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REZUMAT 
 

 

Teza de abilitare cu titlul “Influențe și interacțiuni ale auditului resurselor umane 

asupra proceselor de imbunătățire a performanțelor manageriale din cadrul organizațiilor 

din România”,  își propune să evidențieze un ansamblu de legături și interacțiuni între 

componentele mediului organizațional complex, în strânsă relație cu dezvoltarea auditului de 

resurse umane ca domeniu de cercetare științifică și aplicativă prin identificarea unor noi 

modalități, mai eficiente și competitive de conducere și administrare a resurselor umane, 

în vederea obținerii de către companii a avantajului competitiv.  

Teza include o prezentare succintă a evoluției carierei academice, științifice si 

profesionale ale autorului, direcțiile viitoare de dezvoltare a carierei academice în contextul 

realizarilor științifice semnificative si de actualitate in domeniul Managementului 

organizațiilor,  Managementului Resurselor Umane și implicit ale Auditului Resurselor Umane, 

respectiv o scurtă prezentare a capacității individuale a autorului in domeniul didactic, de 

cercetare și academic. 

Pentru evidențierea acestora, s-a pornit de la principalele realizări științifice rezultate 

din activitatea desfășurată după obținerea titlului științific de doctor în economie.  De 

asemenea, ca parte componentă a tezei, a fost realizat și un plan de dezvoltare în carieră, bazat 

pe realizările științifice, didactice și administrative până în prezent.  

 

Prima parte a prezentei teze de abilitare prezinta principalele rezultate științifice 

originale obținute de către candidat în cercetarea științifică după susținerea tezei de doctorat 

cu titlul „Auditul Resurselor Umane”, în octombrie 2008, perioadă în care acesta a elaborat 

în calitate de unic autor și co-autor carți de specialitate publicate in edituri naționale, articole în 

reviste naționale sau internaționale indexate Clarivate Web of Science cu factor de impact și 

AIS > 0,  articole științifice în reviste indexate în baze de date internaționale și naționale precum 

și participări la simpozioane și comunicări științifice la conferințe internaționale și naționale.  

 

Rezultatele cercetării care au contribuit la elaborarea prezentei teze de abilitare au fost 

orientate către trei direcții principale: 

 

 - dezvoltarea resurselor umane și amplificarea performanțelor organizaționale 

- cercetări privind  importanța și influențele auditului de resurse umane asupra 

creșterii eficienței și eficacității organizațiilor 

- contribuții propii privind elaborarea unui ghid de raportare și desfășurare  a 

auditului de resurse umane pentru creșterea competitivității organizațiilor din România. 
 

In sprijinul celor mai sus expuse, am realizat un demers științific cu caracter aplicativ, 

subliniind complexitatea proceselor economico-sociale actuale care determină creșterea 

importanței și rolului auditului resurselor umane pe plan mondial, până la profesionalizarea și 

instituționalizarea acestui gen de consultanță in domeniul managementului resurselor umane. 

De asemenea, problematica abordată și supusă atenției este cu atât mai actuală, justificativă și 

de o importanță aparte, cu cât demersurile în acest domeniu, în țara noastră, se află încă într-o 

fază incipientă. 

Necesitatea consultării punctelor de vedere proprii, a găsirii de soluții în cazuri 

particulare sau generale și în mare parte formularea unor opinii personale față de problemele 

complexe ridicate de acest domeniu, sunt o continuare naturală a studiului aprofundat pe care 

l-am acordat dupa obținerea titlului de doctor in economie, specializarea Management, cu  

tema lucrării de doctorat „Auditul resurselor umane”, materializate în preocupările mele 



continue de dezvoltare profesională prin publicarea rezultatelor cercetărilor in numeroase 

articole, carți sau capitole in manuale de specialitate, sustineri publice in cadrul conferințelor 

nationale sau internaționale, etc.  

Plecând de la cele mai sus menționate, am conceput această teză de abilitare cu scopul 

de a identifica și descrie premisele de conceptualizare și importanță ale auditului de resurse 

umane in contextul globalizării companiilor, a concurenței acerbe manifestate între acestea pe 

piață, aducând  în același timp în discuție și alte aspecte rezultate ca urmare a cercetărilor mele 

de-a lungul anilor, ca și particularizări  care prezintă situații specifice, pentru a determina 

legături și influențe ale modului de acțiune și ajutor pe care îl poate aduce elaborarea și 

implementarea unui audit de resurse umane asupra perfecționării proceselor de management 

din cadrul oricărei organizații.  Prin urmare teza este structurată pe trei capitole, după cum 

urmează: 

 

1. In primul capitol intitulat Dezvoltarea resurselor umane și amplificarea 

performanțelor organizaționale, am avut preocupări legate de:  

• modul de obținere a avantajului competitiv, in special la nivelul firmelor mici si 

mijlocii; 

• competitivitatea IMM-urilor;  

• modul in care dezvoltarea resurselor umane influențează in mod pozitiv performanțele 

oricărei organizații, 

• metode și tehnici de dezvoltare a resurselor umane, 

• performanta organizațională în firmele de IT, dezvoltarea capabilităților entităților non-

profit si asigurarea sustenabilității acestora;  

• analiza si amplificarea capabilităților firmelor din diverse industrii. 

 

2. În al doilea capitol intitulat Cercetări privind  importanța și influențele auditului 

de resurse umane asupra creșterii eficienței și eficacității organizațiilor  am sintetizat și 

analizat o serie de elemente fundamentale privind clarificarea conceptului, necesitatea, 

dezvoltarea și integrarea auditului resurselor umane ca parte integrantă a auditului de 

management, precum și influențele benefice ale acestuia asupra perfectionării procesului de 

management din cadrul oricărei organizații.      

Acest al doilea capitol, reușește să arate în mod convingător modul în care auditul 

resurselor umane optimizează procesele de management din cadrul organizațiilor, într-o 

accepțiune mult mai largă, aceea a interfaței om-organizație, ceea ce determină  și abordarea 

unitară  a auditului resurselor umane – parte integrantă a auditului de management. Ca 

domeniu de specializare al auditului resurselor umane,  determinat obiectiv de tendințele 

socio- economice  contemporane, managementul organizațional include totalitatea politicilor 

structurale și  organizaționale, ceea ce provoacă companiile să-și reconsidere multe din 

modalitățile actuale de proiectare și de dezvoltare organizațională apelând din ce in ce mai mult 

la sprijinul acordat in această direcție de auditul resurselor umane ca instrument indispensabil 

în corecția aspectelor legate de politicile  și procedurile de management în general și de 

politicile de resurse umane în special, pentru asigurarea avantajului competitiv pe piață. 

Anticipând că lucrarea va stimula o reflecție profundă asupra modului de a percepe și aplica 

auditul resurselor umane  ca știință și profesie, va incita la schimbul de idei și opinii, va invita 

la inovare și schimbare, dar și la interes și acțiune, considerăm că prezentul demers științific 

constituie o  bază și o premisă deosebit de importantă pentru cercetări ulterioare, menite să 

contribuie la examinarea și dezvoltarea continuă a domeniului analizat. Am continuat această 

primă parte a  prezentei lucrări cu  procesul de cercetare privind modul de conducere si 

desfășurare al auditului de resurse umane. In acest sens preocupările mele au pornit de la  

studiile și cercetările specialiștilor internaționali în domeniu, pentru ca in acest fel sa-mi  pot  



formula și exprima propriile constatări și concluzii cu privire la domeniul de studiu analizat, 

materializate in publicarea mai multor articole de specialitate în reviste naționale sau 

internaționale, dezbateri publice in cadrul unor conferințe de specialitate, precum și în cărti sau 

capitole din cărți de specialitate. In fapt, cercetările efectuate au vizat  aspecte cu caracter 

teoretic și aplicativ, puncte de vedere proprii  privind managementul programului de audit și 

modul lui de abordare, principalele riscuri ce pot apărea în derularea auditului și modalițățile 

cele mai eficiente de eliminare sau reducere semnificativă a acestora, alegerea materialului 

probant pentru susținerea constatărilor din rapoartele de audit, precum și identificarea celor 

mai bune practici privind identificarea sistemului referențial aplicabil activităților auditate                                                                                                                                          

            

  3. In al treilea  capitol al lucrării am utilizat rezultatele cercetărilor mele în domeniul 

auditului resurselor umane cu scopul de a crea un ghid integrat de audit, cu norme și standarde 

de raportare a probelor de audit culese,  aplicabile  organizațiilor din România. Pornind de 

la studiul literaturii internaționale de specialitate și  în baza analizei diverselor cercetări  

publicate de specialiști de talie mondială în acest domeniu, având în vedere ccaracteristicile 

specifice, filosofia și cultura organizațională a organizațiilor din România, opinia personală a 

autorului prezentei lucrări, supusă spre lectură și analiză specialiștilor in auditul resurselor 

umane din țara noastră, este sintetizată și prezentată sub forma unui GHID DE  RAPORTARE 

ȘI DESFĂȘURARE  A AUDITULUI DE RESURSE UMANE, ghid ale cărui elemente au 

fost  selectate și prezentate astfel încât orice auditor, indiferent de stadiul în care se află 

(începător, mediu sau avansat în profesie) să poată sa-și desfășoare cu succes procesul de 

auditare al resurselor umane în cadrul oricărei organizații, indiferent de marimea sau 

specificul ei de activitate.         
            

            

           

 Partea a doua a lucrării prezintă evoluția carierei academice, științifice si profesionale, 

urmarindu-se trei elemente majore: activitatea didactică, activitatea de cercetare științifică și 

activitatea administrativă,          

            

           

 Partea a treia a tezei de abilitare reliefeaza direcțiile viitoare de dezvoltare a carierei 

academice, în contextual global al realizarilor științifice semnificative si de actualitate din 

domeniul de specializare „Management”, urmarind aceleași trei direcții majore prezentate în 

partea a doua a lucrării.         

            

 Partea a patra a prezentei teze de abilitare se referă la capacitatea individuală a 

candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a organiza și gestiona activități didactice, 

de explicare și facilitare a învățării și cercetării.      

            

            

            

  Rezultatele cercetărilor prezentate în teza de abilitare Influențe și interacțiuni 

ale auditului resurselor umane asupra proceselor de imbunătățire a performanțelor 

manageriale din cadrul organizațiilor din România, au fost publicate în cărți și manuale de 

specialitate,  reviste interne sau internaționale, indexate ISI Web of Science cu AIS >  0,  sau 

indexate în baze de date internaționale recunoscute.  


