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C) SINTEZA LUCRĂRII 

Toți oamenii sunt persoane cu puncte forte și slăbiciuni, interese speciale și propria personalitate 

caracteristică. În general, o afacere este desfășurată de una sau mai multe persoane, care sunt 

specializate pe anumite posturi și incluse în departamentele dedicate cum ar fi finanțe, achiziții, 

producție sau dezvoltare. Pentru a alinia acțiunile și sarcinile acestora, o singură persoană, un grup 

de oameni și mai ales organizațiile întregi au nevoie de o viziune și de un obiectiv general, care 

trebuie urmărit. 
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Resursele (umane sau financiare) sunt investite în mod corespunzător, iar structura 

organizațională este influențată de acestea. Obiectivele respective pot fi urmărite periodic până la 

atingerea termenului dorit, ceea ce asigură transparență pentru management și stakeholderi. 

Întrucât strategia de afaceri are un impact asupra tuturor componentelor și stakeholderilor unei 

întreprinderi pentru o perioadă lungă de timp, există multe abordări și practice foarte diferite.  

În prima parte a cercetării am analizat literatura de specialitate pentru a identifica abordări 

relevante privind strategiile de afaceri, precum și principiile agilității, managementul cunoașterii și 

aspectele legate de sustenabilitate. În a doua parte a cercetării de doctorat, aceste subiecte sunt 

investigate pe baza seturilor de date disponibile. 

Rezultatul cercetării din literatura de specialitate arată că aspectele agile sunt foarte bine 

examinate în producție sau dezvoltare, însă aplicarea în strategiile de afaceri și mai ales în sectorul 

auto nu a fost încă analizată în detaliu. De asemenea, sustenabilitatea a fost examinată în prima 

parte a acestei cercetări, care concluzioneză abordarea minimalistă a acestui aspect în mediul de 

afaceri specific. Stabilirea obiectivelor și managementul pe bază de obiective au condus la 

concluzia că efectele și corelațiile obiectivelor detaliate nu au fost încă examinate, cel puțin nu în 

sectorul auto.  

Obiectivul principal cercetării este de a analiza strategiile de afaceri cu accent pe sectorul 

automobilelor și pe modele de afaceri agile, precum și extinderea acestei flexibilități prin abordări 

bazate pe ajustare permanentă la obiective și la mediul extern, așa care sunt utilizate în prezent în 

cadrul companiilor bazate pe rețele. 
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