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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 



 

Cuvânt-înainte 

 

 

Actuala conjunctură economică determinată de noul context economico-

financiar, respectiv perioada post criză cu care ne confruntăm, de accelerarea 

procesului de globalizare, de internaţionalizare a companiilor, de interdependenţă 

crescută a pieţelor plasează majoritatea organizaţiilor economice într-un context de 

„război economic”. Faţă de o asemenea conjunctură, problema care se ridică este 

aceea de a nu fi fatalist, de a rămâne pasiv sau de a admite că traversăm o perioadă 

economică fără ieşire. Din această situaţie dificilă, dar stimulativă, vor ieşi 

victorioase organizaţiile a căror management dau dovadă de imaginaţie şi de 

creativitate pentru a găsi soluţii de progres mai bine adaptate şi cu o eficienţă 

economică ridicată, soluţii de creştere a competivităţii organizaţiei. În cadrul acestor 

soluţii, cele privind creşterea performanţei printr-un management modern al 

organizaţiei sunt prioritare. 

În ultima perioadă de timp se vorbeşte tot mai mult, îndeosebi în ţara noastră, 

că lipsa de performanţă economică a companiilor îşi are justificarea în lipsa unui 

management performant, capabil să formuleze un demers strategic pertinent, să-şi 

fundamenteze ştiinţific deciziile, să modernizeze sistemul de management, să 

introducă metode şi tehnici moderne de management, toate acestea în vederea 

creşterii eficienţei şi a competivităţii.  

În cadrul competiţiei concurenţiale companiile caută să-şi crească eficienţa 

operaţională (adică să faci acelaşi lucru mai bine decât competitorii tăi). Deşi, 

creşterea eficienţei operaţionale este necesară pentru creşterea performanţei, ea nu 

este suficientă, pentru că şi concurenţii îi pot imita cu uşurinţă, eficienţa operaţională 

conducând la o formă de competiţie convergentă distructivă, în care toate companiile 

tind să arate la fel. Ori, „pentru a fi competitiv, trebuie să fii diferit”, arată M. Porter, 

şi în acest aspect considerăm că se vede ştiinţa şi arta managerilor. 

Lucrarea de faţă îşi propune să contribuie la dezvoltarea gândirii şi 

aptitudinilor manageriale şi să ofere cadrul conceptual, metodele şi tehnicile 

necesare analizei şi perfecţionării activităţii organizaţiilor pentru atingerea 

performanţei necesare competiţiei, prin realizarea acelui transfer absolut necesar  

de cunoştinţe „de clasă mondială” spre comunitatea de specialitate preocupată de 

managementul organizaţiei. Ne-am propus o structurare diferită faţă de abordările 

managementului întâlnite în majoritatea lucrărilor de specialitate existente,  
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respectiv o abordare a problemelor specifice managementului având în vedere atât 

componentele sistemului de management (decizional, organizatoric, informaţional, 

metodelor şi tehnicilor de management), cât şi funcţiunile unei organizaţii 

economice (managementul cercetării-dezvoltării, managementul producţiei, 

managementul resurselor umane, managementul asigurării cu resurse materiale şi a 

vânzărilor, managementul activităţii financiar-contabile). În această a patra ediție, pe 

lângă îmbunătățirile aduse la unele capitole, pentru a veni în sprijinul studenților  

în activitatea de seminar, la sfârșitul fiecărui capitol, sunt prezentate studii de caz, 

oferind studenților posibilitatea de a aprofunda aspectele teoretice prezentate  

pe baza unor dezbateri și analize efectuate plecând de la problematica prezentată  

în aceste studii de caz. Dacă am reuşit pe deplin aceste lucruri în acest moment, 

rămâne să vedem după primirea sugestiilor şi propunerilor dumneavoastră. Deşi 

abordările autorilor capitolelor reprezintă puncte de vedere personale, deplin 

responsabile, prin modul de structurare pe capitole şi tematica abordată în cadrul 

fiecărui capitol s-a urmărit asigurarea unui caracter unitar al lucrării. 

Conştienţi de complexitatea şi dificultăţile problemelor abordate, nu avem 

pretenţia acoperirii tuturor aspectelor privind managementul organizaţiei şi nici 

măcar a clarificării complete a problemelor abordate, dar considerăm că prin 

problematica abordată această lucrare poate fi cu adevărat utilă, nu numai studenţilor 

de la toate facultăţile din ASE, care au ca disciplină fundamentală MANAGEMENT, 

dar şi managerilor şi specialiştilor din cadrul companiilor internaționale, cursanţilor 

de la studiile masterale, precum şi studenţilor din învăţământul ecomomic şi tehnic, 

care se pregătesc în domeniul managementului economic.  

Autorii mulțumesc pentru sugestiile primite după cele trei ediții, sunt 

conştienţi că lucrarea, și în această ediţie, este, încă, susceptibilă de îmbunătăţire şi 

așteaptă, cu recunoştinţă, sugestii şi propuneri, care să fie luate în considerare la  

o ediţie viitoare.   

 

 

Bucureşti, februarie, 2020 

 

 

Prof. univ. dr. Vasile DEAC  
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