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Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Șef lucr. dr. Gabriela FRUNZĂ 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Obiectivul general: Cunoaşterea principiilor, conceptelor, tehnicilor, metodelor şi practicilor din 
domeniu merchandisingului 
Obiective specifice: Cunoașterea importanţei promovării produselor şi serviciilor; cunoaşterea 
acţiunilor prioritare în eficientizarea activităţilor economice şi turistice; aprofundarea relaţiei 
comunicare-promovare; identificarea particularităţilor promovării; formularea unor strategii de 
merchandising 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs 
Noţiuni generale despre merchandising 
Evoluţia conceptului şi a tehnicilor de merchandising 
Importanţa merchandisingului în comerţ 
Elemente de influenţă. 
Merchandising general 
Merchandising de bază 
Managementul comenzii 
Susţinerea acţiunilor promoţionale prin tehnici de merchandising. 
Consumatori şi magazine 
Tipuri de consumatori 
Factorii generali care influenţează comportamentul consumatorilor 
Decizia de cumpărare și evaluarea post-consum 
Comportamentul specific în autoservire 
Tipuri de magazine 
Organizarea spaţiului de vânzare şi a vânzării  
Consideraţii generale 
Tipuri de puncte de vânzare  
Amplasarea, dimensionarea şi amenajarea raioanelor 
Etalarea produselor 
Materiale promoţionale 
Parametrii activităţii de merchandising 
Indicatori de performanță 
Merchandisingul în practică 
Merchandising cu buget redus 
Aspecte particulare ale aplicării tehnicilor de merchandising 
Meseria de merchandiser. Tendinţe actuale în merchandising 
Merchandidingul de succes. E-merchandisingul 

 



Lucrări practice 
Organizarea funcțională a magazinelor 
Posibilități de amplasare a raioanelor. Principalele tipuri de layout 
Reguli de etalare a mărfurilor în fiecare raion 
Proiectarea mobilierului. Dispunerea mobilierului pe suprafața de vânzare 
Fluxul clienților. Reguli de proiectare a căilor de circulație. 
Organizarea magazinelor prin resituarea sortimentelor tradiționale de produse în universuri de 
consum 
Planograme 
Rolul planogramelor
Optimizarea imaginii unui magazin 
Tehnici specifice și indicatori de performanță 
Merchandising-ul produselor agroalimentare 
Merchandising-ul produselor din carne. Merchandising-ul produselor din lapte 
Merchandising-ul produselor zaharoase. Merchandising-ul produselor congelate 
Merchandising-ul băuturilor alcoolice și nealcoolice 
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7. Note de curs 
 
Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scris + oral 70% 
Aprecierea activităţii în timpul 
semestrului Prezentare portofoliu 30% 
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