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Abstract: The hereby article dwells upon the relevance of a company's name, from 

the perspective of business creators whose opinion is mostly relevant on a name's role 
and influence over the social engagement. In the last half of a century the process of tran-
sition from a personal view towards a professionally assisted and specialized approach 
has been constantly accelerated, under the relentless pressure of competition, technology 
and information release. Simultaneously, the absorption of the essential meaning of the 
name from the domain of linguistic and semantic research into the area of marketing 
and social studies, has thrusted the name in the category of commercial branding, with a 
very specific role in building a company's identity. The management of this new capital 
of image has become a priority in the relationship between commercial entities, consu-
mers and business partners, gaining a vital role in the process of generating revenue and 
success. The quality research was carried out on a number of 21 Romanian entrepreneurs 
(10 women and 11 men), owning business within various industry branches, and having 
a continuous working experience between 5 and 25 years. The undergone interviews 
aimed at establishing the connections between these people's choices for names and the 
subsequent impact, at management, financial, and social level.
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Introducere

De-a lungul ultimelor decenii, în flota conceptelor academice care au captat 
atenția cercetătorilor, conceptul identității a devenit o veritabilă nava-amiral. Sub 
“pavilionul” acesteia numele a trecut din sfera preocupărilor lingvistice, semiotice 
și onomastice în cea sociologică grație unor autorități precum Ferdinand de Saussu-
re, Bertrand Russel, Gottlob Frege, Ludwig Wittgenstein, Ferdinand Tonnies, Jean 
Piaget, Claude Levi-Strauss etc. Revelarea semnificației numelui într-o gamă atât de 
variată de studii i-a construit acestuia o imagine vizibilă, o reputație de sine stătătoa-
re, l-a integrat în structurile active ale cotidianului și, de aici, în cele ale conștiinței

1 Acest articol a fost realizat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 
co-finanţat prin Fondul Social European, proiect POCU/380/6/13/124708 nr. 37141/23.05.2019, 
cu titlul „Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă 
(CERT-ANTREP)”, coordonat de către Școala Națională de Studii Politice și Administrative.
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sociale2. Studiul urmărește să adauge explorărilor academice dedicate numelui o per-
spectivă mai puțin examinată, cea antreprenorială, în contextul societății românești 
actuale. Alegerea numelui companiei reprezintă în plan personal, o opțiune liberă 
si asumată, iar în plan social, un prim pas, obligatoriu, în înregistrarea administra-
tivă și comercială. Începând cu decada anilor ‘80 studiile de marketing au pus în 
evidență ponderea semnificativă a numelui în asumarea deciziilor de colaborare și 
achiziție, fapt documentat în mod sistematic până când, spre finalul anilor ‘90 feno-
menul atribuirii numelor devine nu doar relevant ci determinant si valorizant. 

 “Brandurile cu imagini puternice pot influența alegerile clienților și pot obține o 
cotă superioară de piață. Numele brandului este fundamentul imaginii mărcii.”3 
Concurența dinamică și gradul de informare tot mai ridicat al consumatorilor a 

declanșat în conștiința socială un proces rapid de selecție și o repoziționare față de 
puterea de influență a numelui. Astfel, diferențele uneori foarte mici existente între 
produsele sau serviciile concurente au deplasat constant atenția de la calitatea ofer-
tei la credibilitatea mărcii comerciale și a numelui vânzătorului. În spatele acestui 
fenomen se regăsesc pe de-o parte, viziunea și strategia antreprenorială orientate 
către captarea unui public cât mai larg într-un timp cât mai scurt, iar, de cealaltă par-
te, percepția consumatorilor și nevoia lor de orientare rapidă, facilă. La confluența 
marketingului, brandingului și neurostiinței apare, astfel, o nouă stiință, neuromar-
ketingul, care a demonstrat existența unei baze neurofiziologice a preferinței consu-
matorilor pentru anumite tipuri de nume de marcă.

 „Cercetătorii sunt de acord că alegerea numelui unui produs poate modifica ju-
decata consumatorilor asupra acestuia precum și procesul de luare a deciziilor 
de cumpărare. Odată cu creșterea concurenței, calitatea produselor devenind 
mai omogenă, un nume de marcă „mai bun” poate fi decisiv atunci când consu-
matorii compară mai multe produse.”4

Răspunsul prompt al publicului a fost unul dintre motivele pentru care cerce-
tarea tradițională s-a orientat inițial către percepția clienților finali, respectiv către 
analiza raportului nume - calitate. De aceea, una dintre întrebările care au suscitat 
atenția profesioniștilor în comunicare a fost “de ce anumite firme sau produse cu 
nume aparent fără legătură cu contextul sau cu obiectul de activitate reușesc să se 
impună în detrimentul altora, uneori chiar mai explicite?” În pofida evoluției instru-
mentelor de cercetare și a strategiilor furnizate de firmele de consultanță, existența 
în cadrul acelorași domenii de activitate a unor firme care se bucură de succes în 
timp ce competitori, de multe ori cu o calitate superioară a produselor sau serviciilor, 

2 Dumitrașcu, Florina, ”The role and the function of the name in defining the personal identity 
and social identity of the individual. Convergences in modern research”. Revista Universitară de 
Sociologie. Year XVI, no. 2. (December 2020), p. 210. 
3 Kohli, Chiranjeev, Labahn, Douglas W., “Observations: Creating effective brand names: A 
study of the naming process”, Journal of Advertising Research, (January 1997), p. 67. 
4 Hillenbrand, Philipp, Alcauter, Sarael, Cervantes, Javier, Barrios, Fernando, "Better branding: 
brand names can influence consumer choice", Journal of Product & Brand Management, Vol. 22 
No. 4, (July 2013), pp. 302. 
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ajung în pragul falimentului rămâne o temă de interes. În triada companie – nume – 
consumator, numele reprezintă pivotul care orientează natura și implicațiile legăturii 
dintre companie și client. Acest fapt a fost validat în ultimul deceniu de o serie de 
cercetări axate pe furnizarea unor instrumente practice, a unor ghiduri menite să ofe-
re un control asupra fenomenului nu doar să reflecte funcția de valorizare a numelui

 „Efectele pe care un nume le poate avea asupra valorii mărcii cuprinde și cli-
entul și compania. La nivel de client, un nume afectează atitudinea clienților 
față de companie și mărcile sale, conștientizarea și imaginea acestor mărci, 
cunoștințe, loialitate și ajută la crearea unei imagini clare diferențiate care nu 
poate fi explicată prin atributele produsului. La nivel de companie, un nume 
afectează prețul, cota de piață, veniturile și fluxul de numerar incremental re-
zultat din produsul cu numele mărcii, comparativ cu cel care ar rezulta fără 
numele mărcii.”5

Punctul de pornire al acestui articol îl constituie perspectivele științifice asupra 
semnificației și importanței numelui în corelație cu cel al brandului și al mărcii, pre-
cum și detalierea etapelor evolutive. Cea de-a doua secțiune cuprinde prezentarea 
abordării metodologice calitative, iar cea de-a treia include obiectivele, valoarea și 
perspectivele de cercetare. 

Nume – Brand – Marcă

Numele reprezintă o informație esențială în orice tip de comunicare și face par-
te dintr-un patrimoniu cultural și lingvistic universal. Ca instrumente de relaționare 
socială, numele folosesc în principal la identificarea persoanelor, locurilor, eveni-
mentelor sociale etc. fiind prezente în toate limbile cunoscute6. Într-o măsură domi-
nantă, până în societatea modernă, oamenii care îndeplineau anumite meserii erau 
afiliați de regulă unor bresle și, atât indivizii, cât și locul în care își exercitau me-
seriile, purtau nume generice (brutar - Brutărie, fierar – Fierărie, morar – Moară, 
bancher – Bancă etc)7. Odată cu epoca modernă asistăm la o afirmare pregnantă a 
conștiinței valorii individuale și la apariția în cadrul meseriilor tradiționale a unor 
persoane cu apetență explicită pentru o exprimare socială distinctă de cea a grupului. 
În majoritatea cazurilor, numele acestor persoane aveau deja o bună reputație, con-
stituind în sine o garanție a calității și devenind sinonime cu numele afacerii. Produ-
sele și serviciile ajungeau să poarte girul manufacturierului, să reprezinte marca sa 
proprie care oferea clienților o dublă indicație – cea a provenienței produselor dar, 
în special, un indiciu semnificativ asupra valorii și calității. Din alăturarea numelui 
propriu cu numele meseriei au apărut și primele “nume de firmă” (ex. “Brutăria lui 
5 Alserhan, Baker Ahmad, Alserhan, Zeid Ahmad. “Naming businesses: names as drivers of 
brand value”.  Competitiveness Review, Vol. 22 No. 4, (July 2012), p. 329. 
6 Hough, Carole, The Oxford Handbook of Names and Naming, Oxford University Press, 2016. 
7 Răileanu, Viorica.”Nomenclatura meșteșugărească și relevanța ei în onomastica”, Philologia, 
LIII (3-4), (2011), p. 75. 
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Ion”, ”Agop – Magazin oriental”, ”Nefian Hapet”, ”Cafea Ideal – Danielian” etc8) și 
tot de aici s-au format numele de familie derivate din activitățile specifice9 (Brutaru, 
Fieraru, Pietraru etc). În baza capitalului de încredere acordat de către comunitate, 
transferul de încredere din plan personal în cel comercial devine o practică uzuală în 
consolidarea unor nume de firmă valoroase. Acestor nume, căruia li se vor adăuga 
treptat și alte elemente (de imagine și mesaj), le revine sarcina de a face trecerea 
către conceptul de brand și de marcă. 

Distincția care se impune între brand și marcă este esențială și ține de suprapu-
nerea unor informații ce aparțin aceluiași portofoliu identitar, dar care au funcții și 
referințe distincte. Conceptul de brand „apelează la resorturi emoţionale rezidente 
în mintea fiecăruia, influenţând pozitiv sau negativ orice decizie de la orice nivel”10 
reprezentând totodată puntea de legătură între nume și marcă. Procesul de transfer 
al numelor spre brand s-a desfășurat în timp, prin capitalizarea unor informatii com-
plexe, pe de-o parte de natură pragmatică - calitativă, cantitativă, concurențială, iar 
pe de altă parte de natură subtilă - de notorietate, atrăgătoare pentru publicul său. 
Puterea de seducție a brandului și faptul că se bazează în mod structural pe afinități 
emoționale între ofertă și consumatori se află sintetizat în afirmația lui Naomi Klein 
„corporaţiile de succes trebuie să producă în primul rând branduri şi nu bunuri”11. 

Analizând capacitatea mecanismelor psihologice de a modela comportamentul 
oamenilor, în concordanță cu teoriile freudiene la care face referință, Philip Koetler 
atrage atenția asupra faptului că “Forma, mărimea, greutatea, materialul, culoarea 
și numele de marcă pot, toate, să declanseze anumite asociații și reacții afective”. 
Cu alte cuvinte, într-un context puternic concurențial mesajele subliminale devin tot 
mai importante și impun deplasarea accentului de pe obiectul comunicării (produsul 
în sine) pe imaginea acestuia. Scopul este de a atrage, instantaneu și preferențial, 
empatie și favorabilitate, de aceea „promisiunea mărcii și recunoasterea de care se 
bucură numele de marcă al producătorului vor fi două elemente importante, în crea-
rea încrederii și a disponibilității clientului”12. Prin această formulare Philip Koetler 
ridică „numele de marcă al producătorului” la un standard egal cu „promisiunea 
mărcii” plasându-l pe o poziție dominantă în portofoliul elementelor identitare ale 
brandului. Acest raționament adaugă triadei nume – brand – marcă calitatea unui fir 
roșu, aceea de a nuanța în mod succint obiectivele de cercetare și de a demonstra 
totodată că marca este un produs al brandului pe care, alături de alte elemente dis-
tinctive, îl include în mod necesar.  

Conceputul de marcă devine mult mai explicit atunci când e formulat ca Marcă 
înregistrată - Trademark sau Trade mark, recognoscibil universal sub simbolul ® și 
având, împreună cu brand-ul, aceeași proveniență din limba engleză. Atunci când 
8 http://negustorie.ro/lista-negustori-si-meseriasi/ 
9 Constantinescu, N.A., Dicționar Onomastic Romanesc, Ed. Academiei Populare Romane,  
București, 1963.
10 Cărămidă, Cristian. ”Brand and Branding”, în Identitatea vizuală, Vol.1, Ed. Brandmark,  
București, 2009, p. 48
11 Klein, Naomi, No Logo. Tirania mărcilor, Ed. Comunicare, București, 2006. 
12 Koetler, Philip, Managementul Marketingului, Ediția a Va., Ed. Teora, București, 2008, p. 318.
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ne referim la marcă ne referim în primul rând la dreptul de proprietate intelectuală 
asupra unor produse sau servicii proprii în scopul departajării lor de cele similare, 
deținute de alte entități13. Ea poate aparține unui individ, unei organizații comerciale 
sau altor persoane juridice și îi reprezintă pe aceștia în fața potențialilor consumatori, 
indicând o sursă unică de proveniență. Conform Asociației Americane de Marketing 
conceptul mărcii este definit ca fiind „un nume, un termen, un semn, un simbol, un 
desen sau o combinație între aceste elemente, având ca scop identificarea bunurilor 
sau serviciilor unui vânzător sau grup de vânzători și diferențierea acestor bunuri sau 
servicii de cele ale concurenților.“14 Diferențele pot avea legătură cu performanța 
produsului pe care îl reprezintă marca (putând fi de natură funcțională, rațională sau 
tangibilă) sau fără legătură cu produsul reprezentat ci cu însuși conținutul mărcii (de 
natură simbolică, emoțională sau intangibilă)15. În România prima lege în acest sens 
datează din 1879, organismul responsabil de reglementare în prezent fiind Oficiul 
de Stat pentru Invenții și Mărci – OSIM, un produs inițial al Camerei de Comerț 
și Industrie a României, actualmente în portofoliul Guvernului României16. Atât la 
nivel național, prin OSIM și ONRC17, cât și la nivel internațional (prin organisme 
corespondente) primul pas în vederea constituirii drepturilor legale asupra unor pro-
duse sau servicii este verificarea numelui.  

Într-o formulă extrem de succintă, numele reprezintă elementul de pornire în 
construirea identității, iar identitatea este ceea ce vrem să transmitem, să comunicăm 
prin intermediul brandului și să consolidăm, să protejăm cu ajutorul mărcii.

Repere teoretice, sociale și cultural organizaționale în studiul numelui 

Dacă numele aparține patrimoniului universal, conceptul de brand își are ori-
ginea în spațiul anglo-saxon, un spațiu cu îndelungată istorie din punct de vedere 
comercial și antreprenorial.

Societatea capitalistă, vest europeană și cea americană, au cunoscut o dezvol-
tare în care, pe parcursul ultimelor sute de ani, sincopele majore au fost exclusiv 
de natură specifică (crize, șomaj, concurență etc) sau globală, macro-economică 
(războaie, politici externe). Această evoluție a permis o dezvoltare organică a me-
diului de afaceri, pe mai multe paliere atât la nivelul concret cât și la nivelul teore-
tic, al conștiinței antreprenoriale și al conceptelor de afaceri. Decantarea graduală 
a inițiativelor manageriale în concluzii teoretice a condus la identificarea numelui 
ca pol de putere în procesul receptării mesajului. Astfel, în 1997, doi profesori de la 
Universitatea de Stat din California pe baza analizei unor studii derulate în perioada 
1980 – 1996 și a sute de chestionare adresate managerilor de produs din companii 
13 Koetler, Philip, Principles of Marketing, Prentice Hall Europe, New Jersey, 1999, p. 457. 
14 apud State, Andreea Monica, ”Comunicare narativă și identitatea brandingului universitar”, 
Revista română de sociologie, serie nouă, anul XXVII, nr. 3–4, (2016), p. 317.
15 Koetler, Philip, Managementul Marketingului, op.cit., p. 403. 
16 sub coordonarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii 
Liberale
17 Oficiul Național de Registru și Mărci 
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listate de Asociația Americană de Marketing, sintetizează:

  “Brandurile cu imagini puternice pot influența alegerile clienților și impun 
o poziție preferențială în piață. Numele brandului este fundamentul imaginii 
brandului iar (...) un nume creat și ales cu atenție poate aduce valoare inerentă 
și imediată mărcii.”18

 
Societatea românească, în contextul arestării inițiativei private de-a lungul în-

tregii perioade comuniste, a realizat în ultimii 30 de ani o tranziție accelerată, carac-
terizată de importul majorității conceptelor legate de cultura organizațională. Spiritul 
antreprenorial s-a dezmorțit lent, iar căutarea reperelor a avut loc cu asumarea riscu-
rilor pionieratului și a unui efort orientat exclusiv către profit. Atuurile dominate în 
căutarea unei identități proprii au fost nivelul ridicat de cultură al populației tinere și 
adulte precum și explozia evoluției tehnologice. În linia dezvoltării antreprenoriale 
acest lucru s-a reflectat adesea prin tendința facilă de a copia nume străine pentru 
a câștiga o credibilitate imediată. Acest aspect a fost supranumit “sabia cu două 
tăișuri” într-un studiu care atenționează asupra fraudei de imagine în câștigarea unor 
piețe emergente19. Accesul la informație, simultan cu realizarea unor cadre legale de 
funcționare a permis recuperarea decalajului antreprenorial și totodată alinierea la 
noile concepte teoretice. Problematica departajării serviciilor și produselor a ajuns 
să constituie și în plan național o preocupare continuă a mediului de afaceri. Redu-
cerea decalajelor funcționale dintre cele două tipuri de societăți s-a estompat odată 
cu achiziția, în mod sincron, a produselor tehnologice, de comunicații și prin core-
larea informațiilor educaționale, instituționale, financiare etc. Infuzia tehnologică și 
informațională a facilitat mediului de afaceri autohton o continuă repoziționare până 
la atingerea unui plan similar și a unei perspective occidentale – cea a societății de 
consum, pe de-o parte și a demersului antreprenorial, de cealaltă parte. 

Privite ca mulțimi cu elemente specifice (culturale, sociale, organizaționale 
etc.), aceste două abordări ne conduc la deducția că rata de succes a companiei este 
determinată de zona elementelor conjuncte și reciproc acceptate. Având în vedere 
natura lui apriorică, numele va face întotdeauna parte dintre elementele comune, 
prezente în zona de conjuncție. Dacă reprezentarea și informarea sunt elemente im-
plicite ale misiunii numelui, funcția sa de “fascinație” oferă spre explorare un teren 
cu resurse bogate, în special la nivelul conștientizării. De la începutul anilor 2000, 
cercetarea s-a axat preponderent pe psihologia cumpărătorului în raport cu puterea 
de fascinație a brandului: ”Emotional Branding”20, ”Naming businesses: names as 
drivers of brand value”21, ”Better branding: brand names can influence consumer 
18 Kohli, Chiranjeev, Labahn, Douglas W., op. cit., p. 67.
19 Melnyk, Valentyna and Klein, Kristina, Völckner, Franziska, ”The Double-Edged Sword of 
Foreign Brand Names for Companies from Emerging Countries.”, Journal of Marketing, (2012), 
p. 21. 
20 Thompson, Craig J., Aric Rindfleisch, Zeynep Arsel. “Emotional Branding and the Strategic 
Value of the Doppelgänger Brand Image”, Journal of Marketing 70 (1), (2006).
21 Alserhan, Baker Ahmad, Alserhan, Zeid Ahmad, op. cit. 
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choice”22, ”Brand Love”23, ”Brand Coolnes”24 etc. Studiile demonstrează că numele 
este purtătorul misiunii de reprezentare a antreprenorului pe de-o parte și de infor-
mare și captare a atenției a societătii de consum, de cealaltă parte, importanța sa 
fiind majoritar agreată ca prioritară pentru orice companie25. În acest sens, alege-
rea unui nume potrivit unui anumit serviciu, produs sau concept de business este 
de cele mai multe ori de maximă importanță, indiferent dacă presupune o alegere 
emoțională, o selecție mentală sau compunerea pe baza unor informații concrete, 
practice sau simbolice. Un argument de mare actualitate aduce din sfera farmaceuti-
că în cea academică un studiu realizat de patru cercetători japonezi și britanici, bazat 
pe trei experimente care susțin efectul sunetului consonant în crearea de nume (de 
medicamente) cu impact imediat asupra credibilității produsului, dar și a intenției de 
achiziție a acestuia.

 “Numele brandului este unul dintre cele mai importante indicii externe pentru 
evaluarea mărcii și influențează diferite aspecte ale asociației consumator-mar-
că (de exemplu, calitatea / eficacitatea percepută, atitudinea mărcii și imaginea 
mărcii).”26

Din același domeniu, semnificativ pentru cercetarea de față, este și un articol 
din 2014 dedicat numelor produselor farmaceutice în care, Dohle și Siegrist argu-
mentează modul decisiv în care este afectată impresia consumatorului de denumi-
rilor medicamentelor27. În același an, Eskine și Locander plasează efectul de per-
sonificare a numelor produselor comercializate în topul clasamentului factorilor cu 
influență majoră asupra publicului28 și în mod asemănător, concluziile formulate de 
studiul Alinei Duduciuc și Loredanei Ivan29 aduc la îndemâna agențiilor de market-
ing și publicitate o cercetare amplu documentată referitoare la asociațiile implicite 
pe care numele produselor le crează în mintea consumatorilor. Antropomorfizarea 
brandului devine astfel un aspect care va fi speculat cu succes, preocuparea pentru o 
22 Hillenbrand, Philipp, Alcauter, Sarael, Cervantes, Javier, Barrios, Fernando, op. cit.
23 Bagozzi, Richard P., Batra, Rajeev, Ahuvia, Aaron, “Brand Love: Development and Validation 
of a Practical Scale”, Marketing Letters 28(1), (March 2017).
24 Warren, Caleb, Batra, Rajeev, Loureiro, Sandra Maria Correia, Bagozzi, Richard P. “Brand 
Coolness,” Journal of Marketing 83(2), June 2019.
25 Keller, Kevin L., Lehmann, Donald R., “Brands and Branding: Research Findings and Future 
Priorities”, Marketing Science, 25 (6), (2006). 
26 Park, Jaewoo, Motoki, Kosuke, Pathak, Abhishek, Spence, Charles, “A sound brand name: 
The role of voiced consonants in pharmaceutical branding”, European Journal of Marketing, 
49(1–2), (June 2021), p. 102.
27 Dohle, Simone, Siegrist, Michael, “Fluency of pharmaceutical drug names predicts perceived 
hazardousness, assumed side effects and willingness to buy”, Journal of Health Psychology, 
(June 2013). 
28 Eskine, Kendall J., Locander, William H., “A name you can trust? Personification effects are 
influenced by beliefs about company values”, Psychology and Marketing, 31(1), (December 
2013).
29 Duduciuc, Alina, Ivan, Loredana, ”Brand Naming: Soud Symbolism, Brand Preference and 
Brand Performance”, Studies and Scientific Researches. Economics Edition, No 20, (2014).
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identitate atrăgătoare și vandabilă constituindu-se într-o prioritate generală a pieței. 
Cu cât numele comercial devine un nume uzual, mai apropiat, produsul devine im-
plicit mai atractiv, creând o complicitate subliminală cu cumpărătorul prin crearea 
efectului de familiar, cunoscut. 

 “O direcție de cercetare arată că uneori consumatorii percep mărcile ca având 
forme, minți și caracteristici de personalitate asemănătoare omului. O a doua 
identifică modalitățile prin care un consumator percepe un brand ca fiind con-
gruent sau conectat la sine. În sfârșit, o a treia subliniază faptul că consuma-
torii pot vedea mărcile în moduri similare tipurilor de relații pe care le au cu 
oamenii.”30

Studiile convergente au confirmat capacitatea de atracție și de manipulare a 
numelor identificate ca fiind purtătoarele unei puteri de sugestionare a consumato-
rului doar prin simpla lor menționare sau prezență.

 
 “Esența unui brand este că își îndeplinește promisiunile” reprezintă afirmația 
de sinteză a autorilor unui studiu realizat în mai multe țări asupra senzitivitătii 
consumatorilor și punctul de trecere spre nivelul controversat al reputației 
construite în mod deliberat “In Branduri noi credem?”31 

Obiectivele studiului

Obiectivele acestei cercetări sunt de a determina în ce măsură numele compa-
niei este perceput ca element de integrare socială, prin prisma elementelor decizi-
onale care au stat atât la baza alegerii inițiale, cât și a evoluției firmei, din perspec-
tiva antreprenorilor români. Cercetarea exploratorie are un caracter de nișă fiind 
orientată asupra numelui ca element identitar, pornind de la modul și momentul 
în care a avut loc opțiunea asupra denumirii și corelându-l cu evoluția firmei de 
la înființare și până în prezent. În acest scop cercetarea s-a derulat pe un eșantion 
mixt și pe un raport echilibrat între numărul antreprenorilor de sex masculin și al 
celor de sex feminin (11 antreprenori bărbați și 10 antreprenori femei), toți cu o ex-
pertiză profesională relevantă (firme cu vechime între 5 și 25 de ani), din domenii 
de activitate diverse (contabilitate, transporturi, comerț, turism, creație artistică, 
consultanță, construcții, IT, servicii sociale etc), majoritatea cu parteneriate sau 
colaborări internaționale precum și o plaja de vârstă generoasă de vârstă a per-
soanelor intervievate (antreprenori cu vârste între 35 și 70 de ani) și cu rezultate 
notabile în propriile domenii. 

În vederea obținerii unor răspunsuri concludente asupra gradul de 
30 MacInnis, Deborah J., Folkes, Valerie S.,” Humanizing brands: When brands seem to be like 
me, part of me, and in a relationship with me”, Journal of Consumer Psychology, (January 
2017), p. 355
31 Rajavi, Koushyar, Kushwaha, Tarun, Steenkamp, Jan-Benedict E. M., “In Brands We Trust? 
A Multicategory, Multicountry Investigation of Sensitivity of Consumers’ Trust” in Brands to 
Marketing-Mix Activities, Published by Oxford University Press, (2019), p. 651.
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conștientizare a rolului de mediator al numelui, întrebările de cercetare au atins 
atât zona strict personală cât și cea profesională. Totodată, cercetarea deschide ca-
lea unei investigații antreprenoriale ce va putea  explora capacitățile de integrare a 
numelor ca vehicul de putere/imagine și continuarea cercetării  în această direcție.

Metodologie

Designul de cercetare a fost construit în jurul a trei axe de interes reprezentate 
de: gradul de conștientizare a antreprenorilor în etapa alegerii numelui, de opinia 
acestora referitoare la impactul numelui pe parcursul evoluției firmei precum și 
în construirea unor relații productive cu terții. Pornind de aici, întrebările care au 
ghidat studiul au urmărit să beneficieze de întreaga experiență antreprenorială a 
participanților la studiu, din momentul constituirii firmei și până în prezent. As-
pectele care au fost identificate ca fiind relevante pentru studiu au fost cuprinse în 
următoarele întrebări de cercetare:

 
 Q1 Care sunt elementele decizionale care au stat la baza alegerii numelui 
firmei (natura lor, ex: mentală, emoțională etc)? 
 Q2 Cum consideră antreprenorii participanți la studiu că a influențat numele 
ales evoluția ulterioară a companiei? 
 Q3 În ce măsură este perceput de către antreprenori numele companiei ca 
element de integrare socială? 

Metoda folosită a fost abordarea personală iar instrumentul de cercetare uti-
lizat a fost ghidul de interviul semi-structurat. Acesta a permis persoanelor inter-
vievate nuanțarea răspunsurilor și adăugarea unor comentarii personale. Au existat 
situații când anumite persoane au simțit nevoia unor completări care au fost trans-
mise ulterior interviului, direct prin email. 

Numărul total de participanți care au acceptat să facă parte din cercetare a fost 
de 21 de persoane, 10 femei și 11 bărbați. Toate persoanele au fost contactate tele-
fonic și apoi prin e-mail iar interviurile au fost realizate prin apel telefonic sau per-
sonal. Deși în cazul contactului telefonic, unele aspecte legate de comunicare nu 
au putut fi observate, informațiile oferite au fost cuprinzătoare și nu au fost afec-
tate de lipsa contactului direct. Răspunsurile au fost notate în fișe proprii, grupate 
și analizate pentru extragerea concluziilor.  În cadrul studiului toți participanții 
au fost informați printr-o corespondență scrisă cu privire la caracterul anonim al 
răspunsurilor și al numelor personale sau de companie, aceștia exprimându-și la 
rândul lor acordul.  

Rezultate

Acest studiu urmărește să adauge un nou nivel de percepție în înțelegerea 
rolului pe care numele îl are în construirea unei imagini de companie favorabile, 
cercetând modul în care antreprenorii îi sesizează influența, atât în sine cât și în 
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relație cu mediul de afaceri. 
În ceea ce privește prima întrebare de cercetare („Care sunt elementele de-

cizionale care au stat la baza alegerii numelui firmei?”) opt respondenți (șase re-
prezentând femei) au declarat că au acordat încă de la înființare o foarte mare 
importanță numelui firmei, ceea ce confirmă un nivel de atenție mai ridicat din 
partea femeilor. Numărul acestora s-a dublat în prezent când, în baza experienței 
acumulate, atât femeile cât și bărbații antreprenor au declarat că ar acorda o mai 
mare importanță numelui, în cazul înființării unui alt business. Având în vedere 
faptul că firmele analizate au o vechime între 5 și 25 de ani, acest răspuns de-
monstrează că valorizarea rolului acordat numelui crește direct proporțional cu 
experiența. Ponderea intuiției în procesul de selecție a numelui a fost apreciată mai 
mult de bărbați decât de femei, care i-au acordat un rol decisiv aproape. Cu două 
excepții, toți participanții au fost de acord că, la un prim contact, numele în sine 
creează diferențe de percepție (atracție sau respingere). Atât bărbații cât și femeile 
au respins majoritar similitudinea dintre acordarea unui nume de firmă cu acorda-
rea numelui unui copil, acest fapt demonstrând discernământ și o separare clară a 
planului personal de cel profesional. 

Cea de-a doua întrebare de cercetare („Cum consideră antreprenorii 
participanți la studiu că a influențat numele ales evoluția ulterioară a compani-
ei?”) produce în unanimitate o clarificare: toate persoanele au declarat că numele 
este cel mai important element corporate al companiei, prevalent siglei (mesajului 
vizual) și motto-ului (mesajului conceptual). De asemenea, tot în unanimitate, so-
noritatea numelui, la fel ca și folosirea unui nume scurt (vs nume lung) reprezintă 
criterii importante pentru antreprenori în timp ce asocierea unor nume proprii sau 
abstracte fimei rămân opțiuni controversate. În situația numelor generice (incitante 
doar la nivel sonor) dar fără legătură cu domeniul de activitate (ex. Apple, Sony, 
Nike etc.) opțiunea este luată în calcul doar în raport cu propriile criterii (valori-
zarea personală, sentimentală etc.) sau prin cea a produselor pe care le reprezintă.  
Doi antreprenori bărbați au menționat faptul că primele 3 firme din Topul mon-
dial al Firmelor încep cu litera A și nu au legătură cu domeniul (Amazon, Apple, 
Alphabet/Google), ci cu promovarea. La întrebarea privind asocierea dintre nu-
mele firmei și succesul afacerii doar 2 persoane au declarat că nu există o legătură 
directă, o persoană a creat o asociere cu domeniul și cu dimensiunea concurenței, 
iar restul de 19 au acordat ponderi variabile intre 10 și 30% contribuției numelui 
la succesul general. 

În mod surprinzător, 19 dintre cei intervievați au respins asocierea numelui 
firmei cu un brand (deși câteva dintre companii reprezintă afaceri de mare succes). 
O concluzie importantă care se desprinde de aici este orientarea dominantă către 
produs și nu către imagine a antreprenorului român și tendința de subevaluare a 
succesului de rampă. O excepție notabilă a făcut poziția categorică a două doamne 
care au declarat că au ales numele firmei cu scopul de a lansa un brand. 

Rezultatele ultimei întrebări de cercetare („În ce măsură este perceput de către 
antreprenori numele companiei ca element de integrare socială?”) au arătat că un 
sfert dintre participanți au atribuit numelui în mod explicit calitatea de conec-
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tor social („definește clar scopul și activitatea”, „nu e ambiguu”, „este sugestiv”, 
„transmite valori”), patru au adoptat o poziție neutră („nu m-am gândit”, „mo-
mentan nu”), iar restul i-au atribuit acest rol în completarea reputației dobândite 
grație calității produselor sau a acționariatului. Deși răspunsurile apreciative de-
notă o oarecare confuzie, cele aferente procentului majoritar integrează în mod 
mai clar numele, alături de reputația patronilor și de calitatea produselor, în zona 
conectivității. Din punct de vedere al numelui-construct (cu adăugarea unor ele-
mente specifice domeniului), asocierea cu domeniul de activitate sau cu o proiecție 
personală a scindat opinia generală, peste cincisprezece persoane optând pentru 
utilitatea unei reflexii a domeniului în denumirea societății (dintre aceștia peste 
douăsprezece agreând indicatorul descriptiv iar restul pe cel proiectiv). Afilierea 
internațională prin nume cu sonoritate străină este majoritar tolerată ca fiind de 
utilitate în zona promovării, a atragerii clienților sau a globalizării, în timp ce 
doar cinci persoane optează ferm pentru nume românești (“englezii au nume de 
firmă în engleză, francezii în franceză, spaniolii în spaniolă”) nerespingând însă 
total utilitatea unor adaosuri favorabile. Afirmația “un nume bun vinde orice” este 
acceptată doar dacă numele bun se identifică cu un produs bun de aceea doar trei 
dintre respondenți optează exclusiv pentru “calitate și seriozitate înainte de toate”  
în timp de restul agreează că ponderea succesului reprezintă “un mix”, anumite 
persoane simțind chiar nevoia să acorde numelui cote de participare la succes (în-
tre 15 și 30%). Ultima întrebare din calupul dedicat conectivității numelui verifică 
atașamentul față de numele ales inițial, 18 antreprenori confirmând legături puter-
nice create în timp față de acesta (“prea multă istorie”, „contează pentru clienți”, 
„vizibilitate”, „include parte din servicii”) restul oscilând între alegerea unor nume 
„mai sonore”, „mai simple” sau „mai fidele domeniului”.  

Concluziile cercetării indică un nivel ridicat de conștientizare a funcției nu-
melui în procesele de relaționare atât în cazul unei opțiuni obiective (informate, 
asumate) cât și în cazul uneia subiective (emoționale, personale) în stabilirea nu-
melui companiei.     

Originalitatea studiului

Abordarea standard în măsurarea succesului unui produs sau serviciu este ori-
entată preponderent dinspre client spre companie. Studiile de marketing și cerce-
tările de piață culeg informații relevante din perspectiva consumatorilor și formu-
lează concluzii referitoare la politicile de consum în virtutea faptului că succesul 
depinde de percepția publicului. Însă, deși consumatorul este cel care validează, 
creatorul de business este cel care decide și își asumă consecințele. Antreprenorul 
reprezintă persoana care deține viziunea și puterea de a aduce o idee din stadiul 
conceptual, aspirațional la realitate. În această calitate el este singurul care are 
misiunea de a folosi resorturile informaționale, emoționale și intuitive în alegerea 
numelui potrivit dar și responsabilitate în folosirea lui ca instrument de business. 
Originalitatea acestei cercetări derivă din valorificarea experienței de business a 
antreprenorilor români în sensul conștientizării funcției numelui în comunicarea 
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valorilor identitare și în atingerea obiectivelor companiei.  

Perspectivele de cercetare

Perspectivele pe care această cercetare le deschide includ atât o direcție teo-
retică cât și una practică. Din punct de vedere teoretic, studiile pot avea în vedere 
corelarea și validarea poziției antreprenoriale cu cea a consumatorilor printr-o ana-
liză combinată pe nișe de activitate, pe domenii sau chiar pe industrii. Din punct de 
vedere practic, concluziile extrase din cercetarea științifică asupra numelor com-
paniilor sau al produselor ce urmează a fi promovate pot face obiectul unor noi 
direcții în consultanța de business.  
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