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REZUMAT 

În cadrul acestui proiect scopul principal este cercetarea privind efectul cultural al publicității 

asupra percepției emoționale a utilizatorilor. Obiectivul tezei de master fiind identificare 

diversificății culturale de percepție a publicității de către consumător. 

Au fost atinse așa subiecte cum sunt: 

- Istoricul apariției publicității în care au fost prezentate primele forme de publicitate, 

începuturile publicității outdoor, prima reclamă tipărită și distribuită la nivel de masă, 

dezvoltarea publicității in ultimele decenii.  

- Tipuri de publicitate și tipuri de reclamă care la urma ei pot fi distinse mai multe tipuri de 

publicitate, în funcție de componentele procesului în cauza. 

- Tipuri și platformele existente pentru transmiterea publicității așa cum sunt: 

o Ziarul 

o Revista 

o Radio-ul 

o Televiziunea 

o Directoarele 

o Publicitatea outdoor și de tranzit 

o Poșta directă, cataloagele și pliantele 

o Internet-ul 

- Influențe culturale asupra deciziilor privind marketingul mix. 

- Influența culturii asupra deciziilor de promovare 

- Statistici de publicitate pentru anul 2020 

- Cultura publicității pe piețele internaționale ceea ce privește cercetarea internațională a 

publicității și impactul acestei asupra consumător. 

- Reprezentarea culturii publicității in diferite regiuni și țări unde au fost evidențiate așa țări 

și regiuni cum sunt: Japonia, Statele Unite si statele din regiunea europeană. Au fost alese 

aceste regiuni și țări deoarece sunt distribuitorii principali de publicitate pe piața globală.  



 
SUMMARY 

The main aim of this project is to research the cultural effect of advertising on users' emotional 

perceptions. The objective of the master's thesis is to identify the cultural diversification of the 

perception of advertising by the consumer. 

Topics such as: 

- The history of advertising in which the first forms of advertising were presented, the 

beginnings of outdoor advertising, the first print and mass advertising, the development 

of advertising in recent decades. 

- Types of advertising and types of advertising which, in turn, can be distinguished into 

different types of advertising, depending on the components of the process in question.  

- Existing types and platforms for the transmission of advertising such as: 

o The newspaper 

o The magazine 

o The radio 

o Television 

o Directories 

o Outdoor and transit advertising 

o Direct mail, catalogs and leaflets 

o The Internet 

- Cultural influences on mixed marketing decisions. 

- The influence of culture on promotion decisions 

- Advertising statistics for 2020 

- The culture of advertising in international markets in terms of international advertising 

research and its impact on the consumer. 

- Representing the culture of advertising in different regions and countries where such 

countries and regions have been highlighted, such as: Japan, the United States and the 

states of the European region. These regions and countries have been chosen because they 

are the main distributors of advertising in the global market. 
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Introducere 

Influenţa culturii asupra activităţilor economice a fost studiată încă de la începutul secolului 

al XX-lea. Weber a reliefat influenţa religiei, ca element al culturii, asupra performanţelor 

economice ale societăţii (Weber, 1976). Inglehard (2000) a cercetat influenţele a numeroşi factori 

care modifică sistemul de valori pe un eşantion de 65 de societăţi. El a descoperit că diferenţele 

economice se datorează în mare măsură diferenţelor culturale. 

Cultura are un impact puternic asupra activităţii de marketing. Marketingul presupune 

câştigarea de profit prin satisfacea nevoilor, dorinţelor umane şi cerinţelor umane. Pentru a le 

satisface cât mai bine trebuie înţeleasă cultura pieţei-ţintă. O modalitate de înţelegere a culturii 

este de a analiza componenentele acesteia. Mai relevante pentru impactul asupra deciziilor privind 

mixul de marketing sunt următoarele componente ale culturii: cultura materială, limba, religia, 

estetica, educaţia, valorile, normele, tradiţiile şi obiceiurile, organizarea socială. 

Limbajul societății de consum devine din ce in ce mai coerent si tot mai prezent ca forma 

de legitimare socială prin reprezentări de natură publicitară. Pe de alta parte, se modifică ușor și 

structurile limbajului publicitar pentru a corespunde tot mai bine noii misiuni sociale. Retorica 

obiectualității este înlocuită cu o retorică a ambiguității, o retorica a echivocului. In această logică 

a echivocului, retorica discursului combină cuvinte, sunete si imagini, creând o lume a posibilului, 

in care subiectul scapă de determinări externe si interne, dar la care aderă mai ales in afara 

fundamentului distincției dintre adevăr si fals.  

Culturile si subculturile produc modele si valorizează anumite norme pe care le impun. 

Personalitatea de baza definită prin cultură, diferitele personalități de statut recunoscut în grup 

creează un model care servește ca și cadru de referință pentru a judeca imaginea de sine pe care o 

propune reclama. Și importanța referinței sociale este cu atât mai mare cu cât imaginea este mai 

puțin obiectivă si mai simbolică. Una din cele mai subtile explicații privind rolul publicității in 

societatea contemporana este legată de destructurarea edificiului metafizic responsabil de ordinea 

socială și de fenomenele de solidaritate colectivă. Secolul XX debutează cu o criză a reprezentării, 

iar societățile simt nevoia unui nou limbaj, care ca ritualizare, sa spectacularizeze scopurile sociale. 

Acest lucru se vede foarte bine dacă se face o sumară analiză a afișelor publicitare de la începutul 

secolului. 
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