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REZUMAT 

Cuvinte cheie: e-business, consummator digital, inteligență emoțională, valori morale 

„Studiu privind impactul inteligenței emoționale a consumatorului digital în raport cu 

valorile morale promovate în e-business” prezintă o temă interdisciplinară de actualitate în 

contextual erei digitale. Lucrarea propune o abordare originală a afacerilor electronice și a 

consumatorului digital din perspectiva valorilor morale și a inteligenței emoționale. Internetul 

are efecte benefice asupra consumatorilor, cât și a organizațiilor atunci când este folosit în mod 

corect pentru a îmbunătăți calitatea vieții. Noii consumatori sunt mult mai selectivi, receptivi și 

interesați de noile tehnologii. Consumatorii digitali au posiblitatea de a se informa rapid despre 

oferta de produse/servicii, iar afacerile electronice pun la dispoziție un proces de achiziție 

simplificat prin diversitate și accesibilitate. 

Internetul ar trebui să fie în primul rând un instrument prin care oamenii să se informeze, 

să socializeze și să se implice la realizarea unor scopuri nobile în societate, prin care să fie 

promovate valori și principii sănătoase. Mediul de afaceri privat se implică intens în programele 

de responsabilitate socială care sunt promovate pe Internet, dar este susceptibil de a le folosi  nu 

doar ca un sistem de profit-sharing între companie și comunitate, dar și ca un instrument de 

crestere a business-ului. Accesarea permamentă a Internetului creează dependență și 

personalitățile oamenilor vor fi influențate în mod negativ. Tendințele actuale de socializare 

virtuală, de a fi conectat la rețelele de socializare, de a fi afiliat la comunități online și de a 

experimenta sentimentul de apartenență online pot crea un dezechilibru asupra individului în 

viața reală. 

Lucrarea aduce o serie de contribuții personale, dintre care, cele mai importante sunt: 

 clarificarea unor elemente de diferențiere conceptuală între afacere electronică și

comerț electronic;

 evidențierea faptului că socializarea digitală și consumul afectează inteligența

emoțională;

 analizarea semnificațiilor multiple ale reacțiilor frecvente in media socială;

 propunerea unei definiții proprii a capitalului spiritual;

 transpunerea capitalui social și uman în mediul digital;



 demonstrarea faptului că instrumentele de marketing online au o influență

negativă asupra factorului emoțional al consumatorului digital;

 propunerea unui model de valori morale pentru afacerile electronice;

 identificarea elementelor digitale prin care valorile morale pot fi transpuse în

mediul online.

Au fost elaborate direcții viitoare de cercetare pentru crearea unui model conceptual al 

unui societăți digitale spirituale. În contextul consumerismului digital, care atinge cifre tot mai 

mari și a exploatării la maxim a noilor modelelor de afaceri electronice pentru a genera venituri 

rapide, se ajunge la formarea unei societăți superficiale. Din păcate, oamenii și organizațiile 

pierd din vedere importanța valorilor pe care ar trebui să se bazeze, astfel încât scop principal 

este profitul și din ce în ce mai puțin aprecierea valorilor umane. 
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