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REZUMAT 

Lucrarea tratează într-un mod complex aspectele vânzărilor cu amănuntul privite din perspectiva 

relației sistem de decizie-sistem juridic. Sunt prezentate diferite moduri de abordare în ceea ce 

privește societatea cunoașterii, informaţia și investigarea definiţiilor deciziilor multicriteriale așa 

cum sunt reflectate în cercetările efectuate până acum. Relaţia juridic-competitivitate este abordată 

și din perspectiva legilor concurenței, a modului în care organismele de pe plan intern și cele de pe 

plan internațional asigură o concurență loială la nivelul piețelor pe care activează firmele din 

domeniul vânzărilor cu amănuntul. Este abordat exhaustiv managementul operațiilor de retail care 

se desfășoară într-un magazin și care are în vedere lanțul de furnizare și analiza relaţiei dintre cadrul 

legal şi decizia managerială. Este prezentat rolul pe care îl are componenta juridică în sistemul 

decizional în contextul proceselor inovative în managementul firmei cu accent pe comerțul 

electronic, importanța acestuia pentru corporațiile transnaționale, componenta juridică – funcţie a 

întreprinderii, analiza calităţii inovării în cadrul legal, determinantă a complexităţii. A fost 

efectuată o cercetare exploratorie asupra definirii nivelului de competitivitate și elaborarea 

pozițiilor componenetelor juridice în strategiile inovative de business. Este analizat contextul 

juridic internațional și este construit un model interrelație juridic funcțional.  

 

SUMMARY 
 

The paper addresses in a complex way the aspects of retail commerce viewed from the perspective 

of the system-decision-legal system relationship. There presented different ways of approaching 

the knowledge society, information’s and investigation’s definitions of multi-criteria decisions as 

reflected in the research conducted so far. The legal-competitiveness relationship is also 

approached from the competition laws’s perspective, how inter and international organizations 

ensure fair competition at the level of the markets in retail business. Exhaustively addressed retail’s 

management of operations that take place in a store who considers the supply chain and the analysis 

of the relationship between the legal framework and the management decision. It is presented the 

role of the legal component in the decision making system in the context of innovative processes 

in the company’s management with an emphasis on electronic commerce, its importance for 

transnational corporations, the legal component-function of the enterprise, the analysis of the 

quality of innovation within the legal framework, determining the complexity. An exploratory 

research has been carried out on defining the level of competitiveness and developing the positions 

of legal components in innovative business strategies. The international legal context is analyzed 

and a functional legal interrelation model is built.  


