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 Functia - desemneaza o grupare de activitati 
determinate pe baza unui criteriu esential, care ofera 
posibilitatea intelegerii teoretice a marketingului.

 Cuprinde:

 actiuni de studiere a pietei interne, 

 identificare a nevoilor consumatorilor;

 studierea comportamentului consumatorilor.

 Scopul: stabilirea celor mai adecvate modalitati de 
orientare a activitatii firmei si de crestere a volumului 
vânzarilor.

CONCEPTUL DE FUNCTIE/FUNCTIUNE



FUNCTIILE MARKETINGULUI

Scoala romaneasca de marketing recunoaste urmatoarele
functii ale marketingului:

➢ CERCETAREA PIETEI, A NEVOILOR DE UTILIZARE SAU DE 
CONSUM – FUNCTIA PREMISA

➢ IMBUNATATIREA CAPACITATII DE ADAPTARE A 
INTREPRINDERII LA CERINTELE MEDIULUI SAU DE PIATA –
FUNCTIA MIJLOC

➢ SATISFACEREA IN CONDITII SUPERIOARE A NECESITATILOR 
DE UTILIZARE SI CONSUM – FUNCTIA OBIECTIV (SCOP)

➢ MAXIMIZAREA EFICIENTEI ECONOMICE SAU MAXIMIZAREA 
PROFITULUI – FUNCTIA OBIECTIV (SCOP)



CERCETAREA PIETEI, A NEVOILOR DE UTILIZARE SAU DE 
CONSUM – FUNCTIA PREMISA

Cercetarea pieţei, a nevoilor de utilizare sau
consum – constituie punctul de plecare (funcţia
premisă) al activităţii de marketing, prin a cărei
exercitare se urmăreşte obţinerea informaţiilor cu
privire la pieţele efective şi potenţiale, la ansamblul
necesităţilor de consum solvabile şi insolvabile, dar şi
la comportamentul consumatorului.



CERCETAREA PIETEI, A NEVOILOR DE UTILIZARE SAU DE 
CONSUM – FUNCTIA PREMISA

❑ Prin cercetarea pietei se stabilesc strategiile de 
marketing ale firmei:

✓ Proiectarea produsului

✓ Testarea de acceptabilitate

✓ Lansarea pe piata a produsului sau serviciului

✓ Deschiderea unei retelii proprii de magazine

✓ Promovarea vanzarilor in randul anumitor segmente de 
consumatori

❑ Studierea pietei este cunoscuta si sub denumirea de 
CERCETARE DE MARKETING.



IMBUNATATIREA CAPACITATII DE ADAPTARE A 
INTREPRINDERII LA CERINTELE MEDIULUI SAU DE PIATA 

- FUNCTIA MIJLOC

 Îmbunătăţirea permanentă a capacităţii de adaptare a 
întreprinderii la cerinţele mediului sau de piaţă – este 
considerată funcţie mijloc, prin care se asigură înfăptuirea
obiectivelor strategice ale agentului economic. 

 Prin creşterea capacităţii de antrenare a tuturor resurselor de 
care dispune în fiecare moment (materiale, financiare şi
umane) se asigură adaptarea operativă a activităţii
desfăşurate la cerinţele pieţei, ale consumatorului. 

 Constituie, în cele mai multe cazuri, cheia succesului în
afaceri.



IMBUNATATIREA CAPACITATII DE ADAPTARE A 
INTREPRINDERII LA CERINTELE MEDIULUI SAU DE PIATA 

- FUNCTIA MIJLOC

 Precizeaza caile de realizare a obiectivelor urmarite.

 Presupune mobilizarea resurselor firmei (umane, materiale, 
financiare) spre a raspunde cat mai eficient cu produsele
si/sau serviciile sale exigentelor formulate de purtatorii
cererii.

 Capacitatea de adaptare masoara gradul in care oferta
intreprinderii raspunde unei cereri dinamice existente pe
piata, sub aspect cantitativ, structural si calitativ.



SATISFACEREA IN CONDITII SUPERIOARE A 
NECESITATILOR DE UTILIZARE SI CONSUM 

– FUNCTIA OBIECTIV (SCOP)

 Satisfacerea în condiţii superioare a necesităţilor de 
utilizare si consum– reprezintă raţiunea de a fi a agentului 
economic, prin realizarea bunurilor şi serviciilor. Este 
considerata functia obiectiv (scop) prin care se vizeaza 
producerea numai a acelor produse care sunt necesare 
consumului productiv sau personal.



SATISFACEREA IN CONDITII SUPERIOARE A 
NECESITATILOR DE UTILIZARE SI CONSUM 

– FUNCTIA OBIECTIV (SCOP)

▪ Presupune producerea a ceea ce este necesar pentru consum.

▪ Distribuirea in conditii optime a produselor si serviciilor.

▪ Crearea posibilitatilor de alegere conform gusturilor , 
dorintelor si prefeintelor clientilor.

▪ Largirea gamei de produse.

▪ Educarea (influentarea) gusturilor clientilor in scopul crearii
de noi trebuinte.



MAXIMIZAREA EFICIENTEI ECONOMICE
SAU MAXIMIZAREA PROFITULUI
– FUNCTIA OBIECTIV (SCOP)

 Maximizarea eficienţei economice sau maximizarea 
profitului – este o functie obiectiv (scop) deoarece scopul 
final al activitatii agentului economic este obtinerea de 
profit, care-i asigura existenta si dezvoltarea. 

 Realizarea ei presupune alocarea raţională a resurselor 
productive, optimizarea structurilor de producţie, dar si a 
intregului flux al procesului economic.



LEGATURA DINTRE FUNCTIILE
MARKETINGULUI


