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Specializarea TEHNICIAN ÎN ACHIZIȚII ȘI CONTRACTĂRI 

Profesor: CHIRILĂ MARIN 

1. Comunicarea eficienta cu cosumatorii 

2. Cercetarea de marketing si nevoile clientilor 

3. Experminentul în cercetarea de marketing  

4. Etichetarea marfurilor 

5. Pastrarea si depozitarea marfurilor 

6. Distributia marfurilor 

7. Calitatea si sortimentul marfurilor alimentare 

8. Calitatea si sortimentul marfurilor nealimentare 

9. Caloarea nutritiva a marfurilor alimentare 

10. Forme de promovare a marfurilor 

 

Specializarea TEHNICIAN ÎN ACHIZIȚII ȘI CONTRACTĂRI 

Profesor: CUCEA RAMONA 

1. Analiza concurentilor din mediul de afaceri 

2. Analiza S.W.O.T. a ofertei de produse/servicii 

3. Concurenta – componenta a pietei 

4. Modalitati de crestere a eficientei activitatii intreprinderii 

5. Promovarea pe piata a ofertei proprii de produse/servicii 

6. Anticiparea nevoilor clientilor si adaptarea permanenta a ofertei 

7. Realizarea unei oferte competitive pe piata 

8. Aplicarea strategiilor adecvate intr-un mediu concurential normal 

9. Corespondenţa cu clienţii 

10. modalitati de promovare a ofertei de produse/ servicii pe piaţă  

11. Marketingul in activitatea pe piata a firmei  

12. Lansarea serviciilor sau produselor noi pe piaţă 

13. Publicitaea pe internet  

14. Tipuri de publicitate utilizate în promovarea produselor/serviciilor  pe piaţă 

15. Modalităţi de motivare a angajaţilor firmei 

16. Studiu privind satisfacţia consumatorilor pe piaţă 

mailto:office@colegiuleconomicdpm.ro


Colegiul Economic” Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia 

str. Octavian Goga, nr.11, tel/fax +0400258811468, e-mail office@colegiuleconomicdpm.ro 

Specializarea TEHNICIAN ÎN ACHIZIȚII ȘI CONTRACTĂRI 

Profesor: CETEAN EMIL  

 

1. Identificare documentelor si informaţilor utile in studiul unui produs sau serviciu. 

2. Determinarea diferitelor categorii de pieţe si a domeniilor acestora. 

3. Caracterizarea poziţie unei întreprinderii comerciale pe piaţa. 

4. Descrierea diferitelor circuite de distribuţie. 

5. Analiza ciclului de viata a unui produs. 

6. Viziunea strategica a pieţei asupra activităţii unei întreprinderi comerciale sau turistice. 

7. Tipologia strategiilor de piaţa. 

8. Strategia de piaţa- nucleul dezvoltării întreprinderii comerciale sau turistice. 

9. Piaţa- componenta esenţiala a mediului extern a întreprinderii comerciale. 

10. Locul întreprinderii …………………. in cadrul pieţei. 

11. Analiza produsului ………………….. in cadrul pieţei. 

12. Metode si tehnici utilizate precum cercetarea pieţei externe. 

13. Analiza pieţei cu ajutorul surselor primare, interviuri, sondaje. 

14. Dimensiunile pieţei. 

15. Trăsăturile calitative si cantitative ale pieţii. 

16. Segmentarea pieţei. 

17. Politica de preţ in cadrul pieţei. 

18. Politica de distribuţie in cadrul pieţei. 

19. Politica de promovare in cadrul pieţei. 

20. Strategia mijloacelor de comunicare. Presa. Plan Media. 

21. Strategia mijloacelor de comunicare. Televiziune. 

22. Comunicarea in marketing si strategia de fidelizare. 
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