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I. REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE 
 

“Deoarecere scopul afacerii este să creeze clienți, întreprinderea de afaceri are două - doar două - 

funcții de bază: marketing și inovare. Marketingul și inovarea produc rezultate; toate celelalte sunt 

costuri. Marketingul este funcția distinctivă, unică a afacerii.”  

Peter Drucker 

 

“Cunoaște-te pe tine. Cunoaște consumatorul. Inovează.” 

Beth Comstock 

 

 Teza de abilitare sintetizează partea cea mai semnificativă a cercetărilor efectuate 

ulterior obținerii titlului de doctor, la finalul anului 2010, cuprinde trei părți, și anume, 

prezentarea principalelor realizări științifice și profesionale, planul de dezvoltare a carierei și 

respectiv, referințele bibliografice care susțin cercetarea inclusă în prezenta teză.  

 Realizările științifice și profesionale prezentate în teza de abilitare sunt structurate în 

trei secțiuni principale, astfel: 1. cercetări privind satisfacția consumatorilor, 2. cercetări privind 

comportamentul economic, hysteresis și consum și 3. cercetări privind orientarea de piață și 

performanța, marketingul serviciilor turistice și provocările întâmpinate în urmărirea 

dezideratului sustenabilității.  

 Prima secțiune este dedicată cercetărilor privind satisfacția consumatorilor în context 

general și în ceea ce privește serviciile bancare. Concept generos, aflat în centrul teoriei și 

practicii de marketing, satisfacția consumatorilor a fost abordată în contexte diferite și sub 

presiunea inexistenței unei definiții general acceptate. Comprehensiunea anvergurii conceptului 

implică abordarea sa în relație cu alte concepte de marketing și cu consecințele 

comportamentele inerente. Impactul satisfacției consumatorului în sectorul bancar caracterizat 

de un dinamism accentuat și o competiție tot mai intensă a determinat integrarea în mod 

echilibrat a metodelor de cercetare în diverse studii. În aceste cercetări privind satisfacția 

consumatorilor de servicii bancare s-au aplicat modele diverse, incluzând modele matematice 

3D și rețele neuronale artificiale. Dimensiunile conceptului de satisfacție a consumatorului de 

servicii bancare au fost evaluate și ierarhizate, relevând importanța alocată de către 

consumatori.  

 A doua secțiune dezvoltă esența comportamentului economic și existența fenomenului 

de hysteresis la nivelul consumului, cumulând istoria relației cu știința economică, teoriile 

consumului și modalitățile de includere în modelare, pentru surprinderea esenței acestuia. 

Hysteresisul îmbină în forma sa pură cele două trăsături - remanență și memorie selectivă și 

intervine în explicarea evoluției sistemelor pentru care niciun argument anistoric nu poate fi 

valabil. Influența persistentă a fenomenelor trecute asupra prezentului poate fi considerată un 

progres semnificativ în economie și poate reduce distanța dintre modelare și realitate în diverse 

domenii, printre care și marketing. Cercetările asupra fenomenului la nivelul consumului au 
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relevat prezența hysteresisului, accentuând că influențe temporare asupra determinanților 

consumului au efecte de durată asupra acestuia, sau, cu alte cuvinte, schimbările semnificative 

la nivelul variabilelor independente determină un impact durabil asupra consumului. 

Concluziile indică necesitatea acceptării acestei realități și modificarea în consecință a 

comportamentului factorilor de decizie. În marketing, hysteresisul este cel mai vizibil și ușor 

de perceput la nivel intuitiv în relația cu comportamentul consumatorului, cu schimbarea 

comportamentului ca urmare a acțiunii unor factori și instrumente specifice. Ultima parte în 

cadrul acestei secțiuni prezintă o cercetare asupra comportamentului agenților cu privire la 

investițiile străine directe, în care sunt incluși factori economici cantitativi, dar și factori 

calitativi care reflectă sentimentul și percepția agenților economici și a investitorilor străini.     

 Cea de a treia secțiune prezintă cercetări privind orientarea de piață și provocări privind 

marketingul serviciilor turistice în condițiile dezideratului sustenabilității. O constantă în 

literatura economică este reprezentată de identificarea rețetei pentru succesul în afaceri, pentru 

creștere rapidă și susținută, pentru profitabilitate în condiții de competiție acerbă, pentru 

supraviețuire în condiții de criză. Iar un curent larg acceptat indică orientarea de piață ca posibil 

răspuns la aceste preocupări. Cercetările prezentate în teza de abilitare au relevat importanța 

orientării către consumator ca și componentă semnificativă a orientării de piață asupra 

performanței în afaceri, dar și rolul de mediator al orientării de piață în relația dintre orientarea 

antreprenorială și performanța IMM-urilor. Tot în această secțiune, au fost abordate și 

provocările întâmpinate de organizațiile industriei ospitalității în alinierea la cerințele 

turismului sustenabil, la modalitățile de integrare a acestor preocupări în strategia de marketing, 

precum și impactul certificărilor ecologice asupra comportamentului consumatorilor.  

 Planul de dezvoltare a carierei cuprinde intențiile și perspectivele activității didactice și 

de cercetare, în continuarea eforturilor depuse până la acest moment. Cel mai important aspect 

este valorificarea rezultatelor cercetării în vederea augmentării activității didactice, beneficiarii 

finali fiind studenții. Jaloanele pentru activitatea viitoare de cercetare includ continuarea 

preocupărilor privind noțiunea extrem de generoasă a hysteresisului și modalitățile de includere 

în marketing. De asemenea, îmi propun aprofundarea investigării determinanților satisfacției 

consumatorului prin includerea de noi variabile și prin identificarea de noi modele potențial 

aplicabile, precum și abordarea preocupării industriei pentru satisfacția consumatorului în 

vederea creșterii performanțelor și a dezvoltării sustenabile.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


