
REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE

Adaptare la piață și perspective de dezvoltare sustenabilă în societatea interconectată

Candidat: Cercetător științific II Dr. Andreia Gabriela ANDREI

Prezenta lucrare  argumentează capacitatea candidatei  de a coordona proiecte de cercetare și

cercetători, punând accent pe prezentarea demersurilor științifice și contribuțiilor aduse cunoașterii de

la obținerea titlului de doctor și până în prezent, cu detalierea evoluției profesionale și ştiinţifice pe

direcțiile de cercetare abordate, precizând în final planurile de viitor în privința dezvoltării proiectelor

și echipelor de cercetare şi în privința școlii doctorale.

Pentru a oferi o imagine clară, teza de abilitare este structurată în două părţi.

Prima parte prezintă evoluţia profesională și științifică începând din 2012 (anul obţinerii titlului

de doctor în marketing) și până la momentul prezent, detaliind rezultatele activității științifice derulate,

publicațiile rezultate,  proiectele și echipele de cercetare în care am participat. 

Astfel, teza de abilitare face o trecere în revistă a lucrărilor publicate în perioada 2012 -2018, cu

menționarea încadrării acestora pe una dintre direcțiile de cercetare abordate: (1) Strategii de branding

B2C, înțelegerea consumatorului și a tendințelor societății interconectate; (2) Dezvoltare sustenabilă pe

piața  B2B  prin  internaționalizare  și  marketing  relațional  în  rețele  specializate;  (3)  Valorificarea

capitalului intelectual în (și din) rețelele sociale, cu referiri particularizate pe domeniul academic.

Teza discută detaliat cele 10 lucrări considerate a fi cele mai reprezentative, și care fac obiectul

calculului punctajului  P conform Ordinului 6129/20.12.2016,  punând  astfel  accent  pe  contribuțiile

teoretice aduse cunoașterii prin intermediul acestora, adică 8 articole  științifice indexate  ISI Web of

Science cu factor de impact și scor absolut de influență nenul (care propun și validează empiric modele

de cercetare cu aplicabilitate practică însemnată, utilizând analiza cantitativă),  la care se adaugă un

articol ISI  Proceedings  (care aduce o contribuție de natură metodologică),  și un capitol de carte la

editura  Springer (care  prezintă  rezultatele  unui  studiu  calitativ).  Reliefând contribuțiile  teoretice  și

aspectele  inovative  la  nivel  metodologic, teza  de  abilitare  discută  rezultatele  acestor  10  lucrări

reprezentative pentru directiile de cercetare investigate, oferind adesea detalii empirice, și insistând pe



implicațiile pragmatice și beneficiile în plan managerial. 

De  asemeni,  teza  de  abilitare  evidentiază  activitatea  mea  în  cadrul  organizațiilor  științifice

internaționale,  colaborările  multiple  și  echipele  cercetărilor  prezentate,  dovedind,  prin  rezultatele

obținute, capacitatea mea de a lucra ca membru sau coordonator pe proiecte ce implică managementul

mai multor cercetători, și colaborarea dintre instituții. 

Partea  a  doua  a  tezei  de  abilitare  prezintă  perspectivele  de  viitor,  direcțiile,  proiectele  nou

începute  şi  interesele  de  cercetare  viitoare,  cu  referiri  la  creșterea  calității  în  cercetare,  extinderea

echipelor de cercetare și a cooperării la nivel internaţional, precum și planurile de dezvoltare legate de

şcoala doctorală.

Privită ca întreg, prin detaliile oferite cu privire la evoluţia mea profesională și științifică după

obţinerea  titlului  de  doctor,  și  prin  precizările  referitoare  la  planurile  de  viitor,  prezenta  lucrare

sintetizează experienţa pe care am acumulat-o în cercetare, făcând dovada capacității mele de a obține

rezultate relevante în plan științific și de a le disemina, a abilităților mele de a forma şi coordona echipe

de cercetare și mai ales de a le direcționa spre atingerea obiectivelor.



Habilitation Thesis Summary

Market adjustment and perspectives on sustainable development in the interconnected society

Candidate: scientific researcher grade II, Dr. Andreia Gabriela ANDREI

The present paper brings to the fore the candidate's ability to coordinate research projects and

researchers,  focusing  on  candidate's  scientific  approaches,  contributions  to  knowledge  and

achievements obtained after receiving the PhD title. Also, the paper details candidate's professional and

scientific  evolution,  research  directions,  and  the  plans  for  future  research,  collaborations,  team

development, thoughts regarding the doctoral school.

The  habilitation  thesis  is  structured  in  two  parts,  in  order  to  offer  a  clear  picture.

The first part presents my professional and scientific evolution from 2012 (the year of the title

of Doctor in Marketing) until now, discussing the results of the scientific activity and publications, the

projects and the research teams in which I participated.

Thus, the habilitation thesis presents the research papers I have published between 2012 - 2018,

mentioning  their  corresponding  direction,  according  to  my  research  interests:  (1)  B2C  market:

Branding  strategies,  consumers  and  market  trends  in  the  interconnected  society;  (2)  B2B market:

Sustainable development via internationalization and relational marketing in specialized networks; (3)

Academic area: Harnessing network-based intellectual capital.

The thesis discusses in detail the 10 papers considered as most representative (which are the

subject  of  calculating  the  P score  according  to  the  Order  6129  /  20.12.2016),  emphasizing  their

theoretical contributions to knowledge. These 10 chosen papers are, as follows: 8 articles published in

ISI journals with impact factor and AIS higher than zero (these 8 papers used quantitative analysis to

empirically validate  original research models,  offering significant practical applicability);  an article

published in ISI Proceedings (this article brings a methodological contribution), and a book-chapter

published at Springer Publishing House (this book-chapter presents the results of a qualitative study).

Highlighting the theoretical contributions and methodological novelties brought to the fore by

these 10 papers considered very conclusive for my research interests, the habilitation thesis discusses

the results, providing details regarding empirical insights, the practical implications and managerial

benefits.



Also,  the  habilitation  thesis  highlights  my  involvement  within  international  scientific

organizations,  and  the  publications  resulting  from  various  collaborations  within  research  teams

comprising researchers from different institutions, which proves my ability to work as a member or

coordinator on projects involving several researchers, and collaboration between different institutions. 

The  second  part  of  the  habilitation  thesis  presents  future  research  perspectives,  directions,

newly  started  projects  and  future  research  interests,  with  reference  to  increasing  research  quality,

expanding  research  teams,  international  cooperation,  and  the  plans  related  to  doctoral  school.

Overall, the habilitation thesis provides the details of my professional and scientific evolution,

and my plans for the future. It summarizes my research experience, proving my ability to get relevant

research results, to disseminate the findings, to organize and coordinate a research team and, above all,

to direct the research team towards goal reaching.


