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Apari˛ii editoriale 
 

MANAGEMENTUL PROIECTELOR  
DE CONSTRUCŢII 

Ediţia a II-a 

 ECONOMIE D’ENTREPRISE 
EXERCICES ET ÉTUDES DE CAS 

 

„Cartea ... 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”. 

 „Cartea este o culegere de 
studii de caz şi de aplicaţii 
practice care ne relevă 
experienţele trăite de diferite 
întreprinderi plasate într-un 
mediu mai mult sau mai puţin 
favorabil”. 

     
• RADU, Victor 

CURTEANU, Doru 
Bucureşti, Editura Economică, 2002 

 • DEACONU, Alexandrina 
SEGAL, Tatiana 
Bucureşti, Editura ASE, 2002 

     
INVESTITIONEN UND RISIKO  MODELS FOR FOUNDING DECISIONS 

 

Lucrarea Investiţii şi risc, pu-
blicată în limba germană, se
adresează în principal studenţilor
de la Facultatea de Studii Econo-
mice în Limbi Străine. 

„Sunt prezentate probleme te-
oretice şi metodologico-aplicative 
necesare în luarea deciziei de a
investi la nivel de firmă. Pentru
alegerea variantei favorabile, sunt
utilizate modele de optimizare şi
metode specifice pentru situaţii de
incertitudine şi risc, cu rezolvare
în sistem conversaţional.” 

Această lucrare a fost susţi-
nută şi finanţată prin proiectul
CNFIS 186 Atelier de lucru cu
caracter aplicativ pentru asista-
rea deciziei manageriale de cal-
culator prin metode de modelare
şi tehnica simulării. 

 Lucrarea Modele pentru 
fundamentarea deciziilor, apă-
rută în limba engleză, se 
adresează în principal stu-
denţilor de la Facultatea de 
Studii Economice în Limbi 
Străine.  

„Sunt prezentate detaliat 
tehnici cantitative prin care 
teoria deciziei ia în considerare 
incertitudinea situaţiei, infor-
maţiile disponibile asupra con-
secinţelor, riscul implicat, cos-
turile şi beneficiile fiecărei 
acţiuni şi timpul, resursele şi 
preferinţele pe care decidentul 
le are la dispoziţia sa pentru 
elaborarea deciziei.” 

Această lucrare a fost susţi-
nută şi finanţată prin proiectul 
CNCSIS 24/40612 Sinergetica 
sistemelor tehnico-economice. 

  
• RAŢIU-SUCIU, Camelia 

Bucureşti, Editura ASE, 2002 
 • HÎNCU, Daniela 

Bucureşti, Editura ASE, 2002 
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COMPORTAMENTUL ORGANIZAŢIONAL 
ŞI GESTIUNEA RESURSELOR UMANE 

 FUNDAMENTAREA DECIZIILOR COMPLEXE 
PRIN TEHNICI DE SIMULARE 

 

Cartea evidenţiază legăturile
dintre Comportamentul organi-
zaţional şi Managementul Resur-
selor Umane şi tratează teme
esenţiale pentru performanţa indi-
viduală şi organizaţională. 

„Am vrut să oferim cititorului 
o imagine vie, logică, închegată, o
imagine aşa cum este ea, cu
multiple legături şi corespondenţe
între fenomene”. 

 „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”. 

• DEACONU, Alexandrina 
RAŞCĂ, Lavinia 
CURTEANU, Doru 
NIŢĂ, Andreea 
PODGOREANU, Simona 
POPA, Ion 
Bucureşti, Editura ASE, 2002 

 • RADU, Ioan 
VLĂDEANU, Dorian 
Bucureşti, Editura Economică, 2002 

     
MODELAREA ŞI SIMULAREA  
PROCESELOR ECONOMICE 

Teorie şi Practică 
Ediţia a II-a 

 MODELARE ECONOMICĂ APLICATĂ 
Studii de caz. Teste 

 

„Din practica ţărilor dez-
voltate economic rezultă că mode-
larea este folosită de manager ca o
alternativă la „experimentul” uti-
lizat în ştiinţele exacte. ... În con-
diţiile în care se doreşte ca şi ţara
noastră să răspundă exigenţelor
globalizării, efortul de a găsi cele 
mai potrivite metode şi tehnici
manageriale este pe deplin jus-
tificat. ... Arealul modelării eco-
nomice fiind extrem de vast, nu a
permis o abordare exhaustivă a
problematicii. În prezentul volum
s-a insistat mai mult asupra
acţiunilor manageriale cu referire 
la organizaţiile mici şi mijlocii”. 

Lucrarea s-a realizat cu suport
financiar din contractul de grant
CNFIS, cod 186. 

 Lucrarea „a fost concepută  
cu scopul exemplificării posibi-
lităţii de utilizare a unor metode 
specifice (modele analitice şi de 
simulare) cu largă aplicabilitate 
în domenii-cheie ale organizaţiei, 
şi anume: elaborarea planului  
de afaceri, luarea deciziei în 
condiţii de risc şi incertitudine, 
precum şi dimensionarea şi alo-
carea resurselor”. 

Această lucrare a fost susţinută 
şi finanţată prin proiectul  
CNIFS 186 Atelier de lucru cu 
caracter aplicativ pentru asista-
rea deciziei manageriale de cal-
culator prin metode de modelare 
şi tehnică a simulării, nr. Con-
tract 41901/4.11.1999, director 
de proiect prof. univ. dr. Camelia 
Raţiu-Suciu. 

• RAŢIU-SUCIU, Camelia 
Bucureşti, Editura Economică, 2002 

 • RAŢIU-SUCIU, Camelia (coordonator) 
LUBAN, Florica 
HÎNCU, Daniela 
ENE, Nadia 
Bucureşti, Editura Economică, 2002 
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SISTEME INFORMATICE 
O abordare între clasic şi modern 

 MANAGEMENTUL CALITĂŢII SISTEMELOR 
TEHNICO-ECONOMICE 

 

„Lucrarea are un puternic 
caracter de noutate prin întreg 
conţinutul său şi, îndeosebi, prin 
abordarea într-o manieră per-
sonală a specificităţii gestiunii şi 
controlului sistemelor informa-
tice. Cititorul are însă şi posibi-
litatea să se proiecteze imediat în 
zone punctiforme ale unor situaţii 
economice şi manageriale reale, 
care, prin conţinutul lor, îi permit 
să identifice modul de utilizare 
a unor concepte tratate anterior 
teoretic.” 

 „Managementul calităţii re-
prezintă ansamblul activităţilor 
funcţiei generale de manage-
ment, care determină politica  
în domeniul calităţii, obiec-
tivele, responsabilităţile şi le 
implementează în sistemul 
calităţii prin mijloace cum  
sunt planificarea, ţinerea sub 
control, asigurarea şi îmbună-
tăţirea calităţii. 

Politica în domeniul calităţii 
reprezintă direcţiile şi intenţiile 
generale ale unui sistem 
tehnico-economic în ceea ce 
priveşte calitatea, exprimate 
oficial de conducerea supe-
rioară.” 

     
• URSĂCESCU, Minodora 

Bucureşti, Editura Economică, 2002 
 • IONIŢĂ, Ion 

Bucureşti, Editura ASE, 2002 
     

GESTIUNEA INVESTIŢIILOR  PRACTICA GESTIUNII INVESTIŢIILOR 

 

„În evaluarea şi gestiunea 
proiectelor de investiţii din 
sectorul serviciilor publice trebuie 
să se ţină cont de specificitatea sa. 
Va prevala evaluarea economică, 
respectiv studiul de impact socio-
economic sau ecologic în faţa 
criteriilor de rentabilitate, fără a 
neglija şi criteriile de ordin 
economic. Extinderea procesului 
de externalizare conduce la ne-
voia ca şi aici să se aplice 
principiile metodologice de eva-
luare de tip cost-avantaj a 
proiectelor.” 

 „Problematica actelor deci-
zionale specifice ciclului de 
viaţă al proiectelor de investiţii 
este de o mare diversitate şi 
necesită un instrumentar eco-
nomico-matematic adecvat. În 
acest context, lucrarea a fost 
structurată în şapte capitole. 
Fiecare capitol cuprinde infor-
maţii teoretico-metodologice şi 
tehnici de lucru aplicabile pe o 
anumită componentă decizi-
onală, iar studiile de caz şi 
aplicaţiile practice rezolvate 
sau propuse spre rezolvare 
oferă imaginea corectei aplica-
bilităţi a acestora pe cazuri 
concrete.” 

   
• STOIAN, Marian 

Bucureşti, Editura ASE, 2002 
 • STOIAN, Marian 

ENE, Nadia 
Bucureşti, Editura ASE, 2002 
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INTERNET  
ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 

 MANAGEMENTUL 
PRODUCŢIEI 

 

Lucrarea „are scopul de a 
oferi cititorului o vedere de 
ansamblu asupra Internet-ului –
mod de organizare, proiectare 
şi dezvoltare a paginilor Web, 
precum şi a modului în care 
serviciile sale sunt folosite 
în administraţia publică, repre-
zentând conceptele-cheie ale 
domeniului într-o manieră inteli-
gibilă şi incitantă. Lucrarea este 
destinată, în principal, studenţilor 
de la Facultatea de Management, 
specializarea Administraţie publi-
că, dar poate fi utilizată de
oricine doreşte să se iniţieze rapid 
în utilizarea Internet-ului şi în 
proiectarea paginilor de Web.” 

 În prezent, are loc revizuirea 
teoriilor conform cărora „siste-
mele economice actuale nu vor 
putea fi în întregime infor-
maţionale sau postindustriale. 
Aşadar, se poate spune că 
producţia de bunuri materiale 
va continua, dar vor avea loc 
mutaţii profunde care nu vor 
mai fi compatibile cu con-
cepţiile şi metodele actuale de 
producţie. În acest context o 
abordare realistă a problematicii 
activităţii de propunere de 
bunuri materiale impune abor-
darea din punct de vedere 
sistemic a întregului sistem de 
producţie.” 

     

• COLESCA, Sofia Elena 
Bucureşti, Editura Economică, 2002 

 • BADEA, Florica 
Bucureşti, Editura ASE, 2002 

     
TEORIE ŞI PRACTICĂ 
ÎN MICROECONOMIE 

  

 

„Succesul în afaceri impune 
ocuparea unei poziţii favorabile 
pe piaţă. În acest scop, este 
absolut necesar ca directorii mari-
lor corporaţii, proprietarii micilor 
întreprinderi, cât şi conducătorii 
unor instituţii nonprofit – cum ar 
fi spitalele sau universităţile – să 
înţeleagă ce forţe stau la baza 
oportunităţilor şi ameninţărilor 
care apar în mediul concurenţial, 
să cunoască mecanismele de sta-
bilire a cererii, preţurilor, costuri-
lor, numărul de concurenţi şi ofer-
ta lor, pentru a putea estima profi-
tabilitatea şi a acţiona în vederea 
maximizării ei. 

Microeconomia aplicată studi-
ază forţele economice care trebuie 
luate în considerare atât în deci-
ziile zilnice, cât şi în procesul de 
planificare.” 

 „Lucrarea cuprinde, pe de 
o parte, principiile de eficienţă 
personală şi notele de lucru în 
activitatea de birou, iar, pe de 
altă parte, procedurile comple-
te de instruire în Microsoft 
Office 2000. 

Toate aceste elemente sunt 
gândite pentru a susţine pregă-
tirea complexă, la standarde 
internaţionale (pentru utiliza-
tori), a viitorilor manageri 
(asistenţi).” 

   

• RAŞCĂ, Lavinia 
NEDELEA, Ştefan 
Bucureşti, Editura ASE, 2002 

 • NĂFTĂNĂILĂ, Ion 
Bucureşti, Editura ASE, 2002 
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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 
dobândite.” 
 
• RAŢIU-SUCIU, Camelia (coord.)  

LUBAN, Florica  
HÎNCU, Daniela 
ENE, Nadia 
Bucureşti, Editura ASE, 2002 
www.ase.ro 

 
 
 

 
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.” 
 
 
 
• 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 rezul-
tatelor obţinute în sistem conver-
saţional şi înscrise în rapoartele 
manageriale.” 

 
• RAŢIU-SUCIU, Camelia  

LUBAN, Florica  
Bucureşti, Editura ASE, 2002 
www.ase.ro 

 
 

 


