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Rezumat 

 

Modelarea proceselor de afaceri este unul dintre subiectele de cercetare clasice cu privire la 

analiza și măsurarea performanței proceselor și subproceselor unei companii sau a unei instituții.  

Subiectul econometric de măsurare a diferențelor salariale pe sexe utilizează metoda Oaxaca-

Blinder (metodă folosită inițial pentru măsurarea diferențelor salariale pe motiv rasial în Statele Unite 

ale Americii). Studiul este corelat cu indicatori resurse umane importanți precum satisfacția 

angajatului la locul de muncă și indicatorul de atractivitate al companiei/instituției respective pentru 

potențialii viitori angajați. Rezultatele exacte ale acestui studiu au deci un impact pozitiv dublu asupra 

performanței unei organizații.  

Auditul analitic al forței de muncă îmbină metodele clasice ale auditului financiar prin crearea 

de valoare adaugată în urma concluziilor care reies în aceste rapoarte finale de audit. Studiul de 

cercetare este astfel înclinat în a găsi legăturile potrivite între subprocesele și procesele care au trecut 

investigația unui audit analitic încât să poată oferi un impact numeric până la un al patrulea nivel de 

corelație. Noutatea în cercetarea efectuată este tocmai originalitatea rezultatelor de corelații până la 

un nivel de dependența de ordin patru. 

Obiectivul principal al lucrării de doctorat este acela de a măsura creșterea performanței 

globale ale unei organizații corelând noi modele de studiu econometric, informatic și analitic și 

demonstrând o nouă axă de cercetare în domeniul modelării proceselor de afaceri.  

 Motivarea abordării studiului de cercetare a fost făcută în urma unui vast studiu al celor mai 

importante lucrări de specialitate în domeniul modelării proceselor de afaceri. Teza de doctorat este 

bazată pe o motivație puternică de a face o corelație reală între factorul uman, angajatul 

comaniei/instituției, cel mai important element, și procesele de afaceri ale organizației. Motivația a 

fost alimentată puternic și de faptul că această corelație și măsurare a unor indicatori importanți 

(gradul de satisfacție al angajatorului la locul de muncă, indicatorul de atractivitate al companiei) nu 

este până astăzi demonstrat ca fiind în directă corelație cu modelarea proceselor de afaceri, domeniu 

în care, în general, căutăm modalități de a optimiza fiecare proces și subproces corespunzător, doar 

dintr-un punct de vedere al optimizării ecuației clasice cost/resurse și nu din punctul de vedere al 

impactului angajatorului. 
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 Scopul cercetării doctorale este acela de a scoate în evidență noi axe de cercetare și de 

măsurare a modelării clasice ale proceselor de afaceri și de a pune în lumină corelația unor subiecte 

care până astăzi sunt analizate individual.  

În concluzie, aceste rezultate exacte obținute satisfac obiectivul de bază al studiului doctoral, 

acela de a demonstra numeric importanța echilibrului salarial pe sexe în cadrul companiilor și 

necesitatea de aplicare și de corelație a metodologiilor descrise mai sus. 

 Aplicabilitatea studiului doctoral este larg deschisă oricărui tip de organizație. Aceste 

rezultate pot fi aplicate în cadrul companiilor mici, mijlocii și mari, cât și în cadrul insituțiilor. Orice 

organizație poate considera studiul de cercetare util deoarece modelarea proceselor de afaceri și 

creșterea performanței globale este numeric demonstrată, corelând factorul uman cu cel al ecuațiilor 

de optimizare procese. 

 Potențialul interes al studiului de cercetare efectuat pentru companii/instituții este uriaș: orice 

organizație va fi interesată in viitor de echilibrul balanței sale salariale, de diminuarea diferențelor 

salariale bazate pe criteriu sexual precum și de corelarea medologiei auditului analitic al forței de 

muncă pentru o creștere globală a performanței sale. 
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