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A) REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

Incertitudinile din climatul de afaceri curent au adus noi provocări pentru organizații, care au fost 

forțate să revizuiască declarațiile privind apetitul pentru risc, să reevalueze toleranța la risc și să 

elaboreze strategii de afaceri bazate pe reducerea costurilor și risc în vederea asigurării 

performanței sustenabile. Prezenta teză de doctorat aduce o contribuție la aprofundarea 

cunoașterii privind evaluarea riscurilor utilizând metode neexploatate care sunt utilizate doar în 

anumite domenii de afaceri, împreună cu identificarea riscurilor ca posibile amenințări și 

oportunități care pot fi generate de materializarea riscurilor. Folosind rezultatele studiilor 

întreprinse în perioada doctorală, teza prezintă posibilități de îmbunătățire a procesului de 

evaluare a riscurilor cu impact direct asupra creșterii apetitului pentru risc și a sustenabilității 

performanței organizațiilor. Metodele propuse au fost înglobate într-un model de evaluarea a 

riscurilor care atinge obiectivele cercetarii prin concentrarea resurselor organizaționale pentru 

prevenirea celor mai importante posibile efecte negative ale riscurilor și creșterea șanselor de a 

obține noi oportunitati de afaceri, concomitent cu scăderea costurilor cu tratarea riscurilor și 

controlul permanent al riscurilor aflate în afara intervalelor de toleranță stabilită. 

Cuvinte cheie: evaluarea riscurilor, performanță sustenabilă, metode de evaluare a riscurilor, 

procese de afaceri 
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B) CUPRINS 

 

Mulțumiri 

Listă figuri  

Listă tabele  

 

Introducere  

 

PARTEA I: STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII 

 

1. CADRU CONCEPTUAL PRIVIND PROCESELE AFACERII ÎN ORGANIZAȚII 

1.1 Abordări actuale și perspective privind procesele de afaceri în organizații 

1.1.1 Considerații privind abordarea bazată pe proces 

1.1.2 Atribute specifice ale proceselor de afaceri în organizații 

1.1.3 Caracteristicile interacțiunilor dintre procesele de afaceri ale organizațiilor 

1.2 Tendințe noi privind decizile strategice de internalizare și externalizare ale proceselor 

de afaceri în organizații 

1.2.1 Caracteristici privind motivarea decizilor de externalizare și internalizare ale 

proceselor de afaceri ale organizațiilor 

1.2.2 Principalii factori care determină deciziile de externalizare a proceselor de afaceri 

ale organizațiilor 

1.2.3 Principalii factori care influențează deciziile de internalizare a proceselor de afaceri 

ale organizațiilor 

1.2.4 Abordări noi privind  externalizarea și internalizarea proceselor de afaceri ale 

organizațiilor 

 

2. ABORDĂRI SPECIFICE PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR ÎN CONTEXTUL 

ASIGURĂRII PERFORMANȚEI SUSTENABILE 

2.1 Abordări privind evaluarea riscurilor în literatura de specialitate 

2.1.1 Elemente de definire a riscurilor în conexiune cu performanța sustenabilă a 

organizațiilor 
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2.1.2 Importanța contextului organizațional în evaluarea riscurilor 

2.1.3 Etapele procesului de evaluare a riscurilor 

2.1.4 Procesul de evaluare a riscurilor 

2.2 Considerații privind evaluarea riscurilor în contextul asigurării performanței 

sustenabile 

2.2.1 Metode utilizate în procesul de evaluare a riscurilor și asigurarea performanței 

sustenabile 

2.2.2 Noi perspective privind valorificarea riscurilor ca oportunități pentru organizație în 

vederea asigurării sustenabilității performanței 

 

PARTEA II: CONTRIBUŢII PERSONALE 

 

3. STUDIU PRIVIND PROCESUL DE EVALUARE A RISCURILOR REFERITOARE LA 

PROCESELE DE AFACERI ALE ORGANIZAȚIILOR 

3.1 Studiu privind procesul de evaluare a riscurilor în intreprinderile mici și mijlocii 

comparativ cu intreprinderile mari 

3.1.1 Contextul general al cercetării 

3.1.2 Obiectivele și metodologia cercetării 

3.1.3 Rezultatele cercetării privind procesul de evaluarea a riscurilor în intreprinderi 

mici și mijlocii 

3.1.4 Rezultatele cercetării privind procesul de evaluarea a riscurilor în intreprinderi 

mari 

3.1.5 Analiza rezultatelor privind procesul de evaluare a riscurilor în intreprinderile 

mici și mijlocii comparativ cu intreprinderile mari 

3.2 Studiu privind interdependența dintre evaluarea riscurilor la nivelul proceselor de 

afaceri ale organizațiilor și contextul organizațional 

3.2.1 Contextul general al cercetării 

3.2.2 Obiectivele și metodologia cercetării 

3.2.3 Rezultatele cercetării privind interdependența dintre evaluarea riscurilor la 

nivelul proceselor de afaceri ale organizațiilor și contextul organizațional 
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4. EVALUAREA RISCURILOR LA NIVELUL INTERACȚIUNILOR DINTRE 

PROCESELE DE AFACERI ALE ORGANIZAȚIILOR ÎN RELAȚIE CU FACTORII 

CRITICI AI PERFORMANȚEI SUSTENABILE 

4.1 Studiu privind procesele de afaceri și factorii critici ai performanței sustenabile în 

organizații 

4.1.1 Contextul general al cercetării 

4.1.2 Obiectivele și metodologia cercetării 

4.1.3 Rezultatele cercetării privind procesele de  afaceri ale organizațiilor din 

perspectiva performanței sustenabile  

4.1.4 Rezultatele cercetării privind factorii critici ai performanței sustenabile în 

organizații 

4.2 Evaluarea riscurilor la nivelul interacțiunii dintre procesele de afaceri ale 

organizațiilor utilizând metoda PDCA 

4.2.1 Contextul general al cercetării 

4.2.2 Obiectivele și metodologia cercetării 

4.2.3 Rezultatele cercetării privind riscurile la nivelul interacțiunilor dintre procesele 

de afaceri ale organizațiilor 

4.2.4 Evaluarea probabilității de apariție și a consecințelor riscurilor la nivelul 

interacțiunilor dintre procesele de afaceri ale organizațiilor utilizând metoda 

PDCA 

4.3 Evaluarea riscurilor la nivelul interacțiunii dintre procesele de afaceri externalizate 

și internalizate utilizând metoda PDCA 

4.3.1 Contextul general al cercetării 

4.3.2 Obiectivele și metodologia cercetării 

4.3.2 Rezultatele cercetării privind evaluarea probabilității de apariție și a 

consecințelor riscurilor la nivelul interacțiunilor dintre procesele de afaceri 

externalizate și internalizate utilizând metoda PDCA 

 

5. POSIBILITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR LA 

NIVELUL PROCESELOR DE AFACERI ÎN ORGANIZAȚII ÎN CONTEXTUL 

ASIGURĂRII PERFORMANȚEI SUSTENABILE 
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5.1 Aplicarea metodelor PDCA și FMEA în  evaluarea riscurilor la nivelul proceselor 

de afaceri ale organizațiilor 

5.1.1 Contextul general al cercetării 

5.1.2 Obiectivele și metodologia cercetării 

5.1.3 Rezultatele cercetării privind aplicarea metodelor PDCA și FMEA în  procesul 

de evaluare a riscurilor la nivelul proceselor de afaceri ale organizațiilor 

5.1.4 Determinarea probabilității de apariție, consecințelor și probabilității de detectare 

a riscurilor la nivelul interacțiunii dintre procesele de afaceri ale organizațiilor 

5.1.5 Determinarea probabilității de apariție, consecințelor și probabilității de detectare 

a riscurilor la nivelul interacțiunii dintre procesele de afaceri externalizare și 

internalizate 

5.2 Aplicarea metodei FMEA în evaluarea riscurilor la nivelul proceselor de afaceri ale 

organizațiilor în conexiune cu identificarea oportunităților de afaceri 

5.2.1 Contextul general al cercetării 

5.2.2 Obiectivele și metodologia cercetării 

5.2.3 Determinarea probabilității de apariție, consecințelor și probabilității de detectare 

a riscurilor la nivelul interacțiunii dintre procesele de afaceri ale organizațiilor 

în conexiune cu identificarea oportunităților de afaceri 

5.2.4 Determinarea probabilității de apariție, consecințelor și probabilității de detectare 

a riscurilor la nivelul interacțiunii dintre procesele de afaceri externalizare și 

internalizate în conexiune cu identificarea oportunităților de afaceri 

5.3 Dezvoltarea unui model de evaluare a riscurilor referitoare la procesele de afaceri 

ale organizațiilor utilizând metodele propuse 

5.3.1 Descrierea modelului propus pentru evaluarea riscurilor referitoare la procesele 

de afaceri ale organizațiilor 

5.3.2 Rezultatele cercetării privind validarea modelului propus pentru evaluarea 

riscurilor referitoare la procesele de afaceri ale organizațiilor 

5.3.3 Rezultatele cercetării privind estimarea efectelor modelului propus pentru 

evaluarea riscurilor referitoare la procesele de afaceri ale organizațiilor 
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