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Teza de abilitare intitulată DE LA MARKETINGUL ECOLOGIC LA MARKETINGUL 

PRODUSELOR ECOLOGICE – SOLUȚII PENTRU COMPETITIVITATE este împărțită in două 

secțiuni. Prima prezintă principalele rezultate originale obținute de către dr. Mihai Ioan ROȘCA  

în cercetarea științifică și didactică, după obținerea titlului de doctor. Iar  în a doua este prezentată 

capacitatea individuală a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a organiza și gestiona 

activități didactice, de explicare și facilitare a învățării și cercetării. 

Prima parte prezintă domeniul de interes științific al cercetătorului și anume cel al 

cercetărilor de marketing aplicate în domeniul marketingului ecologic și al produselor ecologice. 

Această secțiune este împărățită în patru capitole.  

Primul capitol intitulat Elemente de marketing ecologic prezintă rezultatele cercetării 

obținute imediat după oferirea titlului de doctor, acestă parte oferă viziunea autorului referitor la 

locul marketingului ecologic în familia marketingului. Capitolul începe cu prezentarea presiunii 

asupra mediului care a dus la necesitatea apariției marketingului ecologic. Apoi sunt prezentate 

mișcările care au avut loc sau care ar trebui să aibă loc în transformarea de la o economie bazată 

în mod excesiv pe consum la o economie care ar trebui să aibă în centrul atenției sale și mediul 

natural. Urmează o definire a conceputului de marketing ecologic și apoi concluzia capitolului 

care prezintă locul marketingului ecologic în știința marketingului. 

Partea a doua este dedicată politicilor de responsabilitate socială a corporației și a 

legăturii dintre acest concept și marketingul ecologic. Conceptul de CSR a fost dezvoltat și larg 

studiat fiind un subiect de foarte mare actualitate în acestă perioadă. Capitolul prezintă conceptele 

de marketing legat de o cauză, sponsorizare și voluntariat, punând accentul pe primul dintre 

acestea datorită noutății conceptului. Ultimele două subcapitole prezintă două cercetări realizate 

de către cercetător împreună cu colectivul de CSR dezvoltat în cadrul Facultății de Marketing. 

Prima este dedicată importanței mediului natural în politica de CSR a companiilor iar a doua 

prezintă o analiză a activității de CSR a celor mai importante companii din lume, studiu ce a fost 

publicat într-o prestigioasă editură din străinătate.  



Cea de a treia parte este și ce mai amplă datorită numeroaselor articole dezvoltate de 

cercetător pe acest domeniu și este rezultatul a două proiecte de cercetare câștigate de autor în 

zona produselor ecologice și în special a celor alimentare. 

Astfel în primul rând este prezentat conceptul de produs ecologic din mai multe puncte 

de vedere de la cel legal pană la cel folosit de către consumator în mod cotidian. Conceptele sunt 

forte neclare, legile sunt și ele pe alocuri confuze sau uneori nedrepte din unele puncte de vedere 

și atunci doar știința rămâne să analizeze și să stabilească ce este cu adevărat un produs ecologic. 

Legile se pot schimba peste noapte dar știința mai greu. De aceea am analizat cât mai multe 

concepte de produse vândute ca fiind ecologice printre care: produsele locale, cele etichetate 

ecologic, produsele crescute după metodă tradițională, produse organice precum și cele 

considerate ecologice de către consumatori dar neetichetate. Deoarece consumatorul este în 

centrul atenției noastre mi se pare foarte important ca  punctul lui de vedere să fie cel studiat, 

analizat și folosit în deciziile de marketing. Capitolul conține câteva studii privind 

comportamentul consumatorilor și propuneri de segmentare a pieței produselor ecologice 

alimentare. La sfârșit am formulat o scurtă concluzie privind posibilitate dezvoltării unei 

agriculturi mai ecologice, care pentru România ar însemna folosirea potențialului actual și 

transformarea muncii considerată neproductivă: pe suprafețe mici, fără utilaje și fără chimicale, 

în avantaj competitiv, prin intrarea pe piețe internaționale cu  produse obținute prin metode 

tradiționale.  

Cea de a patra parte este dedicată noilor metode de cercetare dezvoltate în cadrul 

facultății. Astfel au fost prezentate două studii în domeniul de interes, primul fiind o descriere a 

persoanelor care au trecut la un stil de viață sănătos (sport săptămânal, mâncat mai degrabă fructe 

și legume și care evită produsele cu E-uri) și a doua cercetarea în direcția analizării imaginilor cu 

natura folosite în publicitate. Pentru acest primul studiu s-a folosit platforma SESAME de la 

BRAT care accesează datele din studiul SNA Focus, cea mai mare cercetare folosita pe piața 

publicității din România iar pentru a doua cercetare s-a folosit cea mai nouă achiziție a Facultății 

de Marketing în domeniul cercetării și anume sistemul de eye-tracking.  

Cea de a doua parte a lucrării este de mai mica amploare și prezintă în primul rând o 

viziune asupra carierei universitare a candidatului. În aceasta a fost expusă legătura dintre cele 

trei direcții dezvoltate pană în acest moment: învățământ, cercetare științifică și legătura cu 

mediul de afaceri. De aici rezultă capacitatea candidatului de a coordona echipe de cercetare, de 

a organiza și gestiona activități didactice și de facilitare a învățării și cercetării.  

Nu în ultimul rând, în subcapitolul intitulat În loc de încheiere este prezentată o viziune 

a sistemului pe care autorul și-ar dori să îl poată construi pentru doctoranzii Facultății de 

Marketing. Aceasta ar conține cercetări mult mai aplicative și integrarea cercetării științifice în 

problemele mediului de afaceri din Romania pentru a obține creșterea competitivității acestuia.  


