
CERCETĂRI PRIVIND PERFORMANŢA INOVARII ORGANIZAŢIONALE 

ÎN CONTEXTUL DIGITALIZĂRII ŞI AL ECONOMIEI CIRCULARE  

 

Prezenta teză de doctorat urmăreşte să aducă contribuții academice în domeniul 

managementului inovării, concentrându-se pe factorii culturali determinanți care sprijină 

performanța inovării. 

Principalele obiective vizează înțelegerea rolului dimensiunilor culturale naționale ce 

contribuie la performanța inovării atât la nivel național, cât și la nivel organizațional, acestea 

fiind atinse cu ajutorul unei abordări mixte de cercetare.  Studiile întreprinse se referă la rolul 

tehnologiilor digitale care sprijină performanța afacerilor. Acestea urmăresc de asemenea, 

evaluarea modalităților de sprijinire a organizațiilor pentru o economie circulară, pentru a crea 

oferte sustenabile. 

În acest sens, s-a dezvoltat un cadru de referinta managerial bazat pe cultura inovării, ca 

parte a unui model universal de inovare a afacerilor, respectând pe de o parte potențialul 

tehnologiilor digitale și, pe de altă parte, rezultatele economice, de mediu și sociale 

 

 

CUVINTE CHEIE: Managementul inovării, cultura inovării, factor determinant de 

inovare, performanța inovării, tehnologiile digitale care sprijină performanța inovării, economia 

circulară, inovarea modelului de afaceri 
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INTRODUCERE 

 

1  ELEMENTE FUNDAMENTALE TEORETICE PRIVIND 

PERFORMANȚA INOVĂRII ORGANIZAȚIONALE 

1.1  Performanța organizațională ca parte a abordării business excellence 

și managementul total al calitatii 

1.2  Definiții ale managementului inovării, performanței inovarii și a 

evaluării acesteia 

1.2.1  Aspecte generale ale inovării și definirea acestora  prin prisma performanței  

organizaționale 

1.2.2  Percepțiile inovării 

1.2.3  Condiții pentru managementul performant al inovarii  

1.2.4  Aspecte privind măsurarea performanței inovarii 

1.2.5  Identificarea factorilor determinanți privind performanța inovării 

1.3  Aspecte culturale ale performanței inovarii 

1.3.1  Cultura organizațională și influența acesteia ca factor determinant al performanței 

inovarii 

1.3.2  Cultura națională și influența acesteia ca factor determinant al performanței inovarii 

 

 



2  NOILE TENDINȚE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 

PERFORMANȚA INOVĂRII ÎN CONTEXTUL 

DIGITALIZĂRII 

2.1  Caracteristicile digitalizării și efectele acesteia asupra economiei 

2.1.1  Aspecte generale ale digitalizării și evoluțiile care influențează inovarea în afaceri 

2.1.2  Digitizarea ca mega- tendinţă  globală care afectează strategia organizației 

2.2  Importanța managementului inovarii în contextul tehnologiilor 

digitale 

2.2.1  Aspecte ale tehnologiilor digitale care contribuie la performanța inovării 

2.2.2  Gestionarea inovării digitale: considerații privind incertitudinile și posibilele abordări 

2.3  Tendințele privind digitalizarea în cadrul Uniunii Europene 

2.3.1  Considerații strategice privind digitalizarea în cadrul Uniunii Europene 

2.3.2  Adoptarea tehnologiilor digitale la nivel organizațional 

 

3  MODELE DE AFACERI ȘI INOVARE ÎN CONTEXTUL 

ECONOMIEI CIRCULARE 

 3.1  Economia circulară - un cadru conceptual  

3.1.1  Caracteristicile economiei circulare și importanța sa generală  

3.1.2  Descrierea principiilor economiei circulare și a elementelor conceptuale transpuse în 

acțiuni de afaceri  

3.2  Inovarea modelului de afaceri și relația sa cu economia circulară 

 3.2.1  Modele de afaceri circulare orientate spre economie  

3.2.2  Inovarea modelului de afaceri ca parte a schimbării organizaționale care implementează 

principiile economiei circulare 

 

4  STUDII PRIVIND CORELAȚIA DINTRE DIMENSIUNILE 

CULTURALE ȘI PERFORMANȚA INOVĂRII ÎN ȚĂRILE 

UNIUNII EUROPENE  

4.1  Studiu privind corelația dintre performanța inovării și produsul 

intern brut pentru țările Uniunii Europene 

 4.1.1  Cadrul contextual al cercetării 



4.1.2  Obiectivele și metodologia cercetării  

4.1.3  Rezultatele cercetărilor privind corelația dintre performanța inovării și produsul intern 

brut pentru țările Uniunii Europene  

4.2  Studiu privind performanța inovării în țările Uniunii Europene și 

relația cu dimensiunile culturale  

4.2.1  Contextul general al cercetării 

 4.2.2  Obiective, metodologia cercetării  

4.2.3  Rezultate privind relația dintre performanța inovarii și dimensiunile culturale în țările 

Uniunii Europene 

 

5 STUDII PRIVIND PERFORMANȚA INOVĂRII 

ORGANIZAȚIONALE IN RELATIE CU DIMENSIUNILE 

CULTURALE, LEADERSHIP ȘI PERSONAL 

 5.1  Analiza factorilor culturali determinanți care susțin performanța 

inovării la nivel organizațional  

5.1.1  Cadrul contextual al cercetării 

5.1.2  Obiectivele și metodologia cercetării  

5.1.3  Rezultatele cercetării privind factorii culturali determinanți si contribuția acestora la 

performanța inovării la nivel organizațional 

 5.1.4  Sugestii privind acțiunile support de leadership in afaceri in relatie cu factorii culturali 

determinanți în contextul performanței inovarii 

5.2  Studiu privind efectele leadership-ului asupra performanței în afaceri 

prin adoptarea tehnologiilor digitale ca parte a eforturilor de inovare  

5.2.1  Cadrul contextual al cercetării  

5.2.2  Obiectivele și metodologia cercetarii 

 5.2.3  Rezultatele cercetării privind efectele leadership-ului asupra performanței inovării în 

contextul transformării digitale 

 5.3  Studiu privind evaluarea digitală a angajaţilor, a implementării și 

impactului tehnologiilor digitale asupra performanței in afaceri  

5.3.1  Contextul evaluării și cercetării 

5.3.2  Obiectivele evaluarii si metodologia de cercetare  

5.3.3  Rezultate și concluzii  



6  DEZVOLTAREA UNUI MODEL DE INOVARE ÎN 

AFACERI ÎN STADIUL INCIPIENT AL PROCESULUI DE 

INOVARE ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI CIRCULARE 

 6.1  Studiu privind procesul de inovare organizațională in stadiul  incipient 

al evaluării ideii 

 6.1.1 Contextul cercetării 

 6.1.2 Obiectivele și metodologia de cercetare  

 6.1.3 Rezultatele și principalele constatări legate de studiul procesului de inovare 

organizațională in stadiul  incipient al evaluării ideii 

 6.2  Studiu exploratoriu privind stadiul incipient al procesului de inovare 

în contextul satisfacției clienților  

6.2.1  Cadrul contextual al cercetării  

6.2.2  Obiectivele și metodologia cercetării 

 6.2.3  Rezultate privind stadiul incipient al procesului de inovare în contextul satisfacției 

clienților  

6.3  Studiu privind modelele de afaceri în contextul performanței inovarii 

și al economiei circulare 

 6.3.1  Cadrul contextual al cercetării 

6.3.2  Obiectivele și metodologie de cercetare  

6.3.3  Rezultate referitoare la modelele de afaceri în contextul performanței inovarii și al 

economiei circulare  

6.4  Dezvoltarea unui model de inovare în afaceri bazat pe abordarea 

procesuală și pe un cadru cultural de inovare bazat pe ciclul PDCA  

6.4.1  Considerații privind dezvoltarea unui cadru managerial care să sprijine performanțele 

inovarii legate de factorii culturali  

6.4.2  Dezvoltarea cadrului cultural de inovare bazat pe ciclul PDCA  

6.4.3  Modelul de inovare in afaceri bazat pe cultura inovarii, în contextul adoptării 

tehnologiilor digitale și a principiilor economiei circulare  

6.4.4  Considerații privind efectele implementării modelului elaborat de inovare in afaceri în 

cadrul organizațiilor, limitări și sugestii de cercetare viitoare 
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Curriculum Vitae 

 

Personal Data 

Surname, Firstname/s: MURSWIECK, Raphaël Gert Denis 

Street: Hauptstr. 26 

Postcode/ Residence: 69245 Bammental / Germany 

Mobile: +49175-6400543 

E-Mail: raphael@murswieck.de 

Day/ Place of birth:  06.11.1978 / Heidelberg 

Marital: married 

Nationality: German 

 

 

Study and academic education 

09/2016 - 09/2019 The Bucharest University of Economic Studies (Romania) 

 Doctorate in Economics/ Business Administration 

 

09/2004 – 09/2006  Mining University: Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 

(France)  

French-German engineering studies: focus on production management and 

materials science at the french mining engineering university 

Degree: Diplôme d’Ingénieur / Master’s Degree 

 

03/2002 – 09/2006  University of Applied Science Mannheim (Germany) 

Studies in mechanical engineering, with focus on manufacturing technology 

Degree: Diplom-Ingenieur (FH) / equivalent to Bachelor's Degree 

 

09/2004 – 02/2005 University of Maryland (USA) 

Academic Research Assistant:  

• Planning, design, procurement and construction of a wind tunnel lid for a 

water wave pool of 14m length for the simulation of wind-generated 

capillary waves on behalf of the U.S. NAVY;  

• research in the field of hydrodynamics; target: Ship noise reduction 

 

04/2000 – 03/2002  University of Mannheim (Germany) 

Basic studies in Business Administration 

 



 

Working experience and internships 

Since 09/2018 Co-Founder HEYDELBERGER Medical  

and HEYDELBERGER Institut (Germany) 

• Research and Development of digital solutions along the processes of the value-

added chain for the medical industry  

(MedTech OEM, Dealer, Hospital, Medical Doctor, Patient) 

  

Since 09/2012  University of Applied Science Mannheim (Germany) 

• Lecturer for cross-cultural management (seminars) 

 

07/2014 – 08/2018 Operations and Business Development Manager at 

Oil Dynamics GmbH (formerly Canadian Advanced ESP Dtl.) (Germany)  

Manufacturer of Pumps and Monitoring Systems for the Oil and power industry 

Head of Operations and Business Development 

• Profit & HR responsibility for the European market. 

• Introducing and implementation of ISO 9001 / ISO 14001 incl. certification 

process 

• Product and service development (innovation management) 

• Business Development with sales and marketing responsibility  

 

07/2011 – 06/2014  International Sales Manager at VAG, Valves and Gate Group (GER) 

• Establishment of a completely new French subsidiary with 6 employees for the 

distribution of water valves; focus: infrastructure setup (local stock,...) and setup of 

marketing & sales activities together with the new team.  

• Setup of the thermal power plant market activities for VAG in China & Poland as 

strategic focus countries by leading the local sales teams; Increasing sales figures 

by annually ~20-30% through focus planning management 

 

05/2007 – 06/2011 Head of the Key Accounts in Asia, Europe & Americas within the division 

„Power Generation Machinery“ at Saarschmiede GmbH (GER) 

• Responsible for the marketing & sales activities including after sales field services 

of (very) heavy forgings (generator shafts and turbine shafts for thermal power 

plants). 

• Leading and management of sales engineers; in charge of big OEM customers; 

increasing sales by more than 60%; responsible for more than 100 mio. EUR in 

sales 

• Strong project involvement as trained SixSigma Black- and Master-BlackBelt; 

 

10/2006 – 04/2007  Consultant (medical market) at MLP Finance AG (GER) 

• MLP Corp. University: passed examination „Financial Consultant“ 

• Trainee period as consultant and analyst for ISO 9001 implementation at hospitals 

as possible additional business segment for MLP Corp. 



03/2006 – 09/2006  Master Thesis at Procter & Gamble Corp. (France) 

• Process optimization of production lines based on the SMED - Methodology; 

• Successful reduction of setup time of single production line by more than 60%. 

 

09/2004 – 02/2005  Academic Research Assistant at University of Maryland (USA): 

• Planning, design, procurement and construction of a wind tunnel lid for a water 

wave pool of 14m length for the simulation of wind-generated capillary waves on 

behalf of the U.S. NAVY;  

• research in the field of hydrodynamics; target: Ship noise reduction; 

 

03/2003 – 09/2003  Practical semester at Power Plant „Großkraftwerk Mannheim AG“ 

(Germany) 

Apprenticeship and work within the quality and repair departments: 

• Machining of metals and plastics; Quality assurance (eg. non-destructive material), 

testing on steam turbine parts, generators & pipes); welding and maintenance of 

fittings, valves, pumps and piping of the main boiler. 

 

 

Further knowledge 

Computer skills: MS Office (very good)  

INFOR (Basic knowledge) 

 SAP (Basic knowledge) 

 

Languages: German  (Native speaker) 

 French  (Native speaker) 

 English (good) 

 

Specific Knowledge: Master BlackBelt SixSigma (since 2011) 

 Competencies in the introduction and certification of ISO 9001 and ISO 14001 

Competencies in deploying emerging digital technologies such as Blockchain, AI  

and Data Management 

Competencies in energy management in the field of pump and valve technology 


