
Comportamentul organizațional și al consumatorilor pe piețele internaționale. 

Modele de succes ale companiilor multinaționale și locale: abordări 

cantitative, calitative și conceptuale. 

Rezumat 

 

În prezenta lucrare mi-am propus să prezint o sinteză a rezultatelor activității mele 

didactice și de cercetare desfășurată de la obținerea titlului de Doctor în Economie, în 2006, și 

până în prezent. 

Astfel, prima parte a tezei de abilitare este dedicată secțiunii I, intitulată Realizări 

științifice, profesionale și academice, și cuprinde direcțiile de cercetare pe care m-am concentrat 

după finalizarea doctoratului.  

În capitolul intitulat Experiență științifică, profesională și academică, am prezentat evoluția 

carierei mele profesionale. Ulterior acestuia am prezentat rezultatele cercetării care au contribuit 

la elaborarea acestei teze de abilitare, concentrate și concretizate în: 12 cărți, peste  35 de articole 

publicate în reviste indexate în baze de date și participări la conferințe, nouă articole ISI Web of 

Science și peste 20 de proiecte în care am participat în calitate de manager de proiect sau expert 

în cadrul acestor procente.  

Cercetările mele au fost concentrate și orientate către patru direcții principale:  

 

1. Modelul operațional al companiilor multinaționale și succesul pe piețele 

internaționale 

Am dezvoltat aceste cercetări pornind, de la principalele întrebări de cercetare care au stat 

la baza studiilor realizate: 

▪ Care este modelul strategic care stă la baza succesului companiilor multinaționale? 

▪ Care sunt avantajele economiilor receptoare? Care sunt dezavantajele? 

▪ Standardizare globală sau adaptare locală în strategia de marketing? 

▪ Standardizare globală sau adaptare locală în politicile de resurse umane? 

▪ Care este modelul management al performanței dezvoltat de companiile 

multinaționale? 

▪ Care sunt opțiunile strategice de penetrare pe piața românească? 

Companiile multinaționale au fost analizate ca vector al globalizării cu avantajele și 

dezavantajele lor și caracteristicile generale ale economiei cunoașterii. Rezultatele obținute în 



această perioadă au fost diseminate prin publicarea a trei cărți de specialitate, precum și prin 

publicarea unor lucrări în volumele unor manifestări științifice internaționale. 

 

2. Schimbarea comportamentului consumatorilor și răspunsul organizațiilor în 

contextul crizei economice – abordare economică, sociologică și psihologică 

Principalele întrebări de cercetare care au stat la baza studiilor realizate în această etapă au 

fost: 

▪ Care sunt factorii cu care modelează comportamentul consumatorilor în context de 

incertitudine? 

▪ Care este mecanismul individual intern care determină interpretarea riscului și 

schimbarea comportamentului în context de incertitudine? 

▪ Care sunt strategiile individuale și la nivel de gospodării adoptate pentru gestionarea 

incertitudinii? 

▪ Care este modelul de adaptare organizațională în context de volatilitate și incertitudine 

generate de criză economică? 

▪ Care sunt lecțiile învățate din alte contexte de criză? Pot fi generalizate și, astfel, 

standardizate? 

Rezultatele acestor studii au fost prezentate în cadrul „The Global Business and Research 

Conference”, Istanbul, 2010, și au fost publicate în Business Review, Cambridge, 2010. Totodată, 

una din preocupările mele majore, a fost legată de răspunsul organizațiilor cu privire la strategiile 

și politicile de resurse umane și marketing în condițiile crizei economice.   

3. Orientarea către piață și dezvoltarea unui model de implementare a acestei filozofii de 

afaceri în cadrul firmelor romanești 

Principalele întrebări de cercetare care au stat la baza studiilor realizate în această etapă au 

fost: 

▪ Ce este orientarea către piață și care sunt componentele acestui concept? 

▪ Cum poate fi măsurat gradul de orientare către piață al unei organizații? 

▪ Cum poate fi implementat acest concept în practica unei companii? 

▪ Care sunt efectele implementării acestui concept în practica unei companii? 

▪ Pot fi instituțiile publice orientate către piață? 

Rezultatele obținute au fost publicate în reviste internaționale indexate în baze de date 

internaționale și au fost prezentate în cadrul unor conferințe internaționale de prestigiu. 

 



4. Rolul IMM-urilor și companiilor multinaționale în Comerțul Exterior al României. 

Coaching și leadership în relațiile economice internaționale 

Am dezvoltat aceste cercetări pornind, de la principalele întrebări de cercetare care au stat 

la baza studiilor realizate: 

▪ Care sunt și cum trebuie analizate informațiile referitoare la piețele externe, pentru a 

putea aborda cele mai eficiente strategii de pătrundere pe o piață externă? 

▪ Cum impactează prezența filialelor companiilor multinaționale (FATS) în economia 

românească?  

▪ Care ar trebui să fie rolul capitalului românesc în economie, pornind de la dependența 

exporturilor românești de firmele străine? 

▪ Cum putem echilibra balanța comercială a României? 

▪ Care este rolul companiilor lider în economie? 

▪ Care este rolul și importanța coaching-ului și leadership-ului în relațiile economice 

internaționale? 

Rezultatele obținute au fost prezentate în cadrul unor conferințe de prestigiu în care am 

prezentat o serie de direcții strategice privind exportul romanesc. 

În cea de-a doua parte a tezei, am prezentat planul de evoluție și dezvoltare a carierei 

profesionale, științifice și academice și am creionat câteva dintre direcțiile de cercetare pe care 

doresc să le abordez în viitorul apropiat, alături de specialiști în domeniu, masteranzi și 

doctoranzi, respectiv alături de companiile românești care au înțeles cât de importantă este 

adaptarea în noua conjunctură economică și care se vor concentra pe comerțul internațional, 

construindu-și strategii de afaceri pentru a se adresa pieței globale prin mecanisme în care 

componenta digitalizării și componenta inteligenței artificiale vor face diferența în noua 

arhitectură a economiei informației. 

 

 

  



 


