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Rezumat: Pentru orice organizație, deci și pentru organizația militară, 

indiferent dacă este unitate militară sau mare unitate, managementul este 

preponderent apreciat ca un ansamblu de sisteme, metode şi tehnici de lucru, prin 

care se urmăreşte atingerea obiectivelor. Din această perspectivă, managementul 

are multe puncte comune cu comanda militară. Dar aceste instrumente sunt 

valoroase numai dacă există voinţa de a le utiliza. De aceea, managementul poate 

fi considerat şi o stare de spirit, formată din atitudini, aptitudini, componente 

intelectuale – care joacă rol de catalizator în declanşarea şi întreţinerea 

procesului de aplicare a metodelor şi tehnicilor de sprijinire a deciziilor. 

Caracteristicile stării de spirit care animă managementul sunt: o mentalitate 

metodică şi ştiinţifică (se detaliază întregul proces, se combate tendinţa de a gândi 

şi acţiona funcţie de intuiţie şi sentimente, se anihilează raţionamentele şi 

comportamentele dominate de obişnuinţă, intuiţie, idei preconcepute etc.); o 

mentalitate economică (cunoaşterea limitelor resurselor şi proiectarea tuturor 

acţiunilor după criterii de eficacitate şi de eficienţă); o mentalitate socială (scop 

suprem satisfacerea propriilor membri şi a destinatarilor activităţii); o mentalitate 

prospectivă (se urmăreşte adaptarea organizaţiei şi prevederea schimbării). 

 Realitatea înconjurătoare oferă însă suficiente exemple în care intuiţia are 

câştig de cauză în faţa metodei, regularitatea în faţa eficacităţii, improvizaţia sau 

rutina în faţa realismului, dogmatismul în faţa pragmatismului, iar practicile 

tradiţionale se impun în faţa metodelor ştiinţifice. Pentru a se evita aspectele 

negative ale managementului la nivel de organizație militară, am considerat util să 

abordăm problematica gestionării stocurilor, care nu se limitează numai la 

dimensionarea acestora, la determinarea mărimii și structurii lor, ci și la tehnicile 

de analiză a proceselor de stocare, de urmărire a dinamicii stocurilor efective, 
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