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SINTEZA LUCRĂRII 

 Comportamentul consumatorilor suferă numeroase schimbări în ultimul secol, cauzele 

principale fiind creşterea populaţiei, creşterea speranţei medii de viaţă, multiplicitatea, eficienţa 

timp-venit, riscul şi stresul, şi mai ales evoluţia accelerată a tehnologiei. Astfel, în prezent agenţii 

economici sunt mai informaţi, permanent conectaţi prin reţele de socializare şi mai puţin loiali, 

comportamentul de consum devenind unul oscilant şi greu de previzionat, nevoile specifice fiind 

satisfăcute doar prin produse şi servicii personalizate. Acest lucru determină o competitivitate 

ridicată în rândul vânzătorilor, controlul pieţelor fiind preluat de consumatori. 

 În acest sens, magazinele de retail alimentar modern din România încearcă să câştige o 

cotă de piaţă cât mai mare prin extinderea şi diversificarea reţelei de magazine, în vederea atragerii 

de noi clienţi, dar şi prin adoptarea de strategii de afaceri inovatoare, în vederea îmbunătăţirii 

experienţei de cumpărare. În ceea ce priveşte deschiderea unui nou sediu, locaţia joacă un rol 

esenţial, în cazul hypermarketurilor din Bucureşti fiind aplicat Echilibrul Nash, conform 

rezultatelor studiului de caz din această lucrare. 

 În ceea ce priveşte îmbunătăţirea experienţei de cumpărare, lucrarea de cercetare propune 

un model hibrid, bazat pe tehnicile de analiză multidimensională a datelor şi pe conceptele 

sistemelor de recomandare, care analizează comportamentul consumatorilor din magazinele de 

retail alimentar modern, generând oferte personalizate pentru fiecare client. Variabilele modelului 

sunt determinate pe baza unor studii de caz privind comportamentul de consum în cadrul 

magazinelor de retail alimentar modern din România, principalii paşi fiind implementaţi cu 

ajutorul programului SAP ERP şi testaţi pe o bază de date reală, realizată din surse proprii.  

 


