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REZUMAT 
Marketingul pentru entitate reprezintă veriga de legătură cu clienții, iar perspectivele de dezvoltare sunt axate pe 

sustenabilitate. Activitatea de responsabilitate a entității se fundamentează pe elementul social, ecologic, necesitățile 

consumatorilor, sistemele de management al calității. Evoluția entității depinde de comportamentul consumatorului, fapt 

pentru care monitorizarea permanentă a acestora reprezintă unul din obiectivele cercetărilor de marketing, studiile de 

piață și a preferințelor consumatorului. Prezenta lucrare abordează subiectul sustenabilității prin prisma cercetării 

comportamentului consumatorului abordând subiectul fidelizării consumatorului. Articolul reprezintă un studiu teoretico-

practic privind cercetarea modalității de planificare strategică definită de studiul fidelizării clienților. 
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SUMMARY 
 Marketing for the entity is the link with customers, and development prospects are focused on sustainability. The 

activity of responsibility of the entity is based on the social, ecological element, the needs of the consumers, the quality 

management systems. The evolution of the entity depends on the consumer's behavior, which is why their permanent 

monitoring is one of the objectives of marketing research, market research and consumer preferences. This paper 

addresses the topic of sustainability in terms of researching consumer behavior by addressing the topic of consumer 

loyalty. The article is a theoretical and practical study on researching the strategic planning method defined by the 

customer loyalty study. 
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Introducere 

In contextul economiei actuale caracterizată prin creșterea tot mai accentuată a concurenței, competitivitatea devine o 
condiție necesară pentru dezvoltarea companiilor pe piața de desfacere iar imaginea pe care și-o creează aceste companii 

joacă un rol din ce în ce mai important. Calitatea este elementul definitoriu al companiilor prin care consumatorul face 

diferență [1]. De aceea numeroase instituții economice încearcă să pună accent pe clienți in scopul obținerii rezultatelor 

dorite. O imagine bună si rezistenta pe piață este susținută de calitate, cel mai decisive factor. 

Orientarea spre client este legată direct de bunurile şi/sau serviciile unei întreprinderi, cât şi interacțiunea dintre 

ofertant și client [3]. O întreprindere este orientată spre clienți în condițiile întrunirii următoarelor trăsături caracteristici 

ale activității:  

 calitate ridicată a produselor şi/sau serviciilor; 

 management activ al reclamațiilor şi sesizărilor;  

 reacție rapidă şi necomplicată la cererile deosebite ale clienților;  

 motivare puternică a angajaților. 

Deci, orientarea spre client este o strategie care, cu ajutorul îmbunătățirii calității contactelor cu clienți, se realizează 
atașarea acestora față de întreprindere, în scopul asigurării succesului întreprinderii pe o perioadă cât mai lungă de timp. 

Orientarea spre client înseamnă identificarea şi analiza continuă şi cuprinzătoare a așteptărilor clienților, transpunerea 

acestora în realizarea produselor şi serviciilor [2], în modul de desfășurare a interacțiunii cu clienții, cu scopul dezvoltării 

şi întreținerii unor relații pe termen lung şi economic avantajoase cu clienții. 

Cadrul de referință pentru planificarea şi operaționalizarea orientării spre client cuprinde 4 faze:  

1. faza de analiza 

2. faza de planificare a orientării spre client 

3. faza de implementare 

4. faza de control a orientării spre client 
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În faza de analiză se obțin informații care ajuta la o mai bună înțelegere a nevoilor şi așteptărilor clienților față de 

oferta întreprinderii şi comunicarea cu aceasta. La această fază se operează cu diverse elemente, unul dintre care este 

analiza satisfacției clienților. Cunoașterea judicioasă a clienților oferă unei întreprinderi posibilități mult mai eficiente de 

a utiliza canalele de distribuție, oportunitățile de piață, factorii de producție, precum şi a activelor. 

Scopul și obiectivele cercetării. Fiecare companie pentru a adopta o anumită strategie de dezvoltare pentru viitor 

trebuie să analizeze piața de desfacere, mediul de management si marketing al companiei, comportamentul 

cumpărătorului și imaginea companiei care ne vorbește despre calitatea acesteia. Aceste aspecte ajută compania să se 

orienteze asupra punctelor slabe ale acesteia, asupra preferințelor consumatorilor și asupra dezvoltării tehnicilor și 
mijloacelor de promovare pentru a se menține la un anumit nivel pe piața de desfacere.  

Cunoașterea elementelor identificate de consumatori în comportamentul lor privind identificarea ofertei de piață 

reprezintă unul din factorii importanți la formarea strategiei de orientare a companiei către client. Studiul propus pentru 

cercetare va oferi posibilitatea celor implicați în asigurarea ofertei de carne de proaspătă să ofere mărfuri ce vor asigura 

profitabilitatea entității. Orientarea către client reprezintă tendința contemporană a companiilor în goana după 

consumatori fideli, iar cunoașterea opiniei consumatorului față de elementele ce caracterizează marfa sunt importante la 

orice etapă de realizare a acesteia. Disponibilitatea și orientarea clientului pe un segment sigur va permite producătorului 

fidelizarea acestora.  

În acest context, dar și din considerentul imaginii, găsim oportun studiul orientat pe identificarea elementelor 

principale de dirijare către consum a clienților – consumatori de carne. Deoarece carnea reprezintă unul dintre produsele 

vitale, cu un conținut bogat de vitamine, proteine, minerale, grăsimi, ne-am orientat vizorul asupra identificării condițiilor 

optime de consum, ce pot fi create de orice producător pentru atingerea obiectivelor.  
Metoda utilizată. Pentru a arăta eficiența analizei satisfacției clienților ca element al fazei de analiză planificarea şi 

operaționalizarea orientării spre client am decis să punem in aplicare un chestionar prin care să explicăm punerea în 

aplicare a elementelor și să demonstrăm cum pot fi argumentate elementele planificării.  

Segmentul respondenților are următoarele caracteristici: 100 de respondenți cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, 

dintre care  78% femei și 22% bărbați. 58% dintre aceștia au un venit lunar net între 2900-5200 de lei, 20%  între 5200-

7594 de lei, și 22% au venituri foarte mici între 0-2900 de lei. 

Obiectul de studiu a constituit calitatea cărnii comercializate de unul din cei mai mari producători de carne de pasăre 

din Republica Moldova, care deține o cotă de piață de 30% si care reprezintă un subiect al cercetării reprezentativ pentru 

argumentarea, fundamentarea și conținutul proceselor de planificare a orientării către client al pieței entității. 

Rezultate și discuții. O dată ce s-au stabilit motivele de consum și tipul de carne consumată este necesar de a stabili 

frecvența achiziționării produselor din carne. Astfel în rezultatul analizei răspunsurilor s-a constat că segmentul de 
respondenți reprezintă un eșantion orientat pe consumul săptămânal al cărnii de pasăre. 

 

 
 

Fig. 1. Frecvența cumpărării produselor din carne de pasăre 

Sursa: Elaborat de autor 

 

Din datele obținute în urma cercetării se observă că cei mai mulți respondenți 54%, achiziționează produsele din carne 

de pasăre de două ori pe lună, aceasta este urmată de achiziționarea săptămânală de 20% dintre respondenți. Cei mai 

puțini dintre ei, 6% sunt cumpărători zilnici ai produselor din carne de pasăre. 
Acest clasament este în strânsă legătură cu venitul fiecărui respondent, de aceea trebuie să se stabilească și cât este 

dispus consumatorul să cheltuie pentru achiziționarea produselor din carne. 
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Fig.2. Suma medie cheltuită pe lună pentru achiziționarea produselor din carne de pasăre 

Sursa: Elaborat de autor 

 

La studierea sumei medie pe care este dispus consumatorul să cheltuie pentru produsele din carne, lunar se observă 

că cel mai mare număr din respondenți, 53% alocă între 301-500 de lei. Cei mai puțini dintre aceștia, 10% cheltuie mai 

puțin de 100 de lei. Decizia de cumpărare pentru fiecare consumator este influențată de diferite aspecte. În cercetarea dată 

s-au specificat următoarele aspecte: numele producătorului, modalitatea de ambalare, termenul de garanție, aspectul 

produsului și țara de proveniență. Analizând rezultatele acestei întrebări, compania va putea să-și orienteze strategiile de 

promovare în direcția corectă.  

 
 

 

Fig. 3. Factorii vizați de consumator în procesul deciziei de cumpărare 

Sursa: Elaborat de autor 

 

Descoperind aspectul cel mai important pentru consumator în achiziționarea produselor din carne de pasăre, compania 

va putea adopta o strategie corespunzătoare de promovare punând accentul pe aspectul cel mai important pentru 

consumator. 

 
 

Fig.4. Aspectele care nu influențează decizia de cumpărare 

Sursa: Elaborat de autor 

 

În urma analizei datelor obținute se observă că cel mai important aspect pentru respondenți îl prezintă aspectul 

produsului aceasta fiind confirmată de 37 la sută din respondenți, deloc importantă pentru achiziționarea produselor din 
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carne de pasăre, au considerat-o 39 % din consumatori – termenul de garanție, aceasta poate datorită faptului că produsele 

din carne, de obicei se procură pentru utilizarea imediată a acestora. De aici rezultă că producătorii de produse din carne 

de pasăre trebuie să se axeze cel mai mult pe calitatea și respectiv aspectul produselor pe care le oferă pe piața de desfacere, 

având în vedere că acesta este un factor competitiv între producătorii de carne de pasăre.  

Așa cum prețul are un rol decisiv în luarea deciziei de cumpărare, în continuare s-a  propus spre apreciere, prețul drept 

criteriu de alegere a diferitelor produse din carne de pasăre indicând valoarea corespunzătoarea. Aprecierea prețui drept 

criteriu de alegere a produselor din carne de pasăre de către consumator, îl poate orienta pe producător asupra stabilirii 

acestuia și asupra promovării produsului sub aspectul unui preț preferențial. 
 

 
 

Fig. 5. Importanța prețului drept criteriu de alegere a produselor din carne 

Sursa: Elaborat de autor 

 

Analizând datele obținute se poate afirma că pentru 29% dintre respondenți pe o scală de la 1 la 6 nivelul unul fiind 

ca – foarte important, aceștia au atribuit prețului ca criteriu de alegere a produselor nivelul 2, adică acesta are un rol destul 

de important în decizia de cumpărare. Felul în care este prezentat produsul spre comercializare la fel influențează asupra 

imaginii companiei și a comportamentului consumatorului. Astfel cercetând rezultatele obținute, compania analizează 

preferințele consumatorului ce țin de modul de comercializare a produselor din carne de pasăre. Pentru imaginea 

companiei este foarte important ca consumatorul să primească ceea ce preferă.  

 

 
 

Fig. 6. Modul de comercializare a produselor din carne de pasăre 

Sursa: Elaborat de autor. 

 

Se observă că 40% dintre respondenți preferă produsele refrigerate și mai puțini, 29%- produsele congelate. Această 

constatare ajută compania să se orienteze spre diversificarea gamei de produse refrigerate. Așa în cît majoritatea 

respondenților preferă produsele din carne de pasăre în stare refrigerată se poate analiza și atitudinea consumatorului ce 

ține de siguranța produselor autohtone în comparație cu produsele din import, deoarece produsele din import nu pot fi 

comercializate refrigerate din cauza perioadei îndelungate de transport, produsele din carne fiind ușor alterabile. 

Respondenții au fost rugați să indice gradul de acord sau dezacord în legătură cu faptul că produsele autohtone din carne 

de pasăre prezintă o mai mare siguranță decât cea a produselor din import. 
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Fig. 7. Acordul privind siguranța produselor autohtone față de produsele din import 

Sursa: Elaborat de autor 

 

Deci, 66% dintre respondenți sunt de acord cu faptul că produsele din carne autohtonă prezintă o siguranță mai mare. 

La afirmația că calitatea dietetică a cărnii de pasăre este superioară celei de vită, porc sau oaie evaluată cu aceiași scală, 

s-au obținut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.8. Opinia respondenților față de calitatea dietetică a cărnii de pasăre 

Sursa: Elaborat de autor. 

  

36% dintre respondenți nu sunt de acord cu afirmația că calitatea dietetică a cărnii de pasăre este superioară celorlalte, 

ci doar 17% sunt de acord în totalitate cu această afirmație. Calitatea produselor din carne de pasăre este remarcată de 

consumatori prin aspectul plăcut al produselor și ambalajul atractiv aceasta fiind rezultatul a 67 și respectiv 48 de 

respondenți. Datorită rezultatelor acestei întrebări, departamentul de marketing, la promovarea produselor trebuie să țină 

seama de ambalajul în care se prezintă produsul, iar compania pentru o bună desfacere a produselor trebuie să aibă grijă 

de aspectul produselor oferite consumatorilor. 
 

 
 

Fig. 9. Aspectele prin care consumatorii remarcă calitatea produselor din carne 

Sursa: Elaborat de autor. 
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 Cel mai frecvent, populația obișnuiește să cumpere produsele din carne de pasăre din motivul aprecierii calității prin 

metoda organoleptică, deci se observă că indicatorii calității se bucură de o popularitate foarte mare în rândul 

consumatorilor de carne. Mai puțin consumatorii atrag atenția la condițiile de desfacere, numele producătorului și preț, 

deci compania poate fi considerată un concurent puternic dacă pune accentul pe calitate. Ambalajul la fel este un element 

marcat de consumator la selectarea produselor, fapt pentru care se recomandă de atras atenția la particularitățile ambalării 

produselor, care asigură protecție calității produsului până la consumator. 

Orice producător atrage atenția la imaginea companiei, pe de o parte este un factor foarte important, iar pe de altă 

parte calitatea va asigura formarea clienților fideli. Un element important va fi considerat raportul preț/calitate să 
corespundă pentru produsele oferite deoarece aceasta și reprezintă orientarea pe client a producătorului. Deci acest lucru 

trebuie studiat pentru a nu pierde încrederea consumatorilor și pentru a satisface preferințele acestuia ce ține de preț și 

calitate.  

 

 
  

Fig. 10. Aprecierea raportului preț/calitate a produselor din carne de pasare 

Sursa: Elaborat de autor 

 

Astfel 55% din respondenți au specificat că sunt de acord total cu raportul preț/calitate pentru produsele din carne 

oferite pe piață de producătorii autohtoni, și 32% sunt de acord cu acest raport, deci orice companie poate evalua acest 

fapt ca unul în favoarea imaginii acesteia și orientarea către client. Pentru consumator acesta este unul dintre principalele 

motive de cumpărare, ca calitatea să corespundă prețului. 
Concluzie. Studiul reprezintă o cercetare empirică cu elemente de noutate ce pot fi utile oricărui producător de carne 

din țară sau de peste hotare. Imaginea și orientarea către client s-a determinat a fi una prin prisma calității. Calitatea 

coraportată la preț devine subiectul și indicatorul principal în fidelizarea clientului și orientarea companiei către client. 

Stabilirea corelației calitate/preț efectiv și eficient coraportată, va permite asigurarea clientelei, totodată va asigura 

satisfacerea necesităților clientului prin orientarea către el.  

Elementul fundamental calitate trasat ca un fir roșu pe tot parcursul rezultatelor studiului devine evident din toate 

diagramele prezentate anterior și asigură argument în favoarea dezvoltării, menținerii, asigurării sistemice a calității. 

Astăzi nu putem să evităm asigurarea calității indiferent de ce raport menținem, dar domeniul siguranței alimentului, 

prin prisma căruia se identifică asigurarea calității produsului studiat reprezintă un argument bine determinat.  

Afirmațiile consumatorului devin fundamentale în asigurarea procesului de orientare către client a producătorilor de 

carne contemporani și servesc drept argument pentru menținerea corelației dintre preș/calitate în condițiile actuale. 
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