Apari˛ii editoriale

ABORDĂRI MODERNE ÎN MANAGEMENTUL ŞI ECONOMIA ORGANIZAŢIEI
Coordonatori lucrare:
• NICOLESCU, Ovidiu
• PLUMB, Ion
• PRICOP, Mihai
• VASILESCU, Ion
• VERBONCU, Ion
Bucureşti, Editura Economică, 2003

Volumul 1
Managementul general
al organizaţiei
• NICOLESCU, O. (coord.)
• VERBONCU, I. (coord.)

Volumul 2
Managementul
pe domenii de activitate
• PLUMB, I. (coord.)

„Lucrarea Abordări moderne în managementul şi
economia organizaţiei reprezintă o premieră naţională din
mai multe puncte de vedere:
• este prima lucrare amplă care abordează într-o viziune
unitară problematica de bază a managementului şi a
economiei organizaţiei;
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Volumul 3
Economia
şi managementul
diferitelor tipuri
de organizaţii
• PRICOP, M. (coord.)

Volumul 4
Eficienţa economică
şi performanţa
managerială a organizaţiei
• VASILESCU, I. (coord.)

• se concentrează asupra abordărilor moderne care, în
opinia autorilor, s-au manifestat în ultima perioadă în
teoria şi practica managerial-economică a firmelor;
• reprezintă un elaborat realizat cu participarea celor mai
valoroase cadre didactice de la o întreagă facultate –
Facultatea Management din cadrul Academiei de
Studii Economice Bucureşti.”
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MANAGEMENTUL PROIECTELOR
DE CONSTRUCŢII

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
DE CONSTRUCŢII

Culegere de teste şi studii de caz

Ediţia a doua

Din sumar:












Definirea, importanţa şi necesitatea
proiectelor
de
construcţii;
Structuri organizatorice pentru managementul proiectelor
de construcţii;
Proiectarea în construcţii;
Calculul valorii ofertă (ofertarea în construcţii);
Contractarea în construcţii;
Organizarea şantierului;
Managementul financiar;
Managementul riscului;
Finalizarea proiectului.

• RADU, Victor
• CURTEANU, Doru
Bucureşti, Editura Tribuna Economică, 2002

MANAGEMENT INTRAPRENORIAL
Concepte. Studiu de caz

„Studiu amplu, dedicat managementului intraprenorial, lucrarea tratează, într-o manieră
detaliată şi multilaterală, concepte specifice: relaţia cu intraprenoriatul, managerul intraprenorial, strategia intraprenorială,
cultura intraprizei.”

• ISTOCESCU, Amedeo
Bucureşti, Editura ASE, 2003
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„Cartea de faţă, printre
primele în domeniu apărute în
România, încearcă să prezinte
principiile, metodele şi tehnicile managementului proiectelor de construcţii specifice
fiecărei etape din ciclul de
viaţă
al
unui
proiect.
Elementele prezentate pot fi
aplicate, cu unele adaptări, şi
pentru iniţierea şi conducerea
altor genuri de proiecte.”

• RADU, Victor
• CURTEANU, Doru
Bucureşti, Editura Economică, 2003

STRATEGIA ŞI MANAGEMENTUL
STRATEGIC AL FIRMEI

„Lucrarea abordează, într-o
viziune
inedită,
strategia
firmei şi relaţia acesteia cu
modele ale managementului
strategic, modele ale procesului decizional strategic,
şi modele de planificare
strategică.”

• ISTOCESCU, Amedeo
Bucureşti, Editura ASE, 2003
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FUNDAMENTAREA DECIZIILOR COMPLEXE
PRIN TEHNICI DE SIMULARE

„Conţinutul cărţii lasă să se
înţeleagă că sfârşitul oricărei
teorii economice şi punctele de
întoarcere (de transformare) din
istoria economică au ca sursă şi
faptul că, de-a lungul istoriei,
optimizarea deciziilor sub aspectul alocării resurselor a fost
precedată sistematic de „optimizarea intereselor”, şi nu
invers.
Introducându-se şi redefinindu-se conceptul de eficacitate a sistemelor, într-un sens
pe cât de novator pe atât de util,
cartea abordează conceptul crucial din toate teoriile economice: eficienţa.”
• RADU, Ioan
• VLĂDEANU, Dorian
Bucureşti, Editura Economică, 2002
DIMENSIUNEA EUROPEANĂ
A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

„Lucrarea vă va incita cel
puţin la reflecţie asupra noţiunii
de „personal”, dar şi la a avea
curiozitatea de a verifica dacă
teoria cu care ne-au obişnuit
marea majoritate a „tratatelor”/cărţilor care abordează problematica
managementului
resurselor umane este realmente
verificabilă şi, mai mult, verificată
de
practica
din
România.”

• CHIVU, Iulia
Bucureşti, Editura Luceafărul, 2003
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FUNCŢII ŞI PRINCIPII
ALE MANAGEMENTULUI

„Managementul este un domeniu de studiu, precum şi un
domeniu interesant de lucru. În
această lucrare se prezintă teme
referitoare la modul de „a face”
lucruri cu ajutorul oamenilor.
Totodată sunt înfăţişate modalităţile în care organizaţiile îşi
planifică şi realizează scopurile
care le permit să supravieţuiască
sau să prospere. Domeniul
managementului se îmbogăţeşte
cu noi cunoştinţe de la o zi la
alta, astfel încât lucrarea de faţă
constituie o picătură într-un
ocean plin de informaţii.”

• OLARU, Delia-Silvia
Bucureşti, Editura Tribuna Economică, 2000

GESTIUNEA BUGETARĂ
A SISITEMELOR DE PRODUCŢIE

„ „Lucrarea este un pas în
domeniul gestiunii bugetare,
dar în acelaşi timp o încercare
în a convinge pe viitorii
manageri de eficienţa şi
necesitatea aplicării acestei
metode.”

• BADEA, Florica
• DOBRIN, Cosmin
Bucureşti, Editura Economică, 2003

Economia z 2/2003

Apari˛ii editoriale
INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA
ADMINISTRATIVĂ

NOUTĂŢI ÎN MANAGEMENTUL PUBLIC

Din sumar:
Fundamentele
managementului public;
 Abordări majore în managementul public;
 Particularităţi ale managementului public în domeniul
resurselor umane;
 Eficienţa instituţiilor şi autorităţilor publice şi eficacitatea
funcţionarilor publici;
Cultura organizaţională în
instituţiile din sectorul public.


• ANDRONICEANU, Armenia
Bucureşti, Editura ASE, 2003

Din sumar:









Administraţia ca obiect de
cunoaştere ştiinţifică;
Consideraţii generale privind
statutul
şi
administraţia
publică;
Administraţia şi factorii politici generali;
Administraţia şi pluralismul
politic şi social;
Serviciile publice;
Bugetul activităţilor publice;
Finanţarea
colectivităţilor
locale.

• PROFIROIU, Alina
• POPESCU, Irina
Bucureşti, Editura ASE, 2003

MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL
AL PRODUCŢIEI

MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII
ORGANIZAŢIONALE

Studii de caz. Probleme. Teste-grilă

Ediţia a doua

„Studiile de caz din
domeniul managementului operaţional al producţiei reprezintă
situaţii, evenimente, circumstanţe manageriale din sfera
fabricaţiei, participanţii având
rolul de a diagnostica starea
prezentată şi de a formula
programul de acţiune pentru
rezolvarea problemelor relevante.
Aplicaţiile şi întrebările-grilă
care completează studiile de caz
operaţionalizează, de asemenea,
cunoştinţele teoretice de management operaţional şi asigură
formarea deprinderilor pentru
intensificarea muncii din cadrul
organizaţiilor.”

• MOLDOVEANU, George
• DOBRIN, Cosmin
Bucureşti, Editura Economică, 2003
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„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 condusă la dezvoltarea
organizaţiei. ... În prezenta
lucrare autorii încearcă să pună în
mâna cititorilor instrumente
practice, care fot fi folosite pentru
a conduce organizaţia, pentru a o
adapta mediului, deci pentru a o
schimba în permanenţă.”
•
•
•
•

BURDUŞ, Eugen
CĂPRĂRESCU, Gheorghiţa
ANDRONICEANU, Armenia
MILES, Michael
Bucureşti, Editura Economică, 2003
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METODE ŞI TEHNICI CANTITATIVE
ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

GLOBALIZARE, PROTECŢIONISM
ŞI STRATEGIA FIRMEI

„Mesajul este clar şi anume
trebuie să se regândească strategia şi structura organizaţiei.
Viziunea întreprinderilor şi
structura organizatorică trebuie
să aibă o dimensiune globală. În
noul context deosebirile dintre
piaţa internaţională şi cea naţională sunt mult aplatizate.
Corporaţiile multinaţionale tind
să-şi regrupeze forţele în cadrul
modelelor clasice de organizare
funcţională, organizarea pe considerente geografice pierzând din
importanţă.”
• PRICOP, Mihai
• TANŢĂU, Adrian
Bucureşti, Editura Tribuna Economică, 2003

SISTEME INFORAMTICE
O abordare între clasic şi modern

„Lucrarea are un puternic
caracter de noutate prin întreg
conţinutul său şi, îndeosebi, prin
abordarea într-o manieră personală a specificităţii gestiunii şi
controlului sistemelor informatice. Cititorul are însă şi posibilitatea să se proiecteze imediat în zone punctiforme ale
unor situaţii economice şi manageriale reale, care, prin conţinutul lor, ăi permit să identifice
modul de utilizare a unor concepte tratate anterior teoretic.”
• URSĂCESCU, Minodora
Bucureşti, Editura Economică, 2002
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Din sumar:









Abordarea cantitativă în
managementul public;
Activitatea de luare a deciziilor. Teorii ale deciziilor în
management;
Metode şi tehnici de fundamentare a deciziilor;
Decizii multicriteriale;
Decizii de grup;
Metode şi tehnici cantitative
de previziune;
Efectele calităţii informaţiei
asupra fundamentării deciziilor.

• HÎNCU, Daniela
• ENE, Nadia
Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2003

COMPETITIVITATE ŞI COSTURI

„A fi competitiv este un
fenomen obiectiv prezent în
lumea înconjurătoare, care nu
caracterizează numai domeniul
economic, ci se manifestă şi în
alte domenii de activitate.
Întâlnim competitivitatea în
politică, în cultură, în sport, în
poziţionarea socială, în ceea ce
priveşte satisfacerea nevoii de
comunicare, de exprimare ori
de recunoaştere socială.”

• NEDELEA, Ştefan
Bucureşti, Editura ASE, 2003
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MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE
Ediţia a doua

„Lucrarea reuneşte concepte
şi abordări fundamentale, particularităţi ale managementului
diferitelor instituţii implicate în
furnizarea de servicii publice.
Astfel sunt prezentate în
ansamblu: sistemul serviciilor
publice din economia naţională,
serviciile publice din administraţia centrală şi locală, din
sectorul neguvernamental şi
agenţii economici prestatori de
servicii, precum şi alte aspecte
relevante despre managementul
unităţilor sociale: de sănătate,
învăţământ, biblioteci, unităţi
sportive.”
• PLUMB, Ion
• ANDRONICEANU, Armenia
• ABĂLUŢĂ, Oana
Bucureşti, Editura ASE, 2003

ACŢIUNE SOCIALĂ- ACŢIUNE MANAGERIALĂ
DIMENSIUNI PSIHOLOGICE

„Lucrarea reliefează câteva
linii de forţă ale teoriei
psihologia acţiunii manageriale, fiind destinată nu numai
viitorilor manageri, ci şi marelui public, dornic să se
familiarizeze cu o nouă mentalitate în abordarea fenomenelor
economice,
o
mentalitate
bazată pe criteriile de valoare
ale economiilor de piaţă, ale
integrării
şi
globalizării
economice.”

• SAVU, Dana Victoria
Bucureşti, Editura ASE, 2003

MODELAREA & SIMULAREA PROCESELOR ECONOMICE
Teorie şi practică
Ediţia a treia

„Lucrarea este structurată pe 15 capitole
grupate în următoarele patru părţi:
problematica
modelării
şi
simulării
proceselor economice sub aspect managerial;
modele economico-matematice analitice şi
de simulare pentru rezolvarea unor procese
economice; simularea tip joc şi tip Forrester;
locul activităţii de modelare şi simulare în
proiectul de analiză de sistem al organizaţiei.
Lucrarea se adresează studenţilor din
învăţământul economic şi tehnic, celor care
frecventează cursuri postuniversitare sau
master, precum şi specialiştilor în
management, cărora le oferă modele şi
programe cu largă aplicabilitate.”
• RAŢIU-SUCIU, Camelia
Bucureşti, Editura Economică, 2003
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