APARITII EDITORIALE
INVESTMENTS AND RISK

INGINERIA VALORII

„Investments and Risk …
prezintă trei din cele mai
importante abordări ale teoriei
investiţiilor: investiţiile din punct
de
vedere
macro-economic,
investiţiile
financiare
şi
investiţiile nefinan-ciare.”

„Prin interacţiunea criteriilor
tehnice cu cele economice şi
sociale, ingineria valorii
stimulează creativitatea specialiştilor pentru realizarea
unui raport optim între nevoia
socială şi calitatea bunurilor,
pe de o parte, şi costurile
necesare realizării acestora, pe
de altă parte.”

• DIMITRIU CARACOTA, Maria
Bucureşti, Editura Mărgăritar, 2000

PROIECTAREA SISTEMELOR
TEHNICO-ECONOMICE
„O deosebită importanţă a fost
acordată
desfăşurării
logice,
raţionale
a
procesului
de
proiectare a sistemelor tehnicoeconomice, întrucât o corectă
abordare a succesiunii proiectării
componentelor sistemului constituie metoda cea mai sigură de a
evita empirismul şi improvizaţia,
neglijenţa şi subiectivismul.”

• STOICA, Maricica
Bucureşti, Editura Economică, 2000
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• IONIŢĂ, Ion
Bucureşti, Editura Economică, 2000

MANAGEMENTUL
SISTEMELOR DINAMICE
„Managementul
sistemelor
dinamice oferă concepte şi un
instrumentar matematic şi
informatic necesar abordării
firmei ca sistem dinamic, cu
scopul luării deciziei manageriale.”

• RAŢIU-SUCIU, Camelia
Bucureşti, Editura Economică, 2000
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APARITII EDITORIALE
INVESTIŢII
„în condiţiile economiei de piaţă,
ale concurenţei şi ale existenţei
proprietăţii private, investiţiile,
privite ca o investiţie la fondul de
consum, trebuie să fie cheltuite în
aşa fel încât să asigure o eficienţă
maximă, un nivel ridicat al
efectelor pe unitatea de efort.
Decizia de investiţie trebuie să se
bazeze pe determinări cantitative
şi calitative riguroase, care să
asigure
orientarea
efortului,
investind spre cele mai bune
variante de proiect. Prezenta
lucrare este subordonată tocmai
acestui scop…”
• VASILESCU, Ion
• ROMÂNU, Ion
Bucureşti, Editura Economică, 2000
MODELARE ŞI INFORMATICĂ
MANAGERIALĂ
„Lucrarea pe care o prezentăm
s-a realizat ca un răspuns la
dorinţa de a verifica o serie de
cunoştinţe
fundamentale
în
problematica specifică pentru
Modelarea şi informatica managerială, atât din punct de vedere
teoretic, cât mai ales practic…”

Modelare:
• RAŢIU-SUCIU, Camelia
• LUBAN, Florica
Informatica managerială:
• RADU, Ioan
• URSĂCESCU, Minodora
• RADOVICI, Gabriela-Cosmina
• IONIŢĂ, Florin
Bucureşti, Editura ASE, 2000
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INVESTIŢII ÎN SERVICII PUBLICE
„Investiţiile
administraţiei
publice
au
în
vedere
amenajarea teritoriului sub
toate aspectele şi dezvoltarea
serviciilor de interes general.
Strategia investiţională trebuie
să ţină cont de specificitatea
sectorului care se poate
exprima prin teza spaţiul este
obiect
al
acţiunii
şi
echipamentele criterii de
acţiune”

• STOIAN, Ion
Bucureşti, ASE, 2000

MANAGEMENTUL
SISTEMELOR DINAMICE
„Simularea sistemelor dinamice este o disciplină economică de graniţă cu matematica,
informatica, teoria generală a
sistemelor, modelarea şi simularea proceselor economice şi
economia organizaţiei.”

• RAŢIU-SUCIU, Camelia
Bucureşti, Editura ASE, 2000
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MODELAREA ŞI SIMULAREA PROCESELOR
ECONOMICE. PROIECT DE DISCIPLINĂ
„Proiectul
la
disciplina
Modelarea şi simularea proceselor economice oferă studen-ţilor
Facultăţii
Management
posibilitatea de a rezolva o serie
de probleme importante de
decizie economică la nivel de
firmă în condiţii de concurenţă,
cu ajutorul unui instrumentar
adecvat de modelare şi simulare
în sistem conversaţional.”
• RAŢIU-SUCIU, Camelia
• LUBAN, Florica
Bucureşti, Editura ASE, 2000

DICŢIONAR DE BIROTICĂ
„Lucrarea de faţă vine să
răspundă unei necesităţi de
coerenţă a informării (utilizatorilor finali) în raport cu
referinţele de specialitate şi
interesul manifestat de un mare
număr de cititori, elevi, studenţi,
lucrători din domeniul administrativ, cadre tehnice şi economice din societăţile comerciale,
precum şi de cei care vor să fie la
zi cu terminologia curentă din
biroul real sau «virtual».”
• NĂFTĂNĂILĂ, Ion
Bucureşti, Editura Tehnică, 2000
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MODELAREA ŞI SIMULAREA PROCESELOR
ECONOMICE. AUTOINSTRUIRE PROGRAMATĂ
PROIECT DE DISCIPLINĂ
„Lucrarea prezentă se adresează studenţilor Facultăţii
Management – Învăţământul
deschis la distanţă, cărora le
oferă o modalitate adecvată de
pregătire
prin
studiu
individual.”

• RAŢIU-SUCIU, Camelia
• LUBAN, Florica
Bucureşti, ASE, 2000

DICŢIONAR DE INTERNET
ŞI TELECOMUNICAŢII
„Prezentul
dicţionar
îşi
propune să reunească într-un
singur volum atât noţiunile
comune celor două domenii,
cât şi cele specifice fiecăruia
dintre acestea, din punct de
vedere al unor explicaţii cât
mai accesibile şi cu o echivalenţă cât mai largă.”

• NĂFTĂNĂILĂ, Ion
• NĂFTĂNĂILĂ, Ionel
Bucureşti, Editura Tehnică, 2000
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STRATEGIA FIRMEI
„Lucrarea Strategia firmei îşi
propune să contribuie la dezvoltarea gândirii şi aptitudinilor
strategice ale managerilor şi să
ofere metodele şi tehnicile
necesare analizei strategice şi
elaborării strategiei firmei.”

• BÂGU, Constantin
• DEAC, Vasile
Bucureşti, Editura Eficient, 2000
ANALIZA ORGANIZAŢIONALĂ
„Lumea contemporană este
influenţată de caracterul ştiinţific şi pragmatic a două
concepte: managementul şi
administraţia. Acestea asigură
prosperitate organizaţiilor şi
respectarea dimensiunilor umane la adevărata valoare a
acesteia sau, dimpotrivă, înstrăinare şi nelinişte.”

• MOLDOVEANU, George
Bucureşti, Editura Economică, 2000
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ECONOMIA ŞI GESTIUNEA
ÎNTREPRINDERII
„Economia şi gestiunea
întreprinderii este domeniul
care impune – în condiţiile
mediului concurenţial contemporan – o atenţie deosebită în
instruirea teoretică şi practică
– a specialiştilor de mâine, în
modelarea deprinderilor acestora pentru aplicarea şi
adaptarea multitudinii de
metode şi tehnici oferite de
teoria economică la particularităţile de funcţionare a
fiecărei firme.”
• GAVRILĂ, Tatiana (coordonator)
Bucureşti, Editura Economică, 2000

MANAGEMENT EUROPEAN
„Dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor de management în ultimele decenii,
conturarea cu mare claritate în
practica managerială a unor
elemente specifice naţionale,
legate de tradiţii şi cultură
naţională, de filozofia, gradul
de receptivitate şi reacţie a
managerilor etc. impun analiza
cu mare atenţie a problematicii
managementului comparat, a
modului în care studiile de
management comparat pot
constitui un fundament real
pentru
consolidarea
unor
principii şi metode de conducere eficiente a întreprinderii.”
• COMĂNESCU, Mihaela
Bucureşti, Editura Economică, 1999
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MANAGEMENTUL MENTENANŢEI
INDUSTRIALE
„Obiectivele strategice ale
lucrării sunt de a realiza un
transfer de cunoştinţe „de clasă
mondială” spre comunitatea de
specialitate, preocupată de
mentenanţa
echipamentelor
industriale, de a pune la
dispoziţie managerilor o serie
de metode şi modele ce pot fi
utilizate în fundamentarea
deciziilor de mentenanţă, o
metodologie de diagnosticare a
activităţii de mentenanţă.”
• DEAC, Vasile
Bucureşti, Editura Eficient, 2000
MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII
ORGANIZAŢIONALE
„Considerăm că această
lucrare, referitoare la managementul schimbării organizaţionale, reprezintă un ghid
practic, ce poate fi folosit de
către manageri sau consultanţi
în management, pentru a
concepe, proiecta şi aplica
măsuri de perfecţionare a
managementului, care să
conducă
la
dezvoltarea
organizaţiei.”

• BURDUŞ, Eugen
• CĂPRĂRESCU, Gheorghiţa
• ANDRONICEANU, Armenia
• MILES, Michael
Bucureşti, Editura Economică, 2000
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MARKETING
ŞI APROVIZIONARE
„Întreprinderea are nevoie
de un concept de aprovizionare total, în concordanţă cu practica afacerilor
şi care să integreze noile date
ale mediului acesteia. O
astfel de concepţie constă în
a demonstra că marketingul
şi instrumentele lui pot fi
transpuse în planul aprovizionării,
dând
astfel
naştere noţiunii de marketing
al aprovizionării.”
• DEACONU, Alexandrina
Bucureşti, Editura Milenium, 2000
MANAGEMENTUL RESURSELOR
DINAMICE
„Lucrarea
tratează
o
problematică deosebit de
importantă,
de
maximă
actualitate,
cu
multiple
implicaţii şi cu dimensiuni
sensibil amplificate pentru
practica managerială din ţara
noastră. De aceea, demersul
ştiinţific necesar elaborării
lucrării a avut la bază
convingerea că succesul,
performanţa şi competitivitatea organizaţiilor depind,
în mare măsură, de conţinutul
şi calitatea managementului
resurselor umane.”
• LEFER, Viorel
• MANOLESCU, Aurel
• CHIVU, Iulia
• DEACONU, Alexandrina
• RAŞCĂ, Lavinia
• POPA, Ion
• MIHALACHE, Vlad
Bucureşti, Editura Economică, 1999
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