Gânduri la 10 ani de existență SAMRO și 100 secvențe de viață Newsletter
Prof.univ.dr. Constantin Brătianu
Sunt unul dintre cei care am militat pentru realizarea SAMRO și am fost prezent activ la cele
două întâlniri de lucru care au pregătit mental și legal fondarea societății, organizate cu atâta
generozitate de către colegii de la Universitatea de Vest din Timișoara în frunte cu prof.univ.dr.
Gheorghe Gh. Ionescu. Împreună cu prof.univ.dr. Ion Verboncu am contribuit chiar la
elaborarea Statutului societății, definind viziunea și misiunea ei pentru mediul academic din
România. Valorificând experiența internațională în acest domeniu și lecțiile învățate ca Director
General al Învățământului Superior din România (1998‐2000) în implementarea
managementului strategic în sistemul nostru universitar, am încercat să promovez idei și
modele care să răspundă cerințelor mediului românesc în domeniul Managementului. Acum,
după zece ani de activitate pot spune că eforturile noastre de fondatori au rodit în mare parte.
Atât prof.univ.dr. Gheorghe Gh. Ionescu cât și prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu au contribuit
semnificativ cu experiența și viziunea lor la dezvoltarea continuă a societății. Dar, dincolo de o
serie de realizări notabile, SAMRO nu a reușit să devină fermentul care să accelereze și să
amplifice sinergetic eforturile individuale ale membrilor societății în crearea și promovarea unei
culturi manageriale autentice în România. Va trebui să avem curajul unei analize lucide a
întregii evoluții a SAMRO și să construim o viziune care să depășească o serie de bariere
inerțiale existente încă în gândirea multora dintre noi și a celor din jurul nostru.
Una dintre realizările notabile, la care m‐am referit mai sus, a fost acest Newsletter. Cu o
pregătire intelectuală profundă și multidisciplinară, și cu o gândire vizibil modelată de mediul
academic american, prof.univ.dr. Rodica Cândea a reușit să creeze un remarcabil liant cognitiv
pentru comunitatea SAMRO. Ca structură, conținut și stil editorial, acest Newsletter a contribuit
în mod invizibil dar semnificativ la definirea identității noastre ca membri ai unei societăți
profesionale cu multe aspirații și împliniri. Pentru dăruirea cu care prof.univ.dr. Rodica Cândea
a reușit să realizeze aceste 99 secvențe de viață organizațională, să facă cunoscute succesele
noastre, să promoveze idei venite dinspre mediul de afaceri din România și să ne convingă de
importanța inteligenței emoționale, eu o felicit din toată inima și îi acord metaforic Diploma de
Excelență!

