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REINGINERIA SERVICIILOR 

 
 FULL BUSINESS ÎN INDUSTRIA 

CONFECŢIILOR DE ÎMBRĂCĂMINTE  
 

 

 

„Cartea Reingineria serviciilor 
încearcă să aducă un alt punct de 
vedere privind modul cum trebuie 
prestate serviciile. Sectoarele in-
dustriale şi de servicii au dobândit 
în ziua de azi trăsături tot mai 
asemănătoare... Interdependenţa şi 
interconexiunea dintre aceste 
sectoare sunt argumente incon-
testabile care ne determină să 
mizăm pe faptul că Reingineria 
serviciilor se constituie într-un 
factor dinamizator al evoluţiei 
unui sector care constituie 
ingredientul strategic principal în 
procesul dezvoltării economiilor 
contemporane.” 

 „Full business în con-
textul industriei confecţiilor 
de îmbrăcăminte înseamnă 
renunţarea la procesarea în 
sistem lohn prin asumarea 
tuturor responsabilităţilor în 
derularea afacerilor: aprovi-
zionare, creaţie, desfacere, cu 
evidente avantaje în ceea ce 
priveşte profitul, brandul.” 

     
• PLUMB, Ion 
• ZAMFIR, Andreea 
• IONESCU, Manuela 
• IONESCU, Sorin 

Bucureşti, Editura ASE, 2004 

 • POPESCU, Doina
Bucureşti, Editura ASE, 2004

     
FUNDAMENTE  

ALE SCHIMBĂRII ORGANIZAŢIONALE 
 INVESTMENTS AND RISKS  

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
 

   

„Promovarea şi însuşirea 
conceptului managementul schim- 
bării aduce în prim plan 
competenţele şi cunoştinţele pe 
care trebuie să le stăpânească un 
manager pentru a conduce 
persoane care nu doresc 
schimbarea, care au frică faţă de 
situaţii noi, necunoscute, care se 
simt ameninţate şi împreună cu 
care trebuie să se realizeze, în 
condiţii de eficienţă, schimbarea.” 

 „Investments and Risks  
for Sustainable Development 
prezintă aspecte teoretice şi 
practice ale dezvoltării 
durabile, legate de investiţii, 
de metodologia implementării 
acesteia; de asemenea, se 
analizează planuri de afaceri 
şi studii de fezabilitate, factori 
de risc şi studii de caz ale 
dezvoltării durabile.” 

  
•  TANŢĂU, Adrian Dumitru 

Bucureşti, Editura ASE, 2004  
 • BĂNACU, Cristian Silviu

Bucureşti, Editura ASE, 2004 
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APLICAŢII ÎN EVALUAREA INVESTIŢIILOR  
CU AJUTORUL TABELELOR DE CALCUL 

ACTUARIAL 
 

 MANAGERII ŞI MANAGEMENTUL  
RESURSELOR UMANE 

 

 

„Utilitatea cărţii constă în 
faptul că permite simplificarea
calculelor de actualizare prin 
înlocuirea unor formule la-
borioase cu valori corespunză-
toare, calculate cu un grad ridicat 
de acurateţe (9 zecimale). La 
baza constituirii tabelelor a stat 
un program informatic, dezvoltat 
de autor, de concepţie proprie.” 

 

 

 „Volumul este conceput într-o 
viziune holistică, problematica 
managerială, pe parcursul 
cvasitotalităţii capitolelor, este 
abordată având în vedere 
finalitatea firmei, obţinerea şi 
creşterea competivităţii sale şi 
interdependenţa dintre principa-
lele aspecte implicate.” 

• BĂNACU, Cristian Silviu 
Bucureşti, Editura ASE, 2004 

 • NICOLESCU, Ovidiu (coordonator)
Bucureşti, Editura Economică, 2004

   

FACTORUL UMAN  
ŞI PERFORMANŢELE ORGANIZAŢIEI 

 

 
„Factorul uman şi performanţele 

organizaţiei îşi propune să demonstreze 
faptul că aptitudinile tehnice sunt 
necesare, dar nu suficiente pentru 
succesul managerilor. Este reliefată 
importanţa valorilor şi a filozofiei 
manageriale; se pune accentul pe noile 
atribuţiuni ale managerului de resurse 
umane. Se tratează aspecte ale 
comunicării, negocierii şi inteligenţei 
emoţionale, importante pentru obţinerea 
performanţelor propuse şi evitarea 
conflictelor în grupuri şi organizaţii.” 

 
 

• DEACONU, Alecxandrina 
• PODGOREANU, Simona 
• RAŞCĂ, Lavinia 

Bucureşti, Editura ASE, 2004  


