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de afaceri din ţara noastră
3.3.3.3 Îmbunătățirea calităţii şi diversificarea serviciilor de consultanţă managerială
3.3.3.4 Amplificarea dimensiunii pragmatice a pregătirii manageriale
3.3.3.5 Operaţionalizarea unor parteneriate între furnizorii de training/consultanţă şi organizaţiile beneficiare
3.3.3.6 Conferirea unei dimensiunii internaţionale mai consistente programelor de formare şi consultanţă managerială
3.3.3.7 Creșterea prestigiului şi vizibilităţii pe plan intern şi internaţional a trainerilor şi consultanţilor în domeniul
managementului din România
3.4 Priorități și modalități de acțiune pe termen mediu si scurt
3.4.1 Previziuni economice internaționale și naționale pentru 2014
3.4.2 Modalități de acțiune la nivelul managementului național
3.4.2.1 Creșterea eticii în afaceri și dezvoltarea guvernanței corporatiste
3.4.2.2 Profesionalizarea intensă a managerilor și specialiștilor în management la toate nivelele societății și
economiei României
3.4.2.3 Practicarea unui management complex și complet, axat pe cele cinci funcții manageriale
3.4.2.4 Focalizarea managementului la nivel național, sectorial, regional și local asupra relansării procesului
investițional
3.4.2.5 Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare
3.4.2.6 Reducerea fiscalității și îmbunătățirea Codului Fiscal și Codului de procedură fiscală
3.4.2.7 Programarea si pregătirea temeinică a absorției fondurilor europene în cadrul noului ciclu managerial 2014 2020
3.4.2.8 Amplificarea inovării în toate componentele economiei României
3.4.2.9 Generalizarea realizării studiilor de impact și a testului IMM-urilor de către managementul organismelor de
reglementare juridică și economică
3.4.2.10 Adoptarea urgentă a unei noi legi privind dezvoltarea IMM-urilor, bazată pe Small Business Act
3.4.2.11 Susținerea distribuției și comercializării produselor IMM-urilor din România prin marile lanțuri de magazine
3.4.2.12 Diminuarea birocrației din economie
3.4.2.13 Promovarea intensă la nivel național a dezvoltării sistemelor moderne de organizare a muncii, a noilor tipuri
de întreprinderi, specifice economiei bazate pe cunoștințe
3.4.2.14 Flexibilizarea relațiilor de muncă și susținerea ocupării pe piața muncii
3.4.2.15 Proliferarea accelerată a cunoştinţelor, trainingului, mentoringului şi consultanţei manageriale la toate
nivelurile economiei
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3.4.3 Managementul agenţilor economici
3.4.3.1 Priorităţi manageriale
3.4.3.1.1 Intensificarea flexibilităţii şi adaptabilităţii firmelor din România
3.4.3.1.2 Dezvoltarea unor sisteme informatice performante în cadrul agenţilor economici
3.4.3.1.3 Trecerea la sisteme de management bazate pe cunoştinţe
3.4.3.1.4 Intensificarea inovării în cadrul companiilor româneşti
3.4.3.1.5 Accentuarea economisirii şi valorificării superioare a resurselor neregenerabile
3.4.3.2 Modalități manageriale
3.4.3.2.1 Adoptarea managementului bazat pe cunoştinţe în firmele din România
3.4.3.2.2 Accentuarea transferului internațional de know-how şi bune practici de management
3.4.3.2.3 Dezvoltarea şi implementarea strategiilor bazate pe cunoştinţe
3.4.3.2.4 Reconsiderarea rolului culturii organizaţionale în implementarea unui management
profesionist
3.4.3.2.5 Creşterea capacităţii de inovare a firmelor româneşti
3.4.4 Domeniul pregătirii și consultanței manageriale
3.4.4.1 Accelerarea procesului de dezvoltare a educației intreprenorial – manageriale din România în concordanță
cu Strategia Europa 2020 și Small Business Act
3.4.4.2 Fundamentarea, elaborarea și implementarea unei strategii la nivel național în domeniul formării și
dezvoltării profesionale continue
3.4.4.3 Intervenția statului în promovarea, practicarea și dezvoltarea managementului bazat pe cunoștințe în
România
3.4.4.4 Adoptarea unor acte normative care să genereze amplificarea resurselor financiare destinate pregătirii și
consultanței manageriale
3.4.4.5 Introducerea unor facilități din partea statului furnizorilor de training și consultanță managerială
3.4.4.6 Crearea unui cadru propice pentru amplificarea accesului furnizorilor de pregătire și consultanță managerială
la fondurile structurale europene
3.4.4.7 Consolidarea învățământului superior românesc în contextul adaptării la „Procesul Bologna”
3.4.4.8 Constituirea unei entități naționale puternice, coordonată de reprezentanți ai asociațiilor profesionale de
consultanți și statului, care să asigure promovarea și monitorizarea calității serviciilor de consultanță
managerială
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