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Management şi performanţă economică 

 

 
 

fârşitul lunii noiembrie 2002 a fost marcat de un 
eveniment deosebit pentru specialiştii şi lucrătorii din 
domeniul economic. 

 
 
 
În zilele de 21-22 noiem-
brie s-au desfăşurat 
lucrările Simpozionului 
Management şi perfor-
manţă economică, orga-
nizat de Catedra Mana-
gement din Facultatea 
Management de la Aca-
demia de Studii Econo-
mice Bucureşti. 

 
 
 
 

 

 

 
 

Lucrările s-au desfăşurat pe 6 secţiuni: 
1. Managementul organizaţiilor româneşti şi interna-

ţionale 
2. Strategii şi politici în domeniul resurselor umane 
3. Restructurare şi performanţă economică 
4. Strategii în aprovizionare şi vânzare 
5. Strategii şi politici manageriale de producţie 
6. Informatica în managementul întreprinderii. 

 

A avut loc, de asemenea, o masă rotundă cu tema: 
Simulări şi jocuri computerizate – noile produse informa-

tice ale Facultăţii 
Management destina-
te activităţilor prac-
tice cu studenţii. 

 

În cele 6 secţi-
uni au fost prezentate 
231 lucrări de către 
specialişti proveniţi 
din numeroase insti-
tuţii de învăţământ 

superior de stat şi privat, din institute de cercetare ştiinţifică 
şi proiectare, din societăţi comerciale, organizaţii din cele 
mai diverse domenii, sosiţi din peste 20 de judeţe ale ţării 
plus Municipiul Bucureşti. 

Au fost prezentate în programul Simpozionului lucrări 
ale specialiştilor în Management din: Republica Moldova, 
China, Spania, Portugalia, Franţa. 

Dezbaterile au scos în evidenţă necesitatea de a se 
trece de la amatorismul în management, la managementul 
performant, pentru a determina o cotitură radicală în 
activitatea şi performanţele economice ale societăţilor 
comerciale şi ale celorlalte organizaţii. 

S-a remarcat, de asemenea, dorinţa de colaborare în 
vederea unor acţiuni de înaltă eficienţă între specialiştii din 
domeniul tehnic şi economic. 

 
Prof. univ. dr. Mihai PRICOP 
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Participarea la Târgul Gaudeamus – Carte de învăţătură 

 
 

 
 

n perioada 27 noiembrie - 1 decembrie 2002, la 
Pavilionul central – Romexpo din Bucureşti a avut loc 
Târgul Gaudeamus - Carte de învăţătură, ediţia a IX-a. 

Pe durata Târgului, Academia de Studii Economice 
Bucureşti a organizat numeroase evenimente speciale: 
lansări de carte, demonstraţii, video-conferinţe, biblioteca 
virtuală pentru admitere. Au fost prezentate kituri complete 
de instruire (cărţi, CD-uri, aplicaţii, pagini web), oferte 
educaţionale la nivel de facultate, sisteme de instruire şi 
testare interactivă on line şi off line. 
 

 
 

Pe data de 30 noiembrie 2002, domnul decan, prof. 
univ. dr. Ion Plumb a prezentat oferta educaţională a 
Facultăţii Management cu cele două module ale sale, 
 

 
 

 Management şi Ştiinţe administrative. Această ofertă 
cuprinde atât cursuri pentru învăţământul de zi, cât şi pentru 
învăţământul la distanţă, studii aprofundate, Master şi 
Cursuri Portuniversitare, activitate de cercetare ştiinţifică, 
 

 
 
consultanţă economică şi managerială pentru diferite 
organizaţii, programe internaţionale în colaborare cu 
instituţii de profil din străinătate, cercuri ştiinţifice 
studenţeşti, simpozioane ştiinţifice internaţionale etc. 

 

 
 

Prin oferta sa, Facultatea Management a contribuit la 
ridicarea la un nivel superior a programului de carte 
electronică şi instruire interactivă a Academiei de Studii 
Economice Bucureşti, pentru care a obţinut Premiul 
Educaţia din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 
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