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4.. onclusion

We can state, as concluding the reflection induced by the present article, that the 
intercultural management is rather an attitude than a totality of techniques and tools and that the 
business success in many activity fields is strongly influenced by the ability of valorizing all the 
intercultural experiences known by now. Many of the Romanian economic organizations passed 
through ample change processes and obviously there are a lot of obstacles and failures that are 
frequently caused by these cultural differences and by the managerial incapacity of overcoming 
them. However, it is an indisputable reality the fact that  Romanian managers are learning from 
their experience and from the others’ experience to take over and to transmit key values for the 
present success and for the future evolution, this representing an extremely favorable premise in 
the real process of European integration.  

بخش 4- نتیجه گیری

 ما می توانیم به عنوان نتیجه گیری از مقاله حارض بگوییم که مدیریت فرهنگی نه یک نگرشی از

 تکنیک ها و ابزارها است بلکه موفقیت کسب و کار در بسیاری از زمینه های فعالیت به شدت تحت

 تایر توانایی مدیر بوده است. بسیاری از سازمان های اقتصادی کشور رومانی  از طریق فرایندها، تغییر

 کافی داشته اند و بدیهی است که در بسیاری از موانع، شکست هایی را تجربه منوده اند که غالبا توسط

 این تفاوت های فرهنگی و عدم صالحیت مدیریتی است. با این حال این یک واقعیت مسلم است که

 مدیران رومانیایی از یادگیری تجربه دیگران استفاده می کردند و برای انتقال ارزش های کلیدی برای

 موفقیت و تکامل در آینده اقدام می منودند که این فرض بسیار مطلوب در روند واقعی پیوسنت به

اتحادیه اروپا می باشد
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