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he KPI Institute, organizație internațională de cercetare și educație în domeniul managementului performanței, în parteneriat cu 
Acumen Integrat, companie ce oferă oportunități de dezvoltare profesională în România a desfășurat, în perioada 27 aprilie – 8 mai, 

un studiu de piață la nivel național, prin care s-a evaluat gradul de satisfacție al consumatorilor români în raport cu experiența 
interacțiunii cu diferiți furnizori de produse și servicii din România. 

Scopul acestui studiu a fost de a identifica acele companii care se bucură de un grad ridicat de apreciere în România, din perspectiva 
calității serviciilor oferite.

Prin intermediul chestionarului propus, inițiatorii studiului au urmărit să afle:

Criteriile pe care românii își bazează decizia de alegere a furnizorilor;

Cele mai importante elemente în evaluarea Serviciului de Relații Clienți;

Frecvența interacțiunii cumpărătorilor români cu furnizorii de servicii din diferite industrii;

Campionii în relațiile cu clienții din România.

Astfel, pentru fiecare categorie au fost desemnați cei mai buni 3 furnizori.
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26 de categorii identificate;

353 de organizații cu prezență națională nominalizate; 

800 de variabile studiate;

Eșantion structurat, validat de 1081 persoane;

Marjă de eroare ± 2,9%;

Probabilitate: 95%. 

Servicii

Telefonie mobilă sau fixă 

Curierat

Farmacii 

Spitale și/sau centre medicale (private 
sau de stat) 

Hotel (de lanț/rețea)  
din România

Restaurant (de lanț/rețea)  
din România

Cafenea (de lanț/rețea)  
din România

Companii de transport terestru 
(exclusiv tren și/sau autocar) 

Linii aeriene de linie

Linii aeriene low cost

Agenții de turism

Agenții de ticketing 

Companii de asigurări 

Bănci 

Companii ne-bancare (IFN) 

Furnizorii de utilități  
(apă, energie) 

Supermarket-uri /  
Hipermarket-uri 

Magazine online

Magazine de haine 

Magazine de încălțăminte 

Magazine de cosmetice și / 
sau parfumuri 

Magazine de electronice  

Magazine de bricolaj 

Benzinării 

Administrație publică locală

Servicii publice centrale 

Comerț Servicii Publice

Categorii

Metodologie

Structura Studiului
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Printre principalele concluzii se numară:

Calitatea produselor sau a serviciilor cumpărate depășește ca importanță prețul acestora, în decizia de cumpărare (vezi fig. 1);

Românii au clasat impactul furnizorilor asupra mediului înconjurător pe unul dintre ultimele locuri în ierarhia elementelor care 
contează în alegerea acestora; (vezi fig. 1);

Naționalitatea furnizorului este ultimul element pe care consumatorii români îl iau în calcul atunci când fac o achiziție (vezi fig. 1).

Când vine vorba de evaluarea asistenței primite, pentru români este extrem de important ca organizațiile cu care interacționeză să 
își respecte promisiunile (vezi fig. 2);

Serviciile personalizate nu sunt considerate a influența semnificativ satisfacția față de interacțiunea cu respectivul furnizor. (vezi fig. 2)

Pentru ultimele 6 luni, industriile cele mai accesate sunt:

Retail supermarket-uri/hypermarket-uri (98,3% dintre respondenți); 

Farma (90% dintre respondeți); 

Banking (81,2% dintre respondeți); 

Cele mai puțin accesate au fost următoarele servicii:

Financiare non-bancare (88,3% dintre respondeți NU au folosit); 

Ale companiilor de transport aerian (73,6% dintre respondenți NU au folosit);

Ale hotelurilor (67,5% dintre respondenți NU au folosit);

Rezultate și discuții

Valorile obținute sunt raportate pe o scală de la 1 la 10 

Fig. 1 - 

Evaluarea 
modului în 

care furnizorul 
de servicii 

gestionează relația 
cu clienții

-comparație pe 
industrii -  

 

Discuție – Fig. 1

Valoarea maximă a fost înregistrată de către o organizație din categoria Companii Ne-bancare (valoarea 9.0); 

Valori asemănătoare mai sunt prezente la companii din categoriile:
Spitale/Centre Medicale;                Cafenele din România.

Valori medii ridicate sunt semnalate în categoriile:
Benzinării;                    Magazine de cosmetice/parfumuri;                   Restaurante (lanț sau rețea).

Cea mai scăzută valoare este întâlnită într-o companie din categoria Servicii Publice Centrale.

Aceste aspecte reliefează diferențele existente între modalitatea de raportare la relațiile cu clienții a companiilor private și a celor de stat. 
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Metoda de calcul rating: media aritmetică a răspunsurilor obținute pe o scală de la 1 la 10 

Metoda de calcul rating: media aritmetică a răspunsurilor obținute pe o scală de la 1 la 10 

Fig. 2 - 

Elemente 
care contează 

în alegerea 
furnizorului, în 

general 

Discuție – Fig.2

Cel mai important factor care influențează decizia de cumpărare a românilor se referă la calitatea produselor/serviciilor livrate de 
către furnizori (indicatorul a obținut valoarea maximă de 9.21 pe o scală în 10 trepte);

Alte aspecte cărora respondenții le alocă un grad ridicat de importanță sunt:

Prețului serviciului / al produsului;                Rapiditatea de procesare a comenzilor;              Experința curentă de interacțiune. 

Printre elementele cu importanță redusă se numără:

Locația furnizorului;

Renumele mărcii de comerț;

Naționalitatea furnizorului (indicator ce a obținut valoarea minimă de 6,01 pe o scală de 10 trepte).

Aceste rezultate reliefează importanța pe care furnizorii ar trebui să o aloce calității, ca principal factor ce influențează decizia de 
achiziționare a unui bun sau serviciu.

Discuție – Fig.3

Fig. 3 - 

Elemente 
importante 

în evaluarea 
serviciului de 

Relații cu Clienții 

Respondenții consideră că îndeplinirea promisiunilor și oferirea de informații relevante și corecte sunt cele mai importante aspecte 
în relaționarea furnizorului cu clientul.

Atitudinea personalului este, de asemenea, un factor notabil în relația cu clienții, conform persoanelor intervievate. 

Serviciile personalizate, chiar dacă înregistrează un scor ridicat (8,66), nu se află pe primele locuri, în opinia respondenților.
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Conferinţă Managementul Relaţiilor cu Clienţii        4-6 iunie 2015      Hotel Intercontinental, Bucureşti 

Descoperă pașii necesari dezvoltării unui Serviciu de Relaţii Clienţi excepţional 

Expertiză şi noutăţi - Află de la specialiști în domeniu ultimele trend-uri în Relaţiile cu Clienţii 

Schimb de experienţă - Beneficiază de un schimb valoros de informaţii și bune practici cu profesioniști în domeniu

Interactivitate  - Ia parte la dezbateri pe teme de interes din domeniu 

Networking - Profită de oportunitatea de a-ţi îmbogăţi conexiunile profesionale 

Printre invitaţii la eveniment se numără:

Conferinţă Managementul Relaţiilor cu Clienţii 

Andrada Iulia Ghețe, 
Head of Benchmarking, 
The KPI Institute

Dragoş Gruița, 
Customer Service & CDE 
Business Manager, 
Coca Cola HBC România 

Maria Desmons-Macrea, 
Customer Service 
Experience Manager, 
The KPI Institute 

Oana Man, 
Customer Care Manager, 
Endava  

Workshopuri dedicate profesioniştilor din domeniu:  

Instrumente care facilitează performanţă în serviciul de relaţii clienţi şi exemple de bune practici în domeniu 

Performanţă reprezentantului serviciului de relaţii clienţi 

Măsurarea performanţei în relaţia cu clienţii 

Înscrie-te acum şi beneficiază de un abonament la conținuţul premium al 
website-ului IndicatoridePerformanta.ro, în valoare de 55 €, pe o perioadă
de 6 luni. În plus, vei primi, la alegere, un raport Top 20 KPIs în 2010 sau un
raport Top 25 KPIs în 2010, în valoare de 25 €.

Pentru detalii referitoare la program, workshopuri, taxă de participare, reduceri şi modalităţi de înscriere, va invităm să accesaţi 
site-ul oficial al evenimentului: http://acumenintegrat.ro/Conferinţă-Managementul-Relaţiilor-cu-Clienţii-în-România/

Andreea Vecerdea, 
Head of Performance 
Management Office,
The KPI Institute

Ionela Roş, 
Director Adjunct Direcţia 
Contact Center,
Banca Transilvania 

Marius Hondrea, 
Director,
K&K Electronics România 

Ovidiu Gaiţă, 
Customer Operations Manager,
Teamnet IT Operations 

Bogdan Surdea, 
Director Site Operations,
Sykes

Magdalena Dorobanţu, 
Customer Service Manager,
TNT România 

Marius Ştefan, 
General Manager,
Autonom 

Simona Trofin, 
Head of Customer Service,
Enel România 

http://acumenintegrat.ro/Conferin<0163><0103>-Managementul-Rela<0163>iilor-cu-Clien<0163>ii-�n-Rom�nia/
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Gala premiilor de excelenţă în relaţiile cu clienţii este evenimentul ce premiază valorile românești care s-au remarcat prin excelenţă 
în domeniul Relaţiilor cu Clienţii. 

Un eveniment festiv prin excelenţă, Gala promovează nu doar modele de business de success, ci mai ales recompensează companiile 
care au inspirat și au contribuit în mod deosebit la dezvoltarea domeniului Relaţiilor cu Clienţii. 

Gala premiilor de excelenţă în relaţiile cu clienţii aduce în prim plan o structură nouă de premii, organizate pe categorii aparţinând 
a trei domenii reprezentative: servicii, comerţ și servicii publice. 

Premii vor fi decernate în baza unui studiu de piaţă realizat de către The KPI Institute, care a evaluat experienţă pe care o au clienţii 
în interacţiunea cu organizaţiile nominalizate. Raportul complet al studiului „Satisfacția privind Relațiile cu Clienții în România” va 
fi lansat cu prilejul acestui eveniment.

Gala Premiilor de Excelenţă în Relaţiile cu Clienţii 

Pentru mai multe detalii, va invităm să accesaţi site-ul oficial al evenimentului: 
http://acumenintegrat.ro/Gala-Premiilor-de-Excelenţă-în-Relaţiile-cu-Clienţii-2015/

Participă la Gala şi beneficiază de:  

The KPI Institute a fost înfiinţat în anul 2004 în Melbourne, Australia şi este autoritatea 
globală în cercetare şi educaţie în domeniul Managementul Performanţei, oferind prin 
publicaţiile şi programele sale educaţionale perspective noi asupra modului în care 
măsurăm performanţă utilizând Indicatori Cheie de Performanţă (KPIs).

Contact 

Maria Macrea, Customer Service Experience Manager 
E.: maria.macrea@kpiinstitute.com 
T.: 0369 801 650 

Raportul Studiului 
de piaţă 2015

6 Luni acces la baza 
de date smartkpis.com 

3 rapoarte de cercetare realizate 
de către The KPI Institute 

http://acumenintegrat.ro/Gala-Premiilor-de-Excelen<0163><0103>-�n-Rela<0163>iile-cu-Clien<0163>ii-2015/
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