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În numeroasele mele luări de cuvânt, cu prilejul 
lansării de carte, spuneam că orice carte care vede 
lumina tiparului este un prilej de bucurie și un gest 
de recunoaștere și apreciere la adresa autorului. 
Același lucru mi se întâmplă și acum în cazul 
domnului Profesor Ion Petrescu care își lansează cel 
de-al doilea volum al „Istoriei managementului” la 
venerabila vârstă de 91 ani, demonstrând încă o dată, 
dacă este cazul, dorința permanentă de a comunica 
cu cititorul despre problemele cu care s-a confruntat 
managementul în scurta sa viață de 119 ani ca știință 
de sine stătătoare. 

In my many speeches held on the book launch, 

I was saying that any published book is a time for 

joy and acknowledgement as well as appreciation 

to the author. And it is the same now when 

Professor Ion Petrescu launches the second volume 

of the “Istoria managementului” [The History of 

Management] at the ripe old age of 91 

demonstrating once more, if needed, the 

permanent wish to tell the readers about the issues 

that management had to face in its short, 119-year 

long life as a stand-alone science. 

 
1 Ion Petrescu (2019), „Istoria managementului”, vol. II „De la școala relațiilor umane până la managementul 

secolului 21”, Editura Expert, București. 
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Este meritul autorului acestei cărți de a pune la 

temelia „casei managementului” încă o cărămidă, 

pentru a ne explica că managementul a evoluat pas 

cu pas, uneori timid, spre ceea ce reprezintă astăzi 

acesta într-o societate a cunoașterii, unde totul s-a 

bulversat și este într-o continuă schimbare. Rolul 

„istoricului” în acest demers dificil este, în același 

timp, și temerar și curajos. 

„Istoricul” Ion Petrescu nu se limitează la a face 

o înșiruire a principalelor evenimente produse în 

evoluția managementului, el le încadrează în 

contextul social în care au apărut, aducând 

argumente, explicându-le și făcând o incursiune 

științifică în literatura de specialitate a domeniului. 

Istoria managementului se confruntă cu istoria 

societății, în sensul că amândouă sunt o construcție 

umană, inclusă în epoca în care a fost scrisă. Ceea ce 

trebuie remarcat este că istoria managementului a 

Profesorului Ion Petrescu, nu este construită prin 

intuiție intelectuală, ci pornind de la surse, 

documente scrise, abordări ale diferiților autori etc. 

Aceasta presupune o abordare critică a surselor, 

făcând evaluări asupra modului cum diferitele 

momente din evoluția managementului au contribuit 

la dezvoltarea acestuia. 

Istoria managementului este necesară pentru că 

din ea se pot trage învățăminte pentru a putea găsi 

acele soluții optime în demersul obținerii unei 

performanțe organizaționale cât mai ridicate. 

Aceasta ne îndeamnă să afirmăm că managementul 

se construiește cu oameni și pentru oameni. El a 

depășit deja cercul închis al unei organizații și s-a 

ancorat în mediul înconjurător al acesteia, în 

întreaga lui complexitate. 

Această lucrare este expresia unei voințe, fără 

margini: cea de a prezenta cei mai reprezentativi 

autori în management, de a ilustra caracterul 

abundent de noțiuni, concepte și numeroase 

conexiuni disciplinare. Cartea propune o mare 

diversitate de autori aleși, reprezentând orizonturi 

diferite chiar dacă, uneori, există perspective 

divergente. 

Autorul și-a structurat demersul în nouă 

capitole, conținând ceea ce a început acum doi ani 

cu ocazia lansării primului volum din istoria 

managementului. Astfel, regăsim în această carte 

cele mai reprezentative aspecte din evoluția 

It is the author’s virtue and merit to lay 

another brick to the foundation of the “house of 

management”, explaining us that management has 

evolved step by step, sometimes shyly, towards 

what it is today in this society of knowledge in 

which everything has been confused and 

constantly changes. The “historian’s” role in this 

endeavour is both audacious and brave. 

Ion Petrescu “the historian” does not confine 

to only list the main events in the evolution of 

management, but he also places them in the social 

context they appeared in, bringing arguments, 

explaining them and making a scientific excursion 

into the specialist literature in the field. 

The history of management intermingles with 

the history of society in the sense that they are both 

a human construction included in the age it was 

written in. We must note that Professor Ion 

Petrescu’s history of management is not 

constructed by intellectual intuition but rather 

upon sources, written documents, different 

writers’ approaches etc. This implies a critical 

approach of the sources, evaluating the manner in 

which the various points in the evolution of 

management contributed to its development. 

The history of management is necessary 

because it is instructive in the sense that it helps 

find optimum solutions for reaching high 

organisational performance as much as possible. 

This makes us state that management is built by 

people for the people. It has already surpassed the 

closed circle of a certain organisation and become 

anchored in its environment in its entire 

complexity. 

This piece of work is the expression of a 

borderless will: to present the most important 

authors in the field of management, illustrate the 

abundant character of notions, concepts and the 

numerous disciplinary connections. The book 

proposes a wide array of selected authors 

representing different horizons even if sometimes 

there are divergent perspectives on a topic. 

The author has structured his work in nine 

chapters, comprising what he started two years ago 

when he launched the first volume of the history of 

management. Thus, here we can find the most 
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managementului, de la școala relațiilor umane la 

cele mai noi tendințe care se manifestă în primele 

două decenii ale mileniului trei. 

Obiectivul nu este atât prezentarea de o manieră 

exhaustivă a operelor tratate cât o propunere pentru 

cititor cu scopul de a-i trezi curiozitatea scormonirii 

în căutarea de concepte și idei care au făcut din 

știința managementului o atracție irezistibilă, dar de 

o utilitate imensă. Nu oricine poate realiza acest 

lucru. Rolul „istoricului” tocmai în aceasta constă, 

reușind să ofere celor interesați o panoplie a 

problemelor de interes fundamental pentru 

management. Trebuie remarcată poziția 

nepărtinitoare a autorului față de un curent sau altul, 

rolul acestuia fiind acela de a pune la dispoziția 

cititorului un volum cât mai complet de informații. 

În acest context, fiecare capitol este o invitație la 

lectură a textelor originale, dar și o invitație la 

reflecție asupra problemelor fundamentale pe care le 

pune managementul. Cartea este construită în așa fel 

încât dă posibilitatea cititorului nu numai un acces 

ușor la informație, dar și obligându-l să aibă propriul 

punct de vedere. Cartea Profesorului constituie un 

punct de plecare, lasă o poartă deschisă celor 

interesați să cunoască mai mult și, de ce nu, să-i ducă 

mai departe demersul. 

„În întregul ei, carte se legitimează prin ea 

însăși, din perspectiva scopurilor sale de a oferi 

cititorului o vedere de ansamblu asupra a ceea ce 

înseamnă istoria managementului pentru a pune în 

evidență, într-o formă concisă, prin argumente 

accesibile, conjugate cu rigoare științifică, valențele 

specifice ale acestui domeniu interdisciplinar” 

afirmă Profesorul Ion Petrescu în prezentarea cărții. 

Pe bună dreptate, conceptele și principiile de 

management formulate de marii autori în domeniu 

vor găsi ecoul potrivit în rândul practicienilor și 

teoreticienilor, studenților și cercetătorilor și nu 

numai. 

Nu cred că este necesar a prezenta conținutul 

fiecărui capitol, deși ar fi util. Las, însă cititorului 

curiozitatea de a descoperi, el însuși, ceea ce dorește 

să afle. Astfel el va deveni și mai interesat să citească 

și mai mult. 

Îmi place să afirm că, prin apariția celor două 

volume de „Istoria managementului”, autorul a 

important aspects in the evolution of management, 

from the school of human resources to the newest 

trends occurring in the first two decades of the 

third millennium. 

The objective is not necessarily to 

comprehensively present the tackled works but 

rather a suggestion to the reader aimed at raising 

his curiosity in searching for new concepts and 

ideas that made the science of management an 

irresistible attraction of immense utility. And not 

anyone can do it. And this is where the 

“historian’s” role lies in: he succeeds in offering 

the concerned parties a range of issues that are of 

fundamental importance for management. We 

must note the author’s unbiased position vis-à-vis 

one trend or another, his aim being to offer the 

readers a complete set of information. In this 

context, each chapter is an invitation to read the 

original texts, but also an invitation to reflect upon 

the fundamental issues of management. The book 

is designed in such a way that it gives the reader 

the possibility to not only to get easy access to 

information but it also obliges him to have his own 

viewpoint on the matter. The Professor’s book is a 

starting point, it leaves the gate open to those 

interested in knowing more, and why not, taking 

his endeavour forward. 

“As a whole, the book recommends itself by 

its objective to offer the reader an overview on 

what the history of management means to 

concisely highlight by easily accessible arguments 

conjugated with scientific rigor, the specific 

valences of this interdisciplinary field”, says 

Professor Ion Petrescu in the presentation of the 

book. And he was completely right, as the concepts 

and the management concepts and principles  

worded by the great authors in the field shall find 

their echo among the practitioners and 

theoreticians, students, researchers but not only. 

I do not think that although useful it would be 

required to present each chapter separately. I let 

the reader to discover himself what he wants to 

know. Thus, he will become even more interested 

to read even more. 

I am glad to state that by the publication of the 

two volumes of “Istoria managementului”, the 
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reușit să ne ofere gândirea sa de ansamblu a ceea ce 

este managementul: 

- generator de principii universale; 

- făuritor de teorii ale acțiunii ca leviere de 

învățat și decizie; 

- creator de cultură organizațională; 

- provocator de schimbare; 

- modelator de mediu. 

Toate acestea au permis autorului identificarea 

conceptelor și teoriilor cheie ale managementului 

care au marcat definitiv evoluția organizației în 

special și evoluția societății în general. 

Aș dori să afirm că „istoricul” Ion Petrescu își 

face, el însuși, o sinteză de o obiectivitate 

surprinzătoare pentru un autor de carte care, de multe 

ori, devine sclavul propriei sale gândiri. „Istoricul” Ion 

Petrescu realizează această detașare de faptele și 

evenimentele reprezentate. Un asemenea mod de a 

construi o „carte” constituie marele merit al celui de-

al doilea volum din istoria managementului:  

„Definesc Istoria managementului ca fiind o 

colecție de scrieri în care sunt consemnate 

evenimentele, procesele și fenomenele manageriale 

din trecut. Prin intermediul ei, teoreticienii și 

practicienii în management pot călători înapoi în 

timp, pentru a obține informații din care să învețe 

despre conducătorii de seamă, care au trăit și 

acționat în veacurile trecute, și operele lor, de care 

este nevoie și astăzi. 

Istoria managementului dă identitate 

managementului de astăzi, reflectând în actualitate 

trecutul managementului împreună cu succesele și 

insuficiențele, cu victoriile și eșecurile lui” (n.a.). 

Mai în glumă, mai în serios, domnul Profesor 

Ion Petrescu „recidivează”, propunând o carte de 

referință, „foarte utilă, în egală măsură, pentru 

teoreticieni și practicieni”. Îi dorim multă sănătate și 

îl așteptăm să recidiveze din nou. 

author has succeeded in offering us his overview 

about what management means: 

- a generator of universal principles; 

- a creator of action theories to leverage 

learning and decisions; 

- a creator of organisational culture; 

- an environment modeller. 

They allowed the author to identify the 

concepts and key theories of management that 

definitively marked especially the evolution of the 

organisation and generally, the evolution of 

society. 

I would like to mention that Ion Petrescu “the 

historian” makes himself an objective synthesis 

surprising for an author who often becomes the 

slave of his own thoughts. Ion Petrescu “the 

historian” goes beyond the facts and events he 

presents. Such a manner to design a “book” is the 

great merit of the second volume of the history of 

management. 

“I define ‘Istoria managementului’ as a 

collection of writings that comprises the events, 

processes and managerial phenomena of the past. 

It helps the theoreticians and practitioners in the 

field to travel back in time to acquire information 

from which they can learn about important leaders 

who lived and worked in the past centuries and 

their works that are also needed toady. 

The history of management gives identity to 

today’s management, reflecting, in the present, the 

management’s past alongside with its successes 

and shortcomings, its victories and failures.” (the 

author’s remark” 

Pawkily, Professor Ion Petrescu “relapses” 

offering a “very useful” cornerstone book both for 

theoreticians and practitioners.” We wish him all 

the best, and look forward for many other relapses. 
 


