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c) SINTEZA PRINCIPALELOR PĂRŢI ALE TEZEI DE DOCTORAT 

 

În contextul economic actual, caracterizat de globalizarea economiei, internaţionalizarea 

întreprinderilor şi creşterea exigenţelelor în ceea ce priveşte procesul de integrare a obiectivelor 

europene privind dezvoltarea sustenabilă la nivel naţional, asigurarea performanţei la nivelul 

naţional şi organizaţional reprezintă o provocare. Acesta este motivul pentru care obiectivul 

general al prezentei teze de doctorat este efectuarea unei analize privind asigurarea performanţei 

sustenabile în afaceri, în contextul globalizării, al schimbărilor socio-economice din ce în ce mai 

accentuate și imprevizibile, precum și al riscurilor generate de acestea. 

Cercetarea se concentrează cu precădere asupra afacerilor din domeniul transportului de 

mărfuri având în vedere că acesta este un sector indispensabil pentru dezvoltarea economică a 

oricărei ţări asigurând legătura între agenții economici. Cercetarea prezintă o fundamentare 

teoretică de bază, fiind constituită din cele mai relevante studii în domeniul performanței 

sustenabile în general și în transportul de mărfuri în special. Mai mult, studiile de caz oferă o 

imagine de ansamblu a domeniul, fiind axate în special pe problemele actuale serioase în ceea ce 

privește sustenabilitatea: schimbările climatice și nevoia de a răspunde acestor schimbări, 

schimbările în paradigma economică și noul context macroeconomic pe care acestea le 

generează, continuitatea afacerilor în contextul riscurilor generate de globalizare. Ca sferă de 

cuprindere, cercetarea se concentrează asupra României, însă prezintă o puternică componenţă 

globală și europeană.  

În continuare vor fi descrise obiectivele specifice ale cercetării în funcție de care au fost 

constituite capitolele din cercetarea doctorală. Prin obiectivele sale specifice, teza reprezintă un 

instrument indispensabil pentru decidenții de politici publice în domeniul economic, dar și pentru 

agenții economici din domeniul transportului de mărfuri. Prima categorie de cititori căreia i se 

adresează această teză, respectiv decidenții de politici publice, pot utiliza cercetarea în vederea 

creării unei imagini de ansamblu asupra riscurilor generate de globalizare. A doua categorie de 

cititori, reprezentanții companiilor din domeniul transportului de mărfuri, pot utiliza cercetarea în 

vederea optimizării managementului afacerilor lor. Prezenta teză de doctorat este structurată în 

cinci capitole, fiecare cu obiectivele sale specifice, după cum urmează: 

 Capitolul 1: Abordări actuale privind conceptul de performanţă sustenabilă. Acest 

capitol are ca prim obiectiv specific prezentarea principalelor abordări în ceea ce priveşte 

definirea performanței sustenabile. Ulterior este definit conceptul de dezvoltare 

sustenabilă. În plus, sunt analizate cele mai importante caracteristici ale globalizării 

precum și riscurile generate de aceasta. Totodată, este prezentată o trecere în revistă a 
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performanței sustenabile în contextul afacerilor globale și sunt definite dimensiunile 

performanţei în contextul dezvoltării sustenabile. Un obiectiv deosebit de important este 

prezentarea unor aspecte specifice privind asigurarea performanţei sustenabile în 

contextul logisticii globale. 

 Capitolul 2: Modele de evaluare a performanţei sustenabile în raport cu strategia 

Uniunii Europene, privind dezvoltarea unui mediu de afaceri sustenabil. Acest capitol 

are ca prim obiectiv specific prezentarea strategiei Uniunii Europene de realizare a unui 

mediu de afaceri sustenabil. Ulterior, sunt prezentați pe larg o serie de indicatori şi 

modele de măsurare a performanţei sustenabile la nivel internaţional. Totodată, s-a 

realizat un studiu amănunțit în teorie şi în practică al principalelor modele de indicatori 

pentru monitorizarea dezvoltării sustenabile, pe exemplul transporturilor, la nivel 

internaţional şi în UE. 

 Capitolul 3: Evaluarea indicatorilor privind dezvoltarea sustenabilă în transportul de 

mărfuri din România şi posibilităţi de îmbunătăţire comparativ cu celelalte ţări membre 

ale UE. Acest capitol are ca prim obiectiv specific efectuarea unei analize în ceea ce 

privește asemănările dintre ţări în funcţie de gruparea acestora în clustere pentru 

perioadele economice critice în funcție de diverse variabile macroeconomice, alese după 

o metodologie atent selecționată. Al doilea obiectiv specific privește propunerea unor 

măsuri de îmbunătăţire a indicatorilor de sustenabilitate în domeniul transportului de 

mărfuri din UE. În continuare, acest capitol își propune analiza situației transporturilor 

din România comparativ cu cea din țările membre UE 28. În final, capitolul își propune 

să studieze asigurarea performanţei sustenabile în transportul de mărfuri, în raport cu 

consumul energetic. 

 Capitolul 4: Studiu privind asigurarea performanţei sustenabile în transportul de mărfuri 

din România în contextul exigenţelor dezvoltării sustenabile. Acest capitol își propune, în 

primul rând, analiza efectelor economice ale utilizării modurilor de transport în România. 

În al doilea rând, își propune să identifice soluții privind gestionarea activităţii de 

transport de mărfuri din România, în vederea obţinerii de performanţă sustenabilă. În 

final, capitolul își propune să analize relația dintre investițiile în infrastructură și 

asigurarea performanței sustenabile.  

 Capitolul 5: Propuneri privind asigurarea performanţei sustenabile în transportul de 

mărfuri, utilizând principiile managementului continuităţii afacerii. Acest capitol își 

propune să identifice cele mai noi practici și tendințe în domeniul continuității afacerilor. 

În plus își propune să identifice particularităţile managementului continuităţii afacerilor 
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în ţările emergente. Mai mult, acest capitol, își propune să analizeze practicile de 

management în domeniul performanţei sustenabile în transportul feroviar de mărfuri, 

utilizând managementul continuităţii afacerilor. 

Studiile de doctorat s-au concretizat în 14 lucrări publicate în țară și străinătate, grupate astfel: 

 Un articol într-o revistă indexată Thomson ISI cu Factor de Impact pozitiv; 

 9 lucrări publicate în volumele unor conferințe indexate ISI proceedings, dintre care 7 ca 

prim autor; din totalul lucrărilor publicate ca urmare a participării la conferințe, care de 

obicei publică volume indexate ISI proceedings, 4 sunt în străinătate; 

 Un articol ca prim autor într-o revistă din străinătate indexată în alte baze de date 

internaționale decât Thomson ISI;  

 Un articol ca unic autor într-o revistă indexată în bazele de date internaţionale Cabell’s, 

Central and Eastern European Online Library, EBSCO Publishing, Index Copernicus- 

Journals Master List _ IDEAS, Econpapers, Socionet -), RePEc (Research Papers in 

Economics), DOAJ (Directory of open access journals), Google Scholar, SCOPUS; 

 Un articol ca prim autor într-o revistă indexată bazele de date internaţionale Index 

Copernicus, ECONPAPERS, RePEc, Cabell’S International, EBSCO. 

 Un studiu publicat în volumul unei manifestări științifice din România. 

Ca și concepție, teza de doctorat cuprinde un număr total de 41 de tabele și 49 de figuri, 

distribuite pe capitole astfel: 

 Capitolul 1: 

o 7 tabele; 

o 6 figuri; 

 Capitolul 2: 

o 9 tabele; 

 Capitolul 3: 

o 11 tabele; 

o 28 figuri; 

 Capitolul 4: 

o 6 tabele; 

o 12 figuri; 

 Capitolul 5: 

o 8 tabele; 

o 3 figuri. 
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În continuare, va fi realizată o descriere a principalelor rezultate prezente în fiecare 

capitol. De asemenea, vor fi punctate principalele elemente inovative în ceea ce privește 

metodologia utilizată, în cazul capitolelor practice precum și elementele de utilitate deosebită în 

cazul capitolelor teoretice. 

Capitolul 1: Abordări actuale privind conceptul de performanţă sustenabilă 

În ceea ce privește definirea conceptului de performanţă sustenabilă, dar și a conceptului 

de dezvoltare sustenabilă există numeroase abordări în literatura de specialitate. Cele mai 

relevante dintre acestea din punctul de vedere al decidenților de politici publice au fost 

evidențiate în acest capitol.  

Acest capitol a identificat și o serie de caracteristici ale globalizării așa cum sunt 

prezentate în literatura de specialitate. Motivul, este faptul că este necesară prezentarea tuturor 

faţetelor pe care le are acest fenomen, luându-se în considerare atât impactul pozitiv, cât şi cel 

negativ al extinderii lui, precum și riscurile generate de acest fenomen. Mai mult a fost analizată 

performanţa sustenabilă, în contextul afacerilor globale, printr-o comparație a paradigmei 

afacerilor înainte de globalizare și după globalizare. Tot în acest capitol, s-a realizat o analiză a 

dimensiunii sociale și ecologice  a performanței sustenabile. 

În final, s-au scos în evidență câteva aspecte specifice privind asigurarea performanţei 

sustenabile în contextul logisticii globale: trecerea de la logistică la Managementul Lanţului de 

Aprovizionare, importanţa integrării lanţului de aprovizionare, dezvoltarea SCM-ului în 

contextul globalizării. 

Capitolul 2: Modele de evaluare a performanţei sustenabile în raport cu strategia Uniunii 

Europene, privind realizarea unui mediu de afaceri sustenabil 

Acest capitol realizează o analiză critică asupra Strategiei Uniunii Europene de realizare 

a unui mediu de afaceri sustenabil, scoțând în evidență elementele cheie pentru decidenții de 

politici publice din România.  

Ulterior, acest capitol face o trecere în revistă a principalilor indicatori şi a celor mai 

importante modele de măsurare a dezvoltării sustenabile la nivel internaţional, urmând ca apoi să 

se concentreze pe indicatorii propuşi de modelele mai sus amintite în transportul de mărfuri:  

 Modelul Comisiei pentru Dezvoltare Sustenabilă a Naţiunilor Unite; 

 Modelul Eurostat; 

 Modelul Băncii Mondiale; 

 Modelul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD); 

 Modele naţionale de indicatori; 
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Capitolul 3: Evaluarea indicatorilor privind dezvoltarea sustenabilă în transportul de mărfuri 

din România şi posibilităţi de îmbunătăţire comparativ cu celelalte ţări membre ale UE  

Dincolo de summiturile de mediu la nivel mondial, regional sau local sau întâlnirile 

marilor lideri ai lumii în diferite contexte, preocupările privind dezvoltarea sustenabilă la nivel 

european şi mondial au devenit din ce în ce mai acute în ultimele două decenii. Fiecare ţară 

încearcă să găsească instrumente noi și inovative pentru obţinerea unei poziţii cât mai bune pe o 

piaţa europeană caracterizată de o competiție acerbă, însă piatra de temelie a oricărei strategii în 

acest sens, constă în modul în care fiecare ţară alege să se dezvolte, raportându-se la problemele 

economice, sociale şi de mediu, respectând totodată cadrul comun agreat la nivelul organismelor 

europene de specialitate. 

În vederea analizării poziționării României în contextul european, din punct de vedere al 

performanței sustenabile în transportul de mărfuri, a fost utilizată o strategie inovativă bazată pe 

analiza cluster. Indicatorii aleși sunt în concordanță cu principiile performanței sustenabile. 

Analiza a fost realizată pentru 3 ani cheie pentru economia țărilor europene: 2008, 2010, 2012. 

Rezultatele analizei Cluster din punct de vedere al indicatorilor de sustenabilitate din 

transportul de mărfuri au arătat faptul că la nivelul UE, ţările se împărţeau în anul 2008 în patru 

clustere, urmând ca din anul 2010, pe fondul adâncirii crizei economice, numărul clusterelor să 

se reducă la trei. În anul 2008, clusterul 4 format din Estonia şi Letonia se remarca în mod 

deosebit fiind cel mai performant din punct de vedere al consumului de energie din transportul 

de feroviar şi rutier şi al emisiilor de gaze cu efect de seră, precursori ai ozonului şi de pulberi în 

suspensie. La nivelul anului 2012 situația este complet diferită față de 2010 și 2008. 

 

Evaluarea poziţiei României privind indicatorii de dezvoltare sustenabilă în transportul de 

mărfuri comparativ cu ţările membre ale UE 

În acest subcapitol a fost realizată o analiză a situației transporturilor din România 

comparativ cu cea din țările membre ale UE-28 din mai multe puncte de vedere: consumul de 

energie raportat la PIB, mixul modal în transportul rutier de mărfuri, mixul modal în transportul 

feroviar de mărfuri, mixul modal în transportul pe căi navigabile interioare de mărfuri, volumul 

transportului de mărfuri raportat la PIB, consumul de energie din transport, indicele armonizat al 

preţurilor de consum din transporturi, emisiile de GES în transporturi, emisiile de GES din 

transportul rutier, emisii de oxizi de azot (NOx) din transportul non-rutier, emisii de oxizi de azot 

(NOx) din transportul rutier, emisii de pulberi în suspensie din transportul non-rutier, emisii de 

pulberi în suspensie din transportul rutier. 
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Din analiză rezultă faptul că România, deşi dispune de o poziţie bună pe harta Europei de 

transport, duce lipsă de o infrastructură necesară promovării unui mix de transport avantajos, 

mijloacele de transport non-rutiere sunt învechite. Toate aceste aspecte influențează negativ 

indicatorii de dezvoltare sustenabilă în transportul de mărfuri la nivel naţional.  

Studiu privind impactul transportului de mărfuri asupra mediului în România utilizând 

metodologia Engel Granger 

Scopul acestui subcapitol a fost acela de a verifica în ce măsură o gestionare mai eficientă 

a modurilor de transport disponibile ar putea ajuta România în îmbunătăţirea indicatorilor de 

mediu şi îndeplinirea totodată a obiectivelor propuse de Comisia Europeană privind reducerea 

poluării. 

Deși există mai multe metode prin care se poate analiza dependența pe termen lung între 

emisiile de CO2 și cantitatea de mărfuri transportate, a fost aleasă metodologia Engel Granger de 

analiză a cointegrării, având în vedere că este ușor de aplicat și potrivită pentru lungimea seriei 

de timp avute în vedere (20 ani). În cazul seriilor de date staționare s-a folosit coeficientul 

Pearson. 

Din analiză a rezultat faptul că există o relaţie negativă pe termen lung între emisiile de 

CO2 şi cantitatea de mărfuri transportată feroviar. O relaţie pozitivă pe termen lung se 

înregistrează numai între cantitatea de mărfuri transportate maritim şi emisiile de CO2. O relaţie 

similară se înregistrează între cantitatea de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare şi 

emisiile de CO2. În plus, s-a observat faptul că în România există o corelaţie semnificativă între 

ritmul de creştere al emisiilor de CO2 şi ritmul de creştere al transportului rutier de mărfuri, fapt 

ce sugerează că acest tip de transport, deşi indispensabil, este mai puţin prioritar în dezvoltarea 

unui nou mix modal la nivel naţional. 

Studiu privind asigurarea sustenabilităţii din punct de vedere al consumului de energie în 

transportul de mărfuri, utilizând Metoda celor mai mici pătrate 

Datorită concurenței puternice dintre transportul rutier și feroviar și reglementările 

existente în UE, obiectivul acestui studiu de caz a fost de a analiza comparativ impactul utilizării 

transportului feroviar și rutier de mărfuri asupra evoluţiei consumului de energie din transport în 

România. Pentru a demonstra faptul că transportul feroviar este mult mai ecologic decât alte 

modalităţi de transport în raport cu consumul de energie, a fost aplicată Metoda celor mai mici 

pătrate. 

Studiul realizat a demonstrat faptul că transportul feroviar de mărfuri este mult mai 

ecologic şi mai ieftin decât transportul rutier. Mai mult, s-a demonstrat că în ciuda unei creşteri a 
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transportului rutier datorat unei nevoi sporite de infrastructură, o creștere egală în valoare a 

mărfurilor transportate feroviar va determina o scădere considerabilă a consumului de energie. 

Cum, 60% din consumul de energie din domeniul transporturilor se explică prin cantitatea de 

mărfuri transportate feroviar şi rutier, acest subcapitol a scos în evidență că un mix bine 

echilibrat între cele două moduri de transport ar trebui pus în aplicare în România, cu scopul de a 

îndeplini obiectivul privind consumului de energie impus de UE până în anul 2020. 

Capitolul 4: Studiu privind asigurarea performanţei sustenabile în transportul de mărfuri din 

România în contextul exigenţelor dezvoltării sustenabile 

Studiu privind efectele economice ale utilizării modurilor de transport în România, utilizând 

metoda Engel-Granger şi coeficientul de corelaţie Pearson 

Acest subcapitol și-a propus să analizeze existența unei relații pe termen lung între 

divizarea modală a transporturilor și dezvoltarea economică sustenabilă. Mai mult, a fost 

efectuată o analiză comparativă referitoare la diferitele acțiuni folosite în domeniul modal, care 

afectează creșterea economică sustenabilă. Metodologia utilizată în acest sens este analiza Engel-

Granger de estimare a cointegrării. 

Din analiză, s-a constatat că o creștere a cantității de mărfuri transportate pe căi 

navigabile interioare va determina o creștere a indicelui PIB, determinând astfel creșterea 

economică. Mai mult decât atât, o creștere a indicelui PIB determină o creștere a cantității de 

mărfuri transportate pe căi navigabile interioare, ceea ce înseamnă că antreprenorii găsesc acest 

mijloc de transport ca fiind profitabil. O relație pe termen lung a fost observată între cantitatea de 

mărfuri transportată maritim și creșterea economică, doar la un nivel de semnificație de 15%. 

Relația inversă este confirmată pentru nivelul de semnificație de 5%. 

Studiu privind gestionarea activităţii de transport de mărfuri din România, în vederea 

obţinerii de performanţă sustenabilă, utilizând ajustarea sezonieră 

Transportul reprezintă un sector care contribuie substanţial la economia oricărei ţări, de 

aceea acestă activitate trebuie optimizată corespunzător. Una din componentele care trebuie atent 

analizate în acest sens este componenta sezonieră. 

În mod uzual, ajustarea datelor la nivel de companie are loc în vederea compensării 

fluctuaţiilor cererii pentru a putea controla factorii sezonieri. Totuşi acest tip de analiză prezintă 

limitări în mod special atunci când se doreşte urmărirea tendinţelor pentru mai multe luni sau 

mai mulţi ani. Din acest motiv, prezentul subcapitol şi-a propus să verifice impactul pe care îl 

poate avea la nivel naţional (în România) şi organizaţional eliminarea influenţei sezoniere asupra 
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cantităţilor transportate anual. În vederea realizării acestui deziderat s-a folosit JDemetra+, 

pachetul software recomandat oficial de Eurostat în vederea efectuării ajustărilor sezoniere. 

Seriile de date analizate sunt reprezentate de valori trimestriale pentru cantitatea de bunuri 

transportate feroviar și rutier.  

Analiza seriilor desezonalizate este necesară pentru asigurarea unui lanț logistic 

sustenabil. Pe baza unei astfel de analize, companiile îşi pot previziona cantitatea transportată de 

bunuri pentru următoarele 4 trimestre. Mai mult decât atât, se pot calcula indicii de creștere ai 

unui trimestru față de trimestrul anterior, astfel încât se obține un diagnostic imediat asupra 

activității de transport. De asemenea, acești indici pot previziona și evoluţia economiei de 

ansamblu într-un timp foarte scurt. 

Studiu privind investiţiile în infrastructură ca suport pentru asigurarea performanţei 

sustenabile, utilizând metodologia Engel-Granger 

Acest subcapitol îți propune realizarea unei analize pentru a afla dacă în România există 

o relaţie pe termen lung între investiţiile în infrastructura (rutieră, feroviară, pe căi navigabile 

interioare, aeriană) şi evoluţia PIB. Pentru aceasta s-a utilizat analiza Engel-Granger. 

Rezultatele analizei indică faptul că o creştere a investiţiilor în infrastructura de transport 

feroviar va determina o creştere a PIB, generând astfel creştere economică. La nivel naţional 

pentru o economie sustenabilă investiţia oportună în ceea ce priveşte domeniul infrastructurii de 

transport va trebui realizată prioritar în transportul feroviar. 

Capitolul 5: Aspecte privind asigurarea performanţei sustenabile în transportul de mărfuri 

utilizând principiile managementului continuităţii afacerii 

Apărut ca o formă de management al crizelor, managementul continuităţii afacerii a 

evoluat ulterior datorită apariţiei unor noi paradigme în modul de derulare a afacerilor, riscurile 

globalizării jucând un rol esenţial în acest sens. Presiunile normative - pe baza standardelor 

naţionale şi internaţionale - exersate în ultimii zece ani de către guverne şi de către agenţiile de 

reglementare încurajează organizaţiile să-şi modifice procesele. Evident, sectoarele de activitate 

unde riscul este mai probabil şi mai intens - şi transporturile fac parte din această categorie - 

evoluează mai rapid şi mai amplu decât altele.  

Ca reacţie la aceste evoluţii, mulţi factori de decizie din sectorul public şi din cel privat se 

pronunţă astăzi în favoarea regândirii practicilor în domeniul continuităţii afacerii: ei afirmă că 

în contextul actual - globalizat, turbulent şi complex - managementul continuităţii ar trebui să 

devină un element de rutină pentru orice afacere, integrat la un nivel global în cadrul 
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întreprinderii. Una dintre tendinţele recente este deci integrarea unor discipline relevante cum ar 

fi managementul riscului, managementul lanţului de aprovizionare, şi a exigenţelor dezvoltării 

sustenabile în programele de management al continuităţii afacerii.  

Ţările emergente joacă astăzi un rol important în dezvoltarea sustenabilă a economiei 

mondiale, însă evoluţia rapidă a întreprinderilor care operează pe această piaţă globalizată este 

acompaniată de riscuri crescute. Întreprinderile româneşti trebuie deci să identifice şi să 

gestioneze aceste riscuri pentru a-şi putea asigura o dezvoltare economică sustenabilă. Se caută 

atunci trecerea de la practici ad hoc către procese globale, sistematice, prestabilite, care pot juca 

un rol mai strategic. Scopul este dezvoltarea unor metodologii de management al continuităţii 

care să permită dezvoltarea unei capacităţi strategice defensive împotriva riscurilor, alertând 

managerii firmei, evaluând vulnerabilitatea întreprinderii, şi permiţând dezvoltarea de măsuri 

preventive şi corective, proactive şi reactive, destinate să contracareze impactul unor eventuale 

perturbări ale activităţii.  

Managementul continuităţii afacerii, planificarea strategică şi performanţa sustenabilă  

Integrarea managementului continuităţii afacerii cu planificarea strategică a performanţei 

permite abordarea aspectelor strategice globale în strictă corelare cu exigenţele de continuitate şi 

se poate dovedi benefică atât la nivel de ţară, cât şi la nivel de întreprindere. Dincolo de 

reglementările şi standardele internaţionale existente în acest domeniu, simţul realităţii şi 

capacitatea managerilor de a produce bune practici specifice propriilor afaceri joacă un rol 

esenţial. În acest context autorul s-a focalizat asupra unui exemplu de management al 

performanţei sustenabile în transportul feroviar de mărfuri utilizând managementul continuităţii 

afacerii.  

În contextul actual - globalizat, turbulent şi complex - o preocupare esenţială a 

întreprinderilor româneşti este asigurarea performanţei pe termen lung în contextul unor situații 

critice care ar putea afecta continuitatea afacerii. Literatura de specialitate nu prezintă, însă un 

model definit în acest sens.  

Bazându-se pe abordarea propusă de Hotchkiss (2013) autorul a propus un model de 

continuitate a afacerii care a fost testat într-o întreprindere românească de transport feroviar de 

mărfuri, folosindu-se simularea unei situații de criză pe o rută de aprovizionare a unui depozit de 

combustibil. Obținerea performanței fiind direct condiționată de obligația de a asigura cantitatea 

și regularitatea transportului prevăzute în contract, ruta optimă a fost calculată pentru a asigura 

continuitatea afacerii. Definirea și experimentarea unui model de evaluare a performanței globale 

a unei companii de transport feroviar luând în considerare etapele și criteriile managementului 
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continuităţii afacerii a arătat că asigurarea unei performanțe sustenabile presupune luarea în 

considerare a managementului situațiilor de urgență, înainte de semnarea oricărui contract pentru 

servicii de transport de mărfuri.  

Performanţa, planificarea continuităţii afacerii şi managementul lanţului de aprovizionare 

Un domeniu în care planificarea continuităţii afacerii este încă relativ rar practicată este 

cel al lanţurilor de aprovizionare la nivel de întreprindere, şi aceasta în ciuda faptului că în 

contextul actual al globalizării, întreruperile în lanţul de aprovizionare sunt din ce în ce mai 

frecvente într-un număr mare de sectoare de activitate (sectorul transporturilor fiind un exemplu 

concludent în acest sens). Dacă nu este bine gestionat, riscul întreruperii lanţului logistic are 

drept consecinţă probleme de performanţă.  

Planificarea continuităţii afacerii trebuie încorporată în lanţul de aprovizionare în aşa fel 

încât să-l facă rezistent la întreruperea activităţii. Există astfel o legătură clară între 

monitorizarea performanţei şi prevenirea întreruperii lanţului de aprovizionare, sub forma 

managementului continuităţii. Înţelegerea şi gestionarea performanţei reprezintă un element 

esenţial pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în medii de afaceri în plină 

schimbare.  

Este deci evident că pentru un management efectiv al lanţului de aprovizionare trebuie să 

se ia în considerare indicatorii care să asigure o abordare echilibrată, să reprezinte nivelurile 

strategice, tactice şi operaţionale şi să fie atât măsuri financiare, cât şi nefinanciare. Astfel, o 

evaluare echilibrată a performanţei managementului lanţului de aprovizionare, precum o 

abordare de tip Balanced Scorecard, permite o monitorizare mai rapidă şi mai amplă a derulării 

operaţiunilor, şi poate îmbunătăţi funcţiile interne şi externe de afaceri ale întreprinderii, 

asigurând astfel continuitatea acestora. De aceea studiul s-a concentrat asupra acestui tip de 

abordare, inspirându-se din lucrarea lui Bhagwat şi Sharma (2007) care la rândul lor s-au inspirat 

din cadrul conceptual propus de Kaplan şi Norton (1996).  

Studiul a fost realizat într-o companie românească de transport feroviar de mărfuri, care 

şi-a exprimat interesul de a-şi monitoriza şi îmbunătăţii managementul lanţului de aprovizionare 

la nivelul contractelor existente, în vederea asigurării continuităţii afacerii. Contractul feroviar de 

transport impunea operatorului feroviar ca numărul accidentelor feroviare datorate operatorului 

feroviar să fie „nul”, onorarea comenzilor lunare solicitate să fie de 100%, iar respectarea 

termenelor de livrare în proporţie de minim 95% (exigenţe care corespund în definitiv asigurării 

continuităţii afacerii).  
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Cercetarea a confirmat faptul că metoda propusă permite monitorizarea în timp real a 

rezultatelor managementului lanţului de aprovizionare şi oferă posibilitatea luării de măsuri 

corective astfel încât discontinuităţile să fie substanţial reduse.  

 


