
REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE 

Orientarea strategică de marketing a organizației – o abordare din perspectiva competiției 

        

Conf.univ.dr. Anca Francisca Cruceru 

 

 

Teza de abilitare cu titlul ”Orientarea strategică de marketing a organizației – o abordare 

din perspectiva competiției”, 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 dezvoltare a carierei academice, 

științifice și profesionale în funcție de cele două arii de interes, marketing strategic și 

managementul vânzării. 

Prima parte a lucrării prezintă elemente semnificative în dezvoltarea teoriei și practicii de 

marketing la nivelul organizației, conținând rezultatele unor activități de documentare științifică și 

a unor cercetări fundamentale și aplicative realizate în vederea cunoașterii nivelului de 

implementare al conceptelor de marketing și vânzări în practica organizațiilor precum și cu scopul 

de a surprinde implicațiile manageriale și a trasa recomandări necesare creșterii performanței în 

afaceri.  

Succesul unei afaceri depinde de foarte mulți factori, printre care competența în marketing 

și vânzări, poate fi considerată fundamentală, mai ales în contextul unei competiții acerbe 

manifestate în toate domeniile de activitate. Rapiditatea de adaptare la mediul concurențial, analiza 

mediului concurențial și fructificarea oportunităților pieței reprezintă câteva considerente necesare 

în vederea dezvoltării unei orientări strategice de marketing a organizațiilor. Scopul principal al 

oricărei organizații cu orientare către piață va fi obținerea unei poziții competitive pe piața de 

referință datorate unui avantaj competitiv susținut. Astfel, se remarcă necesitatea adoptării și 

implementării unei strategii de marketing capabile să conducă la obținerea și păstrarea unei astfel 

de poziții semnificative în cadrul pieței de referință, dar și găsirea celor mai bune tactici de vânzare 

în vederea obținerii profitabilității și a performanței de marketing. 

Prin urmare, principalele realizări științifice ale autoarei au fost grupate pe cele două arii 

majore de interes, marketingul strategic și managementul vânzării. Aceste arii au reprezentat 

principalele domenii de interes științific încă din momentul pregătirii tezei de doctorat cu titlul 



“Strategii de marketing în mediul competitiv”, continuând și după obținerea titlului de doctor în 

Marketing, în anul 2004.  

Eforturile de documentare și de studiu s-au concretizat în cărți, articolele și comunicările 

științifice realizate atât în perioada realizării cât și ulterior perioadei susținerii tezei de doctorat. 

Astfel, autoarea a elaborat în calitate de unic autor și co-autor, 7 cărți de specialitate în domeniul 

marketingului, comunicării de marketing și al strategiilor de vânzare, a publicat 4 articole în reviste 

indexate ISI Thomson Scientific Web of Knowledge cu factor de impact nenul, a publicat peste 50 

de articole științifice în reviste indexate în baze de date internaționale și a realizat peste 30 de 

comunicări științifice la conferințe internaționale și naționale. 

Redarea aportului la stadiul cunoașterii în domeniul marketingului cât și implicațiile 

practice pentru reprezentanții mediului de afaceri românesc sunt prezentate în cele două capitole 

ale tezei de abilitare.  

Capitolul 1 redă rezultatele științifice de natură conceptuală și practică în marketingul 

organizațiilor orientate către piață în contextul competiției din spațiul european. Astfel, în vederea 

obținerii performanței în marketing, managerii de marketing trebuie să înțeleagă rolul decisiv al 

strategiei de marketing în câștigarea și consolidarea unei poziții competitive pe piața de referință. 

Alegerea celei mai bune variante strategice depinde de cunoașterea și analiza competiției precum 

și de utilizarea unor concepte fundamentale de marketing în practică. Competitivitatea 

organizațiilor se fundamentează pe o serie de abilități de marketing dezvoltate cu scopul de 

obținere a avantajului competitiv. Orice decizie de marketing adoptată în mod conștient, pe bază 

de analiză de marketing și strategie de marketing, va conduce la dezvotarea unui comportament 

concurențial bazat pe loialitate și fairplay față de consumatori, în primul rând, dar și față de ceilalți 

competitori de pe piață.  

Un punct important al acestui capitol îl reprezintă rezultatele unor cercetări cantitative de 

marketing efectuate în rândul unor companii din România, cercetări ce abordează aspecte relevante 

în privința comportamentului concurențial adoptat, a importanței cunoașterii și analizei 

concurenților din domeniul de activitate și modalitățile concrete de adoptare a strategiilor 

competitive de marketing. Plecând de la premisa că întreprinderile studiate se situează în 

avangarda companiilor românești în privința implementării marketingului, rezultatele obținute au 

putut fi analizate calitativ și referitor la situația existentă la nivel național.   



Capitolul al doilea al primei părți a tezei de abilitare conține realizările științifice ale 

autoarei privind cel de-al doilea domeniu de interes, managementul vânzării, considerat un 

domeniu fundamental în practica companiilor multinaționale, cu accentul pe interfața marketing - 

vânzări. Vânzarea, ca activitate practică, reprezintă scopul oricărei afaceri, dar vânzarea 

întâmplătoare a produselor/serviciilor unei companii nu reprezintă o soluție pentru manageri. 

Aplicarea marketingului și a strategiilor de marketing presupune, pe lângă o bună analiză a 

mediului de afaceri, și o cunoaștere a relațiilor dintre cele două departamente, marketing și vânzări, 

pe de o parte, a celor două funcții ale companiei, marketing și vânzări, pe de altă parte. În acest 

sens, cunoașterea rolului și locului forței de vânzare în activitatea organizației reprezintă un pas 

semnificativ în înțelegerea deciziilor de marketing ce vor fi luate în scopul realizării afacerii. Prin 

urmare, prezentarea elementelor de marketing și a celor de comunicare necesare în susținerea 

activității de vânzare constituie componente decisive în structura formării abilităților de vânzare.  

Organizarea activității forței de vânzare presupune stabilirea unor obiective clare de 

vânzare subordonate obiectivelor de marketing ale organizației. De asemenea, în vederea obținerii 

unor rezultate pozitive în vânzări, forța de vânzare trebuie organizată după anumite criterii în 

funcție și de politica de marketing urmărită de către companie. La fel de importante sunt și deciziile 

manageriale referitoare la recrutarea și selectare forței de vânzare, pregătirea și motivarea 

reprezentanților de vânzări, evaluarea și controlul activității forței de vânzare.  

Strategiile de vânzare prezentate în lucrare se bazează pe cele mai moderne abordări 

conceptuale utilizate în practica marilor companii care activează în cadrul unor piețe extrem de 

competitive abordări care presupun dezvoltarea unor abilități de marketing și de vânzări, fără de 

care nu se poate obține succesul în afaceri. 

Acest capitol prezintă în final, câteva studii de piață cantitative reprezentative realizate de 

autoare în ultimii ani în domeniul marketingului și al vânzării, cu accent pe caracteristicile și rolul 

forțelor de vânzare în activitatea de marketing a organizațiilor competitive. Temele acestor 

cercetări, reflectă preocupările focalizate pe cele două direcții de interes, marketing și vânzări, 

precum și pe surprinderea unor implicații manageriale și propunerea unor recomandări viabile în 

activitatea organizațiilor cu orientare strategică. 

Cea de a doua parte a tezei de abilitare conține planul de dezvoltare a carierei academice, 

științifice și profesionale, structurat pe următoarele direcții principale - activitatea didactică și 

pregătirea profesională; activitatea de cercetare; contribuția științifică și prestigiul profesional. 



Experiența acumulată în anii de după susținerea tezei de doctorat, activitatea științifică și 

didactică desfășurată cu implicare și seriozitate au contribuit la obținerea unor rezultate 

semnificative până în prezent în ceea ce privește numărul de cărți de specialitate (6 în calitate de 

unic autor și una în calitate de co-autor, toate în domeniul marketingului strategic și al strategiilor 

de vânzare), cele 4 articole ISI, (2 cu scor absolut de influență mai mare decât 0,15), peste 50 de 

articole publicate în bazele de date internaționale, participarea la conferințe naționale și 

internaționale, participarea la 5 proiecte de cercetare și 9 proiecte finanțate din fonduri europene, 

peste 40 de citări în reviste prestigioase, au condus la rezultate pozitive în activitatea didactică și 

de cercetare. 

Propunerile de dezvoltare profesională sunt sintetizate astfel: îmbunătățirea activității 

didactice prin atenția acordată nevoilor de formare ale studenților și masteranzilor în concordanță 

cu competențele solicitate de angajatori; actualizarea conținutului informațional al materialelor 

didactice utilizate în procesul de predare, construirea unor studii de caz relevante pentru însușirea 

și dobândirea unor competențe de marketing necesare viitorilor specialiști în marketing, furnizarea 

unor suporturi de curs în concordanță cu tendințele din literatura internațională de specialitate; 

îmbunătățirea periodică a fișelor de disciplină aferente domeniilor proprii de specializare; 

colaborarea cu profesori și cercetători în vederea publicării unor articole științifice cu caracter 

inovativ în reviste cotate ISI cu factor de impact nenul sau cu scor absolut de influență mai mare 

decât 0,15; participarea la conferințe internaționale din domeniul economic, aria business, 

marketing; dezvoltarea calității de recenzor în evaluarea unor lucrări științifice publicate în reviste 

de profil recunoscute în spațiul academic național și internațional și obținerea statutului de membru 

în comitetele științifice/editoriale ale unor diferite conferințe sau reviste de prestigiu; dezvoltarea 

relațiilor de colaborare cu profesioniști din mediul de afaceri. Prioritară va fi și valorificarea 

experienței proprii din activitatea didactică și de cercetare științifică în îndrumarea studenților și 

colaborarea profesională cu tinerii doctoranzi din Școala Doctorală de Marketing. 

În concluzie, apreciez că abilitățile, competențele și experiența de predare și cercetare 

dobândite din momentul susținerii tezei de doctorat și până în prezent, 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. 

 


