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 „Înţelepciunea vieţii e simplă:  

fă ca, pe unde ai trecut tu, să fie mai bine decât înainte.” 

Nicolae Iorga 

 

 

Domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi a managementului acestora a devenit în 

ultimii ani de mare interes datorită importanţei acestui sector în toate economiile lumii. 

IMM – urile fac obiectul politicilor guvernamentale în numeroase ţări din Uniunea 

Europeană şi din întreaga lume. Putem afirma că se recunoaşte importanţa lor covârşitoare 

în societatea contemporană, mai ales pe tărâm economic şi politic. Acest motiv este un bun 

argument privind necesitatea studierii IMM – urilor. Un alt argument îl constituie tendinţa 

actuală de a se renunţa la întreprinderile de dimensiuni mari în favoarea fragmentării 

acestora în unități mici, apropiate de modelul întreprinderilor mici și mijlocii. Apariția 

acțiunilor de separare a activităților de bază de cele auxiliare și transferarea acestora din 

urmă unor firme specializate impune necesitatea studierii IMM-urilor din punctul de 

vedere al activității de management (general, strategic, al proiectelor). 

În economia europeană afacerile mici și mijlocii reprezintă 99% din totalul 

întreprinderilor și dețin peste 54% din locurile de muncă. În România există un număr 

relativ mic de IMM-uri, aproximativ 23 de întreprinderi la 1000 de locuitori, media 

Uniunii Europene fiind de 64. Pornind de la ideea conform căreia în ţara noastră în viitor 

se va observa o tendinţă de creştere a numărului IMM – urilor raportată la numărul de 

locuitori către media întâlnită la nivel european considerăm că sunt necesare studii ale 

managementului întreprinderilor mici și mijlocii, a politicilor și strategiilor de dezvoltare 

ale acestora, dar şi a managementului proiectelor, ca urmare a integrării europene. 

Majoritatea lucrărilor existente în literatură sau rezultate în urma unor cercetări doctorale 

au la bază studii realizate pe afacerile mici şi mijlocii din România înaintea integrării în 

Uniunea Europeană, conforme tendinţelor de evoluţie a acestora din acea perioadă.  

Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este un element prioritar 

vizat de economia românească în contextul aderării la Uniunea Europeană. De aceea, orice 

studiu care are ca temă acest subiect şi care încearcă să găsească soluţii manageriale viabile 

pentru dezvoltarea în continuare a acestui sector de activitate are o importanţă hotărâtoare. 

Aspectele pe care le nuanţează managementul IMM-urilor sunt diverse, fiind multiple 
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faţete care particularizează exercitarea actului managerial în cazul unei afaceri mici sau 

mijlocii faţă de alte tipuri de management organizaţional. 

În mod particular, se poate observa faptul că majoritatea planurilor manageriale şi 

încercarea de obţinere a unor linii de finanţare se bazează pe elaborarea unor proiecte 

viabile şi pe coordonarea activităţilor în conformitate cu cerinţele specifice 

managementului de proiect. Din acest motiv, este importantă elaborarea unor instrumente 

adecvate care să popularizeze aceste metode şi, mai mult decât atât, care să particularizeze 

metodele şi tehnicile de întocmire şi coordonare a proiectelor la specificul activităţilor 

IMM - urilor din România. Este esenţială cunoaşterea metodelor de elaborare a unor 

proiecte, cât şi a modalităţile de gestionare şi coordonare a resurselor din cadrul acestor 

proiecte, pentru respectarea indicatorilor impuşi de calitate, timp şi livrare de valoare. 

Tema propusă spre cercetare, ”Managementul performant al proiectelor – soluţie 

esenţială în gestionarea optimă a activităţii din întreprinderile mici şi mijlocii”, se 

regăsește în domeniul managementului aplicat întreprinderilor mici și mijlocii. Metodele și 

tehnicile manageriale din domeniul managementului proiectelor sunt instrumente ale 

managementului fundamentat științific, promovate în organizații pentru eficientizarea 

activității și gestionarea optimă a proiectelor propuse și implementate de către acestea. Se 

observă o creștere a preocupărilor specialiştilor pentru acest domeniu atât la nivel național, 

cât mai ales mondial. Preocupările trebuie însă intensificate ca urmare a procesului de 

globalizare și de integrare a României în spațiul european. Mai mult, în contextul actualei 

crize economico-financiare globale, considerăm că acest „motor” alcătuit din IMM-uri este 

capabil să contribuie la relansarea economică a ţării. 

Necesitatea elaborării acestei teze rezultă în principal din următoarele aspecte, 

demne de luat în seamă de către management: 

1. Nu a fost determinat deocamdată gradul în care managerii IMM-urilor româneşti 

cunosc caracteristicile şi particularităţile managementului general şi pe cele ale 

managementului strategic. Ori, acest grad de cunoaştere este prima condiţie ce trebuie 

îndeplinită pentru o aplicare a managementului performant. 

2. Relația integrare europeană – flux de capital și forță de muncă – noi oportunități 

pe piață – creșterea concurenței, privită în contextul actualei crize economico-

financiare, are încă numeroase necunoscute. Privită în contextul managementului  prin 

proiecte, această relaţie naşte numeroase întrebări. Există un management al proiectelor 

în IMM-urile româneşti? Dacă da, atunci cum se desfăşoară? Spre ce direcţie se 

îndreaptă el? Va ieşi învingător sau învins din lupta cu criza? 
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3. Dinamica mediului de afaceri este într-o continuă creştere. Gradul în care 

managerii români doresc şi pot procura informaţiile despre schimbare este esenţial nu 

doar pentru competitivitatea organizaţiilor pe care le conduc, ci chiar şi pentru 

supravieţuirea acestora. La ora actuală, atât specialiştii, cât şi managerii, recunosc că 

lipsa de informare, dublată de teama de eşec, se numără printre cei mai mari duşmani 

ai IMM-urilor româneşti din sfera managementului. Nu s-a încercat însă o cuantificare 

a „forţelor” acestor duşmani, pentru a vedea mai întâi cu cine îşi măsoară forţele 

metodele şi tehnicile manageriale moderne şi pentru a stabili mai apoi care dintre 

acestea pot face faţă acestei înfruntări.  

Introducerea metodelor managementului de proiect la nivelul afacerilor mici şi 

mijlocii este o încercare noua şi temerară în contextul managerial românesc. Însă este 

esenţială deprinderea acestor metode şi tehnici pentru elaborarea şi coordonarea unor 

proiecte care să ducă la dezvoltarea durabilă a IMM-urilor din România. Managementul 

proiectelor, este un concept destul de nou în actul managerial românesc, cu atât mai mult în 

actul managerial exercitat la nivelul unor afaceri de talie mai mică. Trebuie menţionat 

faptul că acest tip de organizaţii de afaceri sunt cele care au cea mai mare nevoie de 

extinderea şi dezvoltarea durabilă a activităţii şi au nevoie de finanţări care să susţină acest 

fenomen. Antreprenoriatul reprezintă cheia de dezvoltare a economiei naţionale prin 

iniţiativele economice pe care le dezvoltă, prin inventivitatea de pătrundere şi menţinere pe 

piaţă, prin neobosita căutare de nişe noi care pot fi exploatate pentru creşterea veniturilor 

organizaţiei. Toate aceste acţiuni în care este implicat antreprenoriatul se concretizează în 

proiecte economice şi manageriale care trebuie coordonate şi implementate. Iată, astfel, 

legătura solidă cu conceptele managementului proiectelor şi cu metodele şi tehnicile 

utilizate de acesta. Din toate aceste aspecte derivă importanţa deosebită a temei propuse în 

cadrul acestei teze, iar rezultatele finale se pot constitui în informaţii şi metode extrem de 

utile, ce pot fi valorificate de mediul economic, în contextul nou, al economiei bazate pe 

cunoaştere şi inovare. Furnizarea unor elemente care să particularizeze modalităţile prin 

care managementul proiectelor poate fi utilizat la nivelul IMM-urilor şi a unor metode care 

să determine dezvoltarea acestui sector pe baza unor soluţii manageriale inovative 

conturează importanţa ştiinţifică a domeniului ales pentru unul dintre sectoarele de bază ale 

economiei româneşti. 

În ceea ce priveşte IMM – urile au fost identificate o serie de necesităţi: 

a. determinate de contextul actual al mediului extern al afacerilor: 

 susţinerea mai puternică a antreprenoriatului de către autorităţile locale; 
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 reducerea nesiguranţei legislative şi administrative; 

 creşterea încrederii întreprinzătorilor în finanţările nerambursabile sau parţial 

nerambursabile; 

 îmbunătăţirea diseminării informaţiilor privind accesarea de fonduri şi identificarea 

cerinţelor de finanţare în general 

b. privind strategiile implementate în cadrul organizaţiilor de dimensiuni reduse: 

 elemente specifice privind stabilirea strategiilor în domeniul IMM – urilor 

 constituirea de grupuri strategice astfel încât IMM – urile să reziste în cadrul 

competiţiei de pe piaţa unică; 

c. privind dezvoltarea proiectelor: 

 rolul şi locul managementului proiectelor în cadrul IMM – urilor; 

 creşterea abilităţilor legate de scrierea, depunerea şi coordonarea proiectelor; 

Teza are ca scop realizarea unei cercetări prin care se dorește conștientizarea 

importanţei IMM – urilor şi a performanţelor acestora în economia românească, precum şi 

a creşterii gradului de cunoaştere în domeniul managementului acestora, în contextul 

trecerii spre economia bazată pe cunoştinţe. Teza este structurată în cinci părţi, fiecare 

dintre acestea fiind în relaţie cu tipul de cercetare folosit. Astfel, informaţiile prezentate în 

prezenta lucrare sunt rezultatele a mai multe cercetări din surse secundare (cercetare 

bibliografică selectivă) şi surse primare, pe bază de chestionar.  

Cercetarea din surse secundare a fost realizată pentru a determina contextul actual 

al IMM – urilor, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi economic, dar şi pentru a 

evidenţia necesitatea studierii acestei teme. Alături de acestea, un alt rol al cercetării din 

surse secundare a fost acela de a demonstra că această temă nu a mai fost tratată înainte şi 

este un subiect de interes pentru management şi economie. Cercetarea din surse secundare 

este alcătuită de fapt din trei cercetări distincte. Astfel, prima a fost o cercetare 

bibliografică selectivă şi a avut ca susţinere în principal literatura de specialitate din 

domeniul IMM – urilor şi a managementului acestora din România. Rolul acesteia a fost de 

a evidenţia gradul de cunoaştere ştiinţifică precum şi necesitatea studierii acestui sector 

economic. Această primă cercetare reprezintă punctul de plecare al întregului demers al 

prezentei teze de doctorat. Cea de-a doua cercetare, tot din surse secundare, s-a realizat 

prin studiu şi analiză a diferitelor rapoarte, situaţii şi documente privind evoluţia şi 

performanţa economică a IMM – urilor, atât în România, cât şi la nivelul Uniunii Europene 

în ultimii ani cu rolul de a reliefa importanţa şi contribuţiile acestora în mediul economic şi 

social, pentru a susţine şi motiva demersurile a căror rezultate sunt prezentate în această 
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teză. Cea de-a treia cercetare din surse secundare a avut ca bază diferite rapoarte şi situaţii 

privind existenţa fondurilor nerambursabile, condiţiile şi modul de accesare ale acestora, 

precum şi rezultatele accesării în rândul IMM – urilor – de această dată la nivelul regiunii 

Centru. Scopul acesteia a fost acela de a scoate în evidenţă existenţa, la nivelul ţării 

noastre, a unor programe care vin să susţină şi sa ajute acest sector economic, precum şi a 

gradului de apelare la dezvoltarea prin proiecte a IMM – urilor beneficiare ale acestor programe. 

Cercetarea din surse primare s-a derulat pe două părţi. Cele două cercetări pe bază 

de chestionar au urmărit identificarea în IMM – uri a existenţei acţiunilor strategice, 

respectiv aplicarea acestor acţiuni prin dezvoltarea de proiecte. Prima cercetare din surse 

primare a încercat să identifice aplicarea managementului strategic, a politicilor şi 

strategiilor în IMM – uri, pentru a evidenţia realitatea privind gradul de cunoaştere şi 

utilizare a elementelor specifice managementului strategic, tendinţa de dezvoltare pe 

termen lung, de schimbare în organizaţii. Această primă cercetare a scos imediat în 

evidenţă necesitatea cercetării următoare, prin prisma faptului că existând strategii şi 

politici de dezvoltare, acestea se vor implementa apelând la proiecte, iar pentru atingerea 

unei eficienţe şi eficacităţi ridicate în firmă, trebuie apelat la un management performant al 

acestora. Cea de-a doua cercetare din surse primare a dorit să identifice gradul de 

cunoaştere al managementului proiectului în IMM – uri şi gradul de utilizare a diferitelor 

metode, tehnici şi instrumente specifice acestuia. Mai mult, această cercetare şi-a propus să 

determine şi situaţia accesării de fonduri europene şi a motivelor care au determinat 

personalul managerial din IMM – uri să acceseze sau nu aceste fonduri, pentru a putea 

evidenţia relaţia propusă prin titlul temei, şi anume gestionare optimă a activităţilor din 

IMM – uri ca urmare a utilizării managementului performant al proiectelor. 

În metodologia de cercetare, am apelat la metode şi tehnici de cercetare calitative şi 

cantitative, iar culegerea datelor a fost realizată prin studiu bibliografic, cercetare de teren 

şi prin discuţii cu managerii din IMM – uri. Paşii realizaţi în cercetarea pe bază de 

chestionar au fost: studierea literaturii de specialitate, realizarea propriu-zisă a 

chestionarelor, determinarea mărimii şi structurii eşantionului supus cercetării, verificarea 

gradului de înţelegere a chestionarului în rândul viitorilor potenţiali respondenţi, 

distribuirea şi colectarea chestionarelor, prelucrarea informaţiilor, analiza şi interpretarea 

informaţiilor, elaborarea concluziilor. Chestionarele au fost atribuite pe eşantioane 

corespunzătoare, predeterminate, pentru a obţine concluzii relevante, iar în procesul de 

analiză a acestora am utilizat programul SPSS, un soft util în procesarea informaţiilor.  
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Obiectivul general al tezei de doctorat îl constituie determinarea relaţiei de 

dependenţă dintre aplicabilitatea managementului proiectelor în IMM – uri şi generarea de 

performanţă în gestionarea optimă a tuturor activităţilor.  

Obiectivele specifice au fost structurate, astfel: 

În prima parte a acestei lucrări, „Stadiul actual al managementului IMM – urilor 

– particularităţi şi perspective în contextul economiei bazate pe cunoştinţe” se urmăresc 9 

obiective, şi anume:  

1. Identificarea antreprenoriatului ca element fundamental în stimularea performanţelor 

economiei; 

2. Determinarea relaţiilor prezente dintre economie şi antreprenoriat; 

3. Evidenţierea IMM – urilor ca pol de creştere economică şi sursă potenţială de 

dezvoltare durabilă; 

4. Identificarea perspectivelor privind evoluţia managementului IMM – urilor în contextul 

economiei şi managementului bazate pe cunoştinţe; 

5. Determinarea specificităţii funcţiilor managementului în cadrul IMM – urilor; 

6. Evidenţierea funcţiilor managementului bazat pe cunoştinţe ca fundament pentru 

creşterea performanţelor în IMM – uri; 

7. Determinarea rolului şi importanţei managementului strategic în gestionarea 

activităţilor şi în potenţarea performanţelor din cadrul IMM – urilor; 

8. Determinarea soluţiei manageriale moderne pentru valorificarea oportunităţilor şi 

atingerea obiectivelor IMM – urilor prin utilizarea managementului proiectelor; 

9. Identificarea gradului de interes din punctul de vedere al cercetărilor în domeniul IMM 

– urilor în ultimii ani în România. 

 

Partea a doua a lucrării, „Contextul actual al IMM – urilor” este axată pe şapte 

obiective, astfel:  

1. Determinarea stadiului actual al IMM – urilor în Uniunea Europeană; 

2. Identificarea strategiilor naţionale privind IMM – urile ca element cadru ce trebuie avut 

în vedere în stabilirea strategiilor organizaţionale; 

3. Identificarea evoluţiei IMM – urilor în România; 

4. Evidenţierea elementelor specifice managementului IMM – urilor în diverse contexte 

naţionale; 

5. Identificarea fondurilor nerambursabile pentru IMM – uri în România; 
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6. Identificarea situaţiei accesărilor de fonduri în zona „CENTRU” la nivelul IMM – 

urilor; 

7. Determinarea relaţiei cauzalitate – efect în utilizarea metodelor managementului de 

proiect ca element primordial în creşterea performanţelor organizaţiei. 

Partea a treia a lucrării, „Perspectiva strategică în IMM – uri, condiţia dezvoltării 

performanţei acestora prin proiecte. cercetare ştiinţifică selectivă privind politicile şi 

strategiile actuale dezvoltate în IMM – uri” este axată pe patru obiective, astfel:  

1. Determinarea influenţei mediului de afaceri ca element fundamental în identificarea 

oportunităţilor şi stabilirea strategiilor în cadrul IMM – urilor; 

2. Identificarea gradului de utilizare a metodelor şi tehnicilor de management strategic la 

nivelul IMM – urilor; 

3. Identificarea unui set de indicatori care să poată fi utilizaţi în evaluarea performanţelor 

din cadrul IMM – urilor; 

4. Promovarea managementului strategic în dezvoltarea IMM-urilor. 

 

Partea a patra a lucrării „Rolul şi importanţa managementului proiectului în 

creşterea performanţei IMM – urilor” este axată pe patru obiective: 

1. Identificarea nivelului de cunoaştere a noţiunilor de managementul proiectului la 

nivelul managerilor din IMM – uri; 

2. Determinarea gradului de utilitate a metodelor şi tehnicilor de managementul 

proiectului în IMM – uri; 

3. Identificarea relaţiei dintre performanţa în IMM – uri şi utilizarea metodelor şi 

tehnicilor specifice managementului de proiect; 

4. Identificarea efectelor pozitive ale utilizării managementului proiectului în 

managementul resurselor, proceselor şi funcţiunilor din cadrul întreprinderilor mici şi 

mijlocii.   

 

Lucrarea este constituită din 12 capitole, structurate în cinci părţi. Acestea au fost 

determinate plecând de la considerentul că pentru a studia IMM – urile, mai întâi trebuie 

identificat stadiul cunoaşterii acestora şi a mediului economic (partea a I-a), apoi este 

necesară evidenţierea contextului actual şi importanţa lor economică (partea a II-a) şi după 

aceea va putea fi abordat mai amplu acest sector economic (părţile a III-a, a IV-a şi a V-a).  

Partea a I-a „Stadiul actual al managementului IMM – urilor – particularităţi şi 

perspective în contextul economiei bazate pe cunoştinţe” este alcătuită din două capitole 
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şi prezintă noţiuni generale caracteristice antreprenoriatului, IMM – urilor şi 

managementului acestora în procesul trecerii la economia bazată pe cunoştinţe. Această 

parte prezintă, din punct de vedere teoretic, contextul actual al mediului economic şi al 

IMM – urilor. Rolul principal al acestei părţi, şi deci a capitolelor ce o alcătuiesc, este de a 

identifica gradul de cunoaştere ştiinţifică şi necesitatea studierii aprofundate a acestui 

sector al economiei. 

Capitolul 1 „.Considerente privind dezvoltarea antreprenoriatului şi a IMM – 

urilor în contextul economiei bazate pe cunoştinţe” oferă o viziune de ansamblu a 

antreprenoriatului şi a IMM – urilor, evidenţiind rolul şi importanţa acestora în dezvoltarea 

performantă a economiei actuale, dar şi a economiei viitorului, şi anume, cea bazată pe 

cunoştinţe. Acest capitol este rezultatul unei incursiuni în literatura de specialitate privind 

economia bazată pe cunoştinţe, antreprenoriatul şi IMM- urile, în vederea identificării unei 

relaţii de dependenţă a acestora, cu efecte în dezvoltarea durabilă a mediului economic, 

crearea de noi oportunităţi pentru afaceri şi creşterea performantă a economiei. Informaţiile 

prezentate mai evidenţiază şi locul şi rolul IMM – urilor în atingerea progresului economic 

prin prisma utilizării managementului performant al proiectului, relaţie neabordată până în 

prezent în literatura de specialitate actuală. Pentru a putea aborda tema tezei, este necesară 

identificarea, în primul rând, a contextului cunoaşterii mediului economic actual, ceea ce . 

este evidenţiat în cadrul acestui capitol. 

Capitolul 2 „Particularităţi ale managementului în IMM – uri – realităţi şi 

perspective” evidenţiază trăsăturile managementului care definesc caracteristicele acestuia 

în întreprinderile mici şi mijlocii. Acesta oferă o viziune amplă a specificităţii funcţiilor 

managementului în IMM – uri, a specificităţii noilor funcţii bazate pe trecerea la firma şi 

managementul bazată pe cunoştinţe, dar şi o serie de particularităţi ale managementului 

strategic şi ale managementului proiectului în IMM – uri. Subiectul central al tezei sunt 

IMM – urile, iar pentru a le studia temeinic, este necesară identificarea prealabilă a 

stadiului actual al cunoaşterii ştiinţifice privind managementul acestora. Plecând de la acest 

considerent a luat naştere acest al doilea capitol al tezei. 

Partea a II-a „Contextul actual al IMM – urilor” oferă o imagine a realităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii în diferite contexte naţionale şi în România, oportunităţile 

de dezvoltare a acestora şi perspectivele abordării managementului proiectelor în IMM – 

uri în ţara noastră. Datorită complexităţii contextului actual al acestui sector economic, 

această parte este alcătuită din 4 capitole a căror rol principal este acela de a evidenţia 

importanţa şi necesitatea studierii IMM – urilor şi a acţiunilor de urmat în vederea creşterii 
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şi dezvoltării performante a acestora. Această parte constituie puntea de legătură dintre 

partea teoretică şi tema tezei de doctorat.  

Capitolul 3 „Întreprinderile mici şi mijlocii în context internaţional” abordează 

problematica IMM – urilor şi a managementului acestora în diferite ţări ale lumii, insistând 

asupra informaţiilor referitoare la contextul acestor afaceri la nivel european. Prezintă o 

sinteză a numeroaselor informaţii identificate în urma cercetării bibliografice selective 

privind managementul şi caracteristicile IMM – urilor în diferite ţări ale lumii, precum şi a 

informaţiilor referitoare la evoluţia şi importanţa acestora la nivelul Uniunii Europene. 

Realizarea acestui capitol derivă din necesitatea evidenţierii importanţei IMM – urilor în 

economiile tuturor ţărilor, corelată cu gradul redus de studiu al acestora.  

Capitolul 4 „IMM – urile în România” oferă o imagine de ansamblu a 

întreprinderilor mici şi mijlocii din ţara noastră, atât ca evoluţie a acestora în ultimii ani, ca 

număr, persoane angajate, etc., cât şi ca performanţe economice ale acestora, prin prisma 

cifrei de afaceri şi a contribuţiei la dezvoltarea economiei. Acest capitol prezintă 

importanţa IMM – urilor în economia ţării noastre în vederea evidenţierii necesităţii 

studierii aprofundate a acestui sector.  

Capitolul 5 „Finanţări europene nerambursabile – oportunităţi ale dezvoltării de 

IMM – uri performante în România” face o incursiune în domeniul Programelor 

Operaţionale cu rolul de a evidenţia oportunităţile oferite IMM – urilor de mediul 

economic românesc. Acesta vine să susţină informaţiile prezentate în capitolul precedent, 

arătând pe de-o parte importanţa IMM – urilor în economie – prin crearea unor programe 

de susţinere financiară nerambursabilă a acestora, şi pe de altă parte implicaţiile acestor 

oportunităţi în performanţa IMM – urilor.  

Capitolul 6 „Noi perspective privind managementul proiectelor în România” 

abordează două direcţii diferite de cercetare, dar cu condiţionare între ele. Astfel, prima 

parte prezintă o imagine a realităţii nivelului de accesare a fondurilor nerambursabile în 

rândul IMM – urilor la nivelul regiunii Centru. Plecând de la aceste informaţii, s-a demarat 

o altă cercetare, pe bază de interviu, privind opinia managerilor asupra caracteristicilor 

managementului proiectului în IMM – urile din judeţul Sibiu. Acest capitol prezintă 

cauzele şi efectele a două probleme identificate în urma cercetării, şi anume, „neutilizarea 

managementului proiectului în IMM – uri” şi „gradul redus de accesare a fondurilor 

europene nerambursabile”. Rolul acestui capitol este determinat de numeroasele informaţii 

identificate şi prezentate şi care constituie punctul de plecare al cercetărilor efectuate în 

următoarele părţi ale tezei. 
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Partea a III-a „Perspectiva strategică în IMM – uri, condiţia dezvoltării 

performanţei acestora prin proiecte. Cercetare ştiinţifică selectivă privind politicile şi 

strategiile actuale dezvoltate în IMM – uri” oferă o viziune de ansamblu asupra 

aplicabilităţii managementului strategic şi a acţiunilor şi politicilor de dezvoltare din 

întreprinderile mici şi mijlocii analizate. Necesitatea acesteia este evidenţiată de relaţia de 

dependenţă a performanţei prin proiecte şi existenţa strategiilor şi planurilor pe termen 

lung în organizaţii. 

Capitolul 7 „Elemente teoretico-metodologice privind cercetarea ştiinţifică 

selectivă şi modalităţile de realizare” este o sinteză a metodologiei de cercetare abordată, 

prezentând modul de realizare a cercetării ştiinţifice, de determinare a mărimii eşantionului 

şi de analiză a informaţiilor colectate cu ajutorul programului SPSS.  

Capitolul 8 „Determinarea politicilor şi strategiilor dezvoltate în IMM – uri 

fundamentată pe cercetarea selectivă a opiniei factorilor de decizie din aceste 

organizaţii” prezintă rezultatele unei cercetări pe bază de chestionar care furnizează 

informaţii privind opinia respondenţilor asupra a numeroase elemente ale managementului 

strategic abordate în IMM – urile analizate. Această amplă cercetare are ca punct de 

plecare studiul bibliografic întreprins în primele două părţi ale tezei, în urma căruia s-a 

evidenţiat necesitatea elaborării de strategii şi politici de dezvoltare, a căror implementare 

poate fi realizată prin apelarea la managementul performant al proiectelor în vederea 

creşterii şi dezvoltării eficiente a IMM – urilor. Astfel, acest capitol urmăreşte identificarea 

acţiunilor strategice existente în firmele analizate, în vederea corelării acestora cu 

performanţa lor, prin utilizarea metodelor şi tehnicilor managementului proiectelor. 

Partea a IV-a „Rolul şi importanţa managementului proiectului în creşterea 

performanţei IMM – urilor” evidenţiază o imagine de ansamblu a gradului de cunoaştere 

şi utilizare a managementului proiectului în vederea atingerii performanţei organizaţionale.  

Această parte este rezultatul unei cercetări pe bază de chestionar care urmăreşte două 

obiective majore şi din acest motiv a fost structurată în două capitole, care împreună 

prezintă opinia factorilor de decizie din firmele analizate privind importanţa 

managementului proiectului în dezvoltarea eficientă şi eficace a IMM – urilor cu efecte 

pozitive în economie.  

Capitolul 9 „Cercetare ştiinţifică selectivă privind identificarea gradului de 

cunoaştere şi utilizare a managementului proiectului în IMM – urile din judeţul Sibiu” 

prezintă rezultatele privind opinia persoanelor active în IMM – urile din judeţul Sibiu cu 
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privire la rolul, importanţa şi utilitatea managementului proiectului în creşterea 

performanţei organizaţiilor analizate.  

Capitolul 10 „Determinarea stadiului cunoaşterii fondurilor europene 

nerambursabile pentru IMM - uri” evidenţiază rezultatele referitoare la gradul de 

cunoaştere şi aplicabilitate a managementului proiectului în IMM – uri prin prisma 

identificării nivelului de cunoaştere şi accesare a fondurilor nerambursabile, privite ca 

oportunităţi ale mediului.  

Partea a V-a „Sinteză generală a principalelor concluzii, opinii recomandări şi 

contribuţii personale” evidenţiază cele mai pertinente concluzii ale întregului demers de 

cercetare. Este structurată în două capitole a căror conţinut evidenţiază, în opinia noastră, 

aplicabilitatea managementului performant al proiectelor în vederea gestionării optime a 

activităţilor din IMM – uri. 

Capitolul 11 „Performanţa în IMM – uri – prin utilizarea managementului 

proiectului” prezintă un model matematic şi o matrice de determinare a nivelului 

performanţei în întreprindere în relaţie directă cu aplicabilitatea managementului strategic 

şi a managementului proiectului.  

Capitolul 12 „Concluzii şi contribuţii personale” este o sinteză a concluziilor 

întregii lucrări, a contribuţiilor personale ale autoarei, precum şi a direcţiilor viitoare de 

cercetare recomandate.  

Tema tezei de doctorat abordează un domeniu de actualitate, urmărind să 

completeze teoria existentă la ora actuală şi – prin informaţiile obţinute în urma 

cercetărilor efectuate, şi modelele propuse privind determinarea performanţei – să 

demonstreze importanţa managementului performant al proiectelor în dezvoltarea eficientă 

a sectorului IMM – urilor.  
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