
 

rezumat 

Prezenta teză de doctorat analizează dificultăţile evaluării sistemelor integrate de management 

în contextul proceselor sustenabilităţii în afaceri şi managementului riscurilor. Pe baza 

cercetării aprofundate a literaturii în domeniu, autorul a evaluat tendinţele actuale şi 

cunoştinţele disponibile în acest domeniu de cercetare şi a formulat propriile sale studii 

empirice pe parcursul ultimilor trei ani. În centrul acestor studii s-au aflat mai multe domenii 

ce au strânsă legătură cu subiectul cercetării.  

Un prim aspect esențial îl reprezintă performanţa organizaţională şi măsurarea acesteia, 

vizând trecerea ei de la metodele măsurate strict financiar la abordările multidimensionale, 

incluzând de asemenea, dimensiunile de sustenabilitate cerute de Uniunea Europeană. Alt 

aspect se referă la factorii de succes ai sistemelor integrate de management şi legătura lor cu 

managementul riscurilor. Managementul riscului la nivel de întreprindere oferă soluţii 

posibile pentru sistemele de management implementate în cadrul companiei şi pentru 

evaluarea lor. Un aspect sensibil se referă la importanţa legăturii strategice a sistemului de 

management cu  decidenții de la nivelul de conducere al organizaţiei. 

În cuprinsul prezentei teze, autorul a pus accentul, în mod deosebit, pe problemele practice 

din domeniul cercetării, identificate pe durata unor numeroase audituri ale sistemelor de 

management, pe care le-a desfăşurat şi pe evaluarea unor posibile soluţii. 

Dezvoltarea unui model de evaluare a sistemelor integrate de management, prin luarea în 

considerare a sustenabilităţii şi a managementului riscurilor, dar și utilizarea acestuia în 

vederea interconectării rezultatelor, a permis evidențierea aplicabilității și utilizării lui 

strategice. Modelul include posibilitatea utilizării extinse a balanced scorecard-ului, împreună 

cu procesul strategic de acțiune Execution Premium, precum şi ciclul plan-do-check-act ale 

sistemelor de management reprezentând astfel, o nouă direcție de abordare pentru cercetători 

şi practicieni în vederea continuării testării şi aprofundării înţelegerii subiectelor aflate în 

raport direct cu acestea. 
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