Apari˛ii editoriale
TESTE GRILĂ
PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ

MANAGMENTUL CALITĂŢII
ÎN SECTORUL PUBLIC
„Lucrarea Managementul calită
ţii în Sectorul Public promovează adoptarea unei abordări
bazate pe proces în managementul
calităţii, în scopul asigurării
satisfacţiei cetăţenilor-clienţi în
Sectorul Public. În mod sintetic, dar
focalizat, se propune o extensie a
Managementului Total al Calităţii,
ca un sistem de procese integrate de
planificare, organizare-coordonare,
antrenare şi control-evaluare, în
sectorul Public, pentru a îmbunătăţi
lanţul acţiunilor care dau satisfacţie
cetăţeanului potrivit standardelor
recunoscute în economiile evoluate.”.
• MOLDOVEANU, George
• DORBIN, Cosmin
Bucureşti, Editura ASE, 2003

„Lucrarea
îşi
propune
concentrarea în forma sintetică a
testului grilă a principalelor
probleme teoretice şi practice de
management care sunt tratate în
cadrul diverselor discipline
universitare
la
Facultatea
Management din Academia de
Studii Economice Bucureşti. La
elaborarea acestei cărţi s-au avut
permanent în vedere criteriile
accesibilităţii şi economiei de
timp pentru cititor. Tocmai de
aceea, ea a fost concepută în
două părţi: tematică şi biblio
grafie, respectiv exemple de grile
de examen”.
• PLUMB, Ion (coordonator)
Bucureşti, Editura „Tribuna Economică, 2003

TEHNOLOGII INDUSTRIALE ŞI DE CONSTRUCŢII
„Lucrarea cuprinde exempli
ficări de procese tehnologice din
diferite domenii industriale. S-a
acordat o mai mare pondere
aspectelor tehnologice moderne
legate de procesele convenţi
onale, dar şi de cele neconven
ţionale independente. S-a urmărit
obişnuirea studenţilor economişti
cu fluxurile tehnologice, indica
torii tehnico-economici, criteriile
pentru alegerea variantei optime.”

• VIŞAN, Sanda (coordonator)
• ANGELESCU, Anca (coordonator)
Bucureşti, Editura ASE, 2003
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ECONOMIE INDUSTRIALĂ
„Domeniul economiei indus
triale ca disciplină universitară îl
constituie fenomenele şi proce
sele economice ce au loc în
cadrul industriei, iar obiectul de
studiu al acesteia îl constituie
legile şi legităţile de dezvoltare a
ramurii industriale. Economia
industrială studiază acţiunea şi
mecanismul de aplicare a legilor
economice în industrie (legea
cererii şi ofertei, legea valorii,
legea profitului, legea concu
renţei, legea economiei de
muncă etc.) şi modul de realizare
a unor legităţi economice”.

•

PLUMB, Ion
RAŢIU-SUCIU, Ioan

Bucureşti, Editura Tribuna Economică, 2003
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SISTEMUL ORGANIZATORIC AL FIRMEI

TEHNOLOGII DEZVOLTATE ÎN EUROPA
„Cursul este structurat pe
două părţi. În prima parte sunt
prezentate
noţiuni
generale
despre clasificarea tehnologiilor
după tipul transformărilor cât şi
după criteriile economice. Partea
a doua cuprinde direcţiile de
valorificare a resurselor energe
tice şi materiilor prime prin
procese
tehnologice.
Sunt
prezentate tendinţele pe plan
european şi mondial de valori
ficare a resurselor neconven
ţionale pentru diferite industrii
cât ţi procese neconvenţionale”.
• CĂLIN, Camelia Georgeta
• BOTEZ, Ligia Florica
Bucureşti, Editura ASE, 2003

„Volumul este consacrat
uneia dintre cel mai frecvent
abordate
componente
ale
managementului – subsistemul
organizatoric… este prima carte
de management din România
care tratează încadrul său toate
aspectele
majore
privind
organizarea
structurală
şi
procesuală a firmei”.

• NICULESCU, Ovidiu (coordonator)
Bucureşti, Editura Economică, 2003

MANAGEMENTUL GENERAL AL FIRMEI

MANAGEMENTUL GENERAL AL FIRMEI
„În condiţiile creşterii comple
xităţii şi dinamicii fenomenelor
social-economice, managementul
capătă valenţe noi şi un rol major
în
realizarea
eficienţei,
în
dezvoltarea
şi
modernizarea
economiei,
pentru
progresul
material şi spiritual al individului şi
al
societăţii.
Lucrarea
Managementul general al firmei îşi
concentrează atenţia, selectiv,
asupra principalelor componente
ale managementului firmei mod
erne, în condiţiile economiei de
piaţă şi abordată din perspectiva
sistemică, atât ştiinţifică, cât şi
metodologică”.
• GAVRILĂ, Tatiana
• LEFTER, Viorel
Bucureşti, Editura Economică, 2002
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Teste de verificare. Aplicaţii. Studii de caz

„Lucrarea are un conţinut
practic, fără a fi o lucrare de tip
îndrumar. Ea se prezintă ca o
culegere ce cuprinde o varietate
de teste de verificare, teme de
dezbatere, studii de caz, prob
leme… Cartea are ca suport
teoretic cursul Managementul
general al firmei, obiectivul
principal fiind consolidarea şi
aprofundarea cunoştinţelor teore
tice, armonizarea diferitelor
forme de pregătire a studenţilor,
pentru a răspunde dorinţei
acestora de adaptare la cerinţele
– tot mai complexe – ale pieţei
muncii.”
•
•
•
•

GAVRILĂ, Tatiana (coordonator)
BĂRBULESCU, Constantin
PRICOP, Mihai
POPESCU, Doina
Bucureşti, Editura Economică, 2002
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DIAGNOSTICAREA ÎNTREPRINDERILOR
ÎN DIFICULTATE ECONOMICĂ
Strategii şi politici de redresare şi dinamizare a activităţii

„Lucrarea îşi propune să
trateze unele aspecte de bază
privind diagnosticarea stării de
sănătate economică a întreprin
derii şi acele strategii, politici şi
măsuri care pot fi utilizate pentru
a asigura redresarea întreprin
derii, dacă este cazul, şi revitali
zarea activităţii acesteia.”

• BĂRBULESCU, Constantin
Bucureşti, Editura Economică, 2002
MICROECONOMIE APLICATĂ
„Lucrarea Microeconomie apli
cată se înscrie pe lista apariţiilor
editoriale ce prezintă interes
deosebit pentru studenţi şi
specialişti în domeniul economic şi
în acelaşi timp pe lista noutăţilor,
dacă avem în vedere conţinutul
îmbogăţit cu noi informaţii şi
prezentat într-o formă deosebită. Se
poate aprecia meritul autorului de a
aborda într-o concepţie ştiinţifică
modernă, o problematică pe cât de
complexă pe atât de utilă, de
necesară şi de mare actualitate.
Pornind de la elementele de bază
care definesc microeconomia,
autorul urmăreşte, prin această
lucrare, să aducă în prim plan o
serie de probleme specifice
organizaţiilor, pieţei şi relaţiilor
dintre acestea. Cele şapte capitole
ale lucrării formează un tot unitar,
asigurând o excelentă informare şi
instruire a cititorului într-un
domeniu de mare fineţe.”
• NEDELEA, Ştefan
Bucureşti, Editura ASE, 2003
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EFICIENŢA COMUNICĂRII ÎN AFACERI
„… ies învingători doar cei
capabili să comunice eficient,
demonstrând că afacerile nu au
nimic comun cu sentimentele,
ci doar cu ştiinţa de a
interpreta, cât mai fidel, exact,
precis şi artistic, un rol pe care
societatea contemporană ni-l
impune tot mai mult: cum SĂ
FIM (foarte) utili altora
ÎNVĂŢÂND SĂ AVEM (doar)
atât cât ni se permite”.
• POPESCU, Dan
Bucureşti, Editura Luceafărul, 2003
BAZELE TEHNOLOGIEI

Autorii îşi propun:
„- să prezinte unele aspecte
generale, necesare pentru înţelegerea desfăşurării proceselor
tehnologice, indiferent de domeniu, în vederea unui management eficient, pentru luarea
unor decizii corecte, oportune, de
organizare şi conducere, în
funcţie de informaţiile tehnice
privind modul de desfăşurare a
procesului tehnologic, starea
utilajelor şi forţa de muncă;
- să prezinte modalităţile de
valorificare a resurselor naturale,
scopul fiind asigurarea bazei de
materii prime şi energie necesare
pentru realizarea oricărui proces
tehnologic care să conducă la
obţinerea de produse de calitate,
care să reziste concurenţei de
piaţă şi să răspundă necesi
tăţilor societăţii;
- să evidenţieze importanţa
progresului tehnico-ştiinţific..”
• ANGELESCU, Anca
• VIŞAN, Sanda
Bucureşti, Editura ASE, 2002

111

Apari˛ii editoriale
DICŢIONAR DE INVESTIŢII

MODELE ZUR ENTSCHEIDUNGSBEGRÜNDUNG
Lehrbuch & Fachprojekt

„Prin acest dicţionar s-a
urmărit prezentarea de termeni,
noţiuni, categorii, concepte etc. din
domeniul investiţional sau care au
legătură directă cu procesele
investiţionale. În acest fel s-a căutat
să se răspundă cerinţelor unui larg
cerc de specialişti ce-şi desfăşoară
activitatea în domenii din învăţă
mânt, investiţii, construcţii, unităţi
de sinteză etc. El se constituie întrun instrument util şi pentru studenţi
deoarece facilitează înţelegerea
termenilor prin explicarea conţinu
tului acestora, în concordanţă cu
principiile economiei de piaţă”.

• VASILESCU, Ion (coordonator)
• ROMÂNU, Ion (coordonator)
Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2003
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„Mediul economic actual în
continuă schimbare, cu nume
roase situaţii imprevizibile, a
condus la găsirea unor reguli
care să permită o mai bună
fundamentare a deciziei în
organizaţiile economice cu
metode cantitative şi tehnici de
simulare. Cursul Modele pentru
fundamentarea deciziilor pre
zintă studenţilor facultăţii de
Studii Economice în Limbi
Străine metode şi modele flexi
bile, rezolvabile în mod inte
ractiv cu produse informatice
proprii şi de firmă. Aspectele
teoretice sunt însoţite de
exemplificări, studii de caz şi
proiectul de disciplină individu
alizat.”
• RAŢIU-SUCIU, Camelia
Bucureşti, Editura ASE,2003
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Apari˛ii editoriale
în biblioteca virtuală

MODELAREA ŞI SIMULAREA
PROCESELOR ECONOMICE
Sinteză

„Lucrarea constituie o sinteză utilă
ce este structurată pe 15 teme
prevăzute în programa analitică a
disciplinei Modelarea şi simularea
proceselor economice. Pentru fiecare
temă se formulează un rezumat,
întrebări recapitulative, se prezintă
cuvintele cheie şi bibliografia
suplimentară. În finalul lucrării se
prezintă bibliografia generală care,
prin consultare, va contribui la
îmbogăţirea cunoştinţelor de bază

MODELAREA ŞI SIMULAREA
PROCESELOR ECONOMICE
Proiect de disciplină

„Proiectul

la disciplina Modelarea
şi simularea proceselor economice
oferă
studenţilor
Facultăţii
de
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.”

dobândite.”
• RAŢIU-SUCIU, Camelia (coord.)
LUBAN, Florica
HÎNCU, Daniela
ENE, Nadia
Bucureşti, Editura ASE, 2002
www.ase.ro
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• RAŢIU-SUCIU, Camelia
LUBAN, Florica
HÎNCU, Daniela
ENE, Nadia
Bucureşti, Editura ASE, 2002
www.ase.ro

MODELAREA ŞI SIMULAREA
PROCESELOR ECONOMICE
Autoinstruire programată

„Pentru o verificare pe parcurs a
cunoştinţelor şi o acomodare cu modul
de formulare a testelor teoretice şi
practice pentru examen se propun
95 de teste în care se fac referiri la
bazele teoriei modelării şi simulării
proceselor economice şi 75 de teste
pentru analiza economică a rezultatelor obţinute în sistem conversaţional şi înscrise în rapoartele
manageriale.”
• RAŢIU-SUCIU, Camelia
LUBAN, Florica
Bucureşti, Editura ASE, 2002
www.ase.ro
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