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REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT 

cu titlul: 

„STRATEGII COMUNICAȚIONALE UTILIZATE ÎN PROMOVAREA BRANDULUI 

TURISTIC DE ȚARĂ: ROMÂNIA” 

 

 Având în vedere importanța și actualitatea temei alese, precum și experiențele anterioare 

în ceea ce privește campaniile de comunicare ale brandului de țară și ale brandului turistic al țării 

noastre, această lucrare propune o revizuire a literaturii de specialitate în ceea ce privește brandul 

și brandingul în domeniul turismului, readucând în atenție două dintre conceptele cheie care stau 

la baza formării brandului (identitatea și imaginea brandului turistic de țară), însoțită de o parte 

practică alcătuită din două cercetări ce se regăsesc cea de-a doua parte a lucrării. Așadar, teza 

este structurată pe două secțiuni: prima parte a lucrării se concentrează pe aspectele teoretice ce 

vizează tratarea cât mai detaliată a conceptelor cheie ce vor fixa cadrul de referință pentru 

desfășurarea cercetărilor detaliate în cea de-a doua parte a lucrării.  

 Primul capitol al lucrării „Industria turismului și a marketingului în turism – o 

revizuire a literaturii de specialitate” este dedicat prezentării aspectelor teoretice ce vizează 

domeniul turismului și al marketingului turistic. Așadar, acest capitol este alcătuit din cinci 

subcapitole ce se succed într-o ordine firească, facilitând clarificarea conceptelor fundamentale 

cu care se operează în domeniul turismului, urmată de integrarea turismului în viziunea de 

marketing, pentru ca în ultima parte să fie detaliate conceptele cheie care stau la baza formării 

brandului de destinație. Așadar, prima parte a capitolului detaliază apariția, semnificația și 

caracteristicile conceptelor specifice utilizate în industria turismului, precum noțiunile de turist, 

turism, călătorie, diferența dintre turiști și excursioniști. Totodată, prima parte a acestui capitol 

evidențiază și principalele clasificări și caracteristici ale diferitelor forme de turism și integrează 

turismul în viziunea de marketing, pentru a trata în partea a doua a capitolului marketingul în 

turism ca o componentă a marketingului serviciilor. Ultimul subcapitol „Piața turistică, 

produsul turistic – elemente cheie ale brandului unei destinații” realizează tranziția către 

următoarea parte a lucrării. În acest subcapitol sunt evidențiate diferențele dintre principalele 



 

elemente pe baza cărora se va dezvolta următoarea parte a lucrării: piața turistică, produsul 

turistic și brandul destinației.   

 Cel de-al doilea capitol, „Brandul turistic de țară – componentă esențială a brandului 

de țară”, este alcătuit din cinci subcapitole care se concentrează în jurul câtorva concepte cheie, 

precum: brandul de țară și brandingul de țară, brandul turistic de țară, imaginea și identitatea 

brandului turistic de țară. Așadar, încă de la început, acest capitol subliniază importanța, rolul 

precum și evoluția imagologică a unei țări, confirmând multitudinea de planuri pe care aceasta le 

influențează. Realizând apoi trecerea către sectorul turistic, următorul subcapitol subliniază 

importanța și locul pe care îl ocupă brandul turistic al unei țări ca element integrat al brandului 

de țară, analizând, totodată, programele de comunicare a brandului țării noastre, realizate în 

perioada 1995-2015. Ultima parte a acestui capitol realizează o clarificare conceptuală a 

termenilor de identitate și imagine, precum și relația dintre aceștia în construcția brandului 

turistic al destinației, pe baza modelelor relevate în literatura de specialitate. 

 Al treilea capitol, „Comunicarea integrată de marketing și specificul comunicării 

integrate de marketing în mediul online”, compus din trei subcapitole, „Comunicarea integrată 

de marketing”, „Comunicarea integrată de marketing în mediul online. Specificul comunicării 

prin social media” și „Strategii comunicaționale de marketing folosite în mediul online și 

offline” are rolul de a fixa și de a reaminiti noțiunile teoretice care fac referire la concepte cheie, 

precum: comunicarea de marketing, comunicarea integrată de marketing, comunicarea de 

marketing în mediul online; concepte fundamentale ce vizează activitatea comunicațională. 

Așadar, încă de la început s-a urmărit familiarizarea atât cu conceptul de comunicare, cât și cu 

multitudinea de înțelesuri atribuite acestui termen, în funcție atât de perspectiva din care este 

privit, precum și de contribuțiile aduse de evoluția studiului comunicării, ca disciplină de 

intersecție. Restrângând apoi perspectiva pluridisciplinară și referindu-se exclusiv doar la 

comunicarea de marketing, cea de-a doua parte a primului subcapitol urmărește să fixeze 

definițiile, particularitățile și diferențele dintre cele două concepte cheie: comunicarea de 

marketing și comunicarea integrată de marketing. Această secțiune urmărește să evidențieze 

avantajele comunicării integrate de marketing precum și conținutul acesteia, în funcție de câteva 

criterii: obiectivele urmărite, principalele direcții de acțiune și tehnicile utilizate. În continuare, 



 

au fost descrise principalele elemente ce compun mixul comunicațional precum și 

particularitățile instrumentelor specifice cu care acestea operează fiecare tehnică de comunicare.  

Cel de-al doilea subcapitol se concentrează pe conceptul de comunicarea integrată de  marketing 

în mediul online și pornește de la descrierea evoluției Internetului ca mediu de comunicare 

(trecerea de la Web 1.0 la Web 2.0), a caracteristicilor acestuia și a modului în care acesta 

modifică forma și conținutul mesajului. De asemenea, au fost evidențiate și noile caracteristici 

pe care comunicarea le câștigă atunci când se desfășoară în mediul online. Dintre acestea, o 

parte sunt atribuite tuturor proceselor de comunicare în mediul online, în timp ce altele sunt 

specifice comunicării care folosește anumite platforme/instrumente de comunicare online. Din 

acest motiv, în partea a doua a celui de-al doilea subcapitol a fost evidențiat specificul 

comunicării de marketing prin social media și principalele tehnici și instrumente de marketing 

specifice demersurilor comunicaționale de marketing în mediul online.  

Ultima parte a acestui capitol se concentrează pe rolul, importanța și etapele ce alcătuiesc planul 

strategic al comunicațiilor de marketing. Așadar, în cadrul acestui subcapitol s-a urmărit fixarea 

principalelor caracteristici ale strategiei comunicaționale și a etapelor ce o alcătuiesc, în funcție 

natura obiectivelor urmărite (comunicare corporativă sau comunicare comercială). Deși la nivel 

de etapizare nu sunt diferențe majore între cele două tipuri de strategii, conținutul comunicării 

este diferit. Din acest motiv, în cadrul fiecărei etape, conținutul comunicării a fost descris 

specific pentru fiecare dintre cele două strategii comunicaționale.  

 Cel de-al patrulea capitol, „Modele ale comunicațiilor de marketing tradițional vs. modele 

ale comunicațiilor de marketing folosite în mediul online” se concentrează pe principalele 

modele de comunicare plecând de la cele mai simple (formula realizată de Harold D. Lassweell, 

modelul matematic al lui Shannon și Weaver), urmărind apoi dezvoltarea modelelor de 

comunicare de masă în media clasice (modelul de comunicare tradițională propus de Kotler și 

Keller, modelul de comunicare realizat de George Gerbner, modelul conceptual al comunicării 

realizat de Westley și MacLean și modelul conceptual al comunicării de masă realizat de 

Maletzke, modelul fluxului în doi pași), pentru ca în final să fie descrise principalele modelele de 

comunicare utilizate în mediul online (modelul alocuțiunii, modelul conversației și modelul 

consultării).  



 

A doua secțiune a lucrării este reprezentată de componenta practică, aceasta conturându-

se în jurul a două cercetări de marketing: o cercetare calitativă urmată de o cercetare cantitativă. 

Așadar, cercetarea calitativă (prezentată în al cincilea capitol) a avut ca scop prezentarea 

opiniilor specialiștilor specialiștilor din industria turismului cu privire la brandul național de 

turism al României. Cercetarea s-a bazat pe interviuri individuale ce au fost administrate 

specialiștilor din domeniul turismului și al marketingului turistic. Tipologia specialiștilor a fost 

una destul de diversificată, urmărind să fie atinse concomitent mai multe segmente de 

respondenți: profesori de turism, directori în cadrul diverselor instituții publice care se ocupă de 

promovarea brandului turistic de țară, manageri ai agențiilor de turism, bloggeri de turism. 

Urmare a direcțiilor primite în urma cercetării calitative coroborate cu analiza teoriei de 

specialitate, a fost conturat scopul celei de-a doua cercetări, ce a fost detaliată în ultimul capitol 

al lucrării. Așadar, al șaselea capitol al lucrării este dedicat cercetării cantitative, care a avut ca 

scop definirea, testarea și validarea unui model conceptual ce urmărește să analizeze influența 

identității brandului național de turism al României asupra poziționării acestuia și efectele 

poziționării asupra notorietății, imaginii și încrederii manifestate de turiștii români asupra sa. 

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 246 de persoane de naționalitate română ce 

obișnuiesc să călătorească în scop turistic. Pentru realizarea cercetării și pentru validarea 

modelului conceptual propus a fost setat un număr de 18 obiective principale (fiecărui obiectiv 

principal corespunzându-i alte două obiective secundare) și un set de 18 ipoteze principale. 

Dintre cele 18 ipoteze principale, 17 au fost validate, indicând faptul că relațiile cauzale au fost 

formulate și fundamentate corect. Scalele de măsurare utilizate în cercetare au fost analizate sub 

aspectul exactității și validității lor, precum și la nivelul capacității explicative și predictive, iar 

prin eliminarea ulterioară a unor itemi, acestea au îndeplinit toate cerințele.Validarea modelului 

de cercetare contribuie la consolidarea noțiunilor prezentate în cadrul acestei lucrări și permite 

conturarea unor concluzii finale complexe fundamentate atât din punct de vedere teoretic, cât și 

aplicativ.  

Ultima parte a tezei este dedicată concluziilor finale care s-au conturat pe baza rezultatelor 

cercetării. De asemenea, această secțiune cuprinde atât implicațiile de ordin teoretic, metodologic 

și practic, cât și limitele și direcțiile viitoare de dezvoltare a cercetării.     

Cuvinte cheie: comunicarea integrată de marketing, strategii comunicaționale de  marketing, 

turism, marketingul în turism, brandul de țară, brandul turistic de țară, imaginea de țară.  



 

 


