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REZUMAT 

 

Lucrarea cu titlul Repoziționarea activităților de vânzare în vederea creșterii 

competitivității firmei a presupus o analiză complexă a influenței activităților de vânzare asupra 

competitivității firmelor cu activitate în România cu scopul de a elabora un model de 

repoziționare strategică și managerială a activităților de vânzare, fundamentat de o analiză critică 

bazată pe demersuri teoretice și practice menite să sprijine firmele în vederea perfecționării 

activităților de vânzare în sensul creșterii competitivității. Având ca punct de plecare scopul 

enunțat anterior precum și obiectivele propuse pentru demersul de cercetare au fost elaborate 

ipotezele cercetării, ținându-se cont și de literatura de specialitate analizată în cadrul primei părți 

a lucrării. Metodologia cercetării a fost atent elaborată și a presupus atât documentarea și analiza 

necesară în vederea stabilirii ipotezelor și variabilelor cercetării, cât și alegerea instrumentelor și 

tehnicilor statistice adecvate în analiza datelor colectate pentru a direcționa cercetarea către 

rezultatele scontate.  



Rezultatele cercetării au adus un aport personal multidimensional. Pe de-o parte se 

remarcă contribuții personale la dezvoltarea cunoașterii în domeniile analizate atât din 

perspectiva teoretică cât și din cea practică prin aportul de dovezi empirice. Pe de altă parte, 

rezultatele au condus către elaborarea și validarea unui model ce servește ca un bun suport 

informațional pentru competitivitatea firmei, bazat pe activitățile de vânzare pe care am ales să îl 

denumesc S.P.E.A.T. fiind fundamentat de cele cinci dimensiuni ale vânzărilor abordate în 

această lucrare: stil de management al vânzărilor, proces de vânzări, echipă de vânzări, agent de 

vânzări, tehnologii în vânzări.  

Rezultatele cercetării au multiple implicații manageriale. Dintr-un punct de vedere, 

acestea furnizează un instrument util managerilor în general și managerilor de vânzări în special, 

în vederea realizării unei analize pertinente și obiective a competitivității propriei organizații, 

privite din perspectiva vânzărilor. Dintr-un alt punct de vedere, rezultatul final al cercetării poate 

fi util managerilor și pentru analiza influenței fiecărei dimensiuni a vânzărilor, abordate în 

această lucrare, asupra nivelului de competitivitate al firmei. Trebuie să menționăm și faptul că 

modelul de abordare utilizat în această cercetare poate reprezenta, de asemenea, un bun 

instrument pentru manageri, în vederea comparării nivelului de competitivitate al propriei 

organizații cu cel al concurenților. 

 

Cuvinte cheie: competitivitate, managementul vânzărilor, avantaj competitiv, mediu 

concurențial.   

 

 


