
 

 

REZUMAT 

 

Lucrarea de cercetare, „Alianțele strategice: forme de internaționalizare a firmei”, prezintă 

procesul de internaționalizare sub forma unui comportament natural al firmei în drumul ei spre 

creștere dincolo de granițele interne, conturează planul alianțelor strategice sub forma unui instrument 

de dezvoltare strategică al afacerilor pe alte piețe externe și nu în ultimul rând descrie industria 

farmaceutică ca fiind o industrie ideală de acces pentru domeniul cercetării dezvoltării concretizat și 

evidențiat prin rolul principal al licențierii ca modalitate de internaționalizare a firmei.    

Prima tema economică din cadrul cercetării, procesul de internaționalizare, este prezentată ca 

fiind un pas strategic pe care unele firme îl pot adopta pe parcursul ciclului de viață al acestora. Pentru 

surprinderea internaționalizării s-au construit două analize legate de: factorii determinanți ai 

internaționalizării pe o piață externă și gradul de accesibilitate din piață în relație cu creșterea 

economică, plata și încasarea redevențelor.  

A doua temă abordată în cadrul cercetării, este prezentată sub o formă evoluționistă 

manifestată în diverse forme cu accent pus pe licențierea internațională. Pentru aprofundarea acestei 

teme, s-au construit patru analize teoretice cu scopul de a evidenția: un model decizional cu ajutorul 

căruia se pot lua cele mai potrivite decizii pentru stabilirea unui parteneriat strategic, un model pentru 

conturarea gradului de dependență dintre firme cu accent pus pe costuri, timp și competențe/preferințe, 

un model de calculare a redevențelor în funcție de monitorizarea fluctuațiilor vânzărilor nete, un model 

de analiză al veniturilor așteptate ca urmare a dezvoltării de noi produse în cadrul alianțelor strategice.  

A treia temă din cadrul lucrării abordează subiecte economice din industria farmaceutică legate 

de rolul avansului tehnologic și al cercetării-dezvoltării, reglementarea pieței din România și nu în 

ultimul rând este prezintă evoluția cercetării-dezvoltării în cele mai mari industrii. Este evidențiat rolul 

licențierii în piața principalilor producători internaționali de medicamente. 
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