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Teza de abilitare Demersuri pentru poziționarea de marketing a organizațiilor în contextul 

dinamicii piețelor actuale prezintă principalele realizări academice și științifice obținute de conf. univ. 

dr. Iliuță Costel NEGRICEA după obținerea titlului de doctor în Marketing și evidențiază direcțiile 

viitoare de dezvoltare a carierei sale profesionale. 

Principala direcție a demersului de cercetare a avut în vedere identificarea dinamicii diferitelor 

elemente de influență a procesului de fundamentare, formulare și implementare a strategiilor de 

marketing, a determinanților complexului proces de poziționare a unei mărci în cadrul ecosistemelor de 

marketing specifice pieței de referință. Cercetările realizate contribuie la identificarea surselor de 

diferențiere strategică a organizației, pornind de la înțelegerea avantajelor și dezavantajelor diferitelor 

strategii de segmentare a pieței și înțelegerea evoluțiilor comportamentului consumatorului specifice 

diferitelor generații, piețe de consum sau categorii de produse sau servicii. De asemenea, demersurile de 

cercetare au vizat evidențierea nevoilor de adaptare dinamică a activității organizației la evoluțiile pieței 

de referință și pe baza rezultatelor au fost propuse o serie de adaptări ale proceselor și instrumentelor 

specifice de marketing.  

Rezultatele cercetării au impact asupra dezvoltării proceselor strategice de marketing, asupra 

înțelegerii determinanților procesului poziționării ideii, mesajului sau produselor organizației. Ele au 

venit în întâmpinarea nevoilor manageriale de cunoaștere și adaptare a demersului organizațional prin 

înțelegerea multidimensionalității avantajului competitiv și adoptarea unor decizii oportune pentru 

oferirea constantă de valoare principalelor categorii de public de interes.  

Cele patru capitole ale tezei de abilitare sunt grupate în două parți. Prima parte prezintă direcțiile 

de cercetare ale autorului specifice studierii evoluției elementelor care stau la baza strategiei de 

marketing ale organizației, implicând activități de segmentare, vizare, diferențiere și poziționare și 

evidențiind contribuția la dezvoltarea cunoașterii. Cea de-a doua parte a tezei este dedicată realizărilor 

academice și de cercetare și prezentării unui plan de dezvoltare a carierei viitoare. 



În primul capitol sunt prezentate o serie de cercetări realizate cu scopul înțelegerii proceselor 

de segmentare a pieței din perspectivă generațională și impactului proceselor și instrumentelor de 

marketing asupra diferitelor variabile comportamentale specifice unor cohorte. Capitolul fundamentează 

noțiuni specifice marketingului generațional și analizează variabilele implicate în formarea și 

manifestarea comportamentului consumatorului, evaluând prin intermediul diferitelor studii de piață 

incidența variabilelor demografice (variabile exogene) și a celor natură psihologică (variabile endogene). 

Sunt prezentare rezultatele cercetărilor de marketing privind motivațiile și satisfacția consumatorilor de 

servicii turistice, precum și impactul comunicării digitale asupra atitudinii față de marcă în cadrul 

diferitelor cohorte. Au fost studiați determinanții satisfacției consumatorilor din cadrul diferitelor 

grupuri de vârstă din două piețe naționale, satisfacția fiind strâns legată de așteptările și valoarea 

percepută a produselor sau serviciilor, și premisa loialității față de un anumit brand. De asemenea au fost 

prezentate rezultatele cercetării relației dintre variabilele de segmentare demografică și realizarea 

comunicării de marketing prin intermediul YouTube asupra preferințelor față de marcă.  

Cel de-al doilea capitol al tezei cuprinde o serie de rezultate ale cercetării determinanților 

procesului de poziționare de marketing în cadrul a două piețe de consum, analizate independent și 

comparativ. Un prim studiu inclus în acest capitol prezintă impactul formelor de comercializare a 

produselor alimentare și băuturilor răcoritoare asupra consumului în cadrul pieței sud-africane. În acest 

studiu au fost identificate și prezentate caracteristici asociate pieței băuturilor răcoritoare și punctelor de 

comercializare ale acestora cu impact asupra modului în care organizațiile concep strategii de marketing 

orientate către consumator. Variabile precum prețul, calitatea și confortul procesului de achiziție sunt 

diferențiatori importanți în procesul de cumpărare.  

O a doua cercetare inclusă în acest capitol vine în întâmpinarea eforturilor organizațiilor de 

poziționare în cadrul pieței produselor vestimentare, și a evidențiat sursele de informare utilizate de 

consumatorul român, punctele comerciale preferate și a motivele aflate la baza deciziilor de cumpărare. 

Al treilea studiu prezentat și-a propus să determine impactul comportamentului financiar din 

două țări în curs de dezvoltare, România și Africa de sud, studiul evidențiind similarități și deosebiri în 

privința surselor de generare a veniturilor, alocarea veniturilor pe categorii de cheltuieli și influențelor 

raționale și emoționale în distribuirea veniturilor specifice consumatorilor celor două piețe. Rezultatele 

cercetării arată că tineri educați proveniți din culturi diferite afișează similarități importante în 

comportamentul financiar, aceste considerente fiind diferite comparativ cu comportamentul specific 

societăților din care provin.  

Capitolul al treilea prezintă o serie de elemente privind dezvoltarea avantajului competitiv și 

menținerea acestuia prin adoptarea de strategii și tactici specifice marketingului ecologic și 



responsabilității sociale corporative. Primul studiu prezentat în acest capitol a evidențiat avantajul 

competitiv în cazul micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii, relaționat cu preocupările 

ecologice, prin utilizarea dimensiunilor competitivității organizaționale și studierea impactului 

instrumentelor de marketing ecologic și al variabilelor descriptive ale organizației asupra acestor 

dimensiuni. Conform studiului, organizațiile care comercializează mărci ecologice sunt recunoscute ca 

oferind valoare superioară pieței, ele având posibilitatea diferențierii prin preț, în timp ce acele 

organizații care se afirmă preocupate în legătură cu protejarea mediul și comunică eforturile depuse în 

această direcție, au șanse mai mari de a dobândi o poziție distinctă în cadrul pieței. În același timp 

organizațiile producătoare ar trebui să vizeze realizarea unei îmbunătățiri a imaginii mărcii prin asociere 

cu preocupări ecologice. 

Cel de-al doilea demers de cercetare inclus în capitolul al treilea prezintă studiul demersurilor de 

poziționare de marketing organizațională în cadrul pieței prin luarea în considerare a inițiativelor de 

responsabilitate socială corporativă (CSR). Cercetările întreprinse s-au concentrat asupra eforturilor de 

poziționare prin activități de CSR în cazul furnizorilor de servicii Internet din România. Pe fondul 

creșterii concurenței, piețele au fost împărțite în segmente mai mici, iar companiile au început să se 

confrunte cu dificultăți în ceea ce privește menținerea în cadrul pieței pe termen lung, prin folosirea 

elementelor clasice ale mixului de marketing. Conform studiilor prezentate, strategiile focalizate de CSR 

pentru poziționare în cadrul pieței pot fi instrumente eficace pentru organizațiile mici și mijloci 

furnizoare de servicii Internet, în timp ce strategiile generale de CSR pentru susținerea poziționării în 

cadrul pieței pot fi implementate cu predilecție de furnizorii mari, deoarece aceștia pot pune la dispoziție 

mai ușor mijloacele necesare pentru susținea cauzelor sociale și pentru a-și stimula angajații. 

Capitolele patru și cinci, incluse în partea a doua a lucrării, sunt dedicate planului de dezvoltare 

a viitoarei cariere profesionale, având ca punct de pornire prezentarea experienței profesionale 

acumulate până în prezent, specifică activităților didactice și de cercetare. Cele două dimensiuni, 

acumulările profesionale până în prezent și perspectivele viitoare, au fost detaliate în trei direcții: 

activitate didactică, cercetare științifică și activitățile cu impact asupra proceselor academice și a 

legăturilor cu mediul economico-social.  

 

 


