CUVÂNT-ÎNAINTE
la cartea „Supply Chain Management for Efficient
Consumer Respponse” a autorului Virgil Popa
Mediul de afaceri din România zilelor noastre cuprinde un spectru larg de provocări
dure. Industria Logisticii și Supply Chain-ului se confruntă cu evoluții haotice și
imprevizibile ale pieței, o infrastructură limitată, insuficientă și de slabă calitate (feroviară,
rutieră, terminale etc.), un mediu guvernamental și politic foarte „fluid" care, de multe ori,
modifică complet regulile și, de cele mai multe ori, nu in beneficiul fluxului de activitate al
industriei. Dar cea mai mare provocare cu care ne confruntăm este lipsa forței de muncă în
general și lipsa unui personal educat (în logistică) în special ... începând cu poziții de new
entry/junior până la managementul de mijloc. Principalul motiv este absența unor
universități specializate în logistică și lanțul de aprovizionare, care ar trebui să educe și să
modeleze profesioniștii în domeniul Logisticii și Supply-Chain-ului. Dar, din fericire, câteva
cadre didactice și universități au renunțat la așteptarea unei reorientări a strategiei
guvernamentale (care excelează prin absență) și au preluat conducerea dezvoltării
academice începând cu câteva ore și cursuri specializate de Logistică și Supply-Chain
pentru a compensa acest decalaj educațional atât de necesar economiei românești.
Prof. dr. Virgil Popa, pe care l-am întâlnit cu câțiva ani în urmă, este unul dintre
primii pionieri în această direcție. Domnia sa, ca profesor la Universitatea „Valahia" din
Târgoviște, a fost cu adevărat un deschizător de drumuri pe calea acestei noi dezvoltări,
pornind programe educaționale, cursuri și chiar specializări în Logistică și Supply-Chain.
Pe domnul profesor Popa l-am cunoscut undeva în jurul anului 2010 în timpul unei
adunări academice a profesorilor din mai multe universități.
Reprezentam ARILOG (Asociația Română de Logistică) ca vicepreședinte
responsabil cu dezvoltarea tinerilor profesioniști și discutam diferite modalități de
colaborare prin care ARILOG să susțină educația în Logistică și Supply Chain. De atunci
am dezvoltat și derulat mai multe proiecte care au determinat creșterea gradului de
conștientizare a industriei, precum și îmbogățirea cunoștințelor studenților cu o „aromă”
a abordării și aplicării în practică a conceptelor teoretice pe care le-au învățat.
În acest context, cartea de față a domnului Prof. Popa este realmente binevenită
și reprezintă un real câștig atât pentru mine, cât și pentru, sunt sigur, întreaga
comunitate a profesioniștilor din Logistică și Supply Chain. Prin structura sa și, nu mai
puțin, prin conținutul său, această carte este un manual inestimabil pentru orice student
care își propune să devină un adevărat profesionist în industria Logisticii și Supply Chainului ... dar nu numai. Această carte se adresează, deopotrivă, și profesioniștilor realizați.
Așadar, stimați/te studenți/te, țineți în mâinile voastre un instrument perfect
pentru modelarea viitorului vostru în Logistică și Supply Chain. Citiți-o cu atenție,
utilizați-o intens pentru că este un volum exhaustiv care abordează o paletă largă de
instrumente, modele și concepte de Logistică și Supply Chain!
În ceea ce te privește, dragă coleg de breaslă, te asigur că citești un instrument
valoros în a-ți ușura munca.
Nu în ultimul rând, aș dori să vă mulțumesc dvs. stimate Prof. dr. Virgil Popa
pentru onoarea de a mă invita să scriu acest Cuvânt Ȋnainte. Apreciez cu adevărat
încrederea pe care mi-ați acordat-o ca profesionist și prin acest Cuvânt Ȋnainte sper că îi
voi motiva pe toți cititorii dvs. să împărtășească aceeași dragoste ca și mine : Logistica și
Supply Chain-ul.
Ing. Romeo Dumitru
ELA Senior Logistician
ARILOG Vicepreședinte – Dezvoltarea tinerilor profesionişti
București, 12 iunie 2017

FOREWORD
At the book „Supply Chain Management for Efficient
Consumer Response”, Author Professor Virgil Popa
Today’s Romanian business environment comprises a large spectrum of tough
challenges. The Logistics & Supply Chain industry is facing hectic, unpredictable market
developments, a scarce and poor infrastructure (railway, road, terminals etc.), a very
“fluid” governmental and political environment which many times changes completely the
rules and mostly not in the benefit of the industry activity flow. But the biggest challenge
we are facing is the lack of workforce in general and a lack of educated (in logistics)
personnel in particular … starting with new entry/junior positions and up to middle
management. The main reason is the absence of universities specialized in Logistics and
Supply Chain which would should educate and shape the Logistics and Supply Chain
professionals. But, luckily, few teachers and universities quit waiting for a Government
strategy (which is excelling by its absence) re-orientation and they have taken the lead
of academic development and started with some classes and specialized courses for
Logistics and Supply Chain in the attempt to fill this educational gap so badly needed by
the Romanian economy.
Prof. Dr. Virgil Popa, which I have met several years ago, is one of the first real
pioneers in this direction. He, as professor at the „Valahia” University of Targoviste,
really trail blazed the path of this new development by starting educational programs,
classes and courses and even majors in Logistics and Supply Chain. I first met Professor
Popa somewhere around 2010 during an academic assembly of professors from several
universities.
I was representing ARILOG (Romanian Logistics Association) as Vice-President
in charge with the development of young professionals and we were discussing
various ways of collaboration between us in order for ARILOG to support the
education in Logistics and Supply Chain. Since then we have developed and run
several projects that triggered the increase of awareness of the industry as well as
enriching the students’ knowledge with some practical „flavour” of the theoretical
concepts they’ve been taught.
Within this context Prof. Popa’s present book is really welcomed both by myself
and, I am very sure, by the whole Logistics and Supply Chain professionals’ community.
By its structure and, not the least its content this book is an invaluable manual for any
student that aims to became a real professional within the Logistics and Supply Chain
industry … but not only. This book is addressing to the accomplished professionals.
So, dear student, you just have in your hands a perfect tool for shaping your
future as in Logistics and Supply Chain. Read it carefully, use it intensely for it’s an
exhaustive volume that addresses a wide palette of Logistics and Supply Chain
instruments, models and concepts.
As for you, dear professional colleague, I assure you that you are reading a
valuable support-tool that will ease your work.
Last but not least, I would like to thank you dear Prof. Dr. Virgil Popa for the
honour of inviting me to write this Foreword. I really appreciate the trust you have placed
on me as a professional and by this foreword I hope I will motivate all your readers to
share with me the same love: Logistics and Supply Chain.
Dipl. Eng. Romeo Dumitru
ELA Senior Logistician
ARILOG Vice-President – Young Professionals Development
Bucharest, June 12th 2017

