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INTRODUCERE 

Dezvoltarea economică, înţeleasă ca o formă de manifestare a creşterii economice, presupune 

un ansamblu de transformări cantitative, structurale şi calitative în economie, în cercetarea 

ştiinţifică şi tehnologiile de fabricaţie, în mecanismele şi structurile organizaţionale de 

funcţionare a economiei şi societăţii în ansamblul ei, în mentalitatea şi comportamentul 

oamenilor. 

Una din categoriile noii teorii ale creşterii economice este aceea în care se pune accentul pe 

rolul deţinut de un anumit factor de creştere – capitalul uman, cunoştinţele din procesul de 

cercetare-dezvoltare – în sporirea productivităţii tuturor celorlalţi factori de producţie, şi nu 

pe vreo externalitate asociată în mod special acumulării de capital. „Factorul respectiv este, 

prin sine, supus la o creştere de natură externă a rentabilităţii proporţionale~”. 

Multe proiecte de dezvoltare organizaţională privind afacerile implică planuri complexe ale 

structurii şi culturii organizaţiei schimbate, după care se pun în aplicare programe elaborate de 

instruire a oamenilor asupra noilor proceduri şi de schimbare a atitudinilor. Aceasta din urmă 

este o sarcină foarte dificilă, dacă nu chiar imposibilă, având în vedere obiectivele stabilite de 

Uniunea Europeană prin Strategia Lisabona şi Procesul Bologna şi scopul acestora de 

reformare a sistemului de învăţământ superior, în vederea transformării mai flexibile, mai 

coerente şi mai deschise la nevoile societăţii, capabile să răspundă provocărilor globalizării şi 

necesităţii de formare şi reformare a forţei de muncă europene. 

 

În acest context, ţinând seama că în România s-a instituit Cadrul Naţional al Calificărilor din 

Învăţământul Superior (CNCIS) ca instrument unic care stabileşte structura calificărilor şi 

care asigură recunoaşterea naţională, precum şi compatibilitatea şi comparabilitatea 

internaţională a calificărilor dobândite în cadrul sistemului de învăţământ superior, precum şi 

faptul că, prin intermediul acestuia sunt recunoscute, măsurate şi relaţionate toate rezultatele 

învăţării dobândite în cadrul sistemului de învăţământ superior (ciclurile de studii licenţă, 

masterat şi doctorat) şi că este asigurată coerenţa calificărilor şi a titlurilor certificate, prin 

această teză de doctorat cu titlul MANAGEMENT ŞI COMUNICARE ÎN INGINERIA 

ECONOMICĂ ÎN SISTEMUL EUROPEAN DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR, încercăm să stabilim ansamblul de relaţii dintre mediul 

economic în vederea creşterii gradului de perfecţionare, evaluarea şi certificarea calităţii 

activităţii manageriale şi, în legătură cu aceasta, perfecţionarea învăţământului cu caracter 

managerial în ingineria economică, dar şi promovarea învăţământului de inginerie economică 
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ca formă de învăţământ interdisciplinar de natură managerială; respectiv promovarea profesiei 

(ocupaţiei) de inginer economist. 

 

Scopul fundamental al demersului nostru este creşterea gradului de perfecţionare, evaluare şi 

certificarea calităţii activităţii manageriale şi, în legătură cu aceasta, perfecţionarea 

învăţământului cu caracter managerial în toate formele sale. De asemenea el (demersul) 

promovează învăţământul de inginerie economică ca formă de învăţământ interdisciplinar de 

natură managerială şi  profesia (ocupaţia) de inginer economist. 

Pentru atingerea acestui scop trebuie realizate, după părerea noastră, câteva obiective 

principale, şi anume: 

- stabilirea unui ansamblu de relaţii dintre mediul economic, universităţi şi instituţii de 

cercetare, cu preocupări manageriale, care să faciliteze un dialog profesional, în domeniul 

managerial, cu avantaje reciproce; 

- organizarea unor activităţi în genul: masterate, training, consultanţă, documentare, transfer 

de tehnologie, auditare, cursuri de pregătire postuniversitare etc. care să conducă la formarea 

şi dezvoltarea culturii manageriale, la perfecţionarea actului managerial în vederea creşterii 

competitivităţii întreprinderilor; 

- promovarea excelenţei în activitatea managerială şi în pregătirea de inginerie economică; 

- iniţierea şi dezvoltarea unor legături cu organizaţii profesionale din ţară şi străinătate cu 

activităţi şi obiective asemănătoare sau convergente. 

Aplicaţia noastră concretă, este o parte din acest angajament prin care am stabilit o ipoteză de 

cercetare, şi anume: „Variabila independentă X” – RELAŢIILE DINTRE DISCIPLINELE 

TEHNICE CU CELE ECONOMICE, RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ŞI DE 

COMUNICARE, cauzează „Variabila dependentă Y” – ACHIZIŢIONAREA DE 

CUNOŞTINŢE, ABILITĂŢI, respectiv COMPETENŢE în specializarea de masterat 

MANAGEMENT ŞI COMUNICARE ÎN INGINERIA ECONOMICĂ, în conformitate cu 

CNCIS - Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior, astfel încât celelalte 

obiective principale pot constitui provocări pentru alte ipoteze de cercetare ale altor 

demersuri. 
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Ne-am propus o analiză a managementului în economie, a ingineriei economice în afaceri, a 

comunicării în afaceri şi a unui studiu de caz care se vor concentra pe următoarele abordări: 

 Economiile naţionale; 

 Gestionarea (managementul) economiei; 

 Globalizarea; 

 Ingineria economică în afaceri; 

 Economia şi afacerile; 

 Comunicarea în iniţierea şi derularea unei afaceri. 

 Studiu de caz: Programul de studii universitare de masterat: Management şi 

comunicare în inginerie, Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică şi 

Tehnologia Informaţiei, Catedra de Inginerie şi Management 

În demersul de faţă depăşim limitele disciplinelor inginereşti şi discursul lor, ieşind din 

spaţiul familiar. Parcurgem procesul de cercetare privind managementul şi comunicarea în 

ingineria economică  rămânând în limitele stricte ale disciplinelor inginereşti. Trebuie să 

recunoaştem contribuţia disciplinelor economice, a relaţiilor internaţionale şi de comunicare 

în acest proces de cercetare. Tocmai acestea sunt experienţele la care trebuie să ajungem şi 

care ne îmbogăţesc propria pregătire disciplinară. Aceasta nu înseamnă neapărat că 

cercetătorul trebuie să fie „interdisciplinar” pro-activ, ci doar că, depăşind limitele 

disciplinelor inginereşti, el este forţat adesea să-şi reevalueze premisele prestabilite – o 

practică bună în munca ştiinţifică şi o asigurare în faţa pericolului cantonării definitive în 

disciplinele inginereşti. 

 

Teza depistează relaţiile dintre disciplinele tehnice cu managementul în economie care să 

furnizeze cunoştinţe, abilităţi şi competenţe în conformitate cu CNCIS - Cadrul Naţional al 

Calificărilor din Învăţământul Superior, în vederea absorbirii absolvenţilor de către piaţa 

muncii în continuă schimbare, a creşterii gradului de perfecţionare, evaluarea şi certificarea 

calităţii activităţii manageriale şi, în legătură cu aceasta, perfecţionarea învăţământului cu 

caracter managerial în toate formele sale, a promovării învăţământului de inginerie 

economică ca şi formă de învăţământ interdisciplinar de natură managerială şi promovarea 

profesiei (ocupaţiei) de inginer economist. 
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PRINCIPALELE ECONOMII NAŢIONALE MODERNE 

 

Primul capitol, Economiile Naţionale, va căuta să demonstreze care este organizarea 

economiilor naţionale în funcţie de variaţia în timp, ca rezultat al schimbărilor sociale, politice 

şi tehnologice având în vedere că economia globală este dominată de democraţii cu piaţă 

liberă, care sunt microeconomiile moderne şi rolul statului, în vederea stabilirii unui ansamblu 

de relaţii dintre cunoştinţele,  abilităţile şi competenţele inginerilor economişti generate de 

formarea iniţială (ciclul I) prin disciplinele tehnice, economice, de management şi comunicare 

pentru a putea promova specializările din cadrul învăţământului de inginerie economică, 

definind clar locul şi rolul inginerului economist în economia românească, şi nu numai, în 

vederea protecţiei titlului, a certificării şi exercitării profesiei. Suntem convinşi că vom putea 

elabora un program de studii universitare de masterat care să aibă în structura planurilor de 

învăţământ, a fişelor disciplinelor şi a celorlalte activităţi didactice şi de cercetare teme care să 

abordeze problematica din acest capitol. 

Abordarea ştiinţifică a studiului economiilor naţionale de către inginerii economişti în cadrul 

programului studiilor de masterat management şi comunicare în ingineria economică se va 

face în trei etape: 

 

 a) Sarcinile (obiectivele) de bază ale studiului economiei naţionale; 

 b) Disciplinele studiului economiei naţionale; 

 c) Domeniile de cercetare în studiul economiei naţionale. 

 

 Considerăm că aceste etape ar conduce la depistarea relaţiilor dintre organizarea 

economiilor naţionale şi competenţelor inginerilor economişti generate de formarea iniţială şi 

implicit la rezolvarea obiectivului unu al acestui prim referat al tezei. 
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a) Sarcinile (obiectivele) de bază ale studiului economiei naţionale; 

 

 

 

 
Întrebări la care trebuie să răspundă 
 inginerul economist masterand: ce este? Ce a fost? 
 

 
 
Întrebări la care trebuie să răspundă 
 inginerul economist masterand: ce este? Ce a fost? 
 

 
 
Întrebări la care trebuie să răspundă 
 inginerul economist masterand: ce va fi dacă …? 
 

 

 
 
Întrebări la care trebuie să răspundă 
 inginerul economist masterand: cu ce mijloace se pot atinge anumite obiective? 

 
Sursa: Cristian Niculescu – Introducere în economie: definiţii principii, scheme, Ed. Niculescu, Bucureşti, 2007, 
pag.45 

Fig. 1. Sarcinile (obiectivele) de bază ale studiului economiei naţionale 
 

Specialiştii sunt unanim de acord că, într-o economie de piaţă, activitatea economică se 

desfăşoară fără intervenţii din partea guvernului sau cu intervenţii foarte reduse. Sintagma 

laissez-faire (din franceză: „lasă-i să lucreze”) a fost aleasă pentru a descrie atitudinea 

guvernului faţă de oamenii de afaceri, muncitori şi consumatori, într-o economie de piaţă în 

întregime liberă. 

În toate economiile planificate, guvernul ia decizii privind producerea şi distribuirea bunurilor 
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esenţială o reprezintă proprietatea statului asupra tuturor construcţiilor şi echipamentelor 

utilizate în producerea de bunuri şi servicii. Guvernul stabileşte şi rolul indivizilor în cadrul 

procesului de producţie. Nu există deloc sau aproape deloc, proprietatea privată, iar libertatea 

individuală este restricţionată. 

Economiile mixte, care îmbină aspecte ale unei economii de piaţă pure cu cele ale unei 

economii planificate, există peste tot în lume. Cetăţenii care trăiesc într-o economie mixtă au 

anumite libertăţi: pot să deţină terenuri, să călătorească, să cumpere şi să vândă bunuri şi 

servicii, să angajeze şi să concedieze, să organizeze afaceri şi să adere la sindicate. Guvernul 

îşi asumă un rol activ în economie, subvenţionând anumite ramuri, precum transportul. 

Oamenii îşi păstrează autonomia asupra propriilor finanţe, dar trebuie să participe la 

bunăstarea generală. Guvernul adoptă, de asemenea, legi şi reglementări care să-i protejeze pe 

cetăţeni. 

Sub conducerea U.R.S.S., în blocul estic a fost impusă o economie planificată de la centru, 

asociată cu o libertate individuală limitată, influenţată de numeroase decizii guvernamentale. 

La conducerea economiei sovietice se afla Comitetul de Stat al Planificării Gosplan, care 

coordona „planurile cincinale” pentru a spori producţia. Aceste planuri pe cinci ani impuneau 

o industrializare forţată, având obiective de producţie nerealiste. Sistemul planificării de stat a 

fost reorganizat în 1985 de către Mihail Gorbaciov, prin perestroika („restructurarea”). Deşi 

au fost demarate anumite reforme de tip capitalist, precum planificarea privată a fabricilor, 

oportunităţile antreprenoriale rămâneau limitate pentru individ. Până în 1990, guvernul 

sovietic a pierdut controlul asupra economiei şi, fiincă nu existau mecanisme funcţionale de 

piaţă liberă, aceasta s-a prăbuşit. Este unul din factorii care au determinat, în cele din urmă, 

dezintegrarea Uniunii Sovietice, în 1991. 

Economiile de piaţă occidentale de tip mixt s-au dezvoltat în replică la şocurile economice şi 

sub influenţa lui Keynes. Au fost create instituţii care au permis acestor economii să evite 

consecinţele devastatoare ale şomajului în masă şi ale inflaţiei. 

În Europa postbelică, miracolul economic german, care se datora, în mare parte, dezvoltării 

economiei de piaţă sociale, a ajuns să influenţeze şi alte ţări europene, care au implementat 

propriile lor sisteme. Economia socială de piaţă a Germaniei, iniţiată după înfrângerea 

ideologiei naziste totalitare şi distrugerea unei părţi însemnate din infrastructura economică a 

Germaniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Republica Federală a Germaniei de 
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Vest avea nevoie de un sistem economic compatibil cu o constituţie democratică. Economistul 

german Alfred Müller-Armack definea, în 1947, principiile sociale ale economiei de piaţă. 

 

Astăzi vorbim de conceptul de dezvoltare durabilă, definit ca fiind „capacitatea de a satisface 

necesităţile generaţiei actuale fără a compromite şansa generaţiilor viitoare de a-şi satisface 

propriile necesităţi”. 

 

MANAGEMENTUL ECONOMIEI 

 

Cel de-al doilea capitol, Gestionarea (managementul) economiei abordează problemele 

esenţiale care se ridică în faţa managementului economic prin tratarea problemelor de analiză 

a performanţelor macroeconomice, a componentelor PIB-ului ca tablou de bord al economiei, 

a politicilor privind opţiunile pentru dezvoltare şi stabilitate, care să condiţioneze ocuparea 

forţei de muncă, rolul guvernelor şi al băncilor centrale prin gestionarea fondului monetar şi a 

ratelor dobânzilor în economie, politica energetică, politica industrială, relaţiile de muncă şi 

de producţie, serviciile sociale, care vor putea stabili un ansamblu de relaţii între cunoştinţele, 

abilităţile şi competenţele care le sunt furnizate masteranzilor de la specializarea management 

şi comunicare în ingineria economică. Aceste competenţe urmând să le ofere absolvenţilor 

posibilitatea de a stabili relaţii cu mediul economic, universităţi şi instituţii de cercetare, cu 

preocupări manageriale, care să le faciliteze un dialog profesional, în domeniul managerial. 

Ei, pot promova specializările din cadrul învăţământului de inginerie economică îndeplinind 

clar atribuţiile inginerului economist în economie. Pot contribui la elaborarea liniilor 

directoare privind dezvoltarea învăţământului de inginerie economică prin contacte şi 

consultări, în cadrul unor asociaţii, privind structura planurilor de învăţământ, a fişelor 

disciplinelor şi a celorlalte activităţi didactice şi de cercetare. De asemenea, absolvenţii 

masteratului management şi comunicare în inginerie pot organiza activităţi de genul: training, 

consultanţă, documentare, transfer de tehnologie, auditare, cursuri de pregătire etc., care să 

conducă la formarea şi dezvoltarea culturii manageriale, la perfecţionarea actului managerial, 

în vederea creşterii competitivităţii întreprinderilor în care lucrează. Pot promova excelenţa în 

activitatea managerială şi în pregătirea de inginerie economică. În acest sens, pot dezvolta 

activităţi de evaluare şi certificare, pot populariza rezultatele pozitive. 
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După cum se ştie, guvernele, agenţii economici şi întreprinzătorii particulari trebuie să 

cunoască performanţele economice pentru a putea lua decizii cu privire la politică, investiţii şi 

consum. PIB-ul, creşterea inflaţiei, şomajul şi rata dobânzii sunt cei patru indicatori pe scară 

largă,care măsoară dezvoltarea economică. Economiştii, guvernele şi agenţii economici 

monitorizează cu atenţie aceşti indicatori, enunţând previziuni economice prin prisma 

tendinţelor curente. 

Un instrument intens folosit în studierea activităţii economice l-au constituit modelele 

economice, respectiv tehnica de modelare a activităţii economice, „prin model economic 

înţelegându-se imaginea convenţională, simplificată, a domeniului care trebuie cercetat, în 

funcţie de obiectivul urmărit”. Economiştii au elaborat modelul fluxului circular pentru a 

reprezenta macroeconomia. Aceasta ilustrează felul în care activitatea economică produce atât 

fluxuri de bunuri şi servicii, cât şi fluxuri de bani. Modelul fluxului circular pentru o 

economie naţională poate fi reprezentat ca fiind format din gospodării şi firme. 

Guvernele adoptă politici care să condiţioneze ocuparea forţei de muncă, să ţină inflaţia sub 

control şi să asigure o dezvoltare durabilă în contextul circumstanţelor economice în 

schimbare, iar politicile fiscale sau monetare urmăresc acelaşi scop.  

Politica fiscală vizează modul în care un guvern încasează venituri pentru a finanţa 

cheltuielile. Politica monetară determină modul în care guvernul, trezoreria şi banca centrală 

influenţează masa monetară aflată în circulaţie şi nivelul ratelor dobânzilor în economie. 

Politica fiscală a statului reprezintă o anumită concepţie a acestuia, precum şi un ansamblu de 

măsuri şi acţiuni privind rolul impozitelor în sistemul veniturilor bugetare, tipurile de 

impozite, perceperea şi modul de folosire a lor ca instrument de stimulare a creşterii 

economice, felul in care este gândită eficacitatea fiscală în ţara respectivă. Ea constă într-un 

set de decizii guvernamentale prin care se urmăreşte influenţarea activităţii economico-sociale 

cu ajutorul mobilităţii veniturilor si cheltuielilor bugetului public. 

Interdependenţa economică globală tot mai pronunţată a accentuat impactul politicilor 

economice ale unei naţiuni şi asupra economiei mondiale. Remarcăm că, trăim într-o lume ce 

tinde să dezvolte relaţii economice globalizate, într-o lume care se schimbă rapid, se refac 

echilibre, se nasc noi structuri de securitate şi, de ce nu, un nou cadru al competiţiei 

economice, în care locul fiecărei ţări tinde să fie determinat de forţa capitalului ei autohton, de 

dinamismul pieţei interne şi de eficienţa acumulării resurselor, de sistemul de interdependenţă 
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în care este integrată. Economia globală, în adevăratul sens al cuvântului, este o viziune 

teoretică a unei construcţii normate, a armonizării libertăţilor de mişcare, a întăririi finalităţii 

sociale a economiei cu scopul performanţelor în condiţiile unor standarde progresive de 

coeziune a ansamblului global „Astăzi, în teorie, dar şi în practică se confruntă trei modele de 

dezvoltare economică şi socială, cu tendinţe de globalizare: modelul neoliberal american 

(anglo-saxon), modelul european şi modelul asiatic”. 

Banca centrală, prin gestionarea fondului monetar şi a ratelor dobânzilor într-o economie, 

urmăreşte să ţină inflaţia sub control şi să promoveze dezvoltarea economică durabilă. După 

părerea noastră, banca centrală este independentă faţă de guvern, aplicând diverse politici 

pentru a stabiliza fluctuaţiile din economia unei ţări. 

Petrolul rămâne şi în secolul XXI cea mai importantă sursă de energie. Consecinţele acestui 

fapt sunt numeroase şi variază de la efectele negative asupra mediului, la cele pozitive, de 

ordin economic. Remarcăm din literatura de specialitate că, aproximativ 40% din producţia 

mondială de petrol provine din ţări ale Orientului Mijlociu şi Africii, care alături de 

Venezuela, formează Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), fondată în anii 

1960. Sediul se află la Viena, în Austria. În prezent organizaţia are 12 membrii, care asigură, 

împreună, 35% la sută din producţia mondială. „OPEC a fost fondată la iniţiativa principalelor 

ţări producătoare de petrol care doreau să-şi păstreze şi să-şi mărească veniturile, prin 

întărirea puterii lor de negociere cu un grup de companii petroliere dominante. OPEC s-a 

făcut remarcată în octombrie 1973, în timpul războiului de Yom Kippur. Membrii OPEC au 

folosit petrolul drept armă politică în conflictul dintre lumea arabă şi Israel. Încă de atunci, 

piaţa petrolului a reacţionat la criza din Orientul Mijlociu şi din Golf”. 

Politicienii din întreaga lume conştientizează faptul că utilizarea intensă a petrolului, ca sursă 

principală de energie, duce la emisii dăunătoare de dioxid de carbon, ceea ce are un impact 

negativ asupra mediului, cauzând schimbări climatice şi încălzire globală.  

Politicile guvernamentale referitoare la industrie variază în funcţie de tradiţie, cultură 

naţională, precum şi de gradul de dezvoltare economică şi maturitate industrială. Afacerile 

reprezintă sursa prosperităţii într-o economie. Guvernele iau măsuri pentru a susţine afacerile 

importante, pentru a promova dezvoltarea economică şi a se adapta la schimbările ce survin 

iminent. Măsurile menite să influenţeze producţia fac parte din politica industrială şi sunt, 

frecvent, orientate către un sector specific. 
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Considerăm un aspect important al politicii industriale reglarea pieţelor pentru a asigura 

funcţionarea lor stabilă. Luăm ca exemplu, legea antitrust din S.U.A. care include prevederile 

conform cărora este ilegal ca firmele din acelaşi sector să se înţeleagă între ele în privinţa 

preţurilor, ceea ce ar prejudicia consumatorii prin creşterea preţurilor peste limita la care 

acestea ar ajunge în cazul unei pieţe concurenţiale. 

Uneori, guvernele aplică politici favorizante pentru a proteja de concurenţă anumite industrii-

cheie. Timp de zeci de ani, guvernul Germaniei a acordat subvenţii uriaşe industriei sale de 

exploatare a cărbunelui. Exploatarea cărbunelui era foarte importantă pentru Germania în 

prima jumătate a secolului al XX-lea, dar, mai târziu, aceasta nu a mai reuşit să facă faţă 

concurenţilor internaţionali mai eficienţi şi altor forme de energie. O subvenţie de acest tip 

este utilă doar dacă are caracter temporar şi dacă este însoţită de măsuri de reprofilare a 

sectoarelor afectate. 

La începutul secolului al XXI-lea politica industrială se confrunta cu globalizarea. Acordurile 

internaţionale menite să deschidă pieţele şi să încurajeze comerţul sunt din ce în ce mai 

incompatibile cu politicile industriale menite să protejeze producţia în faţa concurenţei 

străine. Există totuşi, şi unele excepţii, care includ agricultura, armata şi părţi din industria de 

divertisment. 

Pentru ca relaţiile dintre angajaţii, care reprezintă forţa de muncă, şi angajatori, care oferă 

locuri de muncă,  să fie corecte trebuie să existe un cadru normativ. Munca remunerată are o 

mare importanţă socială. Ea reprezintă principalul mijloc prin care oamenii obţin venituri 

pentru a-şi cumpăra bunurile şi serviciile de care au nevoie şi pentru a economisi şi a-şi 

asigura pensia.  Dincolo de importanţa sa economică, munca prestată de o persoană defineşte 

în mare măsură statutul social a acesteia şi asigură realizarea capacităţii individuale. Firmele 

se bazează pe oamenii cu o pregătire profesională temeinică pentru a produce bunuri şi 

servicii. 

La începutul secolului XXI, dezvoltarea rapidă a transportului intercontinental, a Internetului 

şi a altor reţele de comunicare, precum şi înlăturarea barierelor din calea comerţului au avut 

un efect pozitiv asupra dezvoltării economice globale. Ţinând pasul cu schimbarea, 

economiile moderne se bazează pe cunoaştere mai mult decât pe materii prime sau muncă 

fizică.  
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DE LA ECONOMIILE NAŢIONALE LA ECONOMIA GLOBALĂ 

În al treilea capitol al acestui demers, Globalizarea, analizăm relaţiile dintre 

progresele tehnologice rapide care au contribuit la extinderea comerţului mondial şi care au 

făcut ca procesele de producţie să poată fi acum amplasate separat în diferite locuri pe glob, 

iar fiecare întreprindere să îşi dezvolte propria specialitate, produsul final fiind asamblat într-o 

regiune apropriată de cea a vânzării sale, dintre progresele enorme în logistica transporturilor 

care au contribuit la intensificarea comerţului internaţional, dintre apariţia tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicare, în special a Internetului care a constituit o forţă motrice în 

dezvoltarea comerţului internaţional cu disciplinele care le-au asigurat specialitatea de inginer 

economist şi, desigur, prin creşterea competenţelor în cadrul masteratului management şi 

comunicare în inginerie. Abordarea se face printr-o analiză de la economiile naţionale la 

economia globală, o analiză a extinderii comerţului internaţional, a organizaţiilor 

internaţionale de comerţ, a tendinţelor prezentului şi viitorului, a impactului globalizării 

asupra mediului, a ajutorului internaţional asupra naţiunilor în curs de dezvoltare. Cunoaşterea 

acestor relaţii le asigură absolvenţilor condiţii echivalente privind accesul, derularea şi 

recunoaşterea studiilor, precum şi orientarea socio-profesională. Le asigură (CINE) 

posibilitatea de a promova învăţământul de inginerie economică ca şi formă de învăţământ 

interdisciplinar de natură managerială şi promovarea profesiei (ocupaţiei) de inginer 

economist. Pot organiza dezbateri internaţionale pe teme de specialitate, prin mijlocirea unor 

contacte profesionale şi a transferului de experienţă. Asigură promovarea (CINE) excelenţei 

în activitatea managerială şi în pregătirea de inginerie economică, iniţierea şi dezvoltarea unor 

legături cu alte organizaţii profesionale din ţară şi străinătate cu activităţi şi obiective 

asemănătoare sau convergente. 

Progresele tehnologice rapide au contribuit la extinderea comerţului mondial. Procesele de 

producţie pot fi acum amplasate separat în diferite locuri pe glob, iar fiecare întreprindere îşi 

dezvoltă propria specialitate, produsul final fiind asamblat într-o regiune apropiată de cea a 

vânzării sale. Progresele din logistica transporturilor au contribuit la intensificarea comerţului 

internaţional, iar apariţia tehnologiilor informaţionale şi de comunicare, în special a 

Internetului, au constituit o forţă motrice în dezvoltarea lui „Globalizarea este principala 

tendinţă a secolului XXI”. 

Liberalizarea, considerată ca fiind eliminarea amestecului statului în activitatea de pe pieţele 

financiare, de capital, precum şi a barierelor din calea schimburilor comerciale, are mai multe 
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dimensiuni. Astfel că, „În prezent chiar şi F.M.I. recunoaşte că a mers prea departe în realizarea 

acestor deziderate – liberalizarea pieţelor financiare şi de capital au contribuit la declanşarea crizelor 

financiare mondiale din anii 1990 şi poate avea efecte devastatoare asupra unei ţări mici, aflate în plin 

proces de dezvoltare”. „Naţiunile în curs de dezvoltare se confruntă cu probleme cauzate de 

globalizare”. 

Pe durata ultimilor 50 de ani, comerţul internaţional a reprezentat o forţă motrice importantă 

pentru dezvoltarea economică globală. Unul dintre aspectele liberalizării care se bucură de un 

sprijin masiv, cel puţin în rândul elitelor din ţările industrializate avansate, este liberalizarea 

comerţului. Dacă facem o analiză mai atentă asupra felului în care s-a realizat aceasta în multe 

ţări în curs de dezvoltare am înţelege mai uşor de ce există adesea atâta rezistenţă. Avem aici 

în vedere, protestele care care au avut loc la: Seattle, Praga şi Washington, DC. „Înlăturarea 

barierelor comerciale dintre ţări rămâne una dintre cele mai dezbătute probleme din lumea 

întreagă”. 

La începutul secolului al XXI-lea, majoritatea oamenilor de afaceri, a economiştilor şi 

politicienilor erau convinşi că o liberalizare şi mai accentuată a comerţului va crea un spaţiu 

enorm pentru dezvoltarea şi prosperitatea globală şi au estimat o creştere spectaculoasă de 500 

miliarde de dolari americani pe an. Principalul argument era că sistemele care se situează pe 

poziţii concurenţiale vor crea locuri de muncă noi şi mai bine plătite decât cele care se 

lichidează. Ei opinează că procesele de producţie care necesită efort intens şi sunt slab 

remunerate trebuie să se mute către ţările în curs de dezvoltare (acea mişcare a resurselor din 

citatul de la subcapitolul de mai sus), în vreme ce procesele necesită o mare calificare şi mult 

capital vor prospera în ţările industrializate. 

Globalizarea ar fi trebuit să le aducă tuturor avantaje fără precedent. Totuşi, în mod curios, a 

ajuns să fie denigrată atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele în curs de dezvoltare. „America şi 

Europa se confruntă cu ameninţarea direcţionării resurselor înspre alte ţări; ţările în curs de 

dezvoltare văd cum statele evoluate din punct de vedere industrial utilizează regimul 

economic global în defavoarea lor. În ambele tipuri de ţări, interesele corporatiste sunt 

promovate în detrimentul altor valori”. 

Din 1945, comerţul internaţional a contribuit semnificativ la dezvoltarea economică a întregii 

lumi. Acest lucru a fost benefic atât pentru naţiunile prospere, cât şi pentru economiile 

emergente din ţări cum ar fi India, Brazilia şi China. Implicit, exporturile unei ţări reprezintă 
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importurile altei ţări, dar, în vreme ce extinderea pieţelor de export este considerată benefică 

pentru dezvoltarea economică, o mai mare deschidere spre import este privită adesea, atât de 

guverne, cât şi de oamenii simpli, ca o ameninţare. Numeroase ţări consideră că importurile 

masive înlocuiesc bunurile şi serviciile din ţară cu cele produse în străinătate, ameninţând 

locurile de muncă din industriile propriei ţări, care se văd astfel subminate de importuri. 

Putem exemplifica: „China, a patra economie mondială ca mărime, este şi una dintre cele care 

se dezvoltă rapid, înregistrând o creştere anuală de 10 procente în ultimii 4 ani. Această 

creştere a fost determinată în mare parte de exporturi”. 

Susţinătorii liberalizării comerţului afirmă că aceasta va fi benefică nu doar ţărilor 

industrializate şi ţărilor cu venit mediu şi economie în curs de dezvoltare, ci va ajuta şi ţările 

lumii a treia. Astfel, „în anul 2000, liderii mondiali întruniţi la Summitul Mileniului, la New 

York, s-au angajat să reducă la jumătate sărăcia până în anul 2015. Ei au căzut de acord în 

privinţa unor ”obiective pentru dezvoltarea mileniului” în domeniile sănătăţii, educaţiei, 

drepturilor femeilor şi apărării mediului înconjurător. Mulţi dintre cei prezenţi au descris 

aceste obiective ca fiind corecte din punct de vedere moral; au vorbit, de asemenea, de 

interesul nostru reciproc global – legând lupta împotriva sărăciei de luptă pentru stabilitate şi 

pace. Raportul anual dat publicităţii în anul 2004 de FMI împreună cu Banca Mondială 

lansează un semnal de alarmă: majoritatea acestor obiective nu vor fi îndeplinite, în cazul 

celor mai multe ţări sărace, până la data-limită anul 2015”. Considerăm că, lumea se află la un 

punct de răscruce: fie liderii îşi reafirmă angajamentul de a realiza obiectivele, fie ele vor 

rămâne, doar o promisiune, iar săracii lumii vor rămâne şi mai mult în urmă. 

Datorită problemelor prezentate, guvernele au luat măsuri pentru a proteja industriile interne 

în faţa concurenţei străine. Aceste măsuri includ fixarea de taxe asupra importurilor, 

subvenţionarea firmelor interne din banii contribuabililor şi încurajarea exporturilor prin 

relaxarea impozitării companiilor exportatoare. Statele Unite şi Europa şi-au perfecţionat arta 

de a susţine comerţul liber, străduindu-se în paralel să încheie acorduri comerciale care să le 

protejeze împotriva importurilor din ţările în curs de dezvoltare. Astfel, „O mare parte din 

succesul ţărilor industrializate avansate este asociată cu punerea la punct a programului lor – 

în stabilirea agendei astfel încât pieţele să fie deschise pentru bunurile şi serviciile care 

reprezintă avantajul lor comparativ”. 



21 

 

În epoca globalizării, esenţial pentru sistemele de guvernare este să negocieze şi să instituie 

practici comerciale unitare şi acceptate. Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) este 

organismul internaţional coordonator în domeniu. Această necesitate a apărut dat fiind 

numărul mare de ţări care participă la comerţul internaţional şi ar fi ineficient să se negocieze 

individual acorduri comerciale între ele. 

Considerăm că, blocurile s-au format firesc, stabilind reguli de comerţ între membri, cu 

scopul de a facilita schimburile de mărfuri dintre ei, pentru reducerea sau înlăturarea 

barierelor comerciale. 

După ce, în 1950, Statele Unite au respins propunerea privitoare la crearea Organizaţiei 

Internaţionale a Comerţului OIC, „din cauza îngrijorării unor conservatori şi a unor corporaţii 

cu privire la faptul că aceasta ar avea drept consecinţă o transgresare a suveranităţii naţionale 

şi prea multe reglementări”, Organizaţia Mondială a Comerţului a fost înfiinţată abia după 

patruzeci şi cinci de ani (1994). 

Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), cu sediul la Geneva, a fost fondată ca urmare a 

negocierilor din Runda Uruguay prin semnarea Acordurilor de la Marrakech, la 15 aprilie 

1994 pentru a-i ajuta pe producători, importatori şi exportatori să-şi desfăşoare afacerile la 

nivel global. În prezent, aceasta este unica organizaţie din lume care şi-a asumat un astfel de 

rol. Principalele sale obiective includ, printre altele, elaborarea şi promulgarea regulilor de 

comerţ internaţional, asigurarea unor foruri pentru liberalizarea comerţului şi rezolvarea 

conflictelor comerciale, echilibrarea subvenţionării agricultorilor, reducerea tarifelor de 

import. 

Uniunea Europeană a devenit membru al OMC odată cu intrarea în vigoare a acordurilor de 

mai sus, respectiv la 1 ianuarie 1995 şi că în contextul negocierilor, „UE a trebuit să facă 

importante concesii partenerilor săi comerciali concretizate prin: reducerea taxelor vamale de 

import pentru produsele industriale, tarificarea măsurilor de protecţie pentru produsele 

agricole, reducerea taxelor vamale şi a subvenţiilor de export pentru aceste produse. Intenţia 

UE este de a reţine ”modelul european social şi rural” al agriculturii şi de a promova rolul 

”multifuncţional al agriculturii”. 

Faptul că globalizarea afectează numeroase aspecte ale societăţii, deciziile organizaţiilor 

internaţionale, cum sunt Organizaţia Mondială a Comerţului, Banca Mondială şi Grupul celor 
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Opt, se află permanent sub atentă observaţie. Pe măsură ce se intensifică proliferarea 

corporaţiilor globale, reuniunile organizaţiilor de tip OMC şi Grupul celor Opt provoacă, în 

mod constant mitinguri masive de protest. Deciziile luate de organizaţiile de acest fel au un 

impact enorm asupra lumii întregii, atrăgând criticile celor care se opun globalizării. 

Globalizarea rămâne un subiect controversat printre ecologişti. Cele mai mari şi dezvoltate 

economii ale lumii tind să fie şi cele mai poluante. Atât guvernele, cât şi organizaţiile 

nonguvernamentale dezbat intens, în special, schimbarea climatică şi emisiile de gaze cu efect 

de seră. Considerăm că impactul comerţului internaţional asupra mediului constituie o 

problemă a globalizării. Temerile sunt legate de tăierea valoroaselor păduri tropicale şi 

distrugerea altor sisteme ecologice, de explozia emisiilor de dioxid de carbon determinată de 

utilizarea crescută a combustibilului fosil cu care funcţionează maşinile, avioanele şi 

centralele electrice. 

Pe măsură ce timpul înaintează în secolul al XXI-lea, cercetătorii susţin că factorul uman 

contribuie în mod semnificativ la schimbările climatice. Procesele naturale schimbă 

permanent clima Pământului. Odată cu derularea revoluţiei industriale s-a adăugat încă un 

factor. Specialiştii au simulat pe calculator modele ale emisiilor de gaze şi au urmărit 

desfăşurarea climatică pe termen lung. Ei au examinat datele climatice din ultimele secole şi 

au ajuns la concluzia că ele pot fi explicate doar dacă se ia în considerare factorul uman. 

Astfel, „În ultimii 150 de ani oamenii au eliberat în atmosferă cantităţi din ce în ce mai mari 

de gaze de seră, declanşând şi alţi factori poluanţi”. Deoarece clima reacţionează încet, nu s-a 

constatat încă efectul. 

Au existat mai multe iniţiative de a aborda problema schimbărilor climatice. Cea mai 

importantă este reprezentată de Protocolul de la Kyoto. Înaintat în decembrie 1997, Protocolul 

de la Kyoto a fost încheiat la Convenţia cadru a ONU asupra schimbărilor climatice 

(UNESCO) şi a intrat în vigoare în februarie 2005. Astfel, „obiectivul său este de a reduce 

emisiile a şase gaze cu efect de seră, în 38 de ţări dezvoltate, în perioada 2008-2012”. 

După părerea noastră, mai mult de o cincime din populaţia lumii trăieşte în sărăcie extremă, 

cu mai puţin de 1 dolar pe zi. Ţările industrializate consideră că este în interesul lor să ajute 

ţările sărace în dezvoltarea lor economică şi socială. Sărăcia este asociată adesea cu 

instabilitatea politică: „ţările cu probleme sociale şi economice extreme pot fi terenuri fertile 

de recrutare pentru grupări active, dispuse să facă uz de violenţă pentru a-şi atinge scopurile”. 
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AFACERILE - APANAJUL CALIFICĂRII ÎN INGINERIA ECONOMICĂ 

Capitolul IV, Ingineria Economică în Afaceri, reprezintă problema fundamentală a acestuia. 

În acesta se analizează relaţiile care se stabilesc, în vederea derulării afacerilor, între 

cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite la disciplinele tehnice şi cele dobândite la 

disciplinele din programul de studii universitare de masterat Management şi Comunicare în 

Inginerie. Abordarea o vom face prin analiza organizării muncii privind teoria organizaţională 

şi motivarea angajaţilor din afacere, analiza a ceea ce înseamnă schimbarea afacerii de la 

structuri ierarhice la structuri de reţea, analiza afacerilor în producţia de bunuri din punctul de 

vedere al realizării produselor, al factorilor de producţie: resurse umane şi materii prime. Este 

foarte importantă înţelegerea acestor relaţii pentru că asigură absolvenţilor masteratului 

Management şi Comunicare în Ingineria Economică: competenţele să-şi întemeieze şi să-şi 

dezvolte propria afacere, să conducă orice afacere; stabilirea unui ansamblu de relaţii dintre 

mediul economic, universităţi şi instituţii de cercetare, cu preocupări manageriale, care să 

faciliteze un dialog profesional, în domeniul managerial, cu avantaje reciproce; organizarea 

unor activităţi în genul: training, consultanţă, documentare, transfer de tehnologie, auditare, 

cursuri de pregătire postuniversitare etc. care să conducă la formarea şi dezvoltarea culturii 

manageriale, la perfecţionarea actului managerial, în vederea creşterii competitivităţii 

întreprinderilor; promovarea excelenţei în activitatea managerială şi în pregătirea de inginerie 

economică; iniţierea şi dezvoltarea unor legături cu alte organizaţii profesionale din ţară şi 

străinătate cu activităţi şi obiective asemănătoare sau convergente. 

Afacerile joacă un rol esenţial în economiile de piaţă, fiindcă ele concep, dezvoltă şi creează 

produse şi servicii pe care ulterior le promovează şi le vând clienţilor. În acest proces, ele 

investesc capital, consumă materii prime şi creează locuri de muncă. Afacerile trebuie, de 

asemenea, să genereze un profit, care să fie mai mare decât costurile de producţie şi, în acelaşi 

timp, să rămână în concurenţă cu alte afaceri care oferă produse sau servicii similare şi care 

caută, la rândul lor, să obţină profituri. Toate aceste activităţi contribuie la dezvoltarea 

economiei în ansamblul ei. 

Rolul inginerilor economişti absolvenţi ai masteratului management şi comunicare în 

inginerie ca oameni de afaceri şi/sau ca manageri este de a crea şi a conduce companii bine 

structurate, în care angajaţii, tehnologia informaţională şi utilajele produc bunuri care sunt 

vândute  pentru a obţine profitul maxim posibil. 
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Ingineria economică, şi cu atât mai mult, masteratul Management şi Comunicare în Inginerie, 

ca un domeniu de frontieră a ingineriei, a apărut pe plan mondial la finele anilor ’90, ca o 

necesitate stringentă la provocările din ce în ce mai legate de concepţia şi dezvoltarea de 

produse care să aibă succes comercial pe pieţele globalizate. Ingineria economică, face parte 

din aşa numita de către unii autori „inginerie competitivă” şi este un domeniu interdisciplinar, 

care îmbină, în formarea competenţelor, metode şi instrumente specifice ingineriei cu metode 

specifice economiei managementului, relaţiilor internaţionale şi comunicării. 

Apreciem că, ingineria economică, în afaceri, se ocupă cu dezvoltarea şi aplicarea de metode, 

instrumente şi abordări specifice prin care să poată fi dezvoltate la parametri superiori din 

punct de vedere tehnico economic diverse sisteme tehnice, economice sau mixte (produse, 

procese, servicii) în condiţii de lucru reale (constrângeri şi cerinţe multiple). 

Inginerii economişti, absolvenţi ai masteratului Management şi Comunicare în Inginerie, ca 

oameni de afaceri trebuie să înţeleagă chestiunea fundamentală în legătură cu sectorul privat, 

care este aceea a rolului jucat de aceasta în mişcarea economică românească. Astfel, „Într-

adevăr, el se instituie mai mult ca pârghie utilizată în asigurarea veniturilor de subzistenţă 

unor grupuri, interesate de obţinerea cât mai facilă a unui câştig, care, în cea mai mare parte, 

este folosit pentru consum. Cum multe dintre aceste întreprinderi sunt mici asociaţii familiale, 

este clar că ele servesc la supraveţuirea unor familii”. Ştim că, cele mai multe dintre acestea 

se ocupă de comerţ, aşadar, o activitate care nu produce, doar face afaceri, de regulă, de mică 

anvergură. În ceea ce priveşte virtuţile de întreprinzători ale inginerilor economişti, în 

dezvoltarea economică, acestea sunt greu de evaluat, pe baza informaţiilor publice puse în 

circulaţia publică. Avem o certitudine, însă, care este lipsa de experienţă, ca şi cadrul social şi 

legislativ încă insuficient, determinând un anumit comportament al micilor întreprinzători. 

Inginerii economişti, absolvenţii masteratului Management şi Comunicare în Inginerie ca şi 

oameni de afaceri, trebuie să cunoască semnificaţia concurenţei interne şi/sau externe în care 

sunt implicaţi ca şi proprietari de întreprinderi mici şi mijlocii. Trebuie să conştientizeze că, 

inexistenţa unui mediu real pentru afaceri, condus de existenţa legilor activităţii concrete în 

domeniu, le influenţează modul de a gândi şi de a acţiona ca un autentic om de afaceri şi, 

astfel, o parte dintre micii întreprinzători caută să eludeze legea prin neplata taxelor şi 

impozitelor, prin acordarea de salarii mai mici decât în sectorul public. De fapt, ei nu 

promovează dezvoltarea modernă, nu doresc sau nu au posibilitatea să investească în 
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modernizarea activităţii firmei. După cum se poate observa, patronii trăiesc ceva mai bine 

decât salariaţii şi pensionarii, însă la o distanţă nesemnificativă. 

Teoria organizaţională, care reprezintă studiul structurilor şi oamenilor din cadrul acestora, 

oferă perspective valoroase asupra canalelor de producţie şi comunicare ale companiilor, 

constituind o parte importantă a administrării afacerilor. În secolul al XIX-lea, inginerul 

american Frederick Winslow Taylor a încercat să eficientizeze cât mai mult posibil producţia 

industrială, studiind în detaliu acţiunile fiecărui muncitor şi timpul de care acestea avea 

nevoie pentru a le îndeplini. El a analizat şi interacţiunea dintre muncitori şi manageri. 

Sociologul german Max Weber, contemporan cu Taylor, a studiat beneficiile organizaţiilor 

administrative ierarhice, pe care le numea „birocraţii”, termen care nu avea însă sensul 

peiorativ căpătat între timp. 

 Managementul unei afaceri nu este o sarcină uşoară căci, a fi manager astăzi înseamnă să fii 

responsabil faţă de: angajaţii proprii şi bunăstarea lor, realizarea obiectivelor şi sarcinilor 

organizaţiei în ceea ce priveşte afacerea, esenţa şi performanţa ei; asigurarea produselor, 

bunurilor sau serviciilor oferite clienţilor organizaţiei; continua ridicare a calităţii şi 

competitivităţii ofertei lansate pe piaţă şi, nu în ultimul rând, faţă de societatea în care 

acţionează; de confirmare şi promovarea valorilor şi idealurilor societăţii respective. 

Realizarea unor deziderate de factura celor de mai sus reclamă, înainte de toate, clarificarea 

semnificaţiei, conţinutului şi esenţei managementului ca teorie prin cuprinderea în planul de 

învăţământ al programului de masterat Management şi Comunicare în Inginerie, discipline 

precum: metode avansate de management, management strategic, managementul proiectelor, 

microeconomie, fundamentele comunicării, managementul inovaţiei, marketing şi promovare 

promoţionale, sisteme avansate de producţie etc. 

Inginerii economişti şi/sau absolvenţii masteratului Management şi Comunicare în Inginerie 

care au ocupaţia de manageri practicieni şi cei care aspiră la o funcţie de conducere, de la cea 

de supervizor până la cea de director general, s-ar putea să ajungă, după o anumită experienţă, 

să se plângă că „oamenii nu se mai simt motivaţi să muncească”, dar, în acelaşi timp, trebuie 

să ştie că vina le aparţine, atât lor, cât şi practicilor din cadrul organizaţiilor, nu angajaţilor. 

Astfel, „Când acestora din urmă le lipseşte motivaţia, problema rezidă aproape întotdeauna în 

unul dintre următoarele aspecte: selecţia defectuoasă, obiectivele ambigue, sistemul 

necorespunzător de evaluare a activităţii, sistemul inadecvat de recompensare al organizaţiei 
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sau incapacitatea managerului de a influenţa felul în care angajatul percepe sistemele de 

evaluare şi recompensare”. 

Inginerii economişti şi/sau absolvenţii masteratului Management şi Comunicare în Inginerie 

trebuie să construiască structurile de management ale secolului al XXI-lea în aşa fel încât să 

fie flexibile, pentru a se putea adapta rapid la schimbările de situaţie în toate pieţele implicate. 

În secolul XIX şi la începutul secolului al XX-lea, producţia de masă şi munca standardizată 

au condus rapid la formarea de structuri ierarhice rigide în toate industriile. Observăm că, 

ceea ce se dovedise eficient în pieţele stabile, cu ciclu de producţie pe termen lung, s-a 

dovedit inflexibil şi lent în mediile economice caracterizate de schimbare şi concurenţă. 

Procesul de producţie reprezintă o combinaţie de activităţi tehnologice, economice, sociale şi 

organizatorice care trebuie analizate şi rezolvate, respectând mediul operaţional şi pe cel 

natural. Esenţa afacerilor este de a crea un produs care poate fi vândut. Produsele pot consta 

în mărfuri, care sunt comercializate de firmă, sau servicii. În timp ce o companie comercială 

sau de servicii, de orice dimensiune, poate fi înfiinţată rapid, producţia de mărfuri poate să 

necesite o investiţie substanţială şi să impună crearea unui spaţiu, angajare de personal şi 

achiziţii de utilaje, dar şi de randament. Astfel, cele mai simple decizii ale managementului 

într-o companie de producţie au o relevanţă strategică. Funcţiunea de producţie poate fi 

definită ca „ansamblul proceselor de muncă din cadrul întreprinderii prin care se transformă 

obiectele muncii în produse finite, semifabricate şi se creează nemijlocit condiţiile tehnico-

materiale, organizatorice şi de deservire necesare desfăşurării fabricaţiei în bune condiţii”. 

Pentru a clasifica o companie, prima întrebare va viza produsele ei: ce produce această 

companie? Inginerii economişti şi/sau absolvenţii masteratului Management şi Comunicare în 

Inginerie au de luat o decizie şi mai dificilă şi, deci, de importanţă strategică mai mare se 

impune atunci când se planifică un nou produs. 

Salariile muncitorilor au devenit de mult timp factorul de cost central în producţie, în toate 

ţările occidentale industrializate. Costul de producţie reprezintă un indicator calitativ 

economic ce ocupă o poziţie centrală în sistemul indicatorilor la nivel de firmă şi a celor 

folosiţi pentru măsurarea şi aprecierea creşterii economice. Inginerii economişti şi absolvenţii 

masteratului management şi comunicare în inginerie trebuie să ştie că eficienţa poate fi 

apreciată după modul în care rezultatele activităţii economice corespund nevoilor sociale, iar 

resursele alocate sunt cheltuite după exigenţele care sunt impuse de piaţă. 
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ECONOMIA – MEDIUL AFACERILOR 

Capitolul V, Economia şi Afacerile, analizează relaţiile între concluziile la care au ajuns 

economiştii care au cercetat funcţionarea pieţelor şi factorii care determină prăbuşirea lor 

ştiind că organizarea afacerilor include studiul pieţelor şi adaptarea la acestea, pentru a obţine 

profituri cât mai mari şi că guvernele se concentrează pe construirea unei imagini exacte a 

economiei şi adoptarea unor politici care să asigure o dezvoltare stabilă şi să prevină căderea 

pieţei, instrumentele folosite fiind curba cererii şi a ofertei, care stabilesc producţia şi preţurile 

optime şi disciplinele din programul de masterat Management şi Comunicare în Inginerie. 

Abordarea o vom face prin analiza exploatării forţelor pieţei, analiza pieţelor imperfecte. Este 

importantă înţelegerea acestor relaţii pentru că asigură absolvenţilor stabilirea unui ansamblu 

de relaţii în mediul economic cu preocupări manageriale în afaceri. Promovează excelenţa în 

activitatea managerială şi în pregătirea de inginerie economică. Pot dezvolta afaceri pe cont 

propriu. 

Economiştii au cercetat funcţionarea pieţelor şi factorii ce determină prăbuşirea lor. În secolul 

XXI, organizarea afacerilor include studiul pieţelor şi adaptarea la acestea, pentru a obţine 

profituri cât mai mari. Normal ar fi ca guvernele să se concentreze pe construirea unor 

imagini exacte a economiei şi adoptarea unor politici care să asigure o dezvoltare stabilă şi să 

prevină căderea pieţei. Instrumente precum curba cererii şi a ofertei, care stabilesc producţia 

şi preţurile optime, ajută la realizarea acestei sarcini. Astfel, „Majoritatea ramurilor de 

activitate economică ale lumii pot să producă mult mai multe bunuri decât sunt în stare să 

cumpere consumatorii lumii. Supracapacitatea este rezultatul dorinţei fiecărui concurent de a-

şi spori cota de piaţă într-o proporţie imposibil de atins. Dacă fiecare firmă îşi propune o 

creştere cu 10 procente a vânzărilor, iar piaţa totală nu creşte decât cu 3%, rezultatul nu poate 

fi decât exces de capacitate”. 

Pieţele reprezintă inima societăţilor capitaliste. Aici, agenţii economici luptă pentru a-şi 

maximiza profiturile, oferind produse şi servicii pe care consumatorii şi le doresc şi le pot 

plăti. Economiile naţionale nu au existat dintotdeauna. Ele s-au format după apariţia 

sistemului capitalist, de-a lungul mai multor secole. Formarea şi dezvoltarea lor, precum şi 

modul de funcţionare al acestora, au fost şi sunt cercetate de ştiinţa economică. 

Afacerile trebuie să se conformeze pieţelor pentru a fi profitabile şi a crea valoare pentru 

acţionarii lor. Inginerii economiştii şi/sau absolvenţii masteratului Management şi 
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Comunicare în Inginerie, alături de economişti şi factorii politici decizionali trebuie să prevină 

problemele care pot determina o defectare a pieţei sau un „eşec” în menţinerea unui societăţi 

sigure şi prospere. 

La începutul secolului XXI, mecanismul pieţei este considerat a fi un bun mod de organizare 

pentru cea mai mare parte a activităţii economice a lumii. Pieţele valutare globale şi cele de 

mărfuri au apărut în locaţii neaşteptate, de exemplu în economia planificată a Chinei 

comuniste şi în sectorul serviciilor publice din economiile mixte ale ţărilor europene. 

În timp ce pieţele libere funcţionează firesc, pentru a distribui eficient resursele, 

monopolurile, cartelurile şi asimetria informaţională pot deveni obstacole. În societăţile 

occidentale există o concurenţă monopolistică liberă, în care numeroase firme cu produse uşor 

diferite se concurează reciproc. Costurile de producţie sunt puţin mai ridicate decât în 

concurenţa perfectă, dar potenţialii cumpărători beneficiază de varietatea produselor. În ţările 

industrializate, unde această formă de concurenţă este larg răspândită, consumatorii pot să 

aleagă, de exemplu, între numeroasele mărci de maşini etc. 

Nu toate pieţele sunt formate dintr-un număr mare de furnizori şi un număr mare de 

consumatori. Când un singur furnizor satisface nevoile a numeroşi consumatori, acel furnizor 

deţine un monopol, ca în cazul în care o singură firmă generatoare de electricitate furnizează 

curent pentru toate gospodăriile dintr-o zonă. Ea nu are concurenţi şi, dacă este 

nesupravegheată, va încerca să reducă producţia pentru a forţa creşterea preţurilor, realizând 

astfel mai puţin decât prevede producţia optimă din punct de vedere social.  

Companiile care fuzionează pentru a limita concurenţa, prin obţinerea unui monopol, 

formează, în general un cartel. Formarea unui cartel reprezintă o încercare de a transforma un 

oligopol într-un monopol. În majoritatea ţărilor, cartelurile sunt ilegale. Guvernele evaluează 

cu atenţie indicatorii de piaţă, pentru a stabili dacă firmele plănuiesc pe ascuns să formeze 

carteluri, impunând sancţiuni când constată astfel de cazuri. Astfel, „În aprilie 2000, 

MICROSOFT a fost declarat de un tribunal american un ”monopol abuziv” şi i s-a impus să 

se dividă în unităţi separate. Între timp, această decizie a fost parţial revocată, în urma 

recursului făcut de Microsoft”. Un alt exemplu: „Angola, Ecuador şi Sudan şi-au anunţat 

intenţia de a face parte din cartelul petrolului OPEC”. 
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Pe lângă monopoluri şi carteluri, pieţele pot prezenta şi alte imperfecţiuni. De exemplu, dacă 

nu există drepturi de proprietate, sau acestea sunt neclare, comportamentul individual poate 

crea costuri exteriorizate negative, impuse terţelor părţi. Astfel, ecologistul Garrett Hardin a 

mediatizat un astfel de conflict dintre interesele individuale şi binele comun într-un eseu din 

1968 intitulat ”Tragedia comunelor”. Prin acest eseu el descrie că, într-un sat agricol, cea mai 

mare parte a terenurilor se află în proprietate privată, cu excepţia unui câmp vast deţinut în 

comun, unde oricine poate să-şi pască vitele. Pe terenurile private, proprietarul este motivat să 

limiteze accesul vitelor la păscut. Dacă lasă prea multe vaci să pască acolo, el ar putea să-şi 

majoreze profitul pe termen scurt, dar sărăceşte complet terenul şi pierde profiturile pe termen 

lung. 

 

COMUNICAREA - ABILITATEA DE FOCALIZARE A RESURSELOR ÎN AFACERI 
 
Capitolul VI, Comunicarea în Iniţierea şi Derularea unei Afaceri, reprezintă problema 

fundamentală a acestuia, analizează relaţiile care se stabilesc, în vederea derulării afacerilor, 

între cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite la disciplinele tehnice şi cele 

dobândite la disciplinele din programul de studii universitare de masterat Management şi 

Comunicare în Inginerie. Abordarea o vom face prin analiza comunicării şi tehnicilor de 

marketing – de la grupuri-ţintă la clienţii loiali, cunoaşterea clienţilor, promovarea unui 

produs, analiza comunicării prin planificarea strategică, a instrumentelor de planificare 

strategică, analiza comunicării prin fixarea preţurilor şi veniturilor, a veniturilor şi strategiilor 

de fixare a preţurilor, a optimizării costurilor, analiza structurilor legale şi a atragerii 

capitalurilor, a firmei cu capital unic, a parteneriatului, a găsirii capitalului, analiza măsurării 

performanţei, a comunicării prin măsuri financiare, a comunicării prin măsuri nonfinanciare, a 

comunicării prin formulare de bilanţ. Este foarte importantă înţelegerea acestor relaţii pentru 

că asigură absolvenţilor masteratului Management şi Comunicare în Ingineria : competenţele 

să comunice, adică să asigure un proces de transmitere a informaţiilor, simbolice, între două 

sau mai multe persoane, unele cu statut de emiţător, altele cu statut de receptor, prin 

intermediul unor canale specifice. Acest proces fiind considerat ca element de bază pentru: 

îndeplinirea funcţiei managementului de coordonare; stabilirea unui ansamblu de relaţii dintre 

mediul economic, universităţi şi instituţii de cercetare, cu preocupări manageriale, care să 

faciliteze un dialog profesional, în domeniul managerial, cu avantaje reciproce; organizarea 
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unor activităţi în genul training, consultanţă, documentare, transfer de tehnologie, auditare, 

cursuri de pregătire postuniversitare etc. care să conducă la formarea şi dezvoltarea culturii 

manageriale, la perfecţionarea actului managerial, în vederea creşterii competitivităţii 

întreprinderilor; promovarea excelenţei în activitatea managerială şi pregătirea în inginerie 

economică; iniţierea şi dezvoltarea unor legături cu alte organizaţii profesionale din ţară şi 

străinătate cu activităţi şi obiective asemănătoare sau convergente. 

Este nevoie de mult mai mult decât de o idee grozavă pentru a derula o afacere de succes. 

Inginerii economişti şi/sau absolvenţii masteratului Management şi Comunicare în Inginerie 

posesori ai cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor furnizate de către disciplinele din 

programele de studiu trebuie să fie convinşi că nu numai implementarea practicilor 

manageriale de înaltă performanţă este importantă pentru succesul competiţional al firmei de 

afaceri, ci pe lângă legătura dintre felul cum administrează oamenii şi profiturile foarte 

importantă este comunicarea managerială. Transmiterea informaţiilor, între două sau mai 

multe persoane, sub forma mesajelor simbolice, unele cu statut de emiţător, altele cu statut de 

receptor, se face prin intermediul unor canale şi se numeşte comunicare. Astfel, 

„Comunicarea este un proces de transmitere a informaţiilor, sub forma mesajelor simbolice, 

între două sau mai multe persoane, unele cu statut de emiţător, altele cu statut de receptor, 

prin intermediul unor canale specifice”. Acest proces este considerat de autorii citaţi ca 

element de bază pentru îndeplinirea funcţiei managementului de coordonare. 

Distribuirea şi comercializarea produselor reprezintă doar un aspect al marketingului; 

înţelegerea mecanismelor pieţei, a nevoilor consumatorilor şi stabilirea unor relaţii pe termen 

lung cu toţi partenerii de afaceri constituie adevărata provocare de marketing. Aproape toată 

lumea vorbeşte despre managementul relaţiilor cu clienţii ca despre noul panaceu. Astfel, 

„Dar până nu e definit, nu are absolut nici o semnificaţie. Unii îl definesc ca mod de aplicare a 

tehnologiei pentru a afla mai mult despre fiecare client şi a-i putea răspunde la nivel 

individual. Alţii nu-l văd ca pe o chestiune de tehnologie, ci mai degrabă ca pe una socio-

umană: tratarea fiecărui client cu simpatie şi sensibilitate. Unul dintre sceptici spunea că 

managementul relaţiilor cu clienţii e un mod costisitor de a afla lucruri pe care clientul ţi le-ar 

spune dacă ai sta de vorbă cinci minute cu el”. Unii consideră că, dintre toate funcţiile pe care 

trebuie să le îndeplinească o afacere pentru a avea succes, probabil nici una nu este mai 

importantă în prezent decât marketingul – sarcina de a crea, promova şi livra produse şi 

servicii consumatorilor şi agenţilor economici. Această concepţie (de marketing) reprezintă o 
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filozofie de afaceri care le contestă pe celelalte trei (concepţie de producţie, de produs şi de 

vânzare). „Elementele sale fundamentale s-au cristalizat pe la jumătatea anilor 1950”. Astfel, 

„Concepţia de marketing susţine că soluţia atingerii de către organizaţie a obiectivelor proprii 

constă în a se arăta mai eficace decât concurenţii în crearea, furnizarea şi comunicarea valorii 

pentru client pe pieţele-ţintă alese”. 

O afacere modernă îşi va îndrepta mai întâi atenţia spre clienţii săi, cei existenţi şi cei 

potenţiali. Prin studii de piaţă se încearcă identificarea particularităţilor de consum şi a 

nevoilor potenţialilor grupuri-ţintă. Astfel, „Firma descoperă necesităţi ascultându-i pe clienţi 

sau chestionându-i, după care pregăteşte o soluţie care să se potrivească fiecărei asemenea 

nevoi. În ziua de azi, însă, puţine mai sunt nevoile pe care firmele să nu le cunoască sau să nu 

le abordeze”. Grup-ţintă este „grupul de clienţi cu atribute socio-economice similare şi o 

„nevoie” comparabilă pentru un anumit tip de produs sau serviciu”. Necesităţile clienţilor nu 

pot fi create prin marketing, dar ele pot fi intuite, studiindu-se interesul general pentru 

anumite mărfuri şi servicii. 

Cheia către un marketing de succes este identificarea, de către inginerii economişti şi/sau 

absolvenţii masteratului Management şi Comunicare în Inginerie, sectorului de piaţă relevant 

şi definirea unui grup-ţintă în cadrul lui. 

Inginerii economişti şi/sau absolvenţii masteratului Management şi Comunicare în Inginerie 

pentru a iniţia şi derula o afacere au nevoie de ceva mai mult decât o idee grozavă. Iniţierea şi 

derularea unei afaceri necesită o analiză complexă, nu doar în faza de planificare, ci şi pe 

parcurs pe întreaga durată de viaţă a acţiunii comerciale. Inginerii economişti şi/sau 

absolvenţii masteratului în calitatea lor de antreprenori trebuie să urmărească factorii interni şi 

externi pentru a lua decizii pertinente, lucru important mai ales în prezent, când comunicarea 

are la îndemână factori externi precum Internetul, care joacă un rol semnificativ. Atunci când 

aceşti antreprenori vor să demareze o afacere, sunt nevoiţi să verifice fezabilitatea şi să 

conceapă un plan, înainte de a-şi pune ideile în aplicare. 
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STUDIU DE CAZ: RAPORT DE AUTOEVALUARE PRIVIND ACREDITAREA 
PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT: MANAGEMENT 
ŞI COMUNICARE ÎN INGINERIE, LA UNIVERSITATEA DIN ORADEA, 
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INNFORMAŢIEI, 
CATEDRA DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT 
 
Obiectivul major care trebuie îndeplinit în cadrul unui sistem modern de calificări în 

învăţământul superior românesc este ca acest sistem să fie convergent cu recomandările 

Comisiei Europene şi cu imperativele procesului Bologna, corelat cu cerinţele şi evoluţia 

pieţei muncii. Mecanismele unei astfel de cercetări sunt la îndemâna cadrelor didactice 

universitare, studenţilor şi reprezentanţilor mediului economic şi social constituiţi în consorţii 

universitate - întreprindere, în conformitate cu structura domeniilor de studii universitare de 

licenţă. Un astfel de consorţiu este şi cel de ”Inginerie şi Management”, care în conformitate 

cu structura domeniilor de studii universitare de licenţă, ar trebui să aibă rolul de a amenda 

sau valida descrierile calificărilor cuprinse în domeniul de studii „Inginerie şi Management”. 

Profesia (calificarea) de inginer economist în domeniul electric, electronic şi energetic, va fi 

descrisă de experţi în cadrul unor proiecte. 

Utilizarea Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS) reprezintă 

valoarea academică care poate oferi economiei naţionale şansa de a supraveţui şi de a reveni 

la o situaţie normală de dezvoltare, situaţie care ar asigura absorbirea forţei de muncă superior 

calificată şi creşterea nivelului de trai a populaţiei. Cadrul Naţional al Calificărilor din 

Învăţământul Superior are obligaţia de a descrie cât mai exact profesiile (ocupaţiile) înalt 

calificate de care are nevoie piaţa naţională a muncii în continuă schimbare şi în acelaşi timp 

să descrie profesiile (ocupaţiile) înalt calificate, ţinând cont de cerinţele pieţei forţei de muncă 

internaţionale. Totodată trebuie să se cunoască faptul că utilizarea CNCIS se măsoară prin 

aceea că este parte integrantă al Cadrului Naţional al Calificărilor şi nu are utilitate în afara 

acestuia. 

Este bine ştiut că în afara prevederilor legale din România privind studiile universitare, atât de 

licenţă cât şi de masterat, începând cu anul 2005, fundamentarea programelor de studiu pe 

competenţe şi rezultatele învăţării, ca premise ale unui cadru al calificarilor conceput ca un 

instrument de bază în dezvoltarea Spaţiului European al Învătământului Superior (EHEA) a 
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devenit o obligaţie asumată de Miniştrii Educaţiei din statele semnatare ale Procesului 

Bologna prin declaraţiile de la Bergen (2005), Londra (2007) şi Leveun (2009). 

Facultăţile din România au scos în ultimii ani absolvenţi pe bandă rulantă, iar efectul este că 

piaţa muncii nu i-a putut absorbi pe toţi şi mare parte au sfârşit pe posturi sub nivelul de 

pregătire sau direct în şomaj. Este un „lux” ca o ţară să scoată şomeri cu studii superioare. 

Sunt foarte multe motive pentru care rezolvarea acestei provocări (teza) presupune dorinţa de 

a privi dincolo de limitele disciplinelor inginereşti, de a învăţa şi de a ne corecta propriile 

puncte de vedere privind managementul şi comunicarea în ingineria economică. Intersectările 

întâlnite şi suprapunerea cu ştiinţele economice, relaţiile internaţionale şi ştiinţele comunicării 

permit desfăşurarea unui schimb interdisciplinar, o dialectică între discipline şi nicidecum 

contopirea disciplinelor într-o masă amorfă de interpretare şi explicare. 

Dar, contextul cel mai important în care elaborăm, acredităm şi implementăm un program de 

studii universitare de masterat este realizarea Spaţiului European Comun pentru Învăţământul 

Superior, în care o importanţă deosebită o are compatibilitatea dintre sistemul calităţii în 

învăţământul superior din România şi sistemul calităţii în învăţământul superior european. 

Deşi, în perioada scursă  rolul universităţilor ca unităţi de învăţământ care fac legătura între 

pregătirea profesională a persoanelor şi cerinţele de pe piaţa muncii a devenit tot mai 

important, nu acelaşi lucru putem spune în cazul creării de noi cadre europene de elaborare a 

criteriilor şi standardelor pentru calitate în învăţământul superior. 

O problemă deosebit de controversată a constituit-o şi o constituie abordările conceptuale 

privind asigurarea calităţii, neexistând un consens al definiţiilor, ci doar mai multe perspective 

de abordare a acestei sintagme.  

Cu toate eforturile depuse în ce priveşte cooperarea europeană pentru creşterea calităţii 

învăţământului superior în direcţia asigurării calităţii interne (auditurile şi bilanţurile interne), 

în evaluarea : predării, a succesului studenţilor, a cercetărilor din universităţi, a calităţii 

profesorilor cercetători, a calităţii administraţiei şi a serviciilor de sprijin pentru studenţi, în 

evaluarea externă a predării, se dovedeşte tot mai mult faptul că acest sistem, numit, Sistemul 

de Asigurare şi Evaluare a Calităţii este ineficient. Acest lucru este dovedit nu numai prin 

numărul mare de şomeri cu studii superioare care se regăsesc în statistici şi la porţile pieţei 

muncii, ci şi prin analizele şi rapoartele periodice de specialitate (vezi: barometre ale calităţii, 
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Raport EUA evaluare ARACIS, Raport evaluare ARACIS de către ESU, Raport de evalare 

ARACIS de către ENQA) . 

După părerea noastră, perspectivele dezvoltării calităţii în învăţământul superior, în procesele 

de învăţământ şi cercetare, ar trebui să aibă în vedere depăşirea stadiului  de Sistem de 

Asigurare şi Evaluare a Calităţii, chiar dacă el se desfăşoară la nivel de universitate, şi 

trecerea la Sistemul de Management al Calităţii în Universitate.  

CONCLUZII 

Învăţarea disciplinelor din domeniul economic, management, comunicare alături de cele 

tehnice au drept scop achiziţionarea de competenţe care să ofere posibilitatea inginerilor 

economişti absolvenţi ai masteratului de Management şi Comunicare în Inginerie să se 

regăsească ca factori de creştere în noua teorie şi practică de creştere economică, alături de 

cunoştinţele de cercetare dezvoltare. 

Considerăm că, o astfel de abordare va contribui la reformarea sistemului de învăţământ 

superior, făcându-l mai flexibil, mai coerent şi mai deschis la nevoile societăţii, capabile să 

răspundă provocărilor globalizării şi necesităţii de formare şi reformare a forţei de muncă 

europene, aşa cum prevăd obiectivele stabilite de Uniunea Europeană prin Strategia Lisabona 

şi Procesul Bologna. 

Abordarea noastră corespunde cu structura calificărilor stabilită de Cadrul Naţional al 

Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS) şi care va asigura recunoaşterea naţională a 

specializării inginerie economică şi a masteratului în Management şi Comunicare în Inginerie, 

precum şi compatibilitatea şi comparabilitatea internaţională a acestor calificări. Considerăm 

că prin această abordare, în conformitate cu CNCIS, sunt recunoscute, măsurate şi relaţionate 

toate rezultatele învăţării dobândite în cadrul sistemului de învăţământ superior (ciclurile de 

studii licenţă şi masterat) şi pregătirea pentru ciclul din şcoala doctorală. 

Abordarea „Managementului în economie”, asigură coerenţa calificărilor şi a titlurilor 

certificate şi stabileşte ansamblul de relaţii dintre mediul economic în vederea creşterii 

gradului de perfecţionare, evaluarea şi certificarea calităţii activităţii manageriale şi, în 

legătură cu aceasta, perfecţionarea învăţământului cu caracter managerial în ingineria 

economică.  
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Absolvenţii pot promova specializările din cadrul învăţământului de inginerie economică 

îndeplinind clar atribuţiile inginerului economist în economie. Pot contribui la elaborarea 

liniilor directoare privind dezvoltarea învăţământului de inginerie economică  prin contacte şi 

consultări, în cadrul unor asociaţii, privind structura planului de învăţământ, a fişelor 

disciplinelor şi a celorlalte activităţi didactice şi de cercetare. De asemenea, pot organiza 

activităţi de genul: training, consultanţă, documentare, transfer de tehnologie, auditare, cursuri 

de pregătire etc., care să conducă la formarea şi dezvoltarea culturii manageriale, la 

perfecţionarea actului managerial, în vederea creşterii competitivităţii întreprinderilor la care 

lucrează. Pot promova excelenţa în activitatea managerială şi în pregătirea de inginerie 

economică. În acest sens, pot dezvolta activităţi de evaluare şi certificare, pot populariza 

rezultatele pozitive. 

Învăţarea disciplinelor din domeniul relaţiilor internaţionale, economic, management, 

comunicare alături de cele tehnice au drept scop achiziţionarea de competenţe care să ofere 

posibilitatea inginerilor economişti absolvenţi ai masteratului de Management şi Comunicare 

în Ingineria să rezolve provocările serioase cu care se confruntă firmele producătoare în 

dezvoltarea afacerilor. Cunoaşterea factorilor perturbatori precum: efectele globalizării, 

sărăcia, creşterea pretenţiilor clienţilor legate de calitatea produselor, concomitent cu cerinţa 

acestora pentru produse noi, la intervale din ce în ce mai scurte de timp (de exemplu, cazul 

produselor software, produselor electronice sau produselor mecatronice), eliminarea 

barierelor în comerţul internaţional, presiunea concurenţei asupra timpului de dezvoltare a 

produselor noi, schimbări frecvente în comportamentul şi valorile clienţilor, presiunea 

societăţii pentru realizarea de ecoproduse, presiunea creată de progresul în ştiinţă şi 

tehnologie, nevoia de personal policalificat, îi determină pe inginerii economişti - absolvenţii 

masteratului să inoveze continuu şi radical pentru a genera în timp util soluţii inginereşti 

superioare la diversele probleme conflictuale asociate produselor, proceselor sau afacerii (a se 

vedea, de exemplu, cerinţa de a produce în timp scurt produse atractive sub aspectul preţului 

şi la o calitate ridicată; sau cerinţa de a crea produse „remediu” la diverse probleme pentru a 

creşte calitatea vieţii etc.). 

Considerăm că, în ce priveşte, cunoştinţele care pot fi învăţate, conduc la completarea 

cunoştinţelor dobândite la studiile de licenţă, pentru a putea promova învăţământul de 

inginerie economică ca şi formă de învăţământ interdisciplinar de natură managerială şi 

promovarea profesiei (ocupaţiei) de inginer economist. 
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