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REZUMAT 

 

Dezvoltarea unor procese de afaceri sustenabile într-un mediu în continuă schimbare 

reprezintă o problemă actuală, de o importanță deosebită atât pentru mediul academic, cât și 

pentru mediul de afaceri. Elaborată în urma unui proces de recenzare a literaturii științifice 

extrem de cuprinzător și a derulării unor cercetări de teren și birou complexe, teza pune în 

evidență perspectivele actuale și a tendințelor viitoare legate de procesele de afaceri durabile în 

companiile globale. 

Contribuția inovativă a tezei în domeniul cercetării constă în dezvoltarea unui model 

complex de îmbunătățire a proceselor de afaceri în companiile globale, ca principal rezultat al 

unei cercetări axate pe dezvăluirea perspectivelor asupra structurii și dificultăților legate de 

dezvoltarea durabilă a proceselor de afaceri, având în vedere scopul final de a genera un sistem 

de sprijinire a directorilor în consolidarea modelelor lor de afaceri. Rezultatele cercetării pot 

reprezenta importante ghiduri de bune practici pentru asigurarea unui nivel ridicat de calitate a 

proceselor, îmbunătățirea transparenței și a comparabilității proceselor și activităților din cadrul 

companiei, reducerea complexității proceselor și a activităților, reducerea costurilor etc. 

Teza furnizează informații de o importanță deosebită pentru întreprinzători ce pot 

contribui nu numai la dezvoltarea unor procese de afaceri durabile, dar și la îmbunătățirea 

continuă a acestora. Teza poate reprezenta un ghid valoros pentru întreprinzători și manageri în 

procesul de luare a deciziilor pentru adoptarea unui model de afaceri durabil. În afară de 

impactul său practic puternic, teza aduce o contribuție importantă și în plan științific prin 

diversificarea literaturii științifice privind durabilitatea, în special prin abordarea acestui subiect 

prin prisma aspectelor legate de companiile globale. 

 

Cuvinte-cheie: sustenabilitate, procese de afaceri, companii globale, model de afaceri, 

managementul proceselor   
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