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ABSTRACT 

Această teză de doctorat examinează practicile de management și rețelele de învățare 

intercompanii în legătură cu chestiunile actuale ale digitalizării și managementului afacerilor 

sustenabile. Prima parte se axează pe dezvoltarea conceptului de management al afacerilor 

sustenabile și descrie starea actuală, precum și conceptele și practicile de management 

asociate. Această parte descrie de asemenea dezvoltarea digitalizării și descrie influența 

acesteia asupra lumii activităților de muncă de astăzi, precum și o prezentare inițială a 

oportunităților și a riscurilor pe care aceasta le comportă pentru activitățile de afaceri. 

Contribuțiile la cercetare sunt descrise în cea de-a doua parte și investighează întrebările 

referitoare la digitalizare și la efectele acesteia asupra organizațiilor, precum și cerințele 

rezultate. De asemenea, explorează mai multe chestiuni referitoare la practicile de 

management care au impact asupra aspectelor de sustenabilitate a întreprinderilor. O parte 

majoră din lucrarea de cercetare se axează pe investigarea mai multor rețele de învățare 

intercompanii și a conceptelor acestora. 

În funcție de obiectivul cercetării, sunt utilizate diferite metode de cercetare în cadrul 

lucrării de cercetare. Pe de o parte, a fost analizată starea actuală a literaturii de înaltă calitate, 

datele au fost colectate și analizate în diverse momente și au fost efectuate observații empirice 

și simulări aplicative. Pe de altă parte, au fost utilizate sondaje  desfășurate online și interviuri 

cu experții, care au fost apoi analizate și evaluate cu ajutorul tehnicilor cantitative, descriptive 

și calitative. Rezultatelor diverselor arii de cercetare sunt combinate în dezvoltarea unui nou 

model pentru rețelele de învățare intercompanii. 

Principala contribuție la cercetare a acestei teze de doctorat constă în investigarea 

diverselor întrebări relevante pentru afaceri, care se referă la sustenabilitate și digitalizare, 

precum și la rețelele de învățare intercompanii, cu axarea pe temele eficienței energetice și ale 

sistemelor de management energetic. Rezultatele acestor părți de cercetare sunt fuzionate într-

un alt concept dezvoltat pentru rețelele de învățare intercompanii, ceea ce reprezintă o 

contribuție promițătoare pentru implementarea abordărilor sustenabile în afaceri și un punct 

de plecare pentru cercetările viitoare. 

  



CUVINTE CHEIE: Afaceri sustenabile, digitalizare, concepte de management 

sustenabil, practici de management sustenabil, rețele de învățare intercompanii, sisteme de 

management. 
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Date personale 

Prenume, nume de familie: Hell, Christian Richard 
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Data/locul nașterii:  13.04.1966 / Anaheim 
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Studii și educație 

Octombrie 2016 - Academia de Studii Economice din București, București 

prezent Doctorat în economie/administrarea afacerilor  

2011 - 2015 Universitatea HAW de Științe Aplicate, Hamburg, Germania 

 Curs: Energii regenerabile  

 Studii extra-profesionale, Absolvire: Masterat în științe (nota tezei de disertație 1,0) 

2011 - 2015 Universitatea de Științe Aplicate, Rosenheim, Germania 

 Curs: Administrarea afacerilor și inginerie 

 Absolvire: Diplomă în administrarea afacerilor și inginerie (nota tezei 1,0) 

1984 – 1988 Educație dublă, F. Gottinger KG, München, Germania 

 Curs: Protetică și articole ortopedice 

 Absolvire: Protetician și ortoped certificat (nota examenelor finale: 1,0) 

 

Alte studii 

 Auditor/auditor șef pe sisteme de management al calității IRCA, CQI (AFNOR, GUTcert) 

 Auditor pentru sisteme de management energetic (GUTcert) 

 Persoană responsabilă în materie de energie (GUTcert) 

 EMAS easy (TM) / Ecomapare (WUQM) 

 Inginer specializat în securitatea în muncă (Educație și management în controlul calității) 

 Management de proiect (Nürnberger Akademie für Absatzwirtschaft) 

 Program de dezvoltare a leadershipului (Centrul pentru Leadership Creativ) 
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Februarie 2018 - BAD GmbH, Bonn 

prezent Șeful Regiunii Inferioare Bavaria 

 Supravegherea activităţilor regionale în domeniile medicinii muncii și ale sănătății și 

securității în muncă 

 Dezvoltarea afacerilor strategice 

 Coordonarea personalului 

 Responsabilitate asupra profiturilor și pierderilor 

 

2010 - 2018 HellConsult, Bayreuth 

 Liber-profesionist: fondator și proprietar 

 Servicii în domeniile managementului intermediar, managementul afacerilor strategice, 

dezvoltarea afacerilor, managementul de produs, designul produselor, cercetare și 

dezvoltare 

 Consultanță și instruire în energie și eficiență energetică 

 Consultanță și instruire în sănătatea și securitatea în muncă 

 

2008 - 2009 medi GmbH & Co. Kg, Bayreuth 

 Șeful global al unității de afaceri 

 Dezvoltarea și supravegherea strategică a afacerilor și coordonarea personalului în ariile 

de vânzări, marketing, managementul conturilor cheie, managementul de produs, 

dezvoltarea afacerilor, serviciul de asistență clienți 

 Responsabilitate asupra profiturilor și pierderilor  

 Negocierea și semnarea contractelor cu partenerii majori de cooperare din lanțul de 

aprovizionare 

 

2000 - 2007 Otto Bock HealthCare GmbH & Co. KG, Duderstadt 

 Șeful diviziei de management al produselor internaționale  

 Dezvoltarea afacerilor strategice 

 Coordonarea personalului și a echipelor interdisciplinare. 

 Coordonarea diviziei naționale și internaționale de marketing  

 Gestionarea portofoliilor specifice piețelor și clienților 

 Responsabilitate în afaceri pentru 4 arii de produs 

 

2001 - 2008 Universitatea Georg August, Göttingen 

 Lector la Catedra de Medicină Umană (activitate extra-profesională) 
 Informatică medicală: Servicii medicale digitalizate 

 

1997 - 1999 Otto Bock HealthCare GmbH & Co. KG, Duderstadt 

 Manager New Media  

 Designul conceptual și structurarea paginii web a companiei, a magazinului online, a 

catalogului CD 

 Coordonarea personalului  

 Managementul partenerilor externi de implementare 

  

1995 - 2000 Otto Bock HealthCare GmbH & Co. KG, Duderstadt 

 Manager produse internaționale 

 Managementul portofoliilor și al produselor pentru 3 linii de produse 

 Managementul marketingului 

 Controlul pentru liniile de produse 

 

1988 - 1989 Prinz-Heinrich-Kaserne, Lenggries 

 Stagiu militar 


