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Această carte nu ar fi fost posibilă fără semnificativa contribuţie în domeniu a mai 

multor persoane colaboratoare şi mai ales a unor guru în domeniu pe care am avut 

posibilitatea să îi cunosc şi să mă inspire să produc această carte. Este vorba mai întâi de 

profesionişti în CPG şi retail de la asociaţiile: The Consumer Goods Forum, ECR-Europe, 

CSCMP precum şi din domeniul academic de mai mulţi profesori. Mulţumesc tutoror 

persoanelor care au intervenit într-o manieră participativă sau mai ales de consultanţă şi 

pentru suportul făcut prin a mă îndemna sa continuăm demersul nostru. 

Mai întâi voi mulţumi celor care mi-au realizat Cuvântul-înainte, mari specialişti în 

management, cu recunoaştere globală şi care decid viitorul managementului lanţului de 

ofertei/distribuţiei şi al cererii/aprovizionării în industrii globale. Recunosc, ca un bun 

cunoscător al asociaţiei The Consumer Goods Forum, al cărui membru am fost în calitatea 

mea de PDG, că Ruediger Hagedorn este unul din cei mai valoroşi proiectanţi ai viitorului 

acestei organizaţii. Este o onoare pentru mine ca cel ce proiectează cele mai bune practici ce 

vor defini viitorul managementului industriei bunurilor de consum şi al retailului să facă acest 

Cuvânt-înainte. Profesorului, ministrului, preşedintelelui unor organizaţii de cel mai mare nivel 

din România, Theodor Valentin Purcărea, îi mulţumesc pentru toate aprecierile făcute cu 

ocazia lansării precedentelor volume şi mai ales pentru acest volum care sintetizează tot ce 

este nou în domeniul colaborării interorganizaţionale. În România, industria logisticii are un 

adevărat pioner în persoana inginerului Romeo Dumitru. Şi cum profesioniştii sunt pentru noi 

perlele care pot face ca managementul de înaltă ţinută să fie aplicat cât mai repede şi mai 

bine îl apreciez şi îi mulţumesc dlui vice-preşedinte al asociaţiei ARILOG cu care colaborăm 

din ce în ce mai mult la implementarea celor mai bune practici ce le aplică firmele best-in-

class. 

O bună şi îndelungă colaborare am cu profesoara Dorina Tănăsescu şi domnul fost 

deputat şi senator, profesor Vasile Horga pe care îi apreciez pentru profesionalismul lor 

dovedit la cel mai înalt nivel în România. Le mulţumesc pentru valoroasa recenzie făcută 

asupra cărţii de faţă şi pentru deosebitele sfaturi, directe şi indirecte, date în decursul 

timpului. 

Cadre academice de clasă mi-au fost buni colaboratori la materiale premergătoare cum 

ar fi: Marta Starostka-Patyc de la Czestochowa Univestity of Technology cu care am editat 

cartea „Supply Chain Management. Fundamental and Support Elements” în Polonia, la 

universitatea ei, Teodor Valentin Purărea alături de care am realizat mai multe articole şi 

prezentări în conferinţele „Supply Chain Management for Efficient Consumer Response”. 

Colegi profesori cu care am mai colaborat în diverse ocazii pot enumera: Buruleanu Lavinia, 

Nicolescu Carmen, Ion Stroia, Leonardo Badea, Mircea Duică ş.a. Tuturor acestora, întreaga 

gratitudine! 

De asemenea, voi face referire şi la persoane care sunt sau au fost în executivul unor 

organizaţii cum ar fi: Adrian Gonzales, Bogdan Vissarion, Gheorghe Păun, Adrian Georgescu, 

Valentin Togan. 

În final vreau să precizez contribuţia mai multor studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe 

Economice, specializările management şi marketing, fără a căror contribuţie nu ar fi fost atât 



de pragmatică această carte. Împreună am găsit şi şlefuit mai multe aplicaţii practice/studii 

de caz cu o foarte bună acoperire teoretică prin ultimele noutăţi în domeniul pertinent. Încep 

să amintesc primii studenţi cu cacre am început studiul şi mai ales bunele practici de 

implementare, prin studii de caz, în: SCM sau separat ECR, CATMAN, EDI: Andrei Cotoneţ 

2002, Marius Nimu, Alina Niţă, Larisa Palaghiu, Magdalena Topolică, Raluca Ionescu. Mai apoi, 

spre finele deceniului precedent, lucrări valoroase am realizat cu: Viorica Cosman, Alina 

Bidireanu, Alexandra Iosifescu. După anul 2010 am avut sprijin în aplicaţii foarte valoroase, 

cu multe elemente innovative împreună cu studenţii: Corina Dincă, Andreea Tănască, Lidia 

Nicolae, Laurenţiu Dumitru, Gabriel Lenghen, Daria Vissarion, Alina Tudor, Iuliana Bucur, 

Monica Căpraru. Sunt alţii mai noi cărora, de asemenea, le mulţumesc: Cristian Ilie, Ionel 

Ghica, Raluca Stoica.  

Nu în ultimul rând, vreau să mulţumesc pentru îndelungatul ajutor dat la mai multe 

elemente componente ale acestei lucrări: Aurelian Ionescu, Madălina Barna. Iar pentru 

ridicarea la maxim de transparenţă, care cred că este un element de valoare ce mă călăuzeşte, 

îi mulţumesc dlui Vasile Tudose prin sprijinul căruia am realizat digitalizarea prin: 

www.virgilpopa.com, www.scm-journal, www.scm4ecr.com şi unde se găsesc foarte multe 

elemente componente ale acestei cărţí. Un sprijin foarte mare l-am avut în tehnoredactare şi 

verificări prin: Iuliana Bucur, Mihai Ardeleanu, Valentin Preda şi Georgiana Ciauşu cărora 

finalmente le mulţumesc. 
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