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REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
 

 

Teza de abilitare explorează un domeniu extrem de interesant și util în zilele noastre: 

acela al marketingului în contextul tendințelor actuale.  

Marketingul este activitatea cheie care ajută companiile să realizeze o activitate eficientă, 

să se diferenţieze faţă de concurenţi și să obţină avantaje concurenţiale. Marketingul este știința 

care face posibilă cunoașterea trăsăturilor principale ale pieţei în cadrul căreia îşi desfăşoară 

activitatea diverșii actori economici, care studiază și analizează caracteristicile segmentelor de 

piaţă și care permite cunoașterea aprofundată a strategiilor prin intermediul cărora întreprinderile 

pot să îşi îndeplinească obiectivele.  

O condiție importantă pentru a fi lider pe piaţa ţintă e înțelegerea și examinarea 

particularităților specifice mix-ului de marketing în fiecare domeniu, cunoașterea specificităților 

politicilor de produs, de preţ, de distribuţie şi de promovare în funcție de schimbările din mediu 

în contextul riscurilor și tendințelor actuale.  

Un factor decisiv pentru succesul pe piață este planificarea strategică de marketing şi 

controlul activităţii de marketing.  

Toate aceste aspecte sunt subiecte importante prezentate și analizate în cadrul diferitelor 

proiecte de cercetare, cărți de specialitate, articole științifice și comunicări  științifice publicate 

pe parcursul carierei universitare.  

Teza de abilitare este structurată în trei părţi principale privind realizările științifice din 

activitatea didactică, rezultatele cele mai importante din cercetarea ştiinţifică și planurile de 

dezvoltare a carierei ştiinţifice universitare.  

În prima parte sunt prezentate principalele realizări ştiinţifice academice. Specializarea 

marketingului este una din caracteristicile cele mai importante ale marketingului modern și poate 

fi studiată în funcție de mai multe criterii precum: profilul activităţii economice și aria teritorială 

de desfășurare a activităţii economice. Astfel, în funcție de aria teritorială de desfășurare a 

activităţii economice se pot delimita două mari domenii de specializare: marketing intern și 

marketing internaţional, iar în funcție de profilului activităţii economice există mai multe 

domenii ale marketingului: marketingul bunurilor de consum, marketing industrial sau „Business 



to Business Marketing”, marketingul agricol, marketingul serviciilor etc., iar în cadrul 

marketingului serviciilor există,  de asemenea,  domenii specializate precum: marketing turistic, 

marketing educaţional, marketing în transporturi, marketing cultural, marketing sportiv și nu în 

ultimul rând marketing financiar-bancar. În cadrul acestuia din urmă se situează un domeniu 

extrem de interesant acela al marketingului în asigurări. Ținând seama de domeniile de 

specializare a marketingului în teză sunt descrise principalele cărți de specialitate ce tratează 

subiecte generale din domeniul marketingului, din Business to Business Marketing, din 

marketingul serviciilor, din marketing în asigurări și din marketing internaţional.  

În partea a doua sunt înfățișate cele mai importante rezultate obţinute din activitatea de 

cercetare ştiinţifică: principalele proiecte de cercetare desfășurate în țară și în străinătate, care au 

fost axate pe studiul comportamentului consumatorului de asigurări, analiza factorilor ce 

influenţează comportamentul consumatorului de asigurări şi analiza procesului decizional de 

cumpărare în contextul factorilor de risc.  În teza de  abilitare sunt incluse și prezentate și o parte 

din cele mai reprezentative articole și comunicări științifice publicate în reviste de prestigiu din 

străinătate și din țară, articole și studii publicate în volume de specialitate indexate în diferite 

baze de date internaționale. Studiile științifice publicate în articole au fost realizate cu ajutorul 

cercetărilor de marketing care au vizat teme de actualitate din domenii precum serviciile de 

asigurare, serviciile turistice, serviciile medicale, transporturile, serviciile de învățământ etc. 

În partea a treia sunt devoalate planurile de dezvoltare a carierei ştiinţifice universitare. În 

cadrul acestei părţi sunt prezentate direcţiile principale de dezvoltare a activității didactice, iar în 

contextul global al unor realizări ştiinţifice importante şi noi în domeniul economic, în teza de 

abilitare sunt conturate și direcţiile principale de dezvoltare a activității de cercetare ştiinţifică.  

Marketingul este o știință modernă și o activitate vitală pentru organizațiile din ziua de 

azi și de aceea consider importantă îmbunătățirea metodelor, tehnicilor și instrumentelor de 

cercetare de marketing, perfecționarea cunoștințelor legate de mecanismele de piață și de 

activitatea de marketing în contextul mediului național și internațional în continuă schimbare și 

dezvoltarea capacităților de marketing care să ajute companiile să se adapteze la condițiile 

mediului de afaceri, ținând seama de tendințele tehnologice, economice, politice și sociale.  

 
 


