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RЕZUMАT 

La teza de master: TENDINȚE ȘI LIMITE ÎN ORGANIZAREA ȘI 

IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING ÎN CADRUL ENTITĂȚILOR 

SPECIALIZATE ÎN MARKETING TIP REȚEA 

Structurа tеzеi: intrоducеrе, trеi cаpitоlе, structurate în 55 pagini, cоncluzii, bibliоgrаfii 

din 33 sursе, 8 аnеxе, 3 figuri și 5 tаbеlе. 

Cuvintе chеiе: marketing, marketing tip rețea, industria textilă, vânzări 

Scоpul tеzеi: vizează studiu aspectelor aplicate de către entitățile specializate în 

marketingul tip rețea, limitele și avantajele afacerilor de acest gen și bune practici ce pot fi preluate 

și aplicate de către actorii industriei ușoare/textile. 

Nоutаtеа și оriginаlitаtеа tеzеi: constă în sistematizarea practicilor internaționale 

specializate pe marketingul tip rețea. S-au analizat produsele industriei ușoare/textile care pot fi 

comercializate prin așa model și s-au conturat recomandări pentru producătorii autohtoni pentru a-

și activiza/majora vânzările la producția proprie. 

Capitolul I. Conceptul de marketing cu mai multe niveluri de rețea.  Prezintă noțiunea 

clasică de marketing, apoi dezvoltă  și prezintă conceptul de Network Marketing. Un accent special 

este pus pe Marketingul cu mai multe niveluri de rețea la nivel mondial. În final prezintă afacerile 

cu model de business similar în Republica Moldova. 

Capitolul II. Descrierea entității " Tiens " SRL. Se prezintă descrierea activității entității. 

Se prezintă sortimentul de produse și este efectuată o analiză a sistemului de distribuție.  Pentru 

analiză este unilizat softul Swiss Create, proprietate a Swiss Consulting Group SCG Ltd.,  

specializat pentru auditul activității întreprinderilor  

Capitolul III. Recomandări pentru entitățile industriei textile din Republica Moldova . Se 

descriu posibilitățile clasice de dezvoltare/creștere (strategiile), se prezintă avantaje și limite în 

organizarea afacerilor respective și se conturează recomandările specifice.  

 



3 
 

SUMMARY 

of the master's thesis: TRENDS AND LIMITS IN THE ORGANIZATION AND 

IMPLEMENTATION OF MARKETING ACTIVITY WITHIN THE ENTITIES 

SPECIALIZED IN NETWORK MARKETING 

Dissertation structure: introduction, three chapters, structured in 55 pages, conclusion, 

bibliography of 33 sources, 8 annexes, 3 figures, and 5 tables. 

Keywords: marketing, network marketing, textile industry, sales 

The aim of the dissertation: aims to study the applied aspects by the entities specialized 

in network marketing, the limits and advantages of such businesses, and good practices that can be 

taken over and applied by the actors of the light/textile industry. 

Novelty and originality of the dissertation:  consists of the systematization of 

international practices specialized in network marketing. There were analyzed the products of the 

light / textile industry that can be marketed through this model and there were outlined 

recommendations for the domestic producers to activate/increase their sales at their own 

production. 

Chapter I. The concept of multi-level network marketing. It presents the classic notion of 

marketing, then develops and presents the concept of Network Marketing. A special emphas is is 

placed on multi-level Network Marketing Worldwide. Finally presents businesses with similar 

business model in the Republic of Moldova. 

Chapter II. Description of the entity "Tiens" Ltd. The description of the activity of the 

entity is presented. The assortment of products is presented and an analysis of the distribution 

system is carried out. The Swiss Create software is used, owned by Swiss Consulting Group SCG 

Ltd, specialized in the analysis and auditing of the enterprises’activity.  

Chapter III. Recommendations for textile industry entities in the Republic of Moldova. 

The classic development/growth possibilities (strategies) are described, advantages and limits are 

presented in the organization of the respective businesses and specific recommendations are 

outlined. 
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INTRODUCERE 

Apărut la începutul secolului al XX-lea în SUA, marketingul are o istorie reală - tiv scurtă, 

reprezentând o consecinţă firească a evoluţiei relaţiilor de schimb şi, în special, a intensificării 

dificultăţilor pe care le întâlneau întreprinzătorii în realizarea ofertei lor. Gândirea de marketing îşi 

are începutul în momentul în care ofertanţii produselor şi serviciilor pe p iaţă au început a-şi 

dimensiona şi structura oferta pornind de la cunoaşterea prealabilă a cerinţelor consumatorilor şi – 

pe această bază – asigurând o satisfacere cât mai deplină şi complexă a acestor cerinţe [3, 14]. 

Primele activități înrudite cu marketingul se pierd în negura vremurilor și sunt legate de 

apariția și dezvoltarea comerțului în cadrul primelor civilizații umane, în urmă cu patru milenii 

înaintea erei noastre. Pe măsură ce rolul și puterea statelor a crescut a avut loc un proces de lărgire 

continuă a piețelor și a activităților de comercializare a mărfurilor [3, 14, 2]. 

Cu toate acestea, marketingul, a apărut și s-a fundamentat conceptual abia în secolul XX, 

înregistrând astfel o perioadă relativ scurtă de existență. Primele activități de marketing au apărut 

în S.U.A., la General Electric Company, la începutul secolului trecut. Propagarea marketingului în 

alte țări a fost lentă până după cel de-al doilea război mondial, când expansiunea acestuia a devenit 

explozivă, mai ales în țările europene.  

Apariţia şi fundamentarea conceptuală a marketingului a avut loc în S.U.A., ţara cea mai 

dezvoltată economic din lume. Răspândirea ulterioară a acestei activităţi a avut loc tot în ţările 

dezvoltate ale lumii. Ar putea fi trasă concluzia că apariţia marketingului s-a datorat abundenţei 

de produse şi servicii existente pe piaţă, care întâmpinau dificultăţi crescânde în desfacere 

iar pentru rezolvarea acestei probleme au apărut preocupări tot mai specifice şi mai 

crescânde. 

Cu alte cuvinte, abundenţa de produse pe piaţă oferă cumpărătorilor posibilităţi largi de 

alegere. 

În această situaţie cumpărătorul are un rol suveran, el este un adevărat „rege” al 

pieţei de unde şi denumirea de „piaţă a cumpărătorului” [3, 30]. 

Dimpotrivă, când pe piaţă este penurie de produse şi servicii, cumpărătorul este nevoit să cumpere 

ce găseşte iar producătorul îşi impune punctul de vedere în ce priveşte cantitatea, calitatea, 

sortimentul şi preţul produselor. În acest caz vorbim de „o piaţă a producătorului” [7, 3]. 

Se disting două etape în dezvoltarea marketingului la nivelul întreprinderilor: 
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1. Etapa dezvoltării extensive, care a început cu sensibilizarea factorilor de decizie din 

firme, în rândul cărora ulterior s-a creat o stare de spirit favorabilă marketingului. Ca urmare 

a acestei noi situaţii, au apărut primele aplicaţii practice şi în timp a fost acumulată 

experienţă. 

2. Etapa dezvoltării intensive, respectiv de consolidare a preocupărilor de marketing la nivel 

de întreprindere, perfecţionarea şi maturizarea lui. 

În etapa dată se înregistrează trecerea de la viziunea limitată de marketing la cea 

integratoare, de la metode simple, empirice la cele complexe bazate pe un puternic suport ştiinţific, 

de la acţiuni sporadice, izolate la ansamblul de acţiuni coordonate în cadrul unor programe 

complexe, subordonate la rândul lor unor obiective majore, cuprinzătoare. Ca urmare a experienţei 

acumulate au apărut strategiile şi tacticile de marketing, mix-ul de marketing, programul de 

marketing, care au determinat schimbări succesive în activitatea de organizare a întreprinderilor. 

O cercetare atentă asupra marketingului scoate în evidenţă că promovarea acestui concept modern 

la nivelul întreprinderii nu este un act administrativ ci un proces de durată. Delimitarea în timp 

a celor două etape diferă de la o țară la alta, de la o piață la alta și de la o întreprindere la alta  [2, 3, 

7, 10]. 

Putem spune că marketingul, în evoluţia sa la nivel mondial a parcurs un şir de etape 

succesive până la forma modernă de azi. 
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