
Teme de cercetare  
 

 

 

Prof. univ. dr.  
ANGHEL  
LAURENȚIU-DAN 

Politici ș i ștrategii de marketing  

 Prof. univ. dr.  
BĂLAN  
CARMEN 

Strategii de marketing î n domeniul /șectorul …  

Marketingul interactiv: o noua paradigma  î n managementul 
marketingului  

Prof. univ. dr.  
BOBOC  
ȘTEFAN 

Influent a valorii de capitalizare a ma rcii (brand equity) așupra 
pret ului produșelor financiare  

Studierea comportamentului inveștitorilor perșoane fizice î n 
șituat iile de criza   

Strategii de marketing pe piet ele financiare  

Integrarea piet elor financiare  

Studierea rolului concurent ei pe piet ele financiare  

Prof. univ. dr. 
CETINĂ IULIANA 

Strategii de marketing î n șervicii  

Prof. univ. dr.  
OLTEANU  
VALERICĂ 

Strategii de promovare a ofertei turiștice roma neș ti pe piat a 
europeana   

Strategii de marketing relat ional î n șectorul șerviciilor de șa na tate  

Strategii de marketing î n comert ul cu ama nuntul  

Strategii de marketing î n crearea ș i livrarea șerviciilor bazate pe 
perșonal  



Prof. univ. dr.  
ORZAN  
GHEORGHE 

Metode ș i tehnici utilizate î n cerceta rile de marketing online  

Inștrumente ale marketingului in mediul digital  

Strategii de mobile marketing  

Strategia de brand î n marketingul online  

Prof. univ. dr.  
POP  
NICOLAE  
ALEXANDRU 

Brandul î n marketingul relat ional  

Direct ii de act iune î n marketingul internat ional  

Marketingul relat ional î n șocietatea bazata  pe cunoaș tere  

Prof. univ. dr.  
STĂNCIOIU  
FELICIA 

Strategii de marketing î n turișm  

Modalita t i de conștruire a brandului deștinat iei prin dezvoltarea 
marketingului relat ional  

Modele de planificare turiștica  a deștinat iei  

Prof. univ. dr.  
TEODORESCU  
NICOLAE 

Cercetarea/ modelarea eficient ei/eficacita t ii activita t ilor/act iunilor 
de marketing  

Cercetarea/modelarea șatișfact iei conșumatorului  

Cercetarea/modelarea influent ei atitudinii așupra 
comportamentului de cumpa rare  

Cercetarea/modelarea influent ei motivat iei așupra 
comportamentului de cumpa rare  
* Tema  propușa  de candidat  

Prof. univ. dr.  
ZAHARIA  
RĂZVAN 

Model conceptual privind relat ia dintre marketingul politic ș i 
democrat ie  

Strategii ș i tactici de colectare de fonduri î n favoarea organizat iilor 
nelucrative  



Studierea comportamentului politic î n vederea î mbuna ta t irii 
comunica rii politice  

Utilizarea marketingului pentru î mbuna ta t irea locului unei 
univerșita t i î n clașamentele internat ionale  

Analiza piet ei farmaceutice din Roma nia ș i identificarea tendint elor 
de evolut ie  

 


