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Orice entitate economică, indiferent de domeniul său de activitate, fie că e prestatoare de servicii sau 

întreprindere industrială, trebuie să își concentreze toate forțele sale majore pentru a putea cunoaște detaliat care 

este atitudinea consumatorilor sau ale clienților săi față de produsul sau serviciul întreprinderii. Problema cercetării 

o reprezintă studiul privind consumul de băuturi alcoolice a consumatorilor individuali, precum și identificarea 

principalelor motive ce îi determină pe aceștea să consume băuturile alcoolice ale întreprinderi. Scopul cercetarii este 

de a evidenția persoanele care cumpără produsele alcoolice, de a identifica principalii factori ce îi motivează în cadrul 

deciziei de cumpărare, dar și de a determina care sunt preferințele consumatorilor. În cadrul cercetării efectuate a 

fost utilizată metoda anchetării, iar instrumentul care a fost utilizat în cercetarea motivelor de cumpărare a fost 

chestionarul, deoarece aceasta reprezintă o metodă eficientă de a determina care este opinia consumatorilor cu privire 

la motivele de cumpărare a produselor alcoolice 

Cuvinte cheie: marketing, cercetarea de marketin, evaluare a eficienţei de marketing, comportamentului 

consumatorului, cercetarea motivelor de cumpărare. 

 

Any economic entity, irrespective of its field of activity, whether service provider or industrial enterprise, must 

concentrate all its major strengths in order to know in detail what is the attitude of consumers or their customers 

towards the product or service of the enterprise. The issue of research is the study on the consumption of alcoholic 

beverages of individual consumers as well as the identification of the main reasons for them to consume the alcoholic 

beverages of the enterprises. The aim of the research is to highlight the people who buy alcoholic products, to identify 

the main factors that motivate them in the purchase decision, but also to determine what consumer preferences are. 

The investigation method used was the method of investigation and the tool that was used in the search for purchase 

reasons was the questionnaire because it is an effective way of determining what consumer opinion is about the reasons 

for purchasing alcoholic products 

Keywords: marketing, marketin research, marketing efficiency assessment, consumer behavior, research of 

purchase reasons. 

 

Economia națională este influiențată de o multitudine de factori de odin intern și extern. Principalul factor 

determinator al dezvoltării economice sustenabile este consumatorul. 

Consumatorul reprezintă factorul motor al economiei naționale care pune în mișcare toate mecanismele 

componente ale unei economii. Pentru a putea cunoaște mai detaliat care este situația întreprinderii în cadrul economiei 

naționale, e nevoie de astudia în mod detaliat care este comportamentul consumatorului în anumite situații și ce îl 

determină pe acesta să procure anumite produse, care sunt principalii factori mobilizatori, care îi determină pe 

consumatori să procure, dar în același timp și îi fidelizează. 

Orice entitate economică, indiferent de domeniul său de activitate, fie că e prestatoare de servicii sau 

întreprindere industrială, trebuie să își concentreze toate forțele sale majore pentru a putea cunoaște detaliat care este 

atitudinea consumatorilor sau ale clienților săi față de produsul sau serviciul întreprinderii.  

Marketingul își propune să vina în întâmpinarea nevoilor și dorințelor consumatorilor, satisfăcându-le. Dar, 

cunoasterea consumatorilor nu este deloc un lucru simplu. Este posibil ca ei să-și exprime nevoile și dorințele și ăvații 

care îi determina sa cumpere, ori să reacționeze la factori care le schimba decizia de cumpărare în ultima clipa. 

Marketerii au sarcina de a analiza dorințele, modul de percepere, preferințele si comportamentul de cumpărare 

al consumatorilor vizați. Aceasta analiza va permite crearea unor produse cu caracteristici noi, formarea preturilor, 

alegerea canalelor de distribuție, elaborarea mesajelor de publicitate si a altor elemente ale mixtului de marketing. 

O bună cunoaștere a consumatorului determină o mai bună dezvoltare a întreprinderii. Pentru a evidenția care 

sunt principalii factori ce îi mobilizează pe cosnumatori să aleagă un produs sau altul, entitățile economice au drept ca 

obiectiv primordial stabilirea și identificarea principalilor motive de cumpărare ale consumatorilor.  

Motivele de cumpărare ale produselor sunt un element descriptiv ale consumatorului, fiind principalul motor 

care formează cererea din partea consumatorului pe baza nevoilor existente la un moment dat, în consormitate cu 

preferințele acestuia. 

Cercetarea motivelor de cumpărare reprezintă o cercetare amplă important pentru orice întreprindere, deoarece 

este foarte important de a cunoaște din ce considerente consumatorul alege să procure un produs din o multitudine de 

produse  

De aceea orice întreprindere, indiferent de metoda de cercetare aleasă, trebuie să cunoască atitudinea 

consumatorului față de produsele sale și motivele ce-i fac să aleagă anume produsele acestei întreprinderi pentru a-și 

putea dezvolta activitatea propriu-zisă. 
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Cercetarea efectuată pentru identificarea motivelor de cumpărare a fost concentrată asupra mai multor obiective 

care pe parcursul efectuării cercetării au fost identificate și analizate pentru a putea crea o imagine de ansamblul cu 

privire la consumatorul produselor alcoolice ale întreprinderilor din Republica Moldova: SA „Aroma”, SA „Barza 

Albă”, SRL „Bel-Alco”, „Zolotoi Aist” SRL ÎCS, „Kvint-Plus” SRL. 

Problema cercetării o reprezintă studiul privind consumul de băuturi alcoolice a consumatorilor individuali, 

precum și identificarea principalelor motive ce îi determină pe aceștea să consume băuturile alcoolice ale întreprinderi. 

Scopul cercetarii este de a evidenția persoanele care cumpără produsele alcoolice, de a identifica principalii 

factori ce îi motivează în cadrul deciziei de cumpărare, dar și de a determina care sunt preferințele consumatorilor. 

Astfel, putem să stabim următoarele obiective ce trebuie să fie realizate pe urma efectuării cercetării: 

 identificarea motivelor de cumpărare ale băuturilor alcoolice; 

 determinarea celui mai consumat tip de alcool;  

 stabilirea mărcilor de alcool cumparate cel mai des; 

 evidențierea motivelor pentru care sunt consumate anumite mărci; 

 stabilirea ierarhiei atributelor, care determina cumpararea băuturilor alcoolice; 

 identificarea măsurii în care decizia de cumparare poate fi influențată; 

 determinarea profilului consumatorului de băuturi alcoolice în funcție de vârsta, gen, venituri și ocupație. 

În cadrul cercetării efectuate a fost utilizată metoda anchetării, iar instrumentul care a fost utilizat în cercetarea 

motivelor de cumpărare a fost chestionarul, deoarece aceasta reprezintă o metodă eficientă de a determina care este 

opinia consumatorilor cu privire la motivele de cumpărare a produselor alcoolice 

Unul din obiectivele cercetării efectuate se concentrează asupra identificării profilului consumatorului de 

băuturi alcoolice în funcție de vârstă, gen, venituri și ocupație. În urma realizării cercetării propriu-zise a fost stabilit 

care este profilul consumatorului de băuturi alcoolice în conformitate cu particularițile evidențiate. Din numărul total 

al persoanelor chestionate, care reprezintă 150 de persoane doar 6,6% persoane nu sunt consumatoare de băuturi 

alcoolice.  

Din totalul de persoane chestionate putem evidenția faptul că cel mai des produsele alcoolice sunt achiziționate 

și consumate de către persoanele de gen masculine, ceea ce constituie o pondere de 67% din numărul total al 

persoanelor chestionate. Produsele alcoolice sunt consummate și achiziționate și de genul femenin însă ponderea 

acestora în totalul persoanelor chestionate este mai mic, ceea ce constituie 33%.  

Produsele alcoolice, sunt procurate și consumate în cea mai mare parte de persoanele care au o vârstă cuprinsă 

între 35 și 50 de ani, datorită faptului că anume aceste persoane sunt aceleacare activează în câmpul muncii și dispun 

de un venit stabil și de o putere de cumpărare. 

În ceea ce privește venitul persoanelor care procură și consumă băuturi alcoolice, de asemenea cea mai mare 

parte dispun de un venit mediu, care constituie 2500- 3500 lei, cea mai mare parte a populației consumatoare de băuturi 

alcoolice este angajată în câmpul muncii. 

Un obiectiv stabilit în cercetarea efectuată a fost identificarea celui mai consumat tip de alcool. Astfel, în urma 

efectuării chestionării am identificat faptul că cel mai des produsele alcoolice achiziționate, dar și consumate de către 

genul masculin sunt băuturi alcoolice tari, dacă e să ne referim însă la genul feminin, atunci în urma efectuării cercetării 

am identificat faptul că acestea prefer să consume băuturi slab alcoolice.  

În urma efectuării cercetării am identificat faptul că băuturile alcoolice sunt cumpărate din faptul că acestea 

sunt element important în cadrul unor petreceri sau sărbători.  

În cea mai mare parte motivele de cumpărare a consumatorilor se concentrează asupra creării unui climat 

prielnic în cadrul companiilor zilnic sau pentru petreceri și sărbători. 

Dacă e să ne referim la obiectivul stabilit pentru cercetarea efectuată care se concentrează asupra stabilirii 

mărcilor de alcool ce sunt cumpărate cel mai des, atunci în acest context putem să evidențiem faptul că din numărul de 

persoane chestionate cea mai mare parte a ales ca marcă preferată băuturile întreprinderii S.R.L. „Bel-Alco”, ceea a 

constituit o pondere de 54% din numărul total al persoanelor participante la cercetarea efectuată. De asemenea în 

preferințele consumatorilor sunt incluse și așa mărci de băuturi alcoolice cum ar fi Kvint și Perfect. 

Cu referire la obiectivul inițial stabilit pentru efectuarea cercetării care se axează asupra identificării motivelor 

de ce consumatorii preferă o anumită marcă, putem să identificăm faptul că cea mai mare parte a consumatorilor care 

a ales anume marca întreprinderii S.R.L. „Bel-Alco”, au ales această marcă ca fiind una preferată din motiv că aceasta 

are un raport reușit calitate-preț, de asemenea consumatorii apreciază faptul că au o gamă sorttimentală variată.  

Dacă e să facem referire la obiectivul inițial stabilit pentru cercetarea propriu-zisă care se concentrează asupra 

stabilirii ierarhiei atributelor care determină cumpărarea băuturilor alcoolice, atunci putem să identificăm faptul că în 

cea mai mare parte în procesul luării deciziei, dar și cumpărării propriu-zise a băuturilor alcoolice consumatorii sunt 

influiențați de prețul și de gustul băuturii alcoolice.  

Pe al doilea loc în ierarhia atributelor care influiențează asupra deciziei de cumpărare este prezentată de către 

aroma băuturilor alcoolice și ofertele promoționale care sunt stabilite la produsele alcoolice.  

De asemenea în procesul luării deciziei cu privire la cumpărarea băuturilor alcoolice consumatorii sunt 

influiențați de ambalajul pe care îl are aceasta.  
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Cercetările ne demonstrează că consumatorul produselor alcoolice, preferă ca acestea să fie la un preț rezonabil 

și de o calitate înaltă, anume acest punct fiind principalul atribut al produselor asupra cărora consumatorul în momentul 

deciziei de cumpărare, dar și în momentul cumpărării propriu-zise îți concentrează în cea mai mare parte atenția.  

Decizia consumatorilor de a cumpăa o anumită marcă de băuturi alcoolice este influiențată în special foarte 

mult de către prețul stabilit la produsele alcoolice. Se poate de stabilit faptul că decizia de cumpărare a consumatorului 

poate fi influiențată mult de asemenea prin intermediul stabilirii anumitor oferte promoționale la care consumatorii ar 

putea să atragă o atenție mai mare. În acest context pentru a mări numărul de consumatări ar fi binevenit de a stabili 

un raport reușit calitate-preț pentru produsele alcoolice, dar și de a face anumite oferte promoționale. 

Dacă e să ne referim la atitudinea pe care o au consumatorii cu privire la produsele întreprinderii analizate în 

ceea ce privește raportul dintre calitate-preț asupra căruia cel mai mult atrag atenția consumatorii în momentul luării 

deciziei de cumpărare, de asemenea cu privire la aspectul exterior și ambalajul produselor, putem să identificăm faptul 

că cea mai mare parte din persoanele chestionate care consumă băuturile alcoolice ale întreprinderii sunt de părerea că 

produsele întreprinderii au un raport reușit în ceea ce privește calitatea și prețul acestora.  

Cu privire la aspectul pe care îl au produsele întreprinderilor sus numite putem să identificăm faptul că 

consumatorii produselor alcoolice în cea mai mare parte sunt de părerea că au un aspect exterior modern, iar în ceea 

ce privește ambalajul atunci consumatorii sunt de părerea că ambalajul produselor alcoolice ale întreprinderii S.R.L. 

„Bel-Alco”, SA „Barza Albă„ „Kvint” sunt  modern având diverse forme și capacități, ceea ce prezintă un avantaj 

pentru consumatări, datorită faptului că aceștea sunt predispuși să aleagă băuturile alcoolice în capacitatea de care 

aceștea au nevoie și la un preț rezonabil. 

Toate obiectivele care au fost stabilite pentru efectuarea cercetării motivelor de cumpărarea ale consumatorilor 

produselor alcoolice au fost realizate și evaluate, astfel în urma realizării cercetării au fost identificate caracteristicile 

asupra cărora consumatorii atrag cea mai mare atenție și care sunt principalele motive ce îi influiențează pe consumatori 

să procure băuturile alcolice, dar au fost identificate și principalele mărci preferate de consumatori și motivele algerii 

acestor mărci. 

Din acest punct de vedere putem să identificăm faptul că întreprinderele din Moldova ar trebui să își concentreze 

activitatea de asemenea supra aspectului produselor prin identificarea, dar și stabilirea unui aspect modern al produselor 

care ar putea să influiențeze asupra deciziei de cumpărare ale consumatorilor. 

În acest context putem să identificăm faptul că întreprinderele pentru a putea modela comportamnetul 

consumatorului trebuie să pună un accent asupra unui aspect al produselor plăcut, colorat și ușor de manipulate. Ar 

putea  să utilizeze un ambalaj al producției comercializate unele aspecte coloristice prin utilizarea unor ambalaje 

suplimentare precum ar fi sacoșe pentru sărbători și petreceri, întreprinderea de asemenea ar putea să utilizeze unele 

încrustări în sticla produselor , în special pentru producția alcoolică  „ Belenicaia”, care are o tematică de iarnă, aceasta 

ar putea reda un aspect mai nou, dar și o accentuare mai mare a tematicii sărbătorilor pentru care în mare parte băuturile 

alcoolice sunt procurate de către consumatări. 

Cercetarea comportamentului consumatorului este considerată a fi costisitoare de aceea nu este utilizată de către 

multe întreprinderi, însă nu putem să vorbim despre o activitate desfășurată în mod normal dacă nu este analizat 

conumatorul și ceea ce acesta așteaptă de la un anumit produs pe urma realizării procesului de cumpărare.  

Deaceea sub acest aspect întrerpinderele autotone ar trebui să efectueze cercetări mai ample ale 

comportamentului consumatorului prin intermediul chestionarelor, sondajelor, intervierilor consumatorilor pentru a 

putea colecta mai multe informații cu privire la atitudinile conumatorilor, dar și cu privire la necesitățile consumatorilor 

și așteptările acestora. 

De asemenea o tendință ce se accentuează în mare parte în rândul consumatorilor este dorința de a procura 

produsele cât mai rapid și cât mai comod. Sub acest aspect, consumatorii în mare parte sunt predispuși de a comanda 

produsle prin intermediu internetului. În secolul XXI prin pătrunderea tehnologiilor în cadrul activităților zilnice, prin 

utilizarea la un nivel înalt al internetului, întreprinderile în mare parte ar trebui să îți concentreze activitatea și asupra 

aspectului comodității efectuării cumpărăturilor de către consumatori. 

Sub acest aspect, putem să menționăm faptul că întreprinderele ar trebui să privescă drept ca un obiectiv de 

modelare a comportamentului consumatorului prin introducerea efectuării cumpărării produselor prin intermediul 

internetului.  

Astfel, firmele prin crearea site-ului oficial  ar putea introduce efectuarea cumpărării de băuturi alcoolice de 

către consumatori prin intermediul accesării site-ului și efectuării comenzii. Acest aspect este benefic pentru activitatea 

întreprinderii din punctul de vedere că în era tehnologiilor consumatorii preferă să efectueze cumpărăturile rapid doar 

prin intermediul unui click, fără a merge în mod direct la un apropiat magazin sau supermarket de unde de obicei cea 

mai mare parte a consumatorilor efectuează cumpărăturile. Cu doar o singură accesare consumatorul va fi predispus 

de a obține produsele alcoolice de care are nevoie fără a pierde prea mult timp pentru a merge direct la un supermarket.  

Din aceeași perspectivă, dacă facem o referire la rapiditate și comoditate, putem să evidențiem faptul că pe urma 

realizării efectuării comenzilor prin intermediul internetului ar putea obține unele avantaje atât întreprinderea care 

comercializează produsele, dar și consumatorul. Astfel, avantajele întreprinderii se axează în special asupra creșterii 

numărului de consumatori, dar și asupra creșterii vânzărilor. 
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Dacă ne referim însă la avantajele pe care le vor obține consumatorii pe urma realizării cumpărării produselor 

alcoolice online putem să menționăm următoarele: 

a) reducerea pierderilor de timp, deoarece prin accesarea internetului și intermediului unui click cumpărarea 

oricărui tip de băuturi alcoolice pentru petreceri, sărbători, întâlniri cu pritenii vor fi posibile fără prea mult timp  pierdut 

în cozile magazinelor; 

b) nu va fi o necesitatea pentru consumatori de a se deplasa, ceea ce nu va crea nici un fel de disconfort și va 

reduce de asemenea necesitatea consumatorilor în cazul unor petreceri, sărbători de a-și lăsa pritenii sau rudele pentru 

a se deplasa la cel mai apropiat supermarket; 

c) evitarea cozilor la magazine care sunt foarte neplăcute pentru clinți mai ales când persoanele sunt așteptate 

în cadrul companiilor, grupurilor, familiei, prin intermediul cumpărării onlne a produselor alcoolice procurarea 

acestora va fi comodă și rapidă; 

d) de asemenea tendințele comportamentale ale consumatorilor se orientează asupa spectelor de ordin 

psihologic, în special axându-se asupra procurării de către consumatori aacelor produse care sunt cunoscute de către  

cel mai mare număr de persoane, a celor mărci care si-au făcut un renume deja în cadrul pieței.  

La momentul actual consumatorii sunt predispuși de a cumpăra acele produse care sunt brand-uri.  

Din acest punct de vedere datorită faptului că în cadrul pieței activează mai multe înteprinderi care 

comercializează și produc băuturi alcolice, ele, ar trebui să își concentreze activitatea sa în mod special asupra atragerii 

consumatorilor prin intermediul producției sale. Acest lucru ar putea fi posibil de efectuat prin intermediul cunoașterii 

mai profunde ale preferințelor consumatorilor prin intermediul cercetărilor, dar și prin intermediul oferirii de către 

întreprindere a unui spectru mai larg de produse alcoolice care sunt consumate de către tineri în cadrul petrecerilor. De 

regulă în cadrul petrecerilor și sărbătorilor tinerii preferă să consume băuturi alcoolice care au un brand, decât băuturile 

alcoolice unor întreprinderă care nu s-au accentuat prea bine în cadrul pieței. 

Putem să menționăm faptul că întreprindereale autotone ar trebui să aducă în viziunea consumatorilor produse 

noi, atactive în ceea ce privește aspectul care i-ar motiva pe consumatori de a alege anume produsele întreprinderii, ci 

nu produsele altor concurenți autohtoni sau străini. Anume ceea ce ar duce la o mai bună situației a întreprinderii în 

cadrul pieței este informarea continuă a consumatorilor în ceea ce privește produsele, dar și lărgirea continuă a gamei 

sortimentale care joacă un rol de asemenea important în luarea deciziei de cumpărare a consumatorilor.  

Prin informarea continuă, prin intermediul introducerii de produse noi ce sunt comercializate întrerpinderea își 

va putea crea o clientelă a sa proprie prin intermediul fidelizării consumatorilor deja existenți, dar și atragerii a celor 

potențiali. Consumatorii vor fi loiali mărcii alese și de aceea nu își vor concentra punctele de vedere asupra unor brand-

uri bine cunoscute. 

Consumatorul modern este cel care determină piață. De aceea, asupra lui trebuie să fie orientate toate forțele 

majore ale întreprinderilor.  

Pentru a spori vânzările și a deveni lider pe piată întreprinderea ar trebui să își concentreze activitatea sa în mod 

special asupra atragerii consumatorilor prin intermediul producției sale. Consumatorul modern este cel care determină 

piață. De aceea, asupra lui trebuie să fie orientate toate forțele majore ale întreprinderilor.  
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