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Apari˛ii editoriale 
 

EVALUAREA ORGANIZAŢIILOR 

 
 MANAGEMENTUL PROIECTELOR  

 

 

 

„Datorită noutăţilor aduse în 
domeniul evaluării afacerii, 
prezenta lucrare se adresează,  în 
primul rând, tinerilor studenţi şi 
absolvenţi ai diferitelor facultăţi 
economice şi tehnice, dar este 
foarte utilă şi specialiştilor din 
economie cu o bogată expe-
rienţă, care au capacitatea crea-
tivă de a dezvolta şi aplica 
modele transdisciplinare.” 

 „Lucrarea prezintă aspec-
te teoretice referitoare la ma-
nagementul proiectelor, conţi-
nutul unor documentaţii de 
proiect, criteriile de eligibi-
litate şi de evaluare a pro-
iectelor, indicatori de evaluare 
a proiectelor şi de apreciere a 
bonităţii societăţilor comerci-
ale, metode de optimizare a 
activităţilor, specifice mana-
gementului de proiect.” 

     
• IONIŢĂ, Ion 
• BĂNACU, Cristian Silviu 
• STOICA, Marcel 

Bucureşti, Editura Economică, 2004 

 • VASILESCU, Ion
Bucureşti, Editura EfiCon Press, 2004

     
EFICIENŢA ŞI EVALUAREA  

INVESTIŢIILOR 

 

 GHID DE REALIZARE  
A STRATEGIEI 

 

 

„Asigurarea dezvoltării glo-
bale durabile a omenirii implică 
abordarea problematicii investi-
ţionale într-un sistem complex 
de interdependenţe. Acest aspect 
este reflectat prin tratarea în 
lucrare a problematicii proiec-
telor industriale, a eficienţei 
proiectelor social – culturale, a 
metodologiei unor organisme 
financiare internaţionale, a 
problematicii evaluării patrimo-
niului unor societăţi comerciale 
în vederea vânzării, privatizării 
sau lichidării.” 

 „Lucrarea „Ghid de 
realizare a strategiei” îşi pro-
pune să ofere un instrumentar 
ştiinţific de prefigurare a 
viitorului organizaţiei, a 
evoluţiei sale pe termen lung, 
proces în cadrul căruia 
formularea strategiei, imple-
mentarea, evaluarea şi 
controlul său permanent se 
îmbină şi se completează 
reciproc, într-un flux 
continuu, dinamic şi iterativ.” 

  
•  VASILESCU, Ion 
• GHEORGHE, Alexandru 
• CICEA, Claudiu 
• DOBREA, Cătălin 

Bucureşti, Editura EfiCon Press, 2004 

 •  POPA, Ion
Bucureşti, Editura ASE, 2004
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Apari˛ii editoriale 
 

TEHNOLOGIE ŞI INOVARE 
 

 SINERGETICA SISTEMELOR  
TEHNICO-ECONOMICE DE ECO-MANAGEMENT 

ŞI CAPITAL INTELECTUAL 
 

 

 

Structurat pe şase capitole 
cuprinzând aspecte legate de 
apă, energie, energetica indus-
trială, tehnologii reprezentative 
din unele ramuri industriale, 
protecţia mediului, creativitate, 
inovare şi calitatea produselor, 
suportul de curs „Tehnologie şi 
inovare” constituie un instru-
ment util de pregătire a stu-
denţilor economişti în domeniul 
tehnologiei. 

 

 

 „cartea se adresează atât 
studenţilor, cât şi specialiştilor din 
domeniul managementului în 
general, eco-managementului şi al 
proprietăţii intelectuale în 
particular.” 

 

• FRĂSINEANU, Corina 
Bucureşti, Editura ASE, 2004 

 • BĂNACU, Cristian Silviu
Bucureşti, Editura ASE, 2004

   

MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI 
O abordare contextualizată 

Studii de caz 
 

 CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 
ŞI MANAGERIALĂ  

 

„Lucrarea „Managementul 
organizaţiei. O abordare 
contextualizată. Studii de caz” 
se adresează, în viziunea 
noastră, studenţilor din învă-
ţământul superior economic, în 
general studenţilor Academiei 
de Studii Economice din 
Bucureşti şi în special ai 
Facultăţii Management, consul-
tanţilor în management, cadrelor 
didactice universitare şi mana-
gerilor. Fiecare utilizator va găsi 
în această lucrare studiul de caz 
necesar pentru ilustrarea şi/sau 
rezolvarea unei situaţii mana-
geriale concrete.” 

„
 

„Cunoaşterea elementelor 
specifice culturii organizaţionale 
şi culturii manageriale reprezintă 
o cerinţă importantă pentru un 
management modern, în 
condiţiile în care asistăm la o 
creştere accentuată a dinamis-
mului mediului local, naţional şi 
internaţional de afaceri, a 
concurenţei, la scurtarea ciclului 
de fabricaţie al produselor şi 
serviciilor, la accelerarea ritmului 
schimbărilor la care sunt supuşi 
membrii organizaţiilor.” 

 

 

• ISTOCESCU, Amedeo 
Bucureşti, Editura ASE, 2004 

 • NĂSTASE, Marian 
Bucureşti, Editura ASE, 2004

 


