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Descriere:  
 

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale 

pentru aria ocupaţională Manager de produs grupă COR 2419 
 

Ocupaţia avută în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale este: Manager de produs 

Cod COR 241938. 
 

Scopul ocupaţiei Manager de produs este acela de a dezvolta, implementa şi îmbunătăţi produsele şi 

serviciile unei organizatii pentru a răspunde sau anticipa nevoile consumatorilor. 

Managerul de produs realizează legătura între mediul extern şi mediul intren, precum şi conexiunea 

între toate departamentele unei organizaţii, având ca principal obiectiv orientarea unitară către client. 

Rolurile unui Manager de produs sunt de a se documenta şi informa în permanenţă în ceea ce priveşte 

noutăţile apărute în domeniul de activitate, evoluţia aşteptărilor consumatorilor, de a analiza 

informaţiile culese şi de a stabili strategii de dezvoltare şi inovare a produselor şi serviciilor specifice.   

Activitatea Managerului de produs se derulează atât în birou cât şi pe teren. 

Managerul de produs se implică în dezvoltarea de produse noi de la identificarea nevoii şi până la 

lansarea pe piaţă. Se asigură că echipa tehnică colaborează şi că se foloseşte procesul inovativ pentru a 

obţine rezultatul dorit. 

Un manager de produs va putea să îţi desfăşoare activitatea în cadul departamentului de marketing al 

oricărei organizaţii, dar şi în departamentul de cercetare-dezvoltare, dacă acesta există. Este o ocupaţie 

complexă care are o contribuţie majoră la succesul pe termen lung al unei societăţi sau orice alt tip de 

organizaţie. Colaborează cu toate departamentele/compartimentele care contribuie la realizarea noului 

produs/serviciu sau la dezvoltarea unuia existent. 

Managerul de produs trebuie să aibă cunoştinţe din domenii variate: macroeconomie, marketing, 

vânzări, financiar, procese inovative, îmbunătăţire continuă. Aceste cunoştinţe îi sunt necesare pentru a 

putea să aibă viziunea de ansamblu asupra întregului proces de dezvoltare a noului produs sau serviciu, 

păstrând în acelaşi timp focalizarea asupra nevoii clientului pentru care se dezvoltă acel produs. 

Activitatea Managerului de produs este o activitate de echipă, realizată în cooperare atât cu colegii din 

propriul departament cât şi cu cei din alte departamente/compartimente. 

 

Câteva dintre instrumentele principale de lucru care constituie bagajul unui Manager de produs de 

succes sunt:  

- metode şi tehnici de colectare şi ierarhizare a datelor, metode şi tehnici de planificare, metode şi 

tehnici de analiză, metode şi tehnici de sinteză, metode şi tehnici de concepţie, metode şi tehnici 

de evaluare, metode şi tehnici de inovaţie;  

- matrice pentru definirea cerinţelor de produs;  

- matrice pentru definirea cerinţelor pieţei;  

- analiza cost-beneficiu; 

- planuri de definire a specificaţiilor de produs, de marketing, de afaceri, de comunicare şi 

vânzare, de dezvoltare a parteneriatelor, de cercetare a pieţei;  

- metodologii de dezvoltare a produsului;  

- analize comparative ale pieţei, analize ale competitivităţii produsului;  

- strategii de preţ;  

- comunicate de presă pentru produs;  

- instrumente pentru managementul prin obiective;  

- matrice pentru definirea atributelor de produs;  

- planuri de vizite la clienţi;  

- matrice pentru promovarea, distribuţia şi comercializarea produsului.  
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Lista unităţilor de competenţă Nivelul de 

responsabilit

ate şi 

autonomie  

CNC/EQF 

Unităţi de competenţă cheie : 

 

Titlul unităţii 1: Comunicare în limba oficială  

Titlul unităţii 2: Comunicare în limbi străine  

Titlul unităţii 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie  

Titlul unităţii 4: Competenţe informatice  

Titlul unităţii 5: Competenţa de a învăţa  

Titlul unităţii 6: Competenţe sociale şi civice  

Titlul unităţii 7: Competenţe antreprenoriale  

Titlul unităţii 8: Competenţa de exprimare culturală  

Nivel de 

reponsabilitat

e şi autonomie  

CNC/EQF  

4/completaţi 

nivelul 

european 

3/ 

3 

3 

4 

3 

4 

3 
 

 

 

4/5 

3/4 

3/4 

3/4 

4/5 

3/4 

4/5 

3/4 

Unităţi de competenţă generale: 

  

Titlul unităţii 1: Realizarea managementului informaţiilor 

Titlul unităţii 2: Conducerea echipei 

Titlul unităţii 3: Autoconducerea activităţii 

Titlul unităţii 4: Asigurarea siguranţei locului de muncă şi a mediului de lucru     

 

 

3/4 

3/4 

4/5 

3/4 

Unităţi de competenţă specifice  

Titlul unităţii 1: Dezvoltarea portofoliului de legături şi reţele de colaborare 

Titlul unităţii 2: Promovarea produselor şi serviciilor 

Titlul unităţii 3: Promovarea inovării şi schimbării în cadrul organizaţiei 

Titlul unităţii 4: Gestionarea inovaţiei produselor sau serviciilor în cadrul 

organizaţiei 

Titlul unităţii 5: Coordonarea activităţilor de dezvoltare a structurilor 

organizaţionale inovative  

Titlul unităţii 6: Supervizarea echipei tehnice în derularea ativităţii de inovare 

Titlul unităţii 7: Elaborarea planului de marketing pentru produsele coordonate 

Titlul unităţii 8: Coordonarea lansării produsului sau serviciului inovativ 

Titlul unităţii 9: Coordonarea procesului de stabilire a preţurilor produselor 

Titlul unităţii 10: Elaborarea previziunilor financiare pentru un proiect de 

dezvoltare produs 

Titlul unităţii 11: Monitorizarea riscului legat de un proiect de dezvoltare de produs   

Titlul unităţii 12: Planificarea vânzărilor pentru produsul nou sau îmbunătăţit 

Titlul unităţii 13: Monitorizarea respectării standardelor de calitate pentru 

materialele de promovare a produselor 

 

4/5 

3/4 

5/6 

5/6 

 

4/3 

 

4/5 

4/5 

5/6 

4/5 

3/4 

 

5/6 

4/5 

3/4 
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Realizarea managementului informaţiilor 

(unitate de competenţă generală) 

 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

CNC/EQF  

3/4 

Elemente de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă  

1. Identifică 

sursele de 

culegere a 

datelor 

1.1. Sursele de culegere a datelor  sunt 

identificate în funcţie de domeniul de activitate. 

1.2. Sursele de culegere a datelor sunt 

identificate în funcţie de beneficiarii produselor. 

1.3. Sursele de culegere a datelor sunt 

identificate în funcţie de obiectivul cercetării. 

Identificarea surselor de culegere 

a datelor se face cu obiectivitate, 

rigurozitate şi atenţie. 

 

 

2. Colectează 

date/informaţii 

despre produs 

2.1. Datele şi informaţiile despre produs sunt 

colectate având în vedere sursele utilizate. 

 2.2. Datele şi informaţiile despre produs sunt 

colectate în format electronic sau pe hârtie. 

2.3. Datele şi informaţiile despre produs sunt 

colectate utilizând instrumente standardizate. 

2.4. Datele şi informaţiile despre produs sunt 

colectate în vederea transimiterii lor către 

departamentele interesate. 

2.5. Datele şi informaţiile despre produs sunt 

colectate în mod structurat. 

Colectarea datelor şi informaţiilor 

despre produs se realizază cu 

obiectivitate, meticulozitate şi 

atenţie. 

 

3. Analizează 

datele/ 

informaţiile 

colectate 

3.1. Datele şi informaţiile colectate sunt analizate 

în vederea identificării unor soluţii de 

îmbunătăţire. 

3.2. Datele şi informaţiile colectate sunt analizate 

ţinând cont de scopul urmărit. 

3.3. Datele şi informaţiile colectate sunt analizate 

folosind instrumente standardizate de analiză.   

Analizarea datelor şi informaţiilor 

colectate se realizează cu 

obiectivitate şi atenţie. 

 

4. Întocmeşte 

studiul tehnic 

şi raportul 

tehnic 

4.1. Studiul şi raportul tehnic sunt întocmite pe 

baza informaţiilor colectate. 

4.2. Studiul şi raportul tehnic sunt întocmite - 

conform metodologiei stabilite şi respectând 

formatul stabilit. 

4.3. Studiul şi raportul tehnic sunt întocmite la 

finalul procesului de analiză a informaţiilor. 

Întocmirea studiului şi raportului 

tehnic se realizează cu 

obiectivtate, rigurozitate şi atenţie 

la detalii. 

 

5.Diseminează 

informaţiile  

5.1. Informaţiile sunt diseminate, pe baza 

planului de comunicare, în funcţie de nevoile 

fiecărui departament. 

5.2. Informaţiile sunt diseminate folosind 

canalele de comunicare adecvate. 

5.3. Informaţiile sunt diseminate la nivelul 

întregii organizaţii. 

Diseminarea informaţiilor se 

realizează cu obiectivitate şi 

flexiblitate în comunicare. 
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Contexte:  
Managementul informaţiilor presupune o activitate diversă, pe teren sau în faţa calculatorului, operarea 

cu o varietate de tipuri de date şi surse de informare, muncă în echipă şi individuală. Rolul Managerului 

de produs, în această etapă, este de a prelua informaţiile din mediul intern şi extern şi de a la transmite 

într-o formă prelucrată, departamentelor vizate. În prima etapă, sunt identificate toate sursele de 

informare relevante şi se colectează datele despre produs, apoi sunt prelucrate, analizate şi structurate 

sub forma unui raport care se diseminează tuturor părţilor interesate. 

Gama de variabile:  

Legislaţie, coduri şi standarde naţionale relevante pentru locul de muncă  precum: probleme legate de 

industrie, incluzând acorduri şi contracte; cerinţe legislative naţionale sau teritoriale, în special cu 

privire la siguranţa si protecţia muncii; coduri de bune practici în industrie. 

Sursele de date şi informaţii pot fi: corespondenţă (faxuri, memorii, scrisori, e-mailuri); informaţii pe 

calculator (cataloage, înregistrări de clienţi); fişiere de calculator (scrisori, memorii şi alte documente); 

înregistrări ale vânzărilor (previzionări lunare, ţinte atinse); formulare (de asigurări, de parteneriate); 

facturi (de la furnizori şi datornici); planuri, rapoarte, bugete pentru marketing; cifre financiare; 

estimări de producţie. 

Tehnicile de colectare a datelor sunt variate şi pot fi de la chestionare aplicate în domeniile de interes, 

până la alte tipuri de sondaje realizate cu resurse proprii sau prin agenţii. Exemple de tehnici de 

colectare a datelor: interviuri cu clienţii şi colegii; aplicaţii de recrutare sau alte forme ale acestora; 

informaţii de la alte organizaţii; fişiere înregistrate anterior; observaţii şi ascultări; 

verificarea materialului scris inclusiv referate şi fişe de la clienţi; chestionare personale sau indirecte; 

cercetare individuală; verificarea cercetării procurată din alte surse. 

Echipamentele utilizate pot fi: copiatoare, computere, fax.  

Colectarea datelor poate avea ca scop: testări ipotetice; diagnosticări ale situaţiilor; identificarea 

tendinţelor; harta proceselor; analiză comparativă; politici de atribuire a preţului. 

Pentru colectarea datelor şi informaţiilor se pot folosi: Surse primare si Surse secundare. Sursele 

primare sunt în funcţie de tipul produsului care se cercetează sau care se doreşte a fi lansat: copii, 

adulţi, mediu urban, mediu rural, etc.  

Instrumentele de colectare pot fi:  

-anchetă,  

-simulare,  

-studiu de piaţă sau concurenţial, etc. 

Instrumentele de analiză a datelor pot fi:  

-analiza factorială, metoda regresiei multiple sau alte instrumente, în funcţie de complexitatea situaţiei. 

Tipurile de informaţii pot fi primare, intermediare şi finale în funcţie de momentul culegerii şi de 

stadiul prelucrarii. În raportul finalizat managerul de produs trebuie să prezinte în primul rând 

informaţiile finale, ca şi baza de decizie pentru managerii de top (sau alţi factori de decizie). 

Tipurile de rapoarte pe care le poate genera un manager de produs pot fi cu scop informativ sau ca şi 

suport decizional pentru îmbunătăţirea unui produs/proces.  

Tipurile de comunicare pe care le poate folosi sunt verbale, scrise, non-verbale. 

Cunoştinţe:  

Managementul informaţiilor; utilizarea bazelor de date; instrumente de analiză statistică; comunicarea 

internă;  scrierea de rapoarte;  tehnici de colectare a datelor; cunoştinţe de redactare;  cunoştinţe privind 

canalele de comunicare; cunoştinţe privind planificarea. 
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Conducerea echipei 

  (unitate de competenţă generală) 

  

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

CNC/EQF  

3/4 

Elemente de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă  

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă  

1. Selectează 

membrii echipei 

 

1.1. Membrii echipei sunt selectaţi 

în funcţie de competenţe şi 

aptitudini. 

1.2. Membrii echipei sunt selectaţi 

în funcţie de comportamente şi 

experienţă. 

1.3. Membrii echipei sunt selectaţi 

în funcţie de rolul viitor al echipei. 

Selectarea membrilor echipei se 

face cu rigurozitate, prin 

relaţionare şi cu deschidere 

 

 

 

2. Planifică 

activitatea echipei 

 

2.1. Activitatea echipei este 

planificată în funcţie de obiectivele 

echipei. 

2.2. Activitatea echipei este 

planificată în funcţie de termenele 

stabilite. 

2.3. Activitatea echipei este 

planificată în funcţie de resursele 

existente. 

Planificarea activităţilor echipei 

se face cu rigurozitate, 

obiectivitate şi focalizare pe 

obiective. 

3. Susţine 

performanţa 

membrilor echipei   

 

3.1. Performanţa  membrilor 

echipei este susţinută prin 

acordarea de sprijin în realizarea 

sarcinilor asumate. 

3.2. Performanţa  membrilor 

echipei este susţinută prin motivare 

continuă. 

3.3. Performanţa  membrilor 

echipei este susţinută prin 

identificarea nevoilor lor de 

dezvoltare. 

3.4. Performanţa  echipei este 

susţinută prin evaluarea continuă a 

performanţelor membrilor. 

Susţinerea performanţei 

membrilor echipei se face cu 

deschidere, prin relaţionare şi 

dedicaţie. 

Contexte: 

Managerul de produs poate conduce fie o echipa de proiect formată din membrii ai diferitelor 

departamente ale organizaţiei sau colaboratori prin parteneriate externe, fie o echipă 

funcţională, formată din subordonaţi ai propriul departament. 

Echipa de proiect este formată pe o perioadă determinată, cea a derulării proiectului; echipa din 

departament este pe durată nedeterminată şi are responsabilităţi continue. 
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Gama de variabile:  

 

Legislaţia în vigoare cu privire la angajaţi, angajatori şi domeniul specific: Codul Muncii, 

Coduri de bunǎ practicǎ industrialǎ, Standarde naţionale şi internaţionale. 

Planificarea activităţii echipei: planificarea muncii, alocarea rolurilor şi responsabilităţilor în 

cadrul echipei, buget, etc.  

Cultura organizaţiei include: formularea filosofiei şi a misiunii; sistemul de apreciere a 

performanţelor salariaţilor şi procedurile aplicabile legate de aceştia; misiune, obiective, 

planuri, sisteme şi procese; politici legale şi politici legate de organizaţie / linii conducǎtoare 

(principii conducǎtoare); procese de îmbunǎtǎţire continuǎ a calitǎţii şi standardele 

organizaţionale; politici legate de securitate şi risc profesional, proceduri şi programe. 

 

Obiectivele la nivel de echipă şi la nivel de membrii ai echipei pot să includă: grup ţintă evaluat, 

încadrarea în termenele limită, participarea la obţinerea rezultatelor proiectului de dezvoltare a 

produsului/serviciului.  

Obiectivele trebuie să fie SMART – specifice, măsurabile, de atins, realiste, temporale. 

Susţinerea performanţei membrilor echipei se face cu respectarea politicilor organizaţiei şi cu 

aplicarea legislaţiei în vigoare, în special a Codului muncii. 

Susţinerea performanţelor membrilor echipei se face folosind instrumente de evaluare specifice 

organizaţiei, acordând feedback constant, identificând potenţialul de dezvoltare al fiecărui 

membru al echipei. 

Evaluarea se poate face folosind instrumente diferite: online, de tip creion-hârtie, poate măsura 

obiectivele, comportamentele, atitudinea, cunoştinţele. 

În alocarea rolurilor şi responsabilitǎţilor se vor utiliza documente cum ar fi: fişa postului şi 

specificacţia de post, structura echipelor; informaţii despre aptitudini, competenţe şi pregǎtirea 

membrilor echipei. 

Dezvoltarea echipei se poate face intern, cu forţe proprii, prin formare la locul de muncă, 

coaching, mentoring sau prin atragerea de furnizori externi. 

Conducerea echipei poate fi afectată de conflicte interne, de lipsa de claritate a rolurilor şi 

responsabilităţilor, a obiectivelor sau lipsa fişelor de post şi a resurselor. Performanţa poate fi 

afectată de lipsa resurselor, de competenţele limitate ale membrilor echipei sau de atitudinea 

nepotrivită a unor angajaţi.  

 

Cunoştinţe:  

 

Managementul resurselor umane; conducerea echipei; management prin obiective; evaluarea 

performanţei; dezvoltarea colaboratorilor; acordarea de feedback. 
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Autoconducerea activităţii  

(unitate de competenţă generală) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

CNC/EQF 4/5 

Elemente de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă  

1. Planifică 

propriile 

priorităţi de 

muncă  

 

1.1. Propriile priorităţi de muncă sunt planificate  

prin raportarea lor la nivel individual. 

1.2. Propriile priorităţi de muncă sunt planificate 

în funcţie de responsabilităţile alocate. 

1.3. Propriile priorităţi de muncă sunt stabilite  

ţinând cont de planul general de acţiune. 

Planificarea propriilor priorităţi 

de muncă se face cu 

responsabilitate, adaptabilitate şi 

receptivitate. 

 

2. Întocmeşte 

propriul plan 

de acţiune 

2.1. Propriul plan de acţiune este întocmit ţinând 

seama de raportul de activitate precedent. 

2.2. Propriul plan de acţiune este întocmit pe 

bază rezultatelor auto-evaluării. 

2.3. Propriul plan de acţiune este întocmit ţinând 

seama de potenţialul individual. 

2.4.Propriul plan de acţiune este întocmit ţinând 

cont de obiectivele organizaţionale. 

Întocmirea propriului plan de 

acţiune se realizează cu 

obiectivitate, rigurozitate și 

viziune.  

3. Planifică  

auto-

dezvoltarea 

profesională 

3.1 Planificarea auto-dezvoltării profesionale se 

face având în vedere ţinte definite la nivel de 

individ şi la nivel de echipă. 

3.2 Planificarea auto-dezvoltării se face ţinând 

cont de propriile disponibilităţi de acumulare. 

Planificarea autodezvoltării 

profesionale se face cu 

perseverenţă şi deschidere spre 

nou. 

 

Contexte:  

Priorităţile pot să fie la nivel de departament şi la nivel de individ. Poate să utilizeze diverse 

instrumente de identificare a priorităţilor cum ar fi metoda ABC (Eisenhower) sau metoda ABCDE 

(Brian Tracy) sau alte instrumente care îi sunt familiare. Auto-dezvoltarea trebuie să ţină seama atât 

de ţintele organizaţiei cât şi de aspiraţiile şi potenţialul angajatului.  

Auto-dezvoltarea se poate face în cadrul unor programe puse la dispoziţie de organizaţie sau în alte 

tipuri de formare şi dezvoltare identificate în mod independent de către Managerul de produs. Auto-

dezvoltarea poate fi focalizată pe competenţe tehnice şi pe competenţe manageriale. 

Gama de variabile:  

Pentru planificarea propriilor priorităţi Managerul de produs poate utiliza instrumente de planificare 

specifce organizaţiei sau individuale (diagrama Gantt, agenda, Lotus notes, etc.) 

În stabilirea propriilor priorităţi; managerul de produs va trebui să ia în considerare atât propriile 

obiective cât şi obiectivele celorlalte compartimente. 

Obiectivele sunt stabilite la început de an şi ele pot fi legate de creşterea solicitărilor pentru o anumită 

gamă de produse, creşterea sau menţinerea interesului pentru anumite produse, încadrarea în termene 

de finalizare a unor proiecte, valoarea inovaţiilor introduse. 

Dezvoltarea profesională se poate face prin participarea la programe de formare interne sau externe. 

Cunoştinţe:  

Managementul timpului, Managementul auto-dezvoltării, Managementul schimbării, Organizarea 

muncii, Eficientizarea muncii, Managementul prin obiective. 
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Asigurarea siguranţei locului de muncă şi a mediului de lucru 

necesar pentru personalul din subordine  

(unitate de competenţă generală) 

 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

CNC/EQF 3/4 

Elemente de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă  

1. Asigură cadrul 

legal privind 

sănătatea şi 

securitatea 

muncii 

1.1. Cadrul legal privind sănătatea şi 

securitatea muncii este asigurat ţinând cont 

de profilul organizaţiei. 

1.2. Cadrul legal privind sănătatea şi 

securitatea muncii este asigurat în funcţie 

de legislaţia in vigoare. 

1.3. Cadrul legal privind sănătatea şi 

securitatea muncii este asigurat respectând 

specificul departamentului. 

Asigurarea siguranţei locului de 

muncă se face cu asumarea 

responsabilităţii şi cu 

meticulozitate. 

 

2. Implementează 

proceduri de 

identificare, 

evaluare şi 

control al 

pericolelor 

2.1. Procedurile de identificare, evaluare şi 

control al pericolelor sunt implementate în 

funcţie de sistemele de control existente în 

organizaţie şi la nivel de departament. 

2.2.Procedurile de identificare, evaluare şi 

control al pericolelor sunt implementate 

ţinând seama de specificul activităţii 

fiecărui membru al echipei. 

2.3. Procedurile de identificare, evaluare şi 

control al pericolelor sunt implementate 

ţinând cont de legislaţia în vigoare. 

Implementarea procedurilor de 

identificare, evaluare şi control al 

pericolelor se realizează cu 

perseverenţă, responsabilitate şi 

rigurozitate. 

3. Menţine un 

sistem al calităţii 

aferent sănătăţii 

şi securităţii în 

muncă 

3.1. Sistemul  calităţii aferent sănătăţii şi 

securităţii în muncă este menţinut conform 

manualului de SSM şi manualului de 

calitate al organizaţiei. 

3.2. Sistemul  calităţii aferent sănătăţii şi 

securităţii în muncă este menţinut conform 

standardelor specifice industriei. 

3.3. Sistemul  calităţii aferent sănătăţii şi 

securităţii în muncă este menţinut la 

nivelul echipei departamentului şi a 

echipei de proiect. 

Menţinerea unui sistem al calităţii 

aferent sănătăţii şi securităţii în 

muncă se realizează cu 

responsabilitate şi consecvenţă. 

Contexte:  

Instruirea personalului şi completarea documentelor specifice poate fi făcută de: managerul de produs 

sau de persoana responsabilă la nivel de organizaţie. 

Gama de variabile:  

Legislaţia, codurile şi standardele naţionale privitoare la locul de muncǎ, acestea incluzând: cerinţe 

legislative teritoriale / statale în special cerinţe privitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ; coduri 

de bunǎ practicǎ industrialǎ. 

Legislaţia privitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ va depinde de cerinţele şi legislaţia statalǎ 
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sau teritorialǎ şi va include: atribuţii generale de întreţinere; cerinţe privind pǎstrarea înregistrǎrilor 

referitoare la bolile profesioname şi accidentele de muncǎ precum şi asigurarea confidenţialitǎţii în 

privinţa acestora; regulamente şi coduri de bunǎ practicǎ legate de pericolele existente în zona de 

lucru; persoanele împuternicite cu asigurarea şi pǎstrarea sǎnǎtǎţii şi securitǎţii în muncǎ şi comitetele 

de asigurare a sǎnǎtǎţii şi securitǎţii în muncǎ; rezolvarea problemelor apǎrute; asigurarea de cursuri 

de instruire privind sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ, proceduri aplicate şi modalitǎţi de raportare. 

 

Procedurile aplicate la locul de muncǎ pot sǎ includǎ: inspecţie; proceduri şi politici referitoare la 

periclitate; pǎstrarea de înregistrǎri referitoare la asigurarea sǎnǎtǎţii şi securitǎţii în muncă. 

Procesul de identificare a pericolelor la locul de muncǎ mai poate sǎ includǎ: verificarea 

echipamentelor şi a zonei de lucru înainte de începerea activitǎţii şi în timpul desfǎşurǎrii acesteia; 

realizarea de inspecţii periodice la locul de muncǎ; asigurarea unui spaţiu de siguranţǎ în vecinǎtatea 

echipamentelor; pericole legate de posibilitatea apariţiei blocajelor; reorganizarea spaţiului de lucru. 

Cunoştinţe:  

 

- Procedurile de  securitate şi sănătate la locul de muncă, Legislaţia în domeniu şi legislaţia 

generală cu privire la SSM 
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Dezvoltarea portofoliului de legături şi reţele de colaborare  

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

CNC/EQF 4/5 

Elemente de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă  

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă  

1. Stabileşte relaţii 

de colaborare cu 

lanţul de distribuţie  

 

1.1. Relaţiile de colaborare cu 

lanţul de distribuţie sunt stabilite în 

funcţie de tipul de industrie în care 

se derulează activitatea. 

1.2. Relaţiile de colaborare cu 

lanţul de distribuţie sunt stabilite în 

funcţie de tipurile de distribuitori 

specifici domeniului. 

1.3 Relaţiile de colaborare cu lanţul 

de distribuţie sunt stabilite 

respectând direcţiile strategice de 

dezvoltare ale companiei.   

Dezvoltarea portofoliului de 

legături şi a reţelei de colaborare 

se face cu perseverenţă, siguranţă 

de sine şi responsabilitate. 

 

 

 

2. Acordă suport 

intermediarilor/distri

buitorilor 

2.1. Suportul intermediarilor si 

distribuitorilor este acordat conform 

performanţelor demonstrate şi a 

nivelului de implicare al fiecăruia. 

2.2. Suportul intermediarilor şi 

distribuitorilor este acordat în 

funcţie de nevoia fiecăruia rezultată 

din nivelul de dezvoltare. 

2.3. Suportul intermediarilor şi 

distribuitorilor este acordat pe baza 

scopului comun agreat. 

Acordarea suportului pentru 

intermediari se realizează cu 

obiectivitate şi discernământ. 

3. Promovează 

serviciile şi 

produsele firmei 

3.1. Serviciile şi produsele firmei 

sunt promovate în funcţie de tipul şi 

caracteristicile acestora. 

3.2. Serviciile şi produsele firmei 

sunt promovate pe baza planului 

intern agreat. 

3.3. Serviciile şi produsele firmei 

sunt promovate ţinând seama de 

clauzele de confidenţialitate 

specifice. 

3.4. Serviciile şi produsele firmei 

sunt promovate pe baza acţiunilor 

agreate în planul de promovare. 

Promovarea serviciilor şi 

produselor firmei se realizează cu 

dedicaţie, loialitate şi 

transparenţă. 
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Contexte:  

 

Producătorul poate stabili mai multe tipuri de relaţii cu lanţurile de distribuţie, şi anume pot fi 

relaţii directe cu cei care vând produsul sau pot fi relaţii indirecte cu intermediari. 

Terbuie să se ţină seama şi de tipurile de distribuitori, fie ca sunt comercianţi, fie că sunt 

intermediari funcţionali. Prima categorie, comercianţii care pot fi angrosişti, detailişti, 

franchisor, etc, devine proprietarul mărfurilor ceea ce presupune un anume tip de relaţie 

comercială cu producătorul, pe când intermediarul funcţional (broker, agent) nu deţine marfa, ci 

doar obţine un comision din vânzarea acesteia, drept urmare presupune alt tip de relaţie cu 

producătorul şi alt tip de suport. 

Tipurile de  produse sau servicii variază în funcţie de industrie (administraţie, grea, alimentară, 

uşoară, energetică, etc.), dar şi în funcţie de scopul produsului (uz casnic, industriale, etc). 

Reţeaua de colaborare va cuprinde: furnizori, clienţi, parteneri şi colaboratori. În cadrul reţelei 

se va avea în vedere dezvoltarea parteneriatului necesar pentru a identifica nevoile pieţei şi a 

crea ofertele potrivite, dar şi pentru a crea nevoia în cadrul consumatorilor.  

Gama de variabile:  

 

Lanțul de distribuție poate fi format din mai multe organizații care au ca interes comun 

satisfacerea consumatorului. Lanțul de distribuție poate include producătorul cu toate funcțiile 

lui și organizațiile intermediare care asigură depozitarea, livrarea și vânzarea produsului sau 

serviciului. Eficiența lanțului de distribuție depinde de câteva elemente importante: capacitatea 

de răspuns, inventarul, distribuția fizică, transportul, planificarea și prognoza, organizarea în 

timp a activităților. 

Se poate folosi legislaţia în vigoare, coduri şi standarde naţionale relevante pentru mediile de 

lucru incluzând: elemente ale relaţiilor industriale, incluzând acordarea de premii sau diverse 

contracte la nivel de organizaţie; cerinţe legislative privind Protecţia consumatorilor; coduri 

industriale de bună practică. 

Cerinţele organizaţionale pot fi incluse în: implementarea unor practici noi de lucru şi/sau noi 

servicii; introducerea unor tehnologii noi; schimbarea locaţiei de lucru;  o nouă bază de clienţi;   

schimbări de rol în cadrul anumitor locuri de muncă; priorităţi de lucru. 

Cerinţele organizaţionale pot include: ţinte, obiective, planuri, sisteme şi procese; linii 

directoare/politica organizaţională; principii şi practici de echitate şi acces la informaţii; 

standarde de etică; standarde şi procese de calitate şi îmbunătăţire continuă; plan de marketing. 

Abilităţile de negociere pot include: hotărâre; colaborări; proiectarea soluţiilor împreună cu cei 

care formează lanţul valoric; construirea încrederii; reducerea conflictelor; managementul 

stresului; empatizare. 

Strategiile de dezvoltare a reţelei de colaborare pot include: participarea la conferinţe; 

participarea la seminarii; calitatea de membru în reţele tematice; menţinerea contactelor 

permanente; marketing individual; distribuirea de materiale de promovare. 

Reţelele profesionale şi asociaţiile pot include şi au la bază: munca în echipă; relaţia cu 

furnizorii; alte organizaţii; clienţi interni/ clienţi externi; agenţiile guvernamentale; asociaţii 

profesionale/ ocupaţionale;  grupuri consultative constituite ad hoc; comitete de supraveghere; 

grupuri care fac lobby cu scopul de a influenţa legislativul; grupuri locale inter-agenţii; grupuri 

suport sau cu interese specifice. 

Cunoştinţe:  

 

Managementul comunicării, Managementul relaţiilor, Negociere. 
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Promovarea produselor şi serviciilor  

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

CNC/EQF 3/4 

Elemente de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă  

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă  

1. Planifică activităţi  

promoţionale 

1.1. Activităţile promoţionale sunt 

planificate ţinând seama de planul 

de promovare. 

1.2. Activităţile promoţionale sunt 

planificate cu încadrarea planului 

de marketing general. 

1.3. Activităţile promoţionale sunt 

planificate în funcţie de 

caracteristicile consumatorilor. 

1.4. Activităţile promoţionale sunt 

planificate ţinând seama de tipul de 

distribuţie. 

Planificarea activităţilor 

promoţionale se realizează cu 

eficienţă şi meticulozitate. 

 

2. Coordonează 

activităţi 

promoţionale 

2.1. Activităţile promoţionale sunt 

coordonate ţinând seama de 

rezultatele aşteptate în urma 

promovării. 

2.2. Activităţile promoţionale sunt 

coordonate ţinând seama de tipul de 

contract: intern sau extern – se 

lucrează cu echipă proprie sau prin 

agenţie. 

2.3. Activităţile promoţionale sunt 

coordonate ţinând seama de trendul 

de promovare din industrie. 

Coordonarea activităţilor 

promoţionale se realizează cu 

responsabilitate, deschidere şi 

flexibilitate. 

 

 

 

 

3. Colaborează cu 

factorii implicaţi în 

campaniile de 

promovare 

 

3.1 Colaborarea cu factorii 

implicaţi în promovare se va face 

folosind recomandările şi 

referinţele anterioare. 

3.2 Colaborarea cu factorii 

implicaţi în campaniile de 

promovare se face în baza 

raportului calitate/cost.  

3.3 Colaborarea cu factorii 

implicaţi în promovare se va face 

având în vedere atitudinea de 

business a firmei partenere. 

Colaborarea cu factorii implicaţi 

în campaniile de promovare se 

realizează cu responsabilitate și 

profesionalism.  
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Contexte:  

În această etapă, Managerul de produs are rolul de a gestiona toate activităţile care ţin de 

realizarea promovării serviciului/produsului. 

Activitatea de promovare poate fi realizată direct de către echipa de marketing a organizaţiei 

sau de o agenţie de PR şi comunicare.  

În funcţie de cei care realizează efectiv activităţile de promovare, intervin diverşi factori 

implicaţi:  

- dacă firma este cea care face promovarea, atunci se va colabora cu departamentele de 

marketing, financiar, producţie. 

- dacă există agenţie, atunci se va colabora direct cu echipa acesteia pe baza unui contract de 

servcii în care se vor include obiective cantitative şi calitative ca şi rezultat al activităţilor. 

Gama de variabile:  

Legislaţia, codurile şi standardele naţionale aplicabile în activităţile de promovare a produselor 

şi serviciilor pot sǎ includǎ: cerinţe legislative statale sau teritoriale şi în special cele referitoare 

la cerinţele legislative şi teritoriale exprimate în politici şi care pot sǎ acopere urmǎtoarele arii 

de interes; coduri de bunǎ practicǎ industrialǎ. 

Activitǎţile de promovare pot sǎ includǎ: anunţuri media; evenimente legate de lansǎrile de 

produs; prezentări de produs; reclame; pagini web; activităţi de responsabilitate socială în care 

se poate utiliza produsul / serviciul participări la conferinţe, expoziţii, etc. 

Cerinţele organizaţionale pot sǎ includǎ: standarde legate de calitate şi de îmbunǎtǎţirea 

continuǎ a proceselor; cine este responsabil pentru produsele sau serviciile promovate; politici 

de preţ şi politici de reducere a preţului; politici şi proceduri de substituire; posibilitǎţi de 

livrare şi platǎ. 

Grupurile implicate în promovarea produsleor şi serviciilor pot sǎ fie reprezentate de: clienţi 

(utilizatori); parteneri, colegi; comunitate locală; organizaţii externe; comitete. 

Personalul existent şi resursele necesare: personalul organizaţiei; perioada de timp necesară; 

Eşantioane, probe, mostre; managementul; fondurile alocate promovării; tehnologia; 

localizarea; disponibilitatea produselor promoţionale. 

Rolurile şi resposabilitǎţile celor implicaţi în promovarea produselor şi serviciilor pot sǎ 

includǎ: descrierea postului şi rolul celor implicaţi; planurile de marketing; structura echipelor; 

supravegherea şi respectarea cerinţelor de asumare a rǎspunderii inclusiv cele legate de 

securitatea şi asigurarea sǎnǎtǎţii la locul de muncǎ; aptitudini, competenţe şi pregǎtire (nivelul 

de pregǎtire, instruire); codul bunelor practici. 

Reţelele prin intermediul cărora se poate face promovarea pot sǎ includǎ: experţi, specialişti; 

asociaţii profesionalre; reţelele interne; reţelele clienţilor. 

Feedback-ul cu privire la rezultatele promovării poate fi preluat din diverse surse cum ar fi: 

informaţii legate de reacţia / răspunsul clienţilor / utilizatorilor; ordine de vânzare; date 

referitoare la acţiunile existente pe piaţǎ; grupuri de interese. 

Cunoştinţe:  

Tipuri de activităţi de promovare, managementul relaţiilor, elemente de marketing. 
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Promovarea inovării şi schimbării în cadrul organizaţiei   

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

CNC/EQF 5/6 

Elemente de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă  

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă  

1. Identifică 

oportunităţile de 

îmbunătăţire 

continuă 

1.1. Oportunităţile de îmbunătăţire 

continuă sunt identificate ţinând 

cont de factorii externi de mediu. 

1.2. Oportunităţile de îmbunătăţire 

continuă sunt identificate în funcţie 

de direcţiile strategice de dezvoltare 

ale organizaţiei. 

1.3. Oportunităţile de îmbunătăţire 

continuă sunt identificate ţinând 

cont de potenţialul firmei. 

Identificarea oportunităţilor de 

îmbunătăţire continuă  se face cu 

deschidere, atenție la detalii, 

flexibilitate. 

2. Facilitează 

introducerea 

schimbării 

2.1. Introducerea schimbării este 

facilitată ţinând cont de 

posibilităţile de îmbunătăţire 

internă. 

 2.2. Introducerea schimbării este 

facilitată ţinând seama de 

procedurile şi practicile interne din 

organizaţie. 

2.3. Introducerea schimbării este 

facilitată ţinând cont de factorii de 

risc, impactul asupra obiectivelor 

operaţionale şi resursele implicate. 

Facilitarea introducerii schimbării 

se realizează cu responsabilitate, 

adaptabilitate și asumare. 

 

 

 

3. Promovează 

principiile inovării şi 

schimbării 

 

3.1. Principiile inovării şi 

schimbării sunt promovate ţinând 

seama de factorii de risc. 

3.2. Principiile inovării şi 

schimbării sunt promovate ţinând 

seama de obiectivele operaţionale 

definite. 

3.3. Principiile inovării şi 

schimbării sunt promovate ţinând 

cont de resursele implicate. 

Promovarea principiilor inovării 

şi schimbării se realizează cu 

flexibilitate, perseverenţă şi 

responsabilitate. 

Contexte:  

 

Propunerile de schimbare şi inovare în interiorul echipei se fac pe baza analizelor făcute la nivel 

de mediu intern şi mediu extern, folosind instrumente cum ar fi: 

- SWOT (Puncte tari şi puncte slabe respectiv oportunităţi şi ameninţări) 
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- PEEST (mediu extern – factor politic, economic, ecologic, social, tehnologic) sau alte 

instrumnete de analiză.  

În funcţie de domeniul în care activează organizaţia, pot exista mai multe tipuri de oportunităţi: 

legate de mediul economic, de finanţare, de crearea de noi produse, etc. Corelat cu acestea, în 

cadrul firmei pot avea loc schimbări de tip ameliorativ sau strategice şi reactive sau anticipative. 

Acestea conduc la schimbări de cultura organizaţională, de structură, de abordare, etc.  

Managerul de produs identifică tipul de inovare necesar şi ţine seama în continuare de 

premizele acestuia. Tipurile de inovare pot fi la nivel de produs sau proces, radicale sau 

incrementale, de inovare a componentelor sau arhitecturală. 

Gama de variabile:  

 

Schimbarea poate include: implementarea unor practici noi de lucru şi/sau noi servicii;  

restructurarea organizaţională; introducerea unor tehnologii noi; schimbarea locaţiei de lucru; o 

nouă bază de clienţi; schimbări de rol în cadrul anumitor locuri de muncă; priorităţi de lucru în 

funcţie de obiective. 

Cerinţele organizaţionale pot include: ţinte, obiective, planuri, sisteme şi procese; cerinţe, linii 

directoare/politica organizaţională şi cea la nivel naţional; programe, proceduri şi politici 

privind Sănătatea şi Securitatea Ocupaţională; planuri de afaceri şi de creştere a performanţei;  

politica anti-discriminare, elementele colaterale;  principii şi practici de echitate şi acces la 

informaţii; standarde de etică; standarde şi procese de calitate şi îmbunătăţire continuă; 

definirea parametrilor resurselor; procese de consultare şi comunicare. 

Factorii de risc pot include: perturbări în procesul de fabricaţie; pierderi de confidenţialitate;  

costurile cu rebuturile; probleme cu furnizorii; probleme de furnizare a produselor şi serviciilor;  

întârzieri. 

Tehnologiile noi pot include: sisteme de calcul; internet/intranet; e-mail; software; telefon; fax. 

Îndrumarea şi antrenarea pentru implementarea inovării şi schimbării pot include: promovarea 

practicilor etice şi cinstite; activităţi şi procese ne-discriminatorii; respectarea contribuţiei 

fiecărui angajat şi acordarea sprijinului pentru punerea în practică a ideilor valoroase;  

prezentarea şi promovarea unei imagini pozitive a colectivului; rezolvarea problemelor;  

încurajarea şi sprijinirea părţilor interesate. 

Înregistrările şi controlul informaţiilor/documentelor specifice procesului de schimbare pot 

include: evaluarea cerinţelor clienţilor;evaluarea satisfacţiei angajaţilor; feedback de la 

furnizori; măsurarea productivităţii; reducerea costurilor; date despre piaţă. 

Abilităţile de negociere necesare implementării principiilor inovării şi schimbării pot include: 

insistenţă, categorism, hotărât; colaborare; proiectarea/ identificarea soluţiilor;  reducerea/ 

aplanarea conflictelor; managementul stresului; empatizare. 

Cunoştinţe:  

 

Tehnici de comunicare, Managementul schimbării, Managementul inovării, Managementul 

proiectelor 
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Gestionarea inovaţiei produselor sau serviciilor în cadrul 

organizaţiei  

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

CNC/EQF 5/6 

Elemente de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă  

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă  

1. Defineşte procesul 

de management al 

inovaţiei 

1.1. Procesului de management al 

inovaţiei este definit în funcţie de 

subprocesele implicate. 

1.2. Procesului de management al 

inovaţiei este definit ţinând cont de 

activităţile specifice. 

 Definirea procesului de 

management al inovaţiei se 

realizează cu obiectivitate, 

rigurozitate, atitudine proactivă şi 

inovatoare. 

 

2. Implementează 

procesul de 

management al 

inovaţiei 

2.1. Procesul de management al 

inovaţiei este implementat la nivel 

de proces şi la nivel de individ. 

2.2. Procesul de management al 

inovaţiei este implementat ţinând 

cont de domeniul de activitate al 

organizaţiei. 

2.3 Procesul de management al 

inovaţiei este implementat ţinând 

cont de obiectivele strategice ale 

organizaţiei. 

2.4. Procesul de management al 

inovaţiei este implementat în 

funcţie de tipul de inovare.  

Implementarea procesului de 

management al inovaţiei se 

realizează cu responsabilitate,    

deschidere și obiectivitate. 

 
 

3. Îmbunătăţeşte 

procesul de 

management  al 

inovaţiei 

3.1. Procesul de management  al 

inovaţiei este îmbunătăţit ţinând 

cont de rezultatele obţinute la 

monitorizare. 

3.2. Procesul de management  al 

inovaţiei este îmbunătăţit în funcţie 

de acţiunile corective, definind 

punctele de control de la început. 

3.3. Procesul de management  al 

inovaţiei este îmbunătăţit pe baza 

rezultatelor intermediare şi finale 

obţinute. 

Îmbunătăţirea procesului de 

management  al inovaţiei se 

realizează deschidere,  

maleabilitate şi proactivitate. 
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Contexte:  

 

Managementul inovaţiei se face ţinând seama de tipul de inovaţie necesar: incrementală, 

discontinuă, de sistem, etc. 

Exemple de indicatori de performanţă care pot fi luate în considerare sunt: creşterea veniturilor 

organizaţiei datorită noilor produse, nivelul de satisfacţie a clienţilor faţă de produsele noi sau 

îmbunătăţite, numărul de idei sau concepte aflate în procesare în unitatea de timp, suma alocată 

pentru C&D ca procent din vânzare, etc. 

Gama de variabile:  

 

Criteriile de performanţă măsurabile pot fi: creşterea veniturilor organizaţiei datorită noilor 

produse, nivelul de satisfacţie a clienţilor faţă de produsele noi sau îmbunătăţite, numărul de 

idei sau concepte aflate  în procesare în  unitatea de timp, suma alocată pentru C&D ca procent 

din vânzare. 

Documentarea procesului de management a inovaţiei presupune: proiecte de proceduri, 

instrucţiuni specifice, regulamente, ghiduri, etc. 

Acţiunile de monitorizare se referă la: identificarea evoluţiei procesului inovativ, impactul 

abordării inovative asupra rezultatelor organizaţiei, gradul de implicare al angajaţilor, factorii 

de risc posibili , resursele utilizate, etc.  

Acţiuni corective şi preventive: revizuirea periodică a indicatorilor de performanţă agreaţi, 

intervenţia înainte de manifestarea factorilor de risc (depăşirea resurselor, abaterea de la 

strategia organizaţiei, impact negativ asupra altor comprtimente, etc.). 

Proiectele interne de îmbunătăţire se referă la: actualizarea tehnologiei, creşterea eficienţei 

sistemelor utilizate, eficientizarea structurii interne, îmbunătăţirea unor servicii oferite, etc. 

Cunoştinţe:  

 

Managementul inovaţiei, Managemnentul proceselor, Negociere, Comunicare internă şi externă 
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Coordonarea activităţilor de dezvoltare a structurilor organizaţionale 

inovative  

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie CNC/EQF 4/5 

Elemente de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii 

descrise de elementul de competenţă  

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă  

1. Elaborează 

structura 

organizaţională 

1.1. Structura organizaţională este elaborată având în 

vedere modelele organizaţionale inovative de referinţă. 

1.2. Structura organizaţională este elaborată în funcţie 

de cultura organizaţională. 

1.3. Structura organizaţională este elaborată în funcţie 

de resursele şi capacităţile disponibile pentru 

susţinerea inovaţiei. 

 Elaborarea structurii 

organizaţionale se face cu 

perseverenţă, siguranţă de sine, 

responasbilitate. 

2. Conduce 

procesul de 

schimbare a 

structurii 

organizaţionale 

2.1 Procesul de schimbare a structurii organizaţionale 

este condus ţinând cont de criteriile şi mecanismele de 

analiză a contextului în care organizaţia îşi derulează 

activitatea. 

2.2. Procesul de schimbare a structurii organizaţionale 

este condus în funcţie de infrastructura de inovare 

agreată, pentru transpunerea în practică a inovaţiei. 

Conducerea procesului de 

schimbare a structurii 

organizaţionale se face cu 

responsabilitate, asumare și 

flexibilitate. 

3. 

Implementează 

procesul de 

dezvoltare a 

unui produs său 

serviciu 

competitiv 

3.1. Procesul de dezvoltare a unui produs sau serviciu 

competitiv  este implementat având în vedere 

parametri de ieşire definiţi. 

3.2. Procesul de dezvoltare a unui produs sau serviciu 

competitiv  este implementat având în vedere 

parametrii de intrare stabiliţi. 

Implementarea procesului de 

dezvoltare a unui produs său 

serviciu competitiv se face cu 

responsabilitate, adaptabilitate. 

4. Evaluează 

impactul 

dezvoltării 

produsului sau 

serviciului 

asupra 

rezultatelor 

firmei 

4.1 Impactul dezvoltării produsului sau serviciului este 

evaluat în funcţie de obiectivele stabilite în planul de 

afaceri. 

4.2. Impactul dezvoltării produsului sau serviciului  

este evaluat ţinând cont de factorii de succes ai firmei. 

4.3. Impactul dezvoltării produsului sau serviciului 

este evaluat având în vedere ţintele din planul de 

marketing agreat. 

Evaluarea impactului 

dezvoltării produsului sau 

serviciului asupra rezultatelor 

firmei se face organizat, 

focalizat pe obiective, 

perseverenţă. 

 

Contexte:  

Specificul depinde de contextul socio-economic şi politic la nivel local, regional, naţional şi internaţional. 
Gama de variabile:  

Acţiuni pentru implementarea unei structuri organizaţionale: evaluarea structurilor existente, identificarea 

noii structuri necesare, propunerea structurii alternative, validarea structurii cu obiectivele organizaţiei şi cu 

factorii de succes. 

Produsul sau serviciul nou dezvoltat va ţine seama de: obiectivele organizaţiei, infrastructura disponibilă 

pentru inovaţie, factorii de succes agreaţi la nivel de organizaţie. 

Cunoştinţe:  

Managementul inovaţiei,  Managementul schimbării, Managementul proceselor 
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Supervizarea echipei tehnice în derularea ativităţii de inovare  

(untate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

CNC/EQF 4/5 

Elemente de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă  

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de competenţă  

1. Identifică 

problemele de 

produs sau proces 

în cadrul 

organizaţiei 

1.1. Problemele de produs sau proces din 

cadrul organizaţiei sunt identificate în 

funcţie de mediul intern.  

1.2. Problemele de produs sau proces din 

cadrul organizaţiei sunt identificate în 

funcţie de mediul extern. 

1.3. Problemele de produs sau proces din 

cadrul organizaţiei sunt având în vedere 

evaluările realizate anterior. 

Identificarea problemelor de produs 

sau proces în cadrul organizaţiei se 

face cu rigurozitate, atenţie şi 

meticulozitate. 

 

 

2. Asigură 

formarea echipei 

tehnice 

2.1. Echipa tehnică este formată ţinând 

cont de obiectivele definite pentru 

aceasta. 

2.2. Echipa tehnică este formată ţinând 

cont de competenţele necesare. 

2.3. Echipa tehnică este formată în 

funcţie de perioada de derulare a 

activităţilor. 

Formarea echipei tehnice se face cu 

responsabilitate, obiectivitate și 

discernământ. 

3.Redactează 

rapoartele tehnice 

interne 

3.1.Rapoartele tehnice interne sunt 

redactate ţinând cont de structura 

standard. 

3.2. Rapoartele tehnice interne sunt 

redactate ţinând seama de cerinţele 

interne ale organizaţiei. 

3.3. Rapoartele tehnice interne sunt 

redactate respectând procesul asupra 

căruia se face descrierea. 

Redactarea rapoartelor tehnice interne 

se realizează cu rigurozitate, 

meticulozitate. 

4. Colaborează cu 

echipa de 

cercetare, 

producţie 

4.1. Colaborarea cu echipa de cercetere, 

producţie se face ţinând seama de 

obiectivele comune stabilite. 

4.2. Colaborarea cu echipa de cercetare, 

producţie  ţine cont de costurile prevăzute 

pentru realizarea prototipului. 

4.3. Colaborarea cu echipa de cercetare, 

producţie are în vedere gradul de succes 

prevăzut pentru prototip. 

Colaborarea cu echipa de cercetare şi 

producţie se face prin asumare, 

responsabilitate și deschidere. 
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Contexte:  

 

Procesul de inovare se defineşte în funcţie de tipul inovaţiei, importanţa inovaţiei, cultura organizaţiei, 

timpul disponibil pentru implementarea inovaţiei, infrastructura organizaţiei, de disponibilitatea şi 

compatibilitatea resurselor, etc. 

Echipa se formează în funcţie de tipul de problemă sau oportunitate identificată şi ţine seama de 

competenţele necesare atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere al muncii în echipă. 

Pot exista membrii în echipă din mai multe departamente. 

Gama de variabile:  

 

Obiectivele stabilite pentru echipa tehnică: timp de realizare, costuri de producţie, gradul de inovaţie al 

produsului/serviciului, volumul de vânzări estimat pentru acel produs. 

Rolul şi responasabilităţile memebrilor echipei tehnice pot fi: evaluarea resurselor, cercetare şi 

dezvoltare, gestionarea factoriloir de risc. 

Performanţa va fi măsurată pe baza obiectivelor agreate. 

Rapoartele pot fi generate pentru fiecare etapă intermediară şi la sfârşitul procesului de dezvoltare a 

produsului/serviciilor. 

Cunoştinţe:  

 

Managementul inovaţiei, Managementul schimbării, Managementul echipei, Scrierea de rapoarte, 

Managementul performanţei,  Munca în echipă 
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Elaborarea planului de marketing pentru produsele coordonate  

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

CNC/EQF 4/5 

Elemente de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă  

1. Realizează 

cercetarea de 

piaţă 

1.1. Cercetarea de piaţă este realizată respectând 

modul de definire a problemei şi obiectivele 

stabilte. 

1.2. Cercetarea de piaţă este realizată ţinând cont 

de planificarea făcută.  

1.3. Cercetarea de piaţă este realizată având în 

vedere analiza datelor. 

Realizarea cercetării de piaţă, 

se face cu perseverenţă, 

rigurozitate, organizare.  

2. Întocmeşte 

planul de 

marketing 

2.1 Planul de marketing este întocmit respectând 

mărimea şi structura pieţei vizate. 

2.2 Planul de marketing este întocmit ţinând cont 

de cerinţele şi nivelul de satisfacţie al clienţilor. 

2.3 Planul de marketing este întocmit ţinând 

seama de activitatea concurenţei. 

Întocmirea planului de 

marketing se face cu 

obiectivitate, flexibilitate, 

deschidere şi viziune. 

 

3. Prezintă 

planul de 

marketing 

3.1. Planul de marketing este prezentat avînd în 

vedere obiectivele strategice ale organizaţiei.  

3.2. Prezentarea planului de marketing ţine cont 

de rezultatele cercetării de piaţă.  

Prezentarea planului de 

marketing se face structurat, cu 

flexibilitate în comunicare şi cu 

dinamică. 

 

4. 

Implementeaz

ă activităţile 

de marketing 

4.1. Activitaţile de marketing sunt implementate 

în funcţie de planul de marketing. 

4.2. Activitaţile de marketing sunt implementate 

în funcţie de resursele alocate. 

4.3. Activitaţile de marketing sunt implementate 

se face respectând nevoile tuturor factorilor 

implicaţi. 

Implementarea activităţilor de 

marketing se face cu 

rigurozitate, obiectivitate şi 

perseverenţă. 

Contexte:  

Planul de marketing pentru produsele coordonate se va corela cu: planul de marketing la nivelul 

organizaţiei, cu resursele existente, cu analizele de mediu extern. 

Gama de variabile:  

Factorii de succes ai organizaţiei pot fi: cota de piaţă, produse noi lansate, servicii noi lansate, 

procese inovative implementate, eficientizarea utilizării resurselor. 

Variabilele pot fi identificate în funcție de rezultatul analizelor efectuate: creştere, introducere de 

produs nou, menţinere, etc. 

Cunoştinţe:  

Tehnici de cercetare a pieţei, Tehnici de negociere, Dezvoltarea planului de marketing 
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Coordonarea lansării produsului sau serviciului inovativ 
(unitate de competență specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie CNC/EQF 5/6 

Elemente de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă  

1. Elaborează planul 

de lansare a unui 

produs sau serviciu 

inovativ 

 

1.1. Planul de lansare a unui produs sau 

serviciu inovativ se elaborează în funcţie de 

planul de marketing. 

1.2. Planul de lansare a unui produs sau 

serviciu inovativ se elaborează ţinând cont 

de cont de obiectivele organizaţionale. 

1.3. Planul de lansare a unui produs sau 

serviciu inovativ se elaborează în funcţie de 

resursele disponibile.  

Elaborarea planului de lansare se 

face cu rigurozitate, și 

obiectivitate. 

 

 

2.Coordonează 

implementarea 

planului de lansare a 

unui produs sau 

serviciu inovativ 

2.1. Implementarea planului de lansare a 

unui produs sau serviciu inovativ este 

coordonată respectând planul de acţiune.  

2.2. Implementarea planului de lansare a 

unui produs sau serviciu inovativ este 

coordonată în funcţie de bugetul lansării.  

2.3 Implementarea planului de lansare a 

unui produs sau serviciu inovativ este 

coordonată ţinând cont de prognoza 

vânzărilor şi de analiza de piaţă. 

Coordonarea implementării 

planului de lansare a unui produs 

sau serviciu inovativ se realizează 

cu flexibilitate, proactivitate și 

deschidere. 

 

3.Evaluează  

lansarea unui produs 

sau serviciu 

3.1. Lansarea unui produs sau serviciu este 

evaluată în funcţie de obiectivele lansării.  

3.2. Lansarea unui produs sau serviciu este 

evaluată respectând indicatorii de 

performanţă agreaţi în planul de lansare. 

Evaluarea lansării unui produs sau 

serviciu se face cu obiectivitate şi 

rigurozitate. 

Contexte:  

Lansarea produsului poate fi realizată prin agenţii specializate, în această situaţie, managerul de produs 

are rolul de a selecta agenţia, negocia contractul şi colabora la întocmirea planului de lansare, respectiv 

va monitoriza implementarea. În cazul în care lansarea nu se face prin agenţie, managerul de produs va 

crea o echipă funcţională în cadrul organizaţiei, având o durată de viaţă limitată la perioada necesară 

lansării produsului. 

Gama de variabile:  

Calitatea depinde de: resursa umană alocată pentru lansarea pe piaţă a produsului / serviciului inovativ; 

resursa financiară alocată pentru susţinerea procesului de lansare pe piaţă; timpul avut la dispoziţie 

pentru pregătirea planului de lansare pe piaţă; timpul avut la dispoziţie pentru lansarea efectivă a 

produsului / serviciului; alte elemente ale mix-ului de marketing. 

Competitivitatea depinde de: calitatea produsului/serviciului lansat pe piaţă; noutatea produsului / 

serviciului lansat pe piaţă; reacţia concurenţei; maturitatea pieţei. 

Angajamentul depinde de: interesul managementului de vârf. 

Cunoştinţe:  

Dezvoltarea planului de marketing, Management strategic, Evaluarea riscului 
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Coordonarea procesului de stabilire a preţurilor produselor 

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de responsabilitate 

şi autonomie  

CNC/EQF 4/5 

Elemente de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de competenţă  

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă  

1. Formulează 

strategii şi 

tactici de preţ 

1.1. Strategiile şi tacticile de preţ sunt formulate în 

funcţie de durata probabilă de viaţă a produsului şi 

de volumul cererii.  

1.2. Strategiile şi tacticile de preţ sunt formulate 

având în vedere posibilitatea de segmentare a 

pieţei, în funcţie de produs.  

1.3. Strategiile şi tacticile de preţ sunt formulate 

ţinând cont de politica de preţuri existentă deja şi 

de tendinţele pieţei. 

Formularea strategiilor şi 

tacticilor de preţ se face cu 

obiectivitate, coerenţă și 

viziune. 

 

2. Elaborează 

procedura de 

stabilire a 

preţurilor 

2.1. Procedura de stabilire a preţurilor este 

elaborată în funcţie de strategia de preţ şi de 

obiectivele operaţionale. 

2.2 Procedura de stabilire a preţurilor este 

elaborată ţinând cont de resursele disponibile. 

2.3 Procedura de stabilire este elaborată 

respectând concurenţa. 

Elaborarea procedurilor de 

stabilire a preţurilor se face cu 

meticulozitate, atenţie și 

responsabilitate.  

3. Coordonează 

implementarea 

procesului de 

stabilire a 

preţurilor 

3.1. Implementarea procesului de stabilire a 

preţurilor este coordonată  ţinând cont de preţul de 

lansare a produsului. 

3.2. Implementarea procesului de stabilire a 

preţurilor este coordonată  ţinând cont de decizia 

de cumpărare. 

3.3. Implementarea procesului de stabilire a 

preţurilor este coordonată respectând concurenţa.   

Coordonarea implementării 

procesului de stabilire a 

preţurilor se face cu 

deschidere, responsabilitate și 

perseverență. 

4. Evaluează 

impactul 

strategiei de 

preţ 

4.1. Impactul strategiei de preţ este evaluat în 

funcţie de obiectivele stabilite pentru noul produs 

sau serviciu. 

4.2. Impactul strategiei de preţ este evaluat ţinând 

seama de indicatorii de performanţă agreaţi. 

4.3. Impactul strategiei de preţ este evaluat având 

în vedere condiţiile de piaţă. 

Evaluarea impactului se face 

cu obiectivitate şi consecvenţă. 

Contexte:  

Strategiile de preţ  vor fi stabilite împreună cu echipa de vânzări şi în funcţie de factorii de mediu 

extern. Se va ţine seama de strategia de dezvoltare sau de menţinere a afacerii. 

Gama de variabile:  

Calitatea depinde de: resursa umană implicată; datele avute la dispoziţie; resursa financiară implicată. 

Strategiile pot fi de: luarea caimacului sau penetrare. 

Tacticile de preţ pot fi: reduceri, preţ  de bază scăzut, tipuri de finanţare. 

Cunoştinţe:  

Tehnici de stabilire a preţurilor, Managementul echipei, Managementul preţurilor 
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Elaborarea previziunilor financiare pentru un proiect de dezvoltare 

produs  

(unitate de competenţă specifică) 

 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

CNC/EQF 3/4 

Elemente de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă  

1. Coordonează 

procesul de 

diagnoză 

financiară a 

produsului 

1.1. Procesul de diagnoză financiară a 

produsului este coordonat respectând 

analiza de rentabilitate, solvabilitate şi 

lichiditate. 

1.2. Procesul de diagnoză financiară a 

produsului este coordonat având în vedere 

contul de profit şi pierderi, fluxul de 

numerar, etc. 

Coordonarea procesului de 

diagnoză financiară a produsului 

se face cu obiectivitate, 

rigurozitate şi atenţie la detalii.  

2. Propune bugetul 

necesar dezvoltării 

produsului 

2.1. Bugetul necesar dezvoltării produsului 

este propus ţinând cont de resursele 

necesare. 

2.2. Bugetul necesar dezvoltării produsului 

este propus ţinând seama de impactul 

lansării produsului asupra afacerii. 

2.3. Bugetul necesar dezvoltării produsului 

este propus ţinând seama de potenţialul 

financiar al firmei. 

Propunerea bugetului necesar 

dezvoltării produsului se face cu 

obiectivitate, responsabilitate, și 

profesionalism. 

 

 

 

 

3. Previzionează 

fluxul de numerar 

3.1. Fluxul de numerar este previzionat 

ţinând cont de vânzările estimate. 

3.2. Fluxul de numerar este previzionat pe 

baza cheltuielilor estimate şi a veniturilor 

prognozate. 

Previzionarea fluxului de 

numerar se face cu 

responsabilitate, meticulozitate 

şi atenţie. 

 

4. Efectuează 

analize cost - 

beneficiu 

4.1. Analiza cost-beneficiu este efectuată 

ţinând cont de perioada şi de rata de 

recuperare a investiţiei. 

4.2. Analiza cost-beneficiu este efectuată 

având în vedere rata internă de rentabilitate 

financiară.  

4.3. Analiza cost-beneficiu este efectuată 

ţinând seama de valoarea netă actualizată. 

Efectuarea analizelor cost-

beneficiu  se face cu atenţie la 

detalii, obiectivitate, comunicare 

şi responsabilitate. 

Contexte:  

Analizele financiare se realizează împreună cu departamentele specializate din cadrul organizaţiei.  

Managerul de produs va întocmi bugetul necesar pe baza estimărilor realizate anterior. 

Gama de variabile:  

Capitolele de buget sunt specifice fiecărei organizaţii şi tipul de buget la fel. Este important ca 

abordarea managerului de produs să se integreze în poltica financiară a organizaţiei. 

Cunoştinţe:  

Management financiar, principii de întocmire a bugetului, cashflow, analiza cost-beneficiu 
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Planificarea vânzărilor pentru produsul nou sau îmbunătăţit 

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

CNC/EQF 4/5 

Elemente de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă  

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă  

1. Elaborează planul 

de vânzări pentru 

produsul coordonat 

1.1. Planul de vânzări pentru 

produsul coordonat este elaborat  în 

funcţie de logistica necesară, de 

canalele de distribuţie şi suport. 

1.2. Planul de vânzări pentru 

produsul coordonat este elaborat  

ţinând cont de costurile implicate. 

1.3. Planul de vânzări pentru 

produsul coordonat este elaborat  

având în vedere grupul ţintă 

Elaborarea planului de vânzări 

pentru un produs se face cu 

creativitate, comunicare şi 

perseverenţă. 

 

 

2. Colaborează cu 

echipa de vânzări în 

implementarea 

acţiunilor propuse  

2.1. Colaborarea cu echipa de 

vânzări în implementarea acţiunilor 

propuse este realizată ţinând cont 

de obiectivele comune. 

2.2. Colaborarea cu echipa de 

vânzări în implementarea acţiunilor 

propuse este focalizată pe 

priorităţile comune. 

Colaborarea cu echipa de vânzări 

se face cu deschidere, comunicare 

și focalizare. 

3. Evaluează 

rezultatul acţiunilor 

3.1. Rezultatul acţiunilor este 

evaluat în funcţie de obiectivele 

lansării. 

3.2. Rezultatul acţiunilor este 

evaluat respectând indicatorii de 

performanţă agreaţi în planul de 

lansare. 

3.3. Rezultatul acţiunilor este 

evaluat în funcţie de contextul 

vânzării. 

Evaluarea rezultatului acţiunilor 

se face cu obiectivitate şi 

responsabilitate. 

 

4. Propune acţiuni de 

îmbunătăţire 

4.1. Acţiunile de îmbunătăţire sunt 

propuse în funcţie de evaluarea 

rezultatelor. 

4.2. Acţiunile de îmbunătăţire sunt 

propuse ţinând seama de direcţiile 

de dezvoltare ale organizaţiei. 

4.3. Acţiunile de îmbunătăţire sunt 

propuse în funcţie de feedback-ul 

primit din partea echipei de vânzări. 

Propunerea acţiunilor de 

îmbunătăţire se face cu claritate, 

consistenţă şi creativitate. 
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Contexte:  

 

Planul de vânzări se întocmeşte pentru anumite condiţii şi estimând în funcţie de cifrele 

anterioare obţinute prin experimentare sau simulare a procesului de vânzare. 

  

Managerul de produs lucrează în strânsă colaborare cu echipa de vânzări şi pe baza 

informaţiilor furnizate de aceasta legate de piaţa, de concurenţă, de nevoile consumatorilor. 

 

Managerul de produs va ține seama de faptul că echipa de vânzari este în contact direct cu 

consumatorii noului produs şi va avea întâlniri periodice pentru a afla feedback-ul. 

Gama de variabile:  

 

Calitatea depinde de: resursa umană, financiară implicată în elaborarea şi implementarea 

planului de vânzări; timpul avut la dispoziţie pentru elaborarea planului de vânzări; 

accesibilitatea informaţiilor şi datelor din teren. 

 

Angajamentul depinde de: interesul managementului de vârf şi de sprijinul pe care acesta îl 

acordă acestei abordări inovative. 

Cunoştinţe:  

 

Managementul vânzărilor – noţiuni de bază, Instrumente de evaluare. 
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Monitorizarea respectarii standardelor de calitate pentru materialele 

de promovare a produselor  

(unitate de competenţă specifică) 

 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

CNC/EQF 4/5 

Elemente de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă  

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă  

1.Corelează  

criteriile de calitate 

pentru  produsele noi 

1.1. Criteriile de calitate pentru produsele 

noi sunt corelate cu manualul de calitate 

existent. 

1.2. Criteriile de calitate pentru produsele 

noi sunt corelate cu cele specifice 

industriei sau domeniului de activitate. 

1.3. Criteriile de calitate pentru produsele 

noi sunt stabilite având în vedere nevoile 

consmuatorilor identificate în cercetarea 

de piaţă. 

Corelarea criteriilor de calitate 

se face cu organizare, 

meticulozitate şi atenţie la 

detalii. 

 

 

 

 

2. Monitorizează 

realizarea 

materialelor de 

promovare 

2.1. Realizarea materialelor de promovare 

este monitorizată având în vedere 

standardele de calitate. 

2.2. Realizarea materialelor de promovare 

este monitorizată ţinând cont de criteriile 

stabilite; 

Monitorizarea realizării 

materialelor se face cu 

perseverenţă, consecvență şi 

atenţie la detalii. 

 

 

3. Integrează mesajul 

inovativ în 

materialele de 

promovare 

3.1. Mesajul inovativ este integrat în 

materialele de promovare ţinând cont de 

tipul de consumator. 

3.2. Mesajul inovativ este integrat în 

materialele de promovare având în vedere 

canalul de distribuţie ales. 

3.3. Mesajul inovativ este integrat în 

materialele de promovare ţinând seama de 

standardele de imagine ale organizaţiei.  

Integrarea mesajului inovativ 

se face cu creativitate, 

orientare spre obiectiv şi 

comunicare. 

Contexte:  

- standardele de calitate se vor respecta pentru a nu aduce prejudicii de imagine firmei.  

- atunci când se vor identifica furnizorii de materiale se va ţine sema de aceste standarde şi vor fi 

selectaţi cei care le pot oferi la un nivel calitate-preţ agreat. 

Gama de variabile:  

Calitatea depinde de: pregătirea resursei umane implicată în concepţia mesajului din materialele de 

promovare; timpul alocat pentru concepţia materialelor de promovare; resursa financiară alocată 

pentru realizarea materialelor de promovare; tipul materialelor de promovare; pregătirea resursei 

umane implicată în realizarea tehnică a materialelor de promovare; tehnologiile existente pentru 

realizarea tehnică a materialelor de promovare. 

Cunoştinţe:  

Managementul calităţii, Elemente de design 
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Titlul calificării profesionale 

Manager de produs 

 

 

Descriere  

Calificarea de „Manager de produs” este creată pentru cei care au rolul de a dezvolta o punte de 

comunicare între clienți și organizație.  

 

 

 

Motivaţie  

Calificarea de Manager de produs este necesară datorită cererii din ce în ce mai mari de experți în 

domeniu. Postul există deja în organigrama multor organizații, se simte nevoia creării unui etalon de 

calitate și a unui standard comun de pregătire și evaluare a specialiștilor din domeniu. 

 

 

Condiţii de acces 

Pentru a putea deveni manager de produs sunt necesare: experiență în domeniul de activitate al 

organizației, cunoștințe din domeniul marketingului, al vânzărilor, principiile de bază în inovației, 

precum și competenţe de conducere a echipei. 

 

 

Nivelul de studii minim necesar 

Studii superioare 

 

 

 

Rute de progres  

Prin acumularea de noi experiențe practice, managerul de produs, poate să ocupe un post de  director de 

marketing, director de vânzări sau manager de proiect. În funcție de structura organigramei, aceste 

poziții pot fi o creștere pe verticală ca nivel de responsabilitate sau o diversificare pe orizontală a 

atribuțiilor. 

 

 

 

 

Cerinţe legislative specifice 

Nu este cazul 
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Titlul calificării profesionale: Manager de Produs 

Cod RNC:  

Nivel: 5  

Lista competenţelor profesionale 

Cod 
Denumirea competenţei profesionale 

Nivel 

CNC/EQF 

Credite 

 C1.Comunicare în limba oficială 4/5  

 C2.Comunicare în limbi străine 3/4  

 
C3.Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie 3/4 

 

 C4.Competenţe informatice 3/4  

 C5.Competenţa de a învăţa 4/5  

 C6.Competenţe sociale şi civice 
3/4 

 
 

 C7.Competenţe antreprenoriale 
4/5 

 
 

 C8.Competenţa de exprimare culturală. 3/4  

 G1.Realizarea managementului informaţiilor  3/4  

 G2.Conducerea echipei 3/4  

 G3.Autoconducerea activităţii 4/5  

 G 4. Asigurarea siguranţei locului de muncă şi a mediului 

de lucru 
3/4 

 

 S1.Dezvoltarea portofoliului de legături şi reţele de 

colaborare  
4/5 

 

 S2 Promovarea produselor şi serviciilor 3/4  

 S3. Promovarea inovării şi schimbării în cadrul organizaţiei 5/6  

 S 4. Gestionarea inovaţiei produselor sau serviciilor în 

cadrul organizaţiei 
5/6 

 

 S5. Coordonarea activităţilor de dezvoltare a structurilor 

organizaţionale inovative 
4/3 

 

 S6. Supervizarea echipei tehnice în derularea ativităţii de 

inovare 
4/5 

 

 S7. Elaborarea planului de marketing pentru produsele 

coordonate 
4/5 

 

 S8. Coordonarea lansării produsului sau serviciului 

inovativ 
5/6 

 

 S9. Coordonarea procesului de stabilire a preţurilor 

produselor 
4/5 

 

 S10. Elaborarea previziunilor financiare pentru un proiect 

de dezvoltare produs 
3/4 

 

 S11. Monitorizarea riscului legat de un proiect de 

dezvoltare de produs   
5/6 

 

 S12. Planificarea vânzărilor pentru produsul nou sau 

îmbunătăţit 
4/5 

 

 S13. Monitorizarea respectării standardelor de calitate 

pentru materialele de promovare a produselor 
3/4 
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Competenţa profesională: Realizarea managementului informaţiilor 

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 3/4 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică sursele de culegere a datelor 

cu obiectivitate, rigurozitate şi atenţie, în 

funcție de domeniul de activitate; de 

beneficiarii produselor, ținând cont de 

obiectivul cercetării. 

2. Colectează date sau informaţii despre 

produs cu obiectivitate, meticulozitate şi 

atenţie având în vedere sursele utilizate, 

formatul în care sunt colectate și structura 

agreată, utilizând instrumente standardizate. 

3. Analizează datele/ informaţiile 

colectate cu obiectivitate şi atenţie în vederea 

identificării unor soluţii de îmbunătăţire, 

ţinând cont de scopul urmărit, folosind 

instrumente standardizate de analiză. 

4. Întocmeşte studiul şi raportul tehnic cu 

obiectivtate, rigurozitate şi atenţie la detalii, pe 

baza informaţiilor colectate, conform 

metodologiei stabilite şi respectând formatul 

stabilit, la finalul procesului de analiză a 

informaţiilor. 

5. Diseminează informaţiile cu 

obiectivitate şi flexiblitate în comunicare în 

funcţie de nevoile fiecărui departament, 

folosind canalele de comunicare adecvate la 

nivelul întregii organizaţii. 

- managementul informaţiilor;  

- tipuri de informații; 

- utilizarea bazelor de date;  

- tehnici de colectare a datelor;  

- instrumente de colectare a datelor 

- instrumente de analiză statistică;  

- tipuri de comunicare;   

- modalități de redactare;   

- scrierea de rapoarte;   

- tipuri de canale de comunicare;  

- planificare; 

- utilizarea echipamentelor de birou; 

- specificațiile legislaţiei, codurilor şi 

standardelor naţionale. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Conducerea echipei 

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 3/4 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Selectează membrii echipei cu 

rigurozitate, prin relaţionare şi cu deschidere în 

funcţie de competenţe şi aptitudini, de 

comportamente şi experienţă, de rolul viitor al 

echipei. 

2. Planifică activitatea echipei cu 

rigurozitate, obiectivitate şi focalizare pe 

obiective în funcţie de obiectivele echipei, 

termenele stabilite și resursele existente. 

3.   Susţine performanţa membrilor 

echipei  cu deschidere, prin relaţionare şi 

dedicaţie prin acordarea de sprijin în realizarea 

sarcinilor asumate, motivare continuă și prin 

identificarea nevoilor lor de dezvoltare 

evaluarea continuă a performanţelor 

membrilor. 

- managementul resurselor umane; 

- conducerea echipei;  

- management prin obiective;  

- evaluarea performanţei;  

- dezvoltarea colaboratorilor și a echipei 

proprii;  

- acordarea de feedback; 

- legislațiaîn vigoare; 

- abilități de planificare; 

- instrumente de evaluare; 

- definirea de obiective. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Autoconducerea activităţii 

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 4/5 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Planifică propriile priorităţi de muncă 

cu responsabilitate, adaptabilitate şi 

receptivitate prin raportarea lor la nivel 

individual, în funcţie de responsabilităţile 

alocate și de planul general de acţiune. 

2. Întocmeşte propriul plan de acţiune  cu 

obiectivitate, rigurozitate și viziune pe bază 

rezultatelor auto-evaluării, ţinând seama de 

raportul de activitate precedent, de potenţialul 

individualși de obiectivele organizaţionale. 

3. Planifică  auto-dezvoltarea profesională 

face cu perseverenţă şi deschidere spre nou, 

având în vedere propriile disponibilităţi de 

acumulare și ţintele definite la nivel de individ 

şi de echipă. 

- managementul timpului,  

- managementul auto-dezvoltării,  

- managementul schimbării,  

- organizarea muncii,  

- eficientizarea muncii,  

- managementul prin obiective; 

- instrumente de planificare; 

- stabilirea obiectivelor. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Asigurarea siguranţei locului de muncă şi a mediului de lucru necesar 

pentru personalul din subordine 

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 3/4 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Asigură cadrul legal privind sănătatea 

şi securitatea muncii cu asumarea 

responsabilităţii şi meticulozitate ţinând cont 

de profilul organizaţiei, respectând specificul 

departamentului și legislaţia in vigoare. 

2. Implementează proceduri de 

identificare, evaluare şi control al pericolelor 

cu perseverenţă, responsabilitate şi rigurozitate 

în funcţie de sistemele de control existente în 

organizaţie şi la nivel de departament, de 

specificul activităţii fiecărui membru al echipei 

și de legislaţia în vigoare. 

3. Menţine un sistem al calităţii aferent 

sănătăţii şi securităţii în muncă cu 

responsabilitate şi consecvenţă conform 

manualului de SSM, manualului de calitate al 

organizaţiei, standardelor specifice industriei, 

la nivelul echipei departamentului şi a echipei 

de proiect. 

- Procedurile de securitate şi sănătate la 

locul de muncă; 

- Legislaţia în domeniu şi legislaţia 

generală cu privire la SSM; 

- Procesul de identificare a pericolelor la 

locul de muncă. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Dezvoltarea portofoliului de legături şi reţele de colaborare 

Cod 

Nivel CNC/EQF: 4/5 

Credite:  

 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Stabileşte relaţii de colaborare cu lanţul 

de distribuţie cu perseverenţă, siguranţă de 

sine şi responsabilitate în funcţie de tipul de 

industrie în care se derulează activitatea și de 

tipurile de distribuitori specifici domeniului; 

respectând direcţiile strategice de dezvoltare 

ale companiei.   

2. Acordă suport intermediarilor și 

distribuitorilor cu obiectivitate şi discernământ 

conform performanţelor demonstrate şi a 

nivelului de implicare al fiecăruia, în funcţie 

de nevoia fiecăruia rezultată din nivelul de 

dezvoltare pe baza scopului comun agreat.  

3. Promovează serviciile şi produsele 

firmei cu dedicaţie, loialitate şi transparenţă în 

funcţie de tipul şi caracteristicile acestora, de 

planul intern de promovare agreat şi clauzele 

de confidenţialitate specifice. 

 

- managementul comunicării; 

- managementul relaţiilor; 

- abilități de negociere; 

- codurile și standardele naționale la nivel 

de ramură; 

- strategii de dezvoltare a rețelei de 

colaborare; 

- cerințe la nivel de organizație; 

- modalități de interacțiune și de posbilități 

de dezvoltare a rețelei profesionale. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinder Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Promovarea produselor şi serviciilor 

Cod 

Nivel CNC/EQF: 3/4 

Credite:  

 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Planifică activităţi promoţionale cu 

eficienţă şi meticulozitate ţinând seama de 

planul de promovare, planul de marketing 

general, de caracteristicile consumatorilor, și 

de tipul de distribuţie.   

2. Coordonează activităţi promoţionale cu 

responsabilitate, deschidere şi flexibilitate 

ţinând seama de rezultatele aşteptate în urma 

promovării, de tipul de contract și de trendul 

de promovare din industrie. 

3. Colaborează cu factorii implicaţi în 

campaniile de promovare responsabilitate și 

profesionalism folosind recomandările şi 

referinţele anterioare, având în vedere raportul 

calitate/cost și atitudinea de business a firmei 

partenere. 

 

- tipuri de activităţi de promovare; 

- managementul relaţiilor; 

- elemente de marketing; 

- legislaţia, codurile şi standardele 

naţionale aplicabile în activităţile de 

promovare a produselor şi serviciilor; 

- tipuri de grupuri implicate în promovare; 

- gestionarea resurselor; 

- rolurile și responsabilităile specifice 

procesului de promovare; 

- metode de acordare a feedback-ului; 

- modalități de acces a rețelelor de 

promovare. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Promovarea inovării şi schimbării în cadrul organizaţiei  

Cod 

Nivel CNC/EQF: 5/6 

Credite:  

 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică oportunităţile de îmbunătăţire 

continuă cu deschidere, atenție la detalii și 

flexibilitate, ţinând cont de factorii externi de 

mediu, de direcţiile strategice de dezvoltare 

ale organizaţiei și de potenţialul firmei. 

2. Facilitează introducerea schimbării cu 

responsabilitate, adaptabilitate și asumare 

ţinând cont de posibilităţile de îmbunătăţire 

internă, de procedurile şi practicile interne din 

organizaţie, de factorii de risc, impactul asupra 

obiectivelor operaţionale şi de resursele 

implicate. 

3. Promovează principiile inovării şi 

schimbării cu flexibilitate, perseverenţă şi 

responsabilitate promovate ţinând seama de 

factorii de risc, de obiectivele operaţionale 

definite și de resursele implicate. 

 

- tehnici de comunicare; 

- managementul schimbării; 

- managementul inovării; 

- managementul proiectelor; 

- cerințele organizaționale; 

- managementul riscului și factorii de risc; 

- noile tehnologii; 

- managementul informațiilor; 

- abilități de negociere. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
 

 



39 

Competenţa profesională: Gestionarea inovaţiei produselor sau serviciilor în cadrul organizaţiei 

Cod 

Nivel CNC/EQF: 5/6 

Credite:  

 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Defineşte procesul de management al 

inovaţiei cu obiectivitate, rigurozitate, 

atitudine proactivă şi inovatoare în funcţie de 

subprocesele implicate și de activităţile 

specifice. 

2. Implementează procesul de 

management al inovaţiei cu responsabilitate,    

deschidere și obiectivitate la nivel de proces şi 

la nivel de individ, ţinând cont de domeniul de 

activitate al organizaţiei, de obiectivele 

strategice ale organizaţiei și de tipul de 

inovare. 

3. Îmbunătăţeşte procesul de management  

al inovaţiei cu deschidere,  maleabilitate şi 

proactivitate ţinând cont de rezultatele obţinute 

la monitorizare, de acţiunile corective, 

definind punctele de control de la început, pe 

baza rezultatelor intermediare şi finale 

obţinute. 

 

- managementul inovaţiei; 

- managemnentul proceselor; 

- negociere; 

- comunicare internă şi externă; 

- stabilirea criteriilor de performanță; 

- tiprui de acțiuni corective și preventive; 

- tipuri de activități de monitorizare. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
 

 



40 

Competenţa profesională: Coordonarea activităţilor de dezvoltare a structurilor organizaţionale 

inovative 

Cod 

Nivel CNC/EQF: 4/3 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Elaborează structura organizaţională 

perseverenţă, siguranţă de sine, 

responasbilitate având în vedere modelele 

organizaţionale inovative de referinţă, cultura 

organizaţională, resursele şi capacităţile 

disponibile pentru susţinerea inovaţiei. 

2. Conduce procesul de schimbare a 

structurii organizaţionale cu responsabilitate, 

asumare și flexibilitate ţinând cont de criteriile 

şi mecanismele de analiză a contextului în care 

organizaţia îşi derulează activitatea și de 

infrastructura de inovare agreată, pentru 

transpunerea în practică a inovaţiei. 

3. Implementează procesul de dezvoltare 

a unui produs său serviciu competitiv cu 

responsabilitate și adaptabilitate, având în 

vedere parametri de ieşire definiţi și parametrii 

de intrare stabiliţi. 

4. Evaluează impactul dezvoltării 

produsului sau serviciului asupra rezultatelor 

firmei organizat, focalizat pe obiective, cu 

perseverenţă în funcţie de obiectivele stabilite 

în planul de afaceri, de factorii de succes ai 

firmei și de planul de marketing agreat. 

 

- managementul inovaţiei; 

- managementul schimbării; 

- managementul proceselor. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

rapoarte de calitate asupra procesului realizat 

de către candidaţi din partea colaboratorilor/ 

superiori ierarhici / forul tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
 

 



41 

Competenţa profesională: Supervizarea echipei tehnice în derularea activităţii de inovare 

Cod 

Nivel CNC/EQF: 4/5 

Credite:  

 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică problemele de produs sau 

proces în cadrul organizaţiei cu rigurozitate, 

atenţie şi meticulozitate, în funcţie de mediul 

intern, de mediul extern și de evaluările 

anterioare. 

2. Asigură formarea echipei tehnice cu 

responsabilitate, obiectivitate şi discernământ,  

ţinând cont de obiectivele definite, de 

comptențele necesare și de perioada de 

derulare a activităților. 

3. Redactează rapoartele tehnice interne 

cu rigurozitate, meticulozitate ţinând cont de 

structura standard, de cerinţele interne ale 

organizaţiei și respectând procesul asupra 

căruia se face descrierea. 

4. Colaborează cu echipa de cercetare, 

producţie prin asumare, responsabilitate și 

deschidere ţinând seama de obiectivele 

comune stabilite, de costurile prevăzute pentru 

realizarea prototipului . 

 

- managementul inovaţiei; 

- managementul schimbării; 

- managementul echipei; 

- managementul proceselor. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
 

 



42 

Competenţa profesională: Elaborarea planului de marketing pentru produsele coordonate 

Cod 

Nivel CNC/EQF: 4/5 

Credite:  

 

  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Realizează cercetarea de piaţă cu 

perseverenţă, rigurozitate, organizare 

respectând modul de definire a problemei şi 

obiectivele stabilte, de planificarea făcută și 

de rezultatul analizei datelor. 

2. Întocmeşte planul de marketing cu 

obiectivitate, flexibilitate, deschidere şi viziune 

respectând mărimea şi structura pieţei vizate și 

de cerinţele şi nivelul de satisfacţie al clienţilor 

și de activitatea concurenţei. 

3. Prezintă planul de marketing cu 

flexibilitate în comunicare şi cu dinamică 

avînd în vedere obiectivele strategice ale 

organizaţiei și de rezultatele cercetării de piaţă. 

4. Implementează activităţile de 

marketing cu rigurozitate, obiectivitate şi 

perseverenţă în funcţie de planul de marketing, 

de resursele alocate și de nevoile factorilor 

implicați. 

 

- tehnici de cercetare a pieţei; 

- tehnici de negociere; 

- dezvoltarea planului de marketing., 

- modalități de evaluare a succesului 

organizației. 

  

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
 

 

 



43 

Competenţa profesională: Coordonarea lansării produsului sau serviciului inovativ 

Cod 

Nivel CNC/EQF: 5/6 

Credite:  

 

  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Elaborează planul de lansare a unui 

produs sau serviciu inovativ cu rigurozitate şi 

obiectivitate în funcţie de planul de 

marketing, de  obiectivele organizaţionale și 

de resursele disponibile. 

2. Coordonează implementarea planului 

de lansare a unui produs sau serviciu inovativ 

cu flexibilitate, proactivitate și deschidere 

respectând planul de acţiune, planul lansării și 

ţinând cont de prognoza vânzărilor şi de 

analiza de piaţă. 

3. Evaluează lansarea unui produs sau 

serviciu cu obiectivitate şi obiectivitate, în 

funcţie de obiectivele lansării și indicatorii de 

performanţă agreaţi în planul de lansare. 

 

- dezvoltarea planului de marketing; 

- management strategic; 

- evaluarea riscului. 

  

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
 

 



44 

Competenţa profesională: Coordonarea procesului de stabilire a preţurilor produselor 

Cod 

Nivel CNC/EQF: 4/5 

Credite:  

  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Formulează strategii şi tactici de preţ 

cu obiectivitate, coerenţă și viziune în funcţie 

de durata probabilă de viaţă a produsului, de 

volumul cererii, de posibilitățile de segmentare 

a pieţei, de produs și de politica de preţuri 

existentă deja şi de tendinţele pieţei. 

2. Elaborează procedura de stabilire a 

preţurilor cu meticulozitate, atenţie și 

responsabilitate în funcţie de strategia de preţ 

şi de obiectivele operaţionale, de resursele 

disponibile și respectând concurenţa. 

3. Coordonează implementarea procesului 

de stabilire a preţurilor cu deschidere, 

responsabilitate și perseverență, ţinând cont de 

preţul de lansare a produsului, de decizia de 

cumpărare, respectând concurenţa. 

4. Evaluează impactul strategiei de preţ  

cu obiectivitate şi consecvenţă, în funcţie de 

obiectivele stabilite pentru noul produs sau 

serviciu, de indicatorii de performanţă agreaţi 

și de condiţiile de piaţă. 

 

- tehnici de stabilire a preţurilor; 

- managementul echipei; 

- managementul preţurilor; 

- strategii de penetrare a pieței; 

- tactici de preț; 

- modalități de evaluare a calității. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
 



45 

Competenţa profesională: Elaborarea previziunilor financiare pentru un proiect de dezvoltare produs 

Cod 

Nivel CNC/EQF: 3/4 

Credite:  

  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Coordonează procesul de diagnoză 

financiară a produsului cu obiectivitate, 

rigurozitate şi atenţie la detalii respectând 

analiza de rentabilitate, solvabilitate şi 

lichiditate și având în vedere contul de profit şi 

pierderi, fluxul de numerar, etc. 

2. Propune bugetul necesar dezvoltării 

produsului prin obiectivitate, responsabilitate, 

și profesionalism ţinând cont de resursele 

necesare, de impactul lansării produsului 

asupra afacerii și de potenţialul financiar al 

firmei. 

3. Previzionează fluxul de numerar cu 

responsabilitate, meticulozitate şi atenţie 

ţinând cont de vânzările estimate și a 

cheltuielilor și veniturilor estimate. 

4. Efectuează analize cost – beneficiu cu 

atenţie la detalii, obiectivitate, comunicare şi 

responsabilitate. ţinând cont de perioada şi de 

rata de recuperare a investiţiei, de rata internă 

de rentabilitate financiară și de valoarea netă 

actualizată. 

 

- management financiar; 

- principii de întocmire a bugetului; 

- cashflow; 

- analiza cost-beneficiu; 

- modul de bugetare a activităților. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
 

 



46 

Competenţa profesională: Planificarea vânzărilor pentru produsul nou sau îmbunătăţit 

Cod 

Nivel CNC/EQF: 4/5 

Credite:  

 

  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Elaborează planul de vânzări pentru 

produsul coordonat cu creativitate, comunicare 

şi perseverenţă în funcţie de logistica necesară, 

de canalele de distribuţie şi suport, de costurile 

implicate și de grupul țintă. 

2. Colaborează cu echipa de vânzări în 

implementarea acţiunilor propuse cu 

deschidere, comunicare și focalizare ţinând 

cont de obiectivele și prioritățile comune. 

3. Evaluează rezultatul acţiunilor cu 

obiectivitate şi responsabilitate în funcţie de 

obiectivele lansării, de indicatorii de 

performanţă agreaţi în planul de lansare și de 

contextul lansării. 

4. Propune acţiuni de îmbunătăţire cu 

claritate, consistenţă şi creativitate în funcţie 

de evaluarea rezultatelor de direcţiile de 

dezvoltare ale organizaţiei și de feedback-ul 

primit din partea echipei de vânzări. 

 

- managementul vânzărilor – noţiuni de 

bază; 

- instrumente de evaluare; 

- managementul calității. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
 

 



47 

Competenţa profesională: Monitorizarea respectarii standardelor de calitate pentru materialele de 

promovare a produselor 

Cod 

Nivel CNC/EQF: 3/4 

Credite:  

 

  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Corelează  criteriile de calitate pentru  

produsele noi cu organizare, meticulozitate şi 

atenţie la detalii având în vedere manualul de 

calitate existent, criteriile specifice industriei 

sau domeniului de activitate și nevoile 

consumatorilor identificate în cercetarea de 

piață. 

2. Monitorizează realizarea materialelor 

de promovare cu perseverenţă, consecvență şi 

atenţie la detalii având în vedere standardele 

de calitate și criteriile stabilite. 

3. Integrează mesajul inovativ în 

materialele de promovare cu creativitate, 

orientare spre obiectiv şi comunicare ţinând 

cont de tipul de consumator, de canalul de 

distribuţie ales și de standardele de imagine ale 

organizaţiei. 

 

- managementul calităţii; 

- elemente de design. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
 

 


