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REZUMAT 

Tema tezei de doctorat vizează două domenii de cunoaștere de natură diferită, care se 

intersectează și interacționează în cadrul organizației economice pentru ca aceasta să-și 

îndeplinească obiectivele asumate: comportamentul organizațional- forma de manifestare a 

organizației economice; performanța economică- caracteristica organizației economice. 

Scopul tezei de doctorat este evaluarea impactului comportamentului organizațional 

asupra performanței economice în vederea modelării și orientării comportamentului 

organizațional pentru performanță economică, respectiv pentru competitivitate.  

Conținutul tematic al tezei de doctorat, interdisciplinar prin natura sa și general prin 

definiție, a impus o abordare teoretică/ conceptuală a cercetărilor efectuate pentru atingerea 

scopului propus și validarea rezultatelor obținute prin studiul de caz.  

Cercetările efectuate au avut ca punct de pornire evoluția și stadiul actual al 

cunoașterii domeniilor vizate de tema tezei de doctorat și s-au finalizat cu o metodă/ tehnică/ 

instrument de management prin comportament organizațional pentru performanță economică 

cărora le corespunde un model integrat de reprezentare, construit pe baza elementelor 

fundamentale/ relevante pentru corelația comportament organizațional- performanță 

economică. Privit din perspectivă sistemică și mangerială, modelul menționat cuprinde: 

modelul conceptual - analiza corelației dintre comportamentul organizațional și performanța 

economică; modelul logic / organizațional - tehnica de aplicare a metodei de management 

prin comportamentul organizațional pentru performanța economică; modelul fizic - soluția 

pentru implementarea metodei de management prin comportament organizațional pentru 

performanță economică definită de instrumentul specific, realizat prin adaptarea, organizarea 

și integrarea unui scorecard dedicat și a unei succesiuni de instrumente complexe de 

management. Din punct de vedere al științei managementului, metoda/ tehnica/ instrumentul 

de management prin comportament organizațional pentru performanță economică, 

completează categoria metodelor generale de management, întrucât se aplică în cadrul 

oricărei organizații economice, indiferent de complexitatea sa, de domeniul său de activitate 

și de situația sa financiară/ operațională/ comercială.  
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