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Abstract 

The design of successful policies and their implementation through continuous development and 

modernization strategy can ensure the permanence of institutions on educational market. Financial crunch, 

development of educational alternatives require promotion of modern systems for proper activity, as well as 

orientation towards marketing in order to provide appropriate educational services that fulfill the interests 

on an individual level as well as economy’s needs. In these circumstances, institutions have to develop and 

promote educational marketing strategies, using at the most of its capability the existing opportunities and 

resources in order to be as competitive as possible and to comply with the market competition. 

 

În dezvoltarea sa, orice organizaţie concepe o politică proprie prin care îşi stabileşte direcţiile 

principale de perspectivă, precum şi modalităţile concrete de realizare a acestora. Anume graţie politicilor 

corect elaborate şi implementate cu succes, se asigură permanenţa pe piaţă şi dezvoltarea de ansamblu. 

În cazul pieţei educaţionale, în dezvoltarea instituţiilor de învăţământ, tot mai pregnant se impune 

politica de marketing care le oferă posibilitatea receptării prompte şi reale a semnalelor pieţei şi le permite 

adaptarea rapidă şi cu maximă eficienţă la modificările apărute pe piaţă şi la cerinţele societăţii, în general. În 

acest fel, instituţia evaluează corect parametrii pieţei, în special categoriile de beneficiari ai serviciilor 

educaţionale şi aşteptările lor, şi resursele de care dispune corespunzător cererii reale, sesizează segmentele 

neacoperite de pe piaţă şi avantajele comparative faţă de concurenţi [1]. 

În condiţiile actuale, instituţiile de învăţământ nu-şi permit să activeze fără a avea o perspectivă 

clară, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, care să le asigure funcţionarea, raţionalitatea şi eficienţa în 

condiţiile în care mediul ambiant devine tot mai complex şi mai dinamic. Toate acestea constituie conceptul 

de politică de marketing, care integrează misiunea, opţiunile de ansamblu, principiile şi normele, dar şi 
activităţile prin care se asigură valorificarea potenţialului instituţiei corespunzător cerinţelor.  

În scopul realizării orientărilor generale de dezvoltare, a opţiunilor şi elementelor ce o definesc, 

instituţia va aplica un sistem unitar şi coerent de strategii, tactici şi programe specifice de acţiune care îi vor 

asigura succesul pe piaţa serviciilor educaţionale, determinat de capacitatea acesteia de a identifica nevoile 

consumatorilor şi de a oferi servicii care să le satisfacă.  

Evoluţia şi dezvoltarea unei instituţii presupun o serie de schimbări derulate, cu diferită intensitate, 

pe multiple planuri: al procesului decizional, al structurilor organizaţionale, al registrului de formare etc., 

pentru ca aceasta să se adapteze la schimbările de mediu sau chiar pentru a anticipa anumite schimbări şi a 

valorifica diferite oportunităţi. Acest proces al schimbărilor trebuie planificat, coordonat, evaluat, ceea ce 

justifică aplicarea conceptului de management al marketing-ului. Cultura şi calitatea managementului, 

rezultate şi din promovarea şi aplicarea principiilor de marketing, vor influenţa eficienţa procesului 

decizional într-o instituţie de învăţământ, progresul, performanţa şi imaginea acesteia pe piaţa educaţională 

[4].  
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Aplicarea principiilor marketingului în procesele manageriale este necesară în scopul identificării 

celor mai adecvate decizii şi acţiuni care vor conduce la realizarea obiectivelor instituţiei. În acest scop, se 

efectuează cercetările de marketing, care, deşi nu substituie elaborarea deciziei, prezintă soluţiile posibile, 

formulează recomandări şi fundamentează alegerea considerată cea mai adecvată. În acest fel, sunt create 

condiţiile necesare promovării unui management proactiv, de adaptare continuă la schimbările mediului 

extern economic, social şi concurenţial [2; 3; 5]. 

Unul dintre cei mai notabili experţi în materie de marketing, Philip Kotler, susţinea că marketingul 

este livrarea de satisfacţie către clienţi şi un proces social şi managerial prin care indivizii şi grupurile obţin 

ceea ce au nevoie şi doresc [9]. Obiectivul final al unui proces eficient de management al marketingului este 

de a dezvolta şi menţine relaţii profitabile şi de lungă durată cu clienţii. 
Pentru atingerea acestor obiective este importantă cunoaşterea principalelor orientări în promovarea 

marketingului ca proces de management, menite să asigure satisfacţie şi rezultate pozitive atât organizaţiilor, 

cât şi clienţilor. Orientările respective, deduse din analiza managerială a marketingului, se pot constitui într-

un ghid conţinând regulile de bază care urmează a fi considerate şi respectate în procesul de creare şi 
furnizare a serviciilor educaţionale [4; 6]: 

1. A acorda furnizorilor şi consumatorilor libertatea de a alege. În condiţiile economiei de piaţă, 

guvernate şi reglementate de principiul cererii şi ofertei, este definitorie libertatea de a alege, 

exercitată de furnizor şi consumator, deopotrivă. Ambii subiecţi sunt liberi să acţioneze în interesul 

lor, urmărind atingerea obiectivelor organizaţionale sau individuale. 

2. A satisface necesităţile de bază ale instituţiilor furnizoare şi ale consumatorilor de servicii 

educaţionale. Instituţiile şi consumatorii dispun de o gamă largă de nevoi specifice care trebuie să fie 

identificate, evaluate şi îndeplinite în condiţiile economiei de piaţă. Prin urmare, instituţiile 

furnizoare trebuie să fie conştiente de importanţa satisfacerii nevoilor de bază respective, deoarece o 

relaţie de afaceri pe termen lung nu poate reuşi fără o satisfacţie reciprocă pe termen scurt. 

3. A evita orice discriminare în procesul de marketing. În procesul elaborării şi aplicării diferitelor 

strategii de marketing, instituţiile nu trebuie să discrimineze consumatorii pentru nici un motiv. 

Instituţiile vor furniza servicii educaţionale pe baze egale pentru toţi consumatorii, indiferent de 

statutul lor, religie, rasă, sex, putere de cumpărare etc. În acelaşi timp, unităţile educaţionale trebuie 

să ţină cont de norma legală potrivit căreia, la anumite niveluri de învăţământ, accesul se realizează 

în bază de merit. Markéterii trebuie să ia în considerare faptul că numai un mediu de piaţă fără 
discriminare va asigura o performanţă de afaceri constantă şi profitabilă pe termen lung. 

4. A furniza consumatorilor produse şi servicii cost-eficiente. Sistemul de marketing are ca scop 

furnizarea de produse şi servicii pentru clienţii din piaţă, pe baza de înaltă calitate şi preţ competitiv. 

O economie liberă se bazează pe concurenţă activă şi cumpărători informaţi, care stimulează 

eficienţa pieţei. Markéterii ar trebui, prin urmare, să ofere consumatorilor produsele şi serviciile lor 

pe baze cost-eficiente, pentru a asigura succesul pe termen lung într-un mediu orientat spre client. 

5. A oferi consumatorilor produse şi servicii inovative. Mediul concurenţial de piaţă stimulează 

producătorii să dezvolte noi produse şi servicii care sunt mai bune şi mai eficiente în performanţele 

lor. În acelaşi timp, procesul respectiv stimulează, de asemenea, o reducere continuă a diferitelor 

costuri legate de producere/furnizare. În consecinţă, markéterii trebuie să fie pregătiţi pentru a 

îmbunătăţi caracteristicile şi calitatea produselor şi serviciilor lor şi, în acelaşi timp, pentru a reduce 

costurile în vederea asigurării succesului pe termen lung. 

6. A educa şi informa consumatorii. Mediul de marketing competitiv stimulează, de asemenea, un 

proces continuu de educare/informare a consumatorilor pe piaţă, pentru a asigura utilizarea efectivă, 

pe termen lung, a produselor şi serviciilor şi satisfacerea generală a clienţilor. Instituţiile trebuie să 

fie pregătite să dezvolte programe de educare şi informare continuă a consumatorilor, pentru a 

asigura viabilitatea pe termen lung a produselor şi serviciilor furnizate. 

7. A oferi protecţie permanentă consumatorilor de produse şi servicii educaţionale. În condiţiile 

economiei de piaţă se profilează tendinţa maximizării, cu orice preţ, a profiturilor. Această tendinţă 
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însă nu trebuie să dăuneze consumatorilor de produse şi servicii. Marketingul modern insistă pe 

protecţia consumatorului în ceea ce priveşte posibilele daune care pot fi cauzate de diverse produse 

şi servicii furnizate. Dincolo de reglementările impuse prin legislaţie, orice instituţie de învăţământ 

trebuie să fie interesată în a spori calitatea produselor şi serviciilor educaţionale furnizate pentru a 

preveni practicile de marketing dubioase şi înşelătoare. Mai mult, strategiile de marketing trebuie să 

implice, în acest sens, fonduri şi resurse suplimentare, pentru a maximiza protecţia consumatorilor şi 
a reduce la minimum eventualele prejudicii [9]. 

Un management performant al activităţii de marketing presupune identificarea şi cunoaşterea 

funcţiilor marketingului. Activităţile legate de furnizarea serviciilor către consumatori sunt considerate, la 

modul general, funcţii ale marketingului. În viziunea şcolii româneşti de marketing, funcţiile marketingului 

pot fi grupate în câteva categorii, care, adaptate la marketingul educaţional, prezintă următoarea formulă:  

a) funcţia-premisă, care presupune investigarea pieţei educaţionale, a necesităţilor de consum al 

serviciilor educaţionale; 

b) funcţia-mijloc, care impune conectarea dinamică a instituţiei la mediul socio-economic concret; 

c) funcţia-obiectiv, care urmăreşte satisfacerea nevoilor consumatorilor [7]. 

Funcţia de marketing a instituţiei are rolul de a prospecta piaţa şi de a-şi proiecta eforturile astfel 

încât să obţină satisfacerea cât mai completă a cererii, cu toate beneficiile care derivă din aceasta. 

Marketingul instituţional are valoare strategică şi se referă cu consecvenţă la viitor, reunind un şir de 

activităţi, dintre care se pot evidenţia următoarele: 

- elaborarea de studii de piaţă; 

- animarea forţelor de prestare a serviciilor; 

- promovarea serviciilor; 

- determinarea sistemului optim de prestare; 

- realizarea consecventă şi sistematică a contactelor directe cu diferite categorii de clienţi etc. 

În general, funcţia de marketing este cea care reuneşte ansamblul metodelor şi tehnicilor de 

anticipare şi adaptare la constrângerile şi oportunităţile pieţei. 

Implementarea conceptului de marketing într-o instituţie de învăţământ constituie, la această etapă, o 

adevărată revoluţie managerială în organizarea şi funcţionarea ei. Această „revoluţie” nu se poate înfăptui 

fără a reda marketingului o funcţie centrală în cadrul managementului instituţional şi fără ca structurile 

manageriale să fie gata să accepte restructurarea instituţiei şi a principiilor de funcţionare a ei pe baza 

principiilor marketingului. Experienţa arată că acceptarea marketingului, ca orientare spre piaţă şi spre client, 

este un proces dificil şi îndelungat, care înseamnă nu doar reclamă şi zâmbet, dar este o reconsiderare globală 

a întregii activităţi a organizaţiei, a structurii, misiunii, obiectivelor etc. Mai mult, marketingul modern 

solicită managerilor şi strategilor instituţiilor să fie gata pentru noi abordări şi schimbări frecvente, dacă nu 

continui, deoarece şi necesităţile indivizilor şi ale societăţii sunt în permanentă schimbare [10]. 

Ca şi alte domenii supuse reformării, învăţământul trebuie să devină un sistem deschis, receptiv la 

schimbare, capabil să corespundă standardelor de calitate impuse de cerinţele timpului. Fără luarea în calcul 

a unui riguros management al marketingului, realizarea acestor schimbări va fi extrem de dificilă, dacă nu 

imposibilă. În context, se impune crearea unor structuri organizatorice specifice, cu atribuţii şi 
responsabilităţi corespunzătoare. La nivel central, funcţiile respective sunt executate de ministerul de profil şi 
la nivel local – de direcţiile generale de învăţământ. În cazul învăţământului superior, managementul 

activităţii de marketing impune, în mod clar, crearea unei structuri/subdiviziuni instituţionale având 

competenţele de rigoare. Date fiind atribuţiile, această structură se va subordona direct rectorului instituţiei 

de învăţământ superior, asigurând corelarea eficientă a tuturor proceselor ce ţin de organizarea şi 
funcţionarea instituţională. Sarcinile acestei structuri vor fi asimilate drept atribuţii clasice, din rândul cărora 

nu vor lipsi activităţile de cercetare a evoluţiei mediului economico-social, pieţei educaţionale, pieţei forţei 

de muncă, precum şi activităţi de planificare la baza cărora vor sta deciziile privind pieţele-ţintă specifice, 

poziţionarea pe piaţă, activităţile ce ţin de formularea şi implementarea politicilor de produs, preţ, furnizare 
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şi promovare a serviciilor educaţionale, de programare şi control al rezultatelor prin măsurarea nivelului de 

satisfacţie a clienţilor. 

Plecând de la aceste activităţi specifice, marketingul se profilează drept o metodă ştiinţifică de 

abordare a pieţei educaţionale, un instrument de afirmare a instituţiei de învăţământ în condiţii de eficienţă şi 
de asigurare a satisfacerii cerinţelor consumatorilor de servicii educaţionale. O asemenea viziune va permite 

instituţiei de învăţământ să elaboreze şi să aplice strategii de marketing corect orientate spre crearea 

condiţiilor de adaptare la dinamica mediului său, la satisfacerea nevoilor clienţilor şi la crearea de nevoi noi, 

în consens cu politica de dezvoltare instituţională şi cu obiectivele dezvoltării societăţii.  
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Abstract 

This article gives information end this describes the role of creativity in the process of the 

scientifical cognive competence et biology lessons. 

 

Pregătirea elevilor pentru o viaţă activă, presupune ca însăşi viaţa şcolară să fie activă, să manifeste 

o largă deschidere spre activităţile care să atragă elevii la creaţia valorilor materiale şi spirituale, prin diferite 

forme de muncă productivă cu participarea personală în viaţa socioculturală.  
Dar pentru a fi pregătiţi pentru viitor elevii necesită multă măiestrie în rezolvarea diferitor situaţii din 

cotidian, de comunicare, aptitudini practice, precum şi posibilitatea de a le testa cu încredere. În era 

progresului tehnico-ştiinţific un rol important îl are investigaţia, având ca obiect creativitatea ştiinţifică.  

Dezvoltarea creativităţii la elevi înseamnă formarea unui stil de lucru, cultivarea priceperilor şi 
deprinderilor de muncă, stimularea iniţiativei. Învăţarea creativă formează o personalitate creativă; a fi 

creativ înseamnă a fi şi competent.  
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