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c) REZUMAT 

Sfera tematică generală a prezentei teze de doctorat vizează eficientizarea performanţelor 

organizaţionale prin perfecţionarea comunicării. Analiza comunicării organizaţionale din 



 

4 
 

cadrul companiilor multinaţionale constituie componenta centrală a demersului de cercetare. 

Partea teoretică a proiectului de cercetare abordează stadiul actual al cunoaşterii, cu referiri la 

tipologia comunicării organizaţionale, la managementul la distanţă şi la programele 

individualizate de muncă în condiţiile impuse de globalizare şi de evoluţia din domeniul 

tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor. Dupa trecerea în revistă a tendinţelor actuale 

privind programele individualizate de muncă în era digitală, partea aplicativă a lucrării prezintă 

un studiu al eficienţei comunicării din cadrul companiilor multinaţionale. Lucrarea urmăreşte 

să ofere variante de schimbare a stilului de comunicare adoptat de companiile multinaţionale 

în vederea sporirii eficienţei activităţilor desfăşurate în cadrul acestora. Aşadar, în final, sunt 

propuse câteva posibilităţi de îmbunătăţire a peformanţelor organizaţionale cu ajutorul 

comunicării, inclusiv este formulat un nou model de comunicare organizaţională prin care 

companiile multinaţionale îşi pot asigura creşterea competitivităţii pe piaţa globală. 


