SAMRO, un deceniu de activitate în sprijinul managementului românesc

Societatea Academică de Management din România SAMRO a fost creată de un grup de oameni
cu viziune și inițiativă, conducători de doctorat în management, specialiști români în teoria și
practica managementului, cu nobila misiune de a promova managementului sustenabil bazat pe
cunoştinţe în organizațiile românești.
La Timișoara, la Universitatea de Vest a avut loc prima întrunire a membrilor fondatori ai asociației
non‐profit, cu sprijinul rectorului prof. Univ. Dr. Ioan Mihai, a prof. Univ. Dr. Emil Cazan și a prof.
Gheorghe Gh. Ionescu, ca organizatori și gazde. A fost și o conferință științifică reușită care a
dezbătut starea managementului românesc la 18 ani de la Revoluția din Decembrie 1989.
Am sentimentul că parcă a fost săptamâna trecută, deși a trecut un deceniu. Un deceniu plin de
activități, cu multe realizări științifice ale SAMRO, a membrilor asociației. Eram entuziasmat și
emoționat de faptul că am fost invitat să devin membru fondator, că luam parte la demararea
unui proiect inovator, îndrăzneț și vizionar. Au participat profesori universitari în domeniul
managementului și inginerie și management din întreaga țară, din București, Cluj Napoca, Iași,
Craiova, Sibiu. Aceasta deși pentru mulți drumul dura mult, efortul era mare, atât pentru a
participa dar mai ales din perspectiva strategică a investiției de energie, inteligență și timp pentru
a îndeplini misiunea asumată a noii asociații, Societatea Academică de Management din România.
Rezultatul imediat a fost aprobarea înființării Societății Academice de Management din România,
după dezbaterea largă și democratică a aspectelor misunii asumate, a obiectivelor și pricipalelor
direcții strategice precum și a alegerii organelor de conducere. Primul președinte a fost ales prof.
Univ. Dr. Gheorghe Gh. Ionescu, din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Așa a început. Simt o mare satisfacție de a constata că SAMRO este astăzi pe drumul către
realizarea misiunii asumate, printr‐un șir de acțiuni de succes pe toate planurile propuse,
publicații, conferințe, cercetare științifică, proiecte naționale și internaționale, dezvoltarea
filialelor regionale, lărgirea bazei de membrii prin atragerea managerilor, a tinerilor cadre
didactice cu rezultate deosebite în activitatea științifică.
Este desigur meritul tuturor membrilor, îndeosebi a celor care pe parcursul celor 10 ani de
existență ai SAMRO și‐au asumat responsabilitatea de a conduce: cei doi președinți naționali,
prof. Univ. Dr. Gheorghe Gh. Ionescu și prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu, președinții de filiale,

secretarii generali, vicepreședinții, precum și acei membrii care au coordonat și au lucrat la
multitudinea de proiecte și acțiuni organizate.
Sunt convins că această forță a SAMRO îi va permite să continue la un nivel superior de
performanță îndeplinirea misiunii asumate de a contribui la profesionalizarea managementului
din România în spiritul competenţei şi performanţei, mai ales prin cooperarea elitelor academice
româneşti cu cele ale şcolilor de management de notorietate din lume, precum și prin
promovarea experienţelor manageriale de excelenţă ale managerilor români si de pretutindeni.

La mulți ani SAMRO!
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