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REZUMAT 

Integrat în contextul economiei globale cu accent pe inovare, prezenta teză de doctorat 

contribuie la îmbogățirea cunoștințelor științifice în procesul de luare a deciziilor în afaceri și 

al implementării strategiei organizaționale. În prima parte este analizat cadrul teoretic și 

contextul cercetării. Pe baza studierii literatura de specialitate, sunt dezvoltate aspecte relevante 

ale procesului de luare a deciziilor în afaceri, ale implementării strategiei organizaționale și cele 

ale domeniului inovării. În a doua parte, accentul se pune pe cercetarea empirică privind 

globalizarea și inovarea, precum și pe factorii implementării cu success a strategiilor 

organizaționale. Mai mult, se dezvoltă un model cantitativ de luare a deciziilor în afaceri pentru 

a înțelege modul în care se iau deciziile în aplicarea strategiei organizaționale și modul în care 

aceste decizii și alți parametri de implementare influențează rezultatele implementării 

strategiilor organizaționale. 

Rezultatele cercetării se bazează pe studierea literaturii de specialitate, colectarea de date 

cu ajutorul anchetelor online efectuate, analiza statistică a datelor empirice primare și 

secundare, modelarea matematică și analiza procesului luării deciziilor și metoda de analiză a 

senzivității. În plus, se realizează o analiză comparativă, pentru verificarea rezultatelor obținute 

teoretic cu ajutorul rezultatelor unei cercetări empirice, pe exemplul companiilor mici și 

mijlocii din Germania. 

Contribuțiile principale ale acestei teze de doctorat se axează pe îmbunătățirea 

implementării strategiei organizaționale în contextul unei economii globale, bazate pe inovare, 

îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor în afaceri și pe îmbunătățirea capacității de ținere 

sub control a factorilor care permit implementarea cu succes a strategiilor organizaționale. 

Modelul dezvoltat și constatările noastre oferă informații cu relevanță practică pentru cei 

responsabili de strategii și de implementarea acestora, contribuind la îmbunătățirea 

implementării strategiilor organizaționale. 
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