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Statutul disciplinei 
Disciplină în domeniu (opțională) 
 
Titular disciplină 
Șef lucr dr. Doina LEONTE  
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

Obiectivul general: Însușirea cunoştinţelor toretice privitoare la: 
- cercetarea comportamentului consumatorilor, a tipologiei, a factorilor care-l influenţează, 
ajungând până la faza de luare a deciziei de cumpărare; 
- problematica mecanismului de cumpărare, a tipurilor de cumpărări şi a etapelor pe care le 
parcurge consumatorul până la adoptarea deciziei de cumpărare; 
-caracteristicile consumatorului de produse alimentare; 
- căi de influențare a comportamentului uman; 
- principalele tehnici de manipulare în vânzări; 
- importanţa măsurării satisfacţiei consumatorilor; 
- conceptului de „satisfacţie a consumatorilor”; 
- influenţa brandului asupra comportamentului consumatorului 

Obiective specifice: Utilizarea terminologiei specifice, referitoare la factorii care influenteaza 
comportamentul consumatorului, procesul decizional al consumatorului, precum și la întelegerea 
si interpretarea interdependentei consumator – mediu înconjurător 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Factorii care influenţează comportamentul consumatorului.  
Categorii de factori care influenţează comportamentul consumatorului: culturali, economici, etc. 
Interdependenţa influenţelor asupra deciziei de cumpărare  
Analiza unor factori psihologici ce influenţează comportamentul consumatorilor. Memoria. 
Percepţia Conceptul de învăţare. Emoţia. 
Decizia de cumpărare.Tipuri de comportament în elaborarea deciziei de cumpărare .Etapele 
procesului decizional  
Comportamentul consumatorului organizaţional  
Consumerismul şi responsabilitatea socială  
Caracteristicile consumatorului de produse alimentare 
Căi de influențare a comportamentului uman 
Consideraţii privind principalele tehnici de manipulare întrebuinţate în vederea influențării 
comportamentului consumatorilor Principalele tehnici de manipulare Manipularea  
(managementul) percepţiei. De la vechea la noua paradigmă a puterii. Comportament automat şi 
automatisme 
Influenţa brandului asupra comportamentului consumatorului– definiţie şi caracteristici 
Măsurarea gradului de satisfacţie a consumatorului- principii, procese şi metode 

Lucrări practice 
Factorii care influenţează comportamentul consumatorului 
D e c i z i a  d e  c u m p ă r a r e  
Determinarea comportamentului consumatorului 
Principalele tehnici de manipulare întrebuinţate în vederea influențării comportamentului 
consumatorilor 



Comportamentul consumatorului organizaţional  
Consumerismul şi responsabilitatea socială  
Influenţa brandului asupra comportamentului consumatorului 
Măsurarea gradului de satisfacţie a consumatorului 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen 

Capacitatea de a înţelege, de a explica în 
mod aprofundat şi de a aplica în mod 
practic cunoştinţele dobândite de-a lungul 
semestrului.  

70% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

 Însuşirea problematicii tratate la curs şi 
seminar; 
Implicare în activitățile de seminar. 
Realizarea unui proiect de echipă  

30% 
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Șef lucr dr. Doina LEONTE  
Facultatea Ingineria Resurselor Animale și Alimentare - USV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 
telefon: 0040 232 40714  
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