
REZUMAT 
 

Prezenta teză de doctorat contribuie la extinderea cunoștințelor actuale din domeniul 

modularizării produselor, având la bază studiul afacerilor sustenabile în contextul riscurilor 

globalizării. Bazat pe studiul extensiv al literaturii științifice, studiul evidențiază în prima parte 

importanța modularizării produselor pentru dezvoltarea și îmbunătățirea companiilor, prin 

sublinierea motivelor pentru care o companie implementează modularizarea produselor, 

precum și oportunitățile și riscurile ce pot rezulta din acest proces. A doua parte investighează 

opțiunile de îmbunătățire a afacerii în domeniul managementului riscului, sustenabilitate, 

managementul proceselor și modularizarea produselor în legătură cu obiectivele afacerii 

sustenabile. Metodologia cercetării cuprinde metoda de evaluare a proceselor SPICE, o 

combinație de chestionare scrise și interviuri detaliate, utilizate pentru definirea 

corespunzătoare a modularizarii produselor și pentru identificarea factorilor de succes pentru 

implementarea cu succes a modularizării produselor. Mai mult, o analiză a modularizării 

produselor din perspectiva utilizării procesului cu privire la îmbunătățirea calității produselor, 

reducerii costurilor și extinderea avantajului competitiv cu scopul de a mări nivelul de 

cunoaștere astfel încât să se asigure îmbunătățirea afacerii sustenabile pe termen lung. 

Principalele contribuții științifice ale acestei teze de doctorat se concentrează pe definirea 

modularizării produselor drept instrument pentru îmbunătățirea calității produsului și 

minimizarea costurilor, acestea reprezentând un factor de succes pentru implementarea 

modularizării produselor – astfel, prezenta lucrare poate fi folosită drept un ghid de bune 

practici.  
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