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Teza de abilitare cu titlul „Modelarea strategiilor de marketing ale companiilor în 

corelație cu evoluția comportamentului consumatorului”, prezintă în mod succint și documentat 

principalele contribuții și rezultate pe care le-am obținut în cercetarea științifică și didactică, după 

conferirea titlului de doctor, în domeniul Marketing, precum și planul propriu de evoluție și 

dezvoltare a carierei academice, științifice și profesionale. 

Prima parte a tezei de abilitare prezintă principalele realizări științifice ale autorului, 

grupate pe două arii majore de interes, strategia de marketing și criza economică. Aceste domenii 

au reprezentat principalele domenii de interes științific de la începutul Școlii Doctorale în 2005 și 

până în prezent. Realizările științifice s-au concretizat în cărți, articolele și comunicările științifice 

realizate pe perioada elaborării tezei de doctorat cu titlul ”Metode, tehnici și instrumente de 

marketing strategic utilizate în domeniul business to business de către firmele românești”, cât și 

pe perioada studiilor post-doctorale, începute în 2010, studii care au avut drept principală temă de 

cercetare ”Analiza mediului concurențial și a strategiilor de management marketing a companiilor 

românești în condițiile crizei economice”. În toată această perioadă autorul a elaborat în calitate 

de unic autor și co-autor, 4 cărți de specialitate, a publicat 4 articole în reviste indexate ISI 

Thomson Reuters cu factor de impact, a publicat peste 30 de articole științifice în reviste indexate 

în baze de date internaționale și a realizat peste 25 de comunicări științifice la conferințe 

internaționale și naționale. 

Capitolul 1 al primei părți, grupează principalele realizări științifice din cadrul primului 

domeniu de interes, cel al strategiei de marketing. Acest domeniu este reprezentativ pentru 

perioada studiilor doctorale și parțial pentru perioada studiilor post-doctorale. 

În cadrul primului sub-capitol se prezintă o abordare conceptuală a conceptului de 

marketing strategic ca rezultat al dezvoltării intensive a marketingului și conceptul de planificare 

strategică de management marketing, așa cum a fost prezentată de autor în articolele științifice pe 

care le-a publicat. 

În cadrul celui de al doilea sub-capitol autorul prezintă auditul de marketing ca și etapă 

inițială de maximă importanță în fundamentarea strategiei de marketing a organizației. Nici un 

marketer nu poate elabora o strategie de marketing, fără a cunoaște în profunzime situația actuală 

a organizației pe care o reprezintă și pentru a face acest lucru trebuie să realizeze un audit de 

marketing exhaustiv. 
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Cel de al treilea sub-capitol prezintă  comportamentul de cumpărare a consumatorului așa 

cum a fost studiat în articolele științifice elaborate. Comportamentul de cumpărare este prezentat 

diferențiat pentru piața business to consumer, unde consumatorul este persoana fizică și pentru 

piața business to business, unde consumatorul este persoana juridică. 

Al patrulea sub-capitol abordează conceptul de strategie de marketing, concept prezentat 

în oglindă atât în relația companie-consumator (specific marketingului clasic), cât și în relația 

companie-furnizor (dezvoltare personală a autorului pe perioada elaborării tezei de doctorat, teorie 

validată și prin cercetările prezentate). 

Capitolul II al primei părți conține realizările științifice ale autorului privind cel de-al 

doilea domeniu de interes, impactul crizei economice asupra strategiilor de marketing a 

oganizațiilor, domeniu de interes care a constituit principala arie de cercetare pe parcursul studiilor 

post-doctorale. 

În cadrul acestului capitol, impactul crizei economice este prezentat pe de o parte la nivel 

macro, considerând impactul asupra comportamentului antreprenorial al organizațiilor la nivelul 

Uniunii Europene (identificarea de clustere de țări în funcție de comportamentul antreprenorial), 

iar pe de altă parte la nivel micro, prin prezentarea rezultatelor cercetărilor calitative privind  

tehnicile și instrumentele de marketing strategic utilizare de companiile din domeniul business to 

business din România in contextul crizei financiar-economice mondiale. 

Partea a II-a a tezei de abilitare conține propunerea de dezvoltare a carierei și principalele 

arii de interes. 

Pentru început autorul prezintă o propunere de temă de cercetare pe care dorește să o 

investigheze în perioada imediat următoare. Scopul principal al acestui proiect de cercetare este să 

dezvolte și să testeze modele de strategii de marketing de succes, adaptate la pattern-urile 

(modelele) de consum individual din Romania, luând în considerare efectele crizei financiare și 

economice. 

În continuare se prezintă propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului 

Căescu Ștefan Claudiu, profesor universitar doctor, în cadrul Departamentulului de Marketing din 

cadrul Facultății de Marketing, din cadrul Academiei de Studii Economice din București, în 

vederea obținerii atestatului de abilitare, propunere structurată pe 5 direcții- pregătirea 

profesională continuă; activitatea didactică; contribuția științifică; activitatea de cercetare 

științifică și relația cu mediul de afaceri. 
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În concluzie, apreciez că abilitățile, competențele și experiența de predare și cercetare de 

care dispun, îmi vor fi utile în procesul de coordonare a activităților științifice întreprinse de 

doctoranzi, în cadrul Școlii Doctorale de Marketing, din cadrul Academiei de Studii Economice 

din București. 

 


