
Rezumat 

În cadrul cercetării doctorale încununate prin teza de doctorat „schimbarea în companiile 

multinaționale prin implementarea culturii organizaționale” au fost abordate teme care analizează 

calitativ și cantitativ noțiunile de management, managementul culturii organizaționale și 

managementul schimbării, precum și percepția respondenților în procesul de schimbare a culturii 

organizaționale. Teza aduce în prim plan cercetări la zi, precum și soluții generale, de aplicare a 

schimbării în cadrul companiilor multinaționale. Un alt scop al tezei este reprezentat de 

identificarea opiniilor şi atitudinilor persoanelor angajate referitoare la diferite aspecte 

organizaţionale. Scopul final al acestei cercetări este nu doar să ofere soluții de schimbare și 

implementare a culturii organizaționale, dar să și pună în valoare beneficiile economice și sociale 

rezultate pentru mediul organizațional din cadrul companiilor multinaționale. Pentru a rezuma într-

o idee, putem spune că în prezent mediul extern poate fi definit ca fiind rapid și schimbător, astfel 

analiza urmărește posibilitatea de a trasa conexiunile necesare care vor produce o optimizare a 

procesului de management ce va conduce spre o performanță cât mai ridicată pe plan național. 
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