezeasca folosind o 

campanie de marketing identica cu cea utilizata in S.U.A. Sloganul folosit “Come alive with 

PEPSI“, care in traducerea  directa inseamna “Invita-i pe strabuni “. 

 Firma General Motors a produs automobilul denumit “NOVA“. incercarea de a vinde 

automobilul in Puerto Rico a intimpinat o puternica rezistenta din partea consumatorilor pentru 

faptul ca in limba spaniola “nova” silabisit “no-va”, se traduce “nu merge”. 

 Si firma Ford a intimpinat probleme asemanatoare, cu un camion denumit „Fiera ” 

destinat tarilor in curs de dezvoltare. Acesta nu a fost bine primit in multe tari latino - americane 

deoarece in acele tari cuvantul “fiera“ inseamna “baba urata ”. 

 In 1989 firma R.J. REYNOLDS TABACCO a introdus pe piata un nou tip de tigari care 

nu produceau fum. Desi noul produs s-a bucurat de o campanie agresiva de promovare el nu a 

avut succes pentru faptul ca desi conceptul de tigari fara fum era pe placul publicului larg, 

cercetarile au scos la iveala ca gustul noului produs nu era pe placul consumatorilor potentiali. 

In multe alte lucrari dedicate marketingului, pot fi gasite exemple de greseli facute de 

companii foarte bine cunoscute in intreaga lume, majoritatea acestor greseli fiind facute ca 

urmare a necunoasterii sau cunoasterii insuficiente a mediuliu din tara abordata Acest lucru vine 

sa demonstreze faptul ca si marile firme gresesc si ca internationalizarea activitatilor derulate de 

o firma  presupune, printre altele, elaborarea de strategii de marketing care sa sa fie 

fundamentate pe baza unei bune intelegeri a particularitatilor pietelor externe-tinta. 

 

Tema 7. SOCIAL MEDIA MARKETING 

 

Plan:  

Stabilirea obiectivelor pentru socialmedia marketing. 

Elaborarea strategiilor de publicitate în social media. 

 

Intr-o lume în care marketing-ul devine din ce in ce mai complex și competitiv, nu-ți mai 

permiți întrebarea: “să fac sau nu Social Media?” ci “cât de bine fac Social Media?”. In cadrul 



cursului vei află cum funcționează rețelele de socializare, ce instrumente de marketing oferă 

acestea și cum le poți integra eficient în orice strategie de comunicare. Se vor aprofunda 

elementele specifice platformelor Facebook, YouTube, LinkedIn și Twitter, precum și unelte 

online pe care le potem folosi pentru a atinge succesul în mediul online. 

Se obțin informații esențiale despre planificarea comunicării online, performance 

marketing, strategii smart de optimizare web, precum si despre instrumente de monitorizare a 

campaniilor on-line. Facebook rămâne cea mai populararetea de socializare din lume și, conține 

cea mai completă suită de instrumente de marketing în Social Media. Pentru a comunica efficient 

pe Facebook, atat pe un profil cat si pe o pagina, trebuie sa intelegi atat partea tehnica a retelei, 

cat si miza utilizatorilor care isi petrec timpul conectati la ea. 

Vei afla in ce consta publicitatea pe Facebook (tipuri de Ads, strategii, masuratori), cum 

se fac aplicatiile pe Facebook si cat de eficiente sunt acestea. Dincolo de partea teoretica, Social 

Media este despre experienta traita de utilizator si tocmai aceasta experienta sta la baza cursului 

 

7.1. Stabilirea obiectivelor pentru socialmedia marketing. 

Potrivit statisticilor, 30% dintre millennials spun ca se intalnesc cu un brand in Social 

Media cel putin o data pe luna. Ramanand in sfera cifrelor, un element mult mai cunoscut si luat 

in considerare este faptul ca retelele sociale aduna miliarde de utilizatori activi in fiecare luna: 

·         Facebook: +2 miliarde de utilizatori activi 

·         Instagram: +1 miliard de utilizatori activi 

·         LinkedIn: +467 milioane de utilizatori activi 

·         Twitter: +336 milioane de utilizatori activi 

Din acest motiv, strategia de marketing in Social Media trebuie sa fie mai mult decat 

prezenta in planurile brandurilor care vor sa-si dezvolte activitatile de business pe retelele 

sociale. 

Ce reprezinta o strategie de social media marketing? 

In linii mari, strategia de social media marketing reprezinta un rezumat al tuturor 

lucrurilor pe care iti propui sa le realizezi in social media. Aceasta strategie are rolul de a-ti 

ghida actiunile si de a-ti stabili o serie de parametri care iti permit sa stii in fiecare moment daca 

te afli pe drumul cel bun. 

In cele ce urmeaza iti voi arata care sunt pasii de urmat in crearea unei strategii de social 

media marketing care sa iti genereze rezultate superioare. 

Cu cat strategia este mai clara, mai specifica, obiectivelor pe care vrei sa le atingi, cu atat 

va fi mai eficienta executia. Asadar, creeaza o strategie: 

-  clara 
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- concisa 

-  bine structurata 

-  masurabila 

Acum, ca am lamurit acest aspect, iata care sunt pasii necesari in crearea unei strategii de 

social media marketing: 

1.Stabileste obiectivele 

Definirea acestor obiective este necesara pentru intelegerea exacta a rezultatelor obtinute 

la finalul strategiei. 

Iata cateva tipuri de obiective de stabilit intr-o strategie de social media marketing: 

-  Cresterea vizibilitatii de brand (brand awareness) 

-  Atragere de lead-uri 

-  Atragere de trafic pe site 

-   Imbunatatirea client service-ului 

-  Targetarea unui public specific 

Foarte important in acest prim pas este ca obiectivele strategiei de social media marketing 

sa se alinieze cu obiectivele de business. Acest lucru va face mai usor pentru tine sa arati 

valoarea afacerii tale, dar si sa obtii un ROI pozitiv. 

2.Stabileste audienta 

O imagine clara asupra audientei-tinta si ce vrea acesta sa vada in social media reprezinta 

un factor extrem de important in procesul de creare de continut care sa fie pe placul lui, pe care 

acesta sa il aprecieze, sa il comenteze si sa il impartaseasca cu ceilalti prieteni din comunitatea 

sa. 

De asemenea, localizarea corecta a audientei (date demgrafice, varsta, interese, obiceiuri 

de consum sau de petrecere a timpului, etc.) este esentiala pentru planificarea modului de a-ti 

crea si dezvolta o comunitate de fani in social media, sau chiar de potentiali clienti pentru 

afacerea ta. 

3. Stabileste stilul si tonul vocii 

Aceste doua elemente au rolul de a sustine intregul proces de comunicare a brandului, si 

presupun stabilirea unui mod distinct de adresare, inserat in campania de comunicare a 

brandului, care sa fie adaptat fidel tipului de audienta ales. 

Procesul de creare a unui stil si a unui ton al vocii distincte trebuie sa includa, inainte de 

toate, o serie de elemente care au rolul de a crea in mintea audientei o anumita imagine despre 

brandul tau. Iata despre ce elemente este vorba: 

-  Valorile de brand – acestea vor defini in principiu stilul si tonul vocii 



-  Elemente stilistice – evitarea abrevierilor, utilizarea de fraze scurte, folosirea unui 

limbaj simplu, pe intelesul audientei, etc. 

- Personalitatea de brand – crearea unei analogii intre brandul tau si personalitatea unei 

persoane reale (jucausa, amuzanta, serioasa, energica, etc.) 

- Tonul vocii – prietenos, cald, sfatuitor, ferm, autoritar, etc. 

Stabilirea tonului si a vocii brandului joaca un rol esential in modul in care audienta va 

percepe business-ul tau. 

4.Analizeaza competitia 

Analiza competitiei iti va permite, in primul rand, sa o localizezi. De asemenea, vei fi in 

masura sa intelegi punctele lor tari si punctele slabe. 

Mai mult, analiza competitorilor te va ajuta sa intelegi piata, vei putea sa iti formezi 

anumite asteptari in ceea ce priveste audienta pe care vrei sa o targetezi.  Astfel vei deprinde o 

imagine mult mai ampla asupra modului in care vei realiza campaniile de social media 

marketing. 

Analiza competitiei iti va permite, de asemenea, sa identifici anumite oportunitati. De 

exemplu, unul dintre competitori este foarte activ pe Facebook, dar nu are o vizibilitate atat de 

mare pe Instagram. Ei bine, aceasta informatie te va ajuta in stabilirea mai clara a canalelor. 

5.Lanseaza un audit pentru stabilirea canalelor de comunicare 

Acest audit iti va permite sa localizezi cele mai bune canale de social media pe care sa iti 

lansezi campania. 

Daca ai deja setate conturi pe mai multe retele sociale, auditul iti va oferi o imagine clara 

asupra scopului pe care fiecare dintre aceste conturi le serveste. Daca scopul unui cont nu este 

clar, gandeste-te daca merita sa il pastrezi, fara a te grabi sa il stergi.  Acesta poate fi in 

continuare valoros, insa are nevoie doar de o redirectionare strategica. Daca este un cont invechit 

care nu mai merita sa iti irosesti timp si energie pentru resuscitarea lui, cel mai bine este sa il 

stergi. 

Pentru a lua o decizie cat mai buna, incepe prin a-ti pune urmatoarele intrebari: 

- Este publicul meu aici? 

- Daca da, cum utilizeaza aceasta platforma? 

-  Imi ofera acest cont sprijin in atingerea obiectivelor? 

Raspunsurile obtinute vor contribui la mentinerea strategiei tale in parametri optimi, pe 

masura ce iti cresti prezenta in social media. 

6.Creează un calendar de conținut 

Acest calendar de continut trebuie sa afiseze datele si orele in care veti publica diferite 

tipuri de continut pe fiecare canal. Acest calendar reprezinta locul perfect pentru planificarea 



activitatilor desfasurate in social media - de la imagini si partajarea de link-uri, la postari de blog 

si videoclipuri. 

De asemenea, acest calendar contine atat postarile de zi cu zi, cat si continutul destinat 

campaniilor din social media. Prin utilizarea unui calendar, te vei asigura ca postarile sunt 

distribuite corespunzator si publicate la momente optime. 

Atentie! Asigura-te ca acest calendar reflecta obiectivele setate, astfel incat tot ceea ce 

postezi sa contribuie la realizarea acestora intr-un mod eficient. 

7.Testeaza, evaluează și ajustează strategia 

Trebuie sa ai in vedere in fiecare moment faptul ca strategia ta de social media marketing 

reprezinta un process extrem de important in economia business-ului tau. Drept urmare, nu 

trebuie sa ai pretentia ca aceasta va merge ceas, generand rezultatele asteptate din prima 

incercare. 

Pe masura ce implementezi campania, este foarte important sa urmaresti rezultatele si sa 

intervii acolo unde campania nu functioneaza conform planului. 

Implementeaza, creeaza, testeaza, acestea sunt in linii mari cele trei etape de urmat intr-o 

campanie de social media marketing. Pentru a obtine o performanta superiora, este necesar sa stii 

foarte bine ce vrei, de la cine vrei sa obtii ceea ce vrei, dar si unde ii gasesti pe cei de la care vrei 

aceste rezultate. Procesul este unul complex si necesita mai multe incercari pentru a obtine o 

imagine clara asupra lui. 

 

7.2.Elaborarea strategiilor de publicitate în social media. 

 

Strategia de social media – construirea unei prezente online puternice 

 



O prezenta puternica in social media este o abordare competitiva esentiala pe pietele 

curente, in care experientele impartasite in online devin din ce in ce mai relevante pentru 

consumatori. Crearea unui profil pe retelele sociale si postarea ocazionala a mesajelor nu sunt 

suficiente. Pentru a va asigura ca obtineti cele mai bune rezultate prin valorificarea mediilor 

sociale online este important sa stiti care va sunt obiectivele si cum intentionati sa le atingeti. Cu 

alte cuvinte, aveti nevoie de o strategie. O buna strategie de social media se va subordona 

obiectivelor organizatiei, va creste notorietatea marcii, va incuraja fidelizarea clientilor si va 

reduce costurile de marketing, constituind un avantaj competitiv important. Strategia de social 

media trebuie sa includa: obiectivele de marketing, descrierea platformelor social media ce se 

intentioneaza a fi utilizate si parametrii pentru masurarea progresului. 

Cateva repere pentru intelegerea conceptului: 

 In cazul în care prezența în social media este limitată, realizați un sondaj în rândul 

clientilor pentru a afla cum folosesc social media si folositi aceste informatii in structurarea 

strategiei. 

 Asigurati-va ca interactiunile sunt in ambele sensuri si nu doar compania in care activati 

furnizeaza informatii. Analizati modul in care puteti oferi clientilor un stimulent pentru a 

colabora cu dumneavoastra in activitatea social media si realizati teste in acest sens. 

 Analizati cat de repede raspunde compania atunci cand cineva posteaza un mesaj pe 

site. Stabiliti un timp rezonabil de raspuns pentru toate interactiunile si asigurati-va ca 

raspunsurile sunt personale, nu automate sau generice. 

 Evaluati comentariile clientilor postate pe site. Sunt pozitive sau negative? Identificati 

modalitati de stimulare a mesajelor pozitive. Luati in considerare, de asemenea, modul in care se 

poate transforma un mesaj negativ intr-o oportunitate pentru stimularea loialitatii de brand si 

pentru construirea unei reputatii pentru servicii excelente furnizate clientilor. 



 

Mod de abordare in utilizarea conceptului 

Nu exista o abordare general valabila de utilizare cu succes a instrumentelor social media, 

dar unele principii de baza se aplica tuturor platformelor, marcilor si publicului. Acest plan in opt 

etape va va sprijini maximizarea randamentului investitiilor in social media: 

Pasul 1. Stabilirea obiectivelor de social media. Primul pas in dezvoltarea strategiei de 

social media este acela de a identifica obiectivele (de ex.: imbunatatirea cunoasterii brand-ului 

sau a relatiei cu clientii, cresterea traficului pentru site-ul companiei, comercializarea produselor 

sau mediatizarea ofertelor speciale, etc). 

Selectati doua sau trei obiective prioritare si concentrati-va pe modul in care intentionati 

sa utilizati social media pentru a le atinge. 

Oricare ar fi obiectivele, acestea trebuie sa fie SMART: specifice, masurabile, realizabile, 

realiste si incadrate in timp. Decideti cum veti masura succesul (de ex.: daca doriti sa generati 

mai multe oportunitati de vanzare, stabiliti ca obiectiv o crestere de 25%; daca doriti cresterea 



gradului de constientizare a organizatiei sau brand-ului, stabiliti un numar de postari/zi sau 

saptamana si stabiliti cate aprecieri, distribuiri sau comentarii doriti sa primiti pentru fiecare). 

Pasul 2. Evaluarea situatiei curente. Daca firma dumneavoastra foloseste deja social 

media, evaluati modul in care se indeplinesc obiectivele in prezent. Analizati ce platforme se 

utilizeaza si care sunt cele cu cel mai mare impact asupra publicului tinta. Nu trebuie sa le 

utilizati pe toate, mai ales daca aveti un buget sau un timp limitat pentru social media. Analizati 

daca mesajele transmise pana in prezent au fost in concordanta cu obiectivele. 

Sunteti conectati cu publicul tinta sau acesta ignora mesajele dumneavoastra? Utilizati 

Google Analytics pentru a revizui traficul de postari si ierarhizati postarile in functie de rezultate. 

Pasul 3: Cunoasterea publicului tinta. Pentru a stabili o conexiune cu persoanele din 

publicul tinta, trebuie sa le cunoasteti varsta, interesele, ocupatiile, veniturile, pasiunile, 

motivatiile etc. Aceste informatii cu caracter social, demografic si psihografic va pot ajuta sa 

identificati cele mai potrivite platforme de social media si sa creati mesaje atractive pentru 

publicul tinta. 

Pasul 4: Alegerea canalelor media potrivite cu profilul publicului tinta si cu imaginea 

pe care doriti sa o creati: Facebook ofera cea mai mare varietate de utilizatori potentiali; 

LinkedIn este util daca oferiti servicii pentru profesionistii din domeniul afacerilor; Pinterest sau 

Instagram sunt utile in domenii ca design interior, moda etc. 

Pasul 5. Realizarea continutului trebuie sa reflecte imaginea companiei si a pietei si 

trebuie sa fie adaptata la platforma de social media utilizata si la particularitatile publicului tinta. 

Asigurati-va ca prin continutul publicat furnizati valoare publicului tinta, rasplatindu-l pentru 

timpul alocat. Pentru a identifica tipul de mesaj care ofera cele mai bune rezultate, puteti analiza 

si politica promovata de branduri renumite (Taco Bell, Starbucks, KLM Airlines), care au un 

numar mare de adepti in retelele sociale, insa retineti ca produsele lor nu sunt similare cu ale 

dumneavoastra. Ceea ce functioneaza pentru ei s-ar putea sa nu functioneze atat de bine pentru 

compania in care va desfasurati activitatea. Cheia succesului este experimentarea unor diferite 

tipuri de continut si analizarea statisticilor. 

Pasul 6. Stabilirea frecventei postarilor. Analizati si respectati obiceiurile online ale 

publicului tinta, identificati cand este cel mai activ si cand ar putea fi interesat de mesajul dvs. 

Daca publicul tinta nu este diferentiat (va adresati tuturor, nediferentiat), programati postarile pe 

tot parcursul zilei pentru a va adapta la diferitele fusuri orare. O frecventa prea ridicata a 

postarilor va face ca publicul tinta sa se simta hartuit, insa o frecventa redusa poate duce la 

pierderea interesului in favoarea concurentilor. Important este sa fiti consecventi, postarea 

aleatorie putand crea impresia de dezorganizare sau nesiguranta. 



Cea mai buna modalitate de a organiza mesajele este de a crea un calendar editorial pe 

care il puteti utiliza pentru a programa postarile si detaliile (termene, retea, tip de continut, 

cuvinte cheie, titluri si statut). Cu cat calendarul este mai detaliat, cu atat mai eficienta va fi 

prezenta companiei in social media. 

Pasul 7. Planificarea corespunzatoare presupune acordarea de timp si resurse umane. 

Luati in considerare angajarea unui specialist in domeniu, a unui consultant, in situatia in care nu 

dispuneti de astfel de resurse. 

Pasul 8. Evaluarea progresului si adaptarea strategiei este foarte importanta intr-un 

mediu cu o evolutie atat de rapida: 

 Utilizati Google Analytics, Facebook Insights etc. pentru a identifica nivelul la 

care postarile si-au indeplinit obiectivele: numar vizualizari, numar click-uri pe site etc. 

 Stabiliti modul de masurare a randamentului investitiilor in social media, pentru a 

face mai tangibile rezultatele. 

 Adaptati-va strategia frecvent la tendintele si evolutiile din mediul online sau la 

feedback-ul audientei. 

Beneficiile instrumentelor de social media pentru companii 

Cateva dintre modalitatile prin care instrumentele de social media pot contribui la 

imbunatatirea unei afaceri sunt descrise mai jos: 

1. Cresterea recunoasterii brandului si a loialitatii fata de brand. Fiecare 

oportunitate de promovare contribuie la cresterea vizibilitatii brandului. Retelele social media 

determina ca produsele/serviciile dumneavoastra sa devina mai accesibile pentru clientii 

potentiali, facandu-le in acelasi timp sa devina mai familiare pentru clientii dumneavoastra 

actuali. 

2. Cresterea numarului de oportunitati. Fiecare postare pe care o faceti pe o platforma 

de social media reprezinta o oportunitate pentru a converti consumatorii in clienti ai companiei 

dumneavoastra. Nu toate interactiunile cu informatii despre brandul dumneavoastra se vor 

converti in clienti, dar fiecare interactiune si reactie pozitiva creste probabilitatea de a va atrage 

noi clienti. Chiar si daca pretul per click este scazut, numarul oportunitatilor pe care le aveti este 

semnificativ. 

3. Ridicarea ratei de conversie. Social media este un loc unde brandurilor li se asociaza 

factorul uman, ceea ce devine important prin prisma faptului ca, in general, consumatorii 

agreeaza sa interactioneze nu cu simbolurile abstracte ale companiilor, ci cu reprezentantii directi 

ai acestora. 

Strategii de promovare a produselor de succes necesita: 

 Analiza mediului de marketing 



 Planul de marketing al unei firme 

 Auditoriu tinta a companiei 

 Buget de marketing 

Pentru identificarea acestor puncte cheie, compania noastra face analiza de marketing a 

unei firme pentru a stabili: 

 Politici si strategii de marketing existente (strategia de marketing a firmei) 

 Conceptul de promovare si tehnici de marketing 

 Plan de promovare, strategie comunicare 

 Strategie vanzari si strategii de atragere a clientilor 

 Strategii de pret marketing 

Dupa executarea de analiza de marketing a unei firme, se trece la concepere campanie de 

promovare. Orice campanie publicitara model trebuie sa fie in concordanta cu strategia de 

marketing a unei firme si strategia de piata a firmei. De exemplu, o companie care este axata pe 

vinzari angro, nu poate lansa o campanie promovare in domeniul comertului cu amanuntul. 

Etapele marketingului privind model plan de marketing presupun stabilirea unui program 

de marketing, unui plan de promovare acordat cu strategia de marketing a firmei, strategii de 

vanzare a produselor/ serviciilor, strategii de pret marketing care vor asigura profitabilitatea 

acestei campanii publicitare. 

Strategii publicitare pot fi diferite: strategii de dezvoltare a unei firme in general, strategii 

de atragere a clientilor pentru produse/ servicii existente, strategii de promovare a unui produs 

nou, strategii de vanzare a produselor din stoc (lichidare stocuri), strategii promotionale pentru 

cresterea notorietatii companiei, etc. 

Adresati-va in agentia noastra si noi garantam: analiza de marketing si vinzari, strategii 

publicitare de succes, strategii de vanzare a unui produs/ serviciu, tehnici moderne de 

promovare, plan de promovare eficient,  campanii publicitare de succes in limita de buget de 

marketing optimal. 

Dupa ce conceptul de promovare si program de marketing sunt pregatite se trece la 

campania de promovare. Campanii promotionale difera in functie de politici si strategii de 

marketing, strategii de promovare a unei firme,  program de marketing si buget de marketing. 

Campanie publicitara poate fi campania de promovare a unui produs nou, campanie promovare a 

unui brand, campanie de marketing de crestere a notorietatii firmei,  campania de promovare a 

unui produs/ serviciu nou, etc. 

O campanie publicitara model se face in baza unui mediaplan bine stabilit, care include: 

canale de publicitate, perioada de publicitate, auditoriu tinta, descrierea produsului/ serviciului 

care se promoveaza, rezultatele scontate si buget de marketing. 



Orice campanie de marketing pe care o desfasuram noi se coordoneaza cu clientul in 

toate etapele marketingului si se modifica in baza statisticii regulate, care indica rezultatele 

oricarei campanii promotionale. 

Analiza de marketing a unei firme, identificare corecta de strategii de publicitate, strategii 

de dezvoltare a unei firme si strategii de atragere a clientilor, stabilirea oportuna a unui plan de 

promovare, utilizare de tehnici moderne de promovare si realizarea unei campanii de promovare 

de succes poate sa duca la un singur lucru - cresterea de vinzari. 

Macar ca practic toti viseaza la cresterea de vinzari, practica arata ca nu toti sunt pregatiti 

pentru aceasta. Multe companii nu dispun de strategii de marketing in vanzari, strategii de 

vanzare a produselor, strategii de pret. 

Noi putem sa desfasuram nu doar o campanie de publicitate sau campanie de promovare 

a unui produs/ serviciu, dar si sa consultam in ceea ce priveste procesul de vinzari. Repartizarea 

corecta a resurselor, tehnici moderne de vinzare, analiza rezultatelor obtinute sunt doar citeva 

servicii care noi oferim. Chiar mai mult, noi va putem pune la dispozitie echipa noastra de 

vinzari si consultanti la telefon! 

Oricare din strategii de promovare a produselor nu ati alege, la sfirsit conteaza doar 

rezultatul. Tipuri de strategii de marketing sunt multe, dar in final ramine doar ceea ce ati avut de 

cistigat, dupa ce se finiseaza campanie de publicitate. 

Analiza statistica a rezultatelor are o importanta enorma, atunci cind se face o campanie 

de promovare a unui produs / serviciu. Raportare la timp a rezultatelor poate duce la schimbare 

de  strategii de marketing in servicii/ produse. 

Compania ofera raportare ample in procesul si dupa finisare de campanii de promovare. 

Periodic primiti informatii complete despre click-uri, interactiuni cu publicitate, contacte 

colectate, repartizate pe sexe, virste, grupe de interese, etc.Cu noi aveti tot timpul siguranta ca 

banii nu se cheltuie, dar se investesc in actiuni promotionale, care vor aduce si mai multi bani. 

Concluzii 

Succesul in social media nu poate fi obtinut doar prin postarea de continut, acesta implica 

o strategie bine gandita ce leaga activitatile online de obiectivele afacerii. 

Conceperea strategiei incepe cu definirea obiectivelor si evaluarea modului in care 

eforturile curente de promovare in mediul online conduc catre atingerea acestor obiective. De 

asemenea, este important sa aveti in vedere prioritatile si interesele clientilor tinta, ce formeaza 

publicul in mediul online. De aceea, continutul postarilor trebuie sa fie dezvoltat cu simt de 

raspundere si actualizat in functie de feedback-ul audientei. 

Este esential ca o strategie de social media sa fie flexibila. Revizuirea periodica a acesteia 

este de asemenea importanta pentru o prezenta activa in mediul online. 
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