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Sinteza tezei de doctorat 

 

 Dezvoltările tehnologice din ultimii ani au contribuit la îmbunătățirea activităților 

desfășurate la nivelul mai multor domenii de activitate. Acestea au condus la apariția unor noi 

instrumente, care au sprijinit specialiștii în rezolvarea unor probleme pe care aceștia le 

întâmpinau la nivelul diferitelor industrii. Tehnologiile web contribuie într-o măsură ridicată la 

facilitarea activităților desfășurate la nivelul companiilor, oferindu-le indivizilor posiblitatea de 

a-și eficientiza timpul de lucru și de a obține rezultatele dorite într-o perioadă cât mai scurtă. La 

nivelul literaturii de specialitate s-a observat faptul că, în ultimii ani acestea au început să aibă o 

importanță din ce în ce mai ridică, datorită beneficiilor pe care acestea le oferă la nivelul 

procesului comunicațional.  

Astfel, managerii din cadrul companiilor au început să apeleze din ce în ce mai des la 

aceste tehnologii web, pentru a-și facilita procesul de comunicare și pentru a putea relaționa mult 

mai ușor atât cu angajații companiei, cât și cu clienții. Având la bază această cerere din ce în ce 

mai ridicată, specialiștii în IT au dezvoltat o serie de tehnologii web, ce au ca scop satisfacerea în 

condiții optime a nevoilor și dorințelor companiilor.  

Trecerea timpului a permis dezvoltarea rapidă a tehnologiilor web, care dacă într-o primă 

fază permiteau doar transmiterea și receptarea rapidă a informațiilor, ulterior au facilitat  

comunicarea în timp real și au permis transmiterea și stocarea unor fișiere de mari dimensiuni. 

Toate cele prezentate anterior, au condus treptat la apariția și dezvoltarea tehnologiilor Web 3.0, 

care sunt văzute în acest moment ca fiind cele mai inovatoare, acestea având posibilitatea de a 

rezolva rapid problemele pe care le întâmpină utilizatorii.  

Lucrarea "Integrarea tehnologiilor din generația Web 3.0 în mixul promoțional"  a avut 

ca scop studierea modului în care aceste tehnologii pot fi implementate la nivelul activității de 

marketing și mai precis la nivelul procesului comunicațional pentru a putea îmbunătăți modul în 

care se realizează transmiterea și recepționarea informațiilor. Mai mult, prin intermediul acesteia 

mi-am propus să determin și modul în care noile tehnologii au capacitatea de a remedia procesul 

promoțional, precum și activitățile care au menirea de a pune în valoare bunurile/ serviciile 

realizate de către companii.  

În urma finalizării acestei lucrări îmi propun să observ modul în care tehnologiile web 3.0 

au posibilitatea de a eficientiza procesul comunicațional la nivelul companiilor, precum și modul 



în care acestea sunt utilizate actualmente pentru a pune în valoare beneficiile produselor/ 

serviciilor comercializate la nivelul companiilor.  

Pentru a putea îndeplini scopul acestei lucrări, aceasta a fost împărțită în două părți, 

respectiv în șapte capitole. Toate informațiile oferite au avut menirea de a ilustra atât din punct 

de vedere teoretic, cât și din punct de vedere practic, modul în care tehnologiile Web 3.0 pot fi 

utilizate la nivelul companiilor pentru a facilita procesul comunicațional și implicit, pe cel 

promoțional.  

Prima parte a lucrării, abordarea teoretică, cuprinde primele trei capitole. La nivelul 

acestora, am oferit o serie de informații teoretice referitoare la tehnologiile Web 3.0 și la modul 

în care acestea sunt utilizate la nivelul companiilor. În primul capitol, "Evoluția marketingului 

online", am studiat acest concept plecând de la informațiile generale și particularizând ulterior 

până la nivelul tehnologiilor Web 3.0. Astfel, am observat principalele etape care au fost întâlnite 

în dezvoltarea Internetului, precum și tipurile de aplicații care sunt cel mai des utilizate la nivelul 

acestuia.  

Ulterior, am oferit mai multe informații teoretice referitoare la marketingul online și la 

tendințele existente actualmente pe piață la nivelul acestui domeniu de activitate. Având la bază 

cele menționate anterior, tot la nivelul acestei părți, am studiat evoluția conceptului de web, 

punând accent pe cele trei etape importante, și anume: Web 1.0, Web 2.0 și Web 3.0. Mai mult, 

am observat care sunt tehnologiile care se pot integra la nivelul generației Web 3.0, precum și 

instrumentele de marketing online care au la bază aceste tehnologii și care pot fi aplicate în 

diverse domenii de activitate. În ultima parte a acestui capitol, am studiat principalele tendințe 

ale tehnologiilor Web 3.0 în domeniul marketingului.  

Cel de-al doilea capitol, "Comunicarea în marketingul online", a avut ca scop ilustrarea 

mai multor informații teoretice referitoare la rolul procesului de comunicare la nivelul 

marketingului online. La nivelul acestuia, mi-am propus să studiez două teme importante și 

anume, procesul de comunicare și una dintre cele mai importante componente a sa, procesul de 

promovare. În ceea ce privește partea de comunicare, am analizat particularitățile acestui proces 

întâlnit la nivelul mediului online, precum și principalele aspecte care caracterizează conceptul 

de comunicare integrată de marketing. În plus, am observat și principalele particularități care 

sunt întâlnite la nivelul procesului de comunicare, atunci când sunt utilizate tehnologiile web 3.0.  



În ceea ce privește procesul de promovare în mediul online, am studiat componentele 

mixului promoțional de la nivelul mediului digital, punâd accent pe: publicitatea online, pe 

relațiile publice online, pe e-mail marketing, pe activitatea de promovare a vânzărilor la nivelul 

mediului virtual, pe optimizarea motoarelor de căutare, precum și pe promovarea prin 

intermediul site-urilor web.  

La nivelul celui de-al treilea capitol, "Cercetare exploratorie privind piața tehnologiilor 

cloud la nivel european",  mi-am propus să studiez piața tehnologiilor cloud la nivel european. În 

acest context, am studiat două concepte importante, cel de cloud și cel referitor la cloud 

computing și am ilustrat mai multe modele de cloud. Astfel, a fost prezentat modelul cloud 

public, cel privat, cel hibrid, precum și cel de comunitate. Tot la nivelul acestui capitol am 

studiat modelele de servicii disponibile în cloud, oferind mai multe informații teoretice 

referitoare la modelul SaaS, PaaS și IaaS. În ultima parte, am prezentat mai multe date statistice 

referitoare la tehnologiile cloud și la modul în care acestea pot fi aplicate la nivel european.  

În a doua parte a lucrării, "Abordarea practică", am realizat două două studii, unul 

calitativ și unul cantitativ. Capitolul patru, "Cercetare calitativă de marketing privind percepțiile 

specialiștilor cu privire la tehnologiile Web 3.0"  cuprinde o analiză calitativă care a avut ca scop 

studierea percepției specialiștilor privind tehnologiile Web 3.0. Această analiză a fost împărțită 

în trei părți. În prima parte am prezentat partea de metodologie a cercetării și am ilustrat modul 

în care acest studiu a fost realizat. În cea de-a doua parte, am interpretat rezultatele obținute în 

urma interviurilor în profunzime, iar în ultima parte am creionat o serie de concluzii care 

ilustrează principalele rezultate ce au fost obținute în urma demarării acestuia.  

Capitolul cinci, "Cercetare cantitativă de marketing privind percepția utilizatorilor de 

servicii cloud în activitatea profesională"  cuprinde un studiu cantitativ, ce a avut ca scop 

analizarea percepției utilizatorilor privind serviciile cloud pe care aceștia le utilizează în 

activitatea lor profesională. Și această parte a lucrării a fost împărțită în mai multe subcapitole, 

cuprinzând metodologia cercetării, principalele rezultate obținute, precum și concluziile finale 

ale studiului cantitativ. La finalul acestuia, am prezentat limitele studiului cantitativ.  

Următorul capitol al lucrării, "Modelarea percepției angajaților ce activează în companii 

din diverse domenii de activitate, cu privire la serviciile cloud"  cuprinde realizarea și testarea 

unui model conceptual care a fost propus la nivelul acestei lucrări. Acesta a avut ca scop 

determinarea principalelor variabile ce au capacitatea de a influența percepția indivizilor 



referitoare la serviciile cloud, pe care le utilizează în activitatea profesională. Analiza modelului 

s-a realizat cu ajutorul programului WarpPLS 3.0, acesta având rolul de a ne ilustra variabilele 

care influențează în cea mai mare măsură percepția indivizilor cu privire la aceste tehnologii, 

precum și cele care nu capacitatea de a face acest lucru. În ultima parte, au fost redactate 

concluziile modelului conceptual propus.   

La sfârșitul acestei lucrări am redactat o serie de concluzii și contribuții personale. 

Această parte cuprinde trei subcapitole. În primul dintre acestea, am realizat o sinteză a tuturor 

rezultatelor obținute la nivelul lucrării și am observat modul în care aspectele expuse la nivelul 

capitolelor teoretice pot fi aplicate în practică. Plecând de la acestea, am prezentat ulterior o serie 

de implicații manageriale care ilustrează modul în care rezultatele obținute au capacitatea de a fi 

puse în practică și de a sprjini companiile în activitatea pe care acestea o realizeză.  

În ultima parte a acestei lucrări, am redactat o serie de limite care prezintă principalele 

aspecte ce împiedică aplicarea rezultatelor obținute la nivelul acestei lucrări asupra întregii 

colectivități generale cercetate. În plus, am studiat atât limitele care au fost întâlnite la nivelul 

studiului calitativ, cât și cele care au fost identificate la nivelul celui cantitativ. Ulterior, am 

propus mai multe direcții viitoare de cercetare și am ilustrat modul în care ar trebui să se 

actioneze la nivelul pieței pentru ca rezultatele obținute să fie unele cât mai bune.  

Având în vedere cele prezentate anterior la nivelul acestei lucrări, consider că 

informațiile transmise au rolul de a oferi o imagine mult mai clară asupra modului în care 

serviciile cloud trebuie implementate și utilizate la nivelul companiilor. În plus, informațiile 

prezentate la nivelul studiului cantitativ ilustrează percepția angajaților referitoare la aceste 

tehnologii, precum și modul în care acestea ar trebui să fie furnizate în cadrul companiilor pentru 

a putea îmbunătăți satisfacția indivizilor.  

 

 


