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Teza de abilitare a fost structurată în două părți, prima detaliind realizările științifice și 

domeniile de interes ale candidatului, iar cea de-a doua subliniind dezvoltarea carierei și viitoarele 

domenii de interes. 

Prima parte este formată din trei capitole, primul capitol axându-se pe Generația Y, cu 

scopul de a explica prin diverse modele variabile ale comportamentului consumatorilor de produse 

(băuturi răcoritoare acidulate și îmbrăcăminte) și servicii (turism, servicii online și financiare). Al 

doilea capitol se axează pe aplicabilitatea teoriei comportamentului planificat în explicarea 

intențiilor antreprenoriale în rândul studenților, în timp ce al treilea capitol abordează impactul 

instrumentelor de marketing ecologic și al responsabilității sociale corporative asupra avantajului 

competitiv al organizației. 

Cea de-a doua parte cuprinde realizările academice și de cercetare ale candidatului și 

planurile viitoare, precum și interacțiunile acestuia cu mediul de afaceri și obiectivele viitoare în 

acest sens. 

Primul subcapitol al capitolului 1 oferă informații generale despre Generația Y, prima idee 

conturată fiind că plasarea în timp a acestei cohorte este foarte dificilă, deoarece există mai multe 

teorii fundamentate despre intervalul de timp al acestei generații. Această generație este marcată 

de eterogenitate, întrucât straturi diferite de vârstă tind să afișeze diferite perspective sociale și de 

carieră. Membrii săi sunt, de obicei, educați, pricepuți din punct de vedere tehnic, foarte 

încrezători, sociabili, comunicativi și sunt predispuși să creeze legături strânse cu părinții lor. În 

calitate de consumatori, ei sunt eterogeni atunci când vine vorba de loialitatea față de marcă și de 

multe ori decid să cumpere pe baza emoțiilor, distracțiilor, experiențelor noi, identității și 

confortului. 



Al doilea subcapitol al capitolului 1 cuprinde două studii privind ofertele tangibile, primul 

explicând, printr-un model metodologic, care include o cercetare aprofundată de birou și un studiu 

direct, impactul mutațiilor comportamentului consumatorului asupra dezvoltării comerțului cu 

amănuntul în contextul apariției clasei de mijloc de culoare din Africa de Sud, denumită Black 

Diamonds, în timp ce cel de-al doilea studiu furnizează detalii aferente comportamentului 

consumatorului de articole vestimentare și modelează decizia de cumpărare pe  baza unui număr 

de criterii în cazul persoanelor din Generația Y din România cu vârsta cuprinsă între 20 și 24 de 

ani. Dintre concluziile ambelor studii, probabil că cea mai importantă este aceea că populația 

cercetată a afișat un comportament de cumpărare destul de rațional, apreciind, totuși, valoarea 

mărcii. 

Al treilea subcapitol al capitolului 1 se concentrează pe servicii, la început fiind prezentate 

perspective teoretice privind motivația și satisfacția turistică în cazul Generației Y, continuând cu 

două studii. Prima cercetare explică satisfacția turistică prin modelarea motivației turistului de a 

călători și a caracteristicilor destinației, evaluate fiecare în parte, dar și împreună, în cazul 

Generației Y din România, principala concluzie fiind că atributele destinației au avut un impact 

mai mare atât atunci când au fost evaluate independent, cât și în abordarea integrată, ținând cont 

de numărul de variabile semnificative statistic incluse în model. Cel de-al doilea studiu explică 

satisfacția turistică în urma vizitei unei destinații străine în cazul a două straturi de vârstă ale 

Generației Y din România și Africa de Sud prin intermediul unui model, care cuprinde 

caracteristici ale destinației și variabile demografice, principala concluzie fiind că bărbații români 

au fost mai predispuși în a avea o experiență de vacanță satisfăcătoare bazată pe atributele 

destinației ce presupun o implicare superioară a turistului în comparație cu bărbații din Africa de 

Sud, care își finanțează excursia cu bani proveniți de la terți, afișând o experiență de vacanță 

satisfăcătoare, dar care se bazează pe atribute ale destinației ce presupun o implicare de o 

intensitate mai mică din partea turistului. 

Cel de-al treilea subcapitol continuă cu o cercetare care examinează efectul comunicării de 

marketing prin canalul YouTube asupra transformării aprecierilor față de marcă în preferințe, în 

general, precum și focalizat în privința ofertelor ecologice, în special, în cazul a trei grupuri de 

vârstă ale Generației Y din România și Africa de Sud. Incluzând în model variabilele aferente 

aprecierii și preferinței, și factorii aferenți dispozitivului de accesare și utilizare a canalului 

YouTube și a celor demografici, rezultatele redau o legătură favorabilă între aprecierea mărcii și 



preferință, precum și impactul diferitelor variabile demografice și de utilizare a YouTube asupra 

răspunsurilor afective, cu asemănări și diferențe între cele două naționalități.  

Al treilea subcapitol se încheie cu un studiu comparativ pe Generația Y (două straturi de 

vârstă) între România și Africa de Sud asupra comportamentului financiar, realizat pe baza unui 

model metodologic cuprinzând cercetare de birou și cercetare directă, analizând sursele de venit 

personal, capitolele de cheltuieli și influențele raționale și emoționale în distribuția veniturilor. 

Rezultatele obținute arată asemănări și diferențe între cele două naționalități în privința primelor 

două categorii de variabile menționate mai sus, percepția privind suficiența veniturilor și 

economisirea și atitudinile legate de cumpărarea pe credit și economisire. 

Cel de-al doilea capitol abordează o cercetare efectuată asupra intențiilor antreprenoriale 

în cazul studenților din Emiratele Arabe Unite. Pe baza unui model dezvoltat pe teoria 

comportamentului planificat (concentrându-se pe atitudini, controlul comportamentului perceput 

și norme subiective), încrederea în capacitatea antreprenorială a fost identificată ca influențând 

intențiile antreprenoriale, împreună cu vârsta (20-25 ani) și experiența antreprenorială a părinților. 

Capitolul al treilea descrie două studii cu privire la obținerea avantajului competitiv de 

către organizații. Primul studiu prezintă, având la bază un model metodologic, considerente 

teoretice pentru construirea avantajului competitiv bazat pe acțiuni de responsabilitate socială 

corporativă (CSR) și se axează pe eforturile de CSR potrivite pentru furnizorii de servicii Internet 

mici, mijlocii și mari, concluziile fiind că eforturi de CSR legate de furnizarea de servicii Internet, 

grupate în transparență, confidențialitate și educație, și acțiuni tradiționale de CSR sunt utilizate 

de furnizorii români în încercarea lor de a obține avantaj competitiv. Cel de-al doilea studiu se 

concentrează asupra avantajului competitiv centrat pe principii ecologice dintr-o perspectivă 

multidimensională, investigând, pe baza unui model, impactul instrumentelor de marketing 

ecologic și al variabilelor descriptive ale companiei asupra acestor dimensiuni în cazul 

întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din Western Cape, Africa de Sud. Acest studiu dezvoltă 

literatura de specialitate prin utilizarea unor dimensiuni ale avantajului competitiv centrat pe 

principii ecologice, și nu prin abordarea acestuia ca un factor latent al mai multor variabile, 

analizând impactul variabilelor descriptive ale companiei ca factori independenți și conturând 

opțiuni strategice ecologice pentru IMM-uri. 

A doua parte a tezei oferă informații despre dezvoltarea carierei și planurile viitoare ale 

candidatului pe trei dimensiuni: academică, cercetare și interacțiune cu mediul de afaceri. Această 



parte începe cu o scurtă introducere despre pregătirea academică urmată la nivelurile de licență, 

masterat și doctorat, toate aceste niveluri fiind finalizate în cadrul Academiei de Studii Economice 

din București. 

Partea academică prezintă cursurile și seminariile predate începând cu etapele inițiale ale 

carierei academice și metodele de predare utilizate la nivel universitar și postuniversitar. Direcțiile 

academice viitoare vor fi axate pe dezvoltarea curriculumului pentru trei discipline importante, și 

anume comportamentul consumatorului, marketing strategic și cercetări de marketing. 

Partea de cercetare este descrisă pe baza a patru perspective: activitatea publicistică, 

activitatea în proiecte de cercetare, organizarea de conferințe și activitatea de recenzor. Activitatea 

publicistică s-a materializat, în principal, până în prezent în 2 cărți, 1 capitol într-o carte publicată 

în străinătate (editura Springer), 8 articole în jurnale indexate  ISI (Clarivate) cu factor de impact, 

21 de articole în jurnale indexate în baze de date internaționale și 14 lucrări publicate în volume 

ale unor conferințe internaționale și naționale. Cercetările viitoare vor include studii ale 

comportamentului consumatorului final și organizațional, studii comparative între diferite țări, 

cercetare generatională, prin extinderea demersurilor realizate în privința Generației Y și 

explorarea Generației Z, studii comparative de țintire în diferite industrii și țări și modelarea 

avantajului competitiv. Implicarea în proiectele de cercetare s-a concretizat în participarea în 

cadrul a 18 proiecte de cercetare obținute în urma unor competiții în calitate de membru al echipei 

sau responsabil al partenerului (3 proiecte). Demersurile de cercetare viitoare în această direcție 

vor avea ca obiect identificarea de competiții naționale și internaționale pentru proiecte 

interdisciplinare și consolidarea echipei de cercetare și a parteneriatelor existente. Partea de 

organizare a conferințelor prezintă informații și planuri viitoare despre conferința EGE- Enterprise 

in the Global Economy, candidatul fiind membru al comitetului organizatoric, în timp ce secțiunea 

aferentă activității de recenzor detaliază eforturile  întreprinse în evaluarea articolelor și 

examinarea externă de lucrări academice în trecut și prezent, precum și planul de viitor pentru 

aceste două direcții.  

Partea de interacționare cu mediul de afaceri prezintă experiența candidatului în domeniul 

ICT de aproape 20 de ani, precum și idei pentru dezvoltarea rețelelor de cercetare, a implicării 

companiilor în formarea studenților și stagii de practică, a realizării de studii de caz și organizării 

de prezentări academice. 



În concluzie, dezvoltarea carierei se va concentra pe triada academic- cercetare- mediul de 

afaceri, eforturile fiind împărțite în mod egal între aceste trei direcții, ceea ce va conduce, în 

consecință, la desăvârșire profesională. 


