SAMRO: un deceniu!?
Ajunsă la un deceniu de existență, Societatea SAMRO își legitimizează statutul și prestigiul
prin multe realizări de notorietate științifică. Totodată calitatea de membru SAMRO presupune un
atestat științific și intelectual superior.
Ca membru fondator și primul președinte al acestei societăți academice am considerat că
apartenența trebuie să se bazeze pe împărtășirea deplină a valorilor ce contribuie la progresul
cunoașterii științifice și totodată să fie construită pe un ezoterism intelectual și științific (vezi
Societatea Regală Britanică, unul dintre principalii fondatori fiind Isac Newton, Societatea Junimea
sau academiile) nu pe o concepție democratică tipică partidelor politice/sindicatelor.
Cred că o societate academică trebuie să promoveze în primul rând cunoașterea științifică și
creativitatea cu un impact vizibil și benefic în progresul societății umane. În acest sens am sa‐l
parafrazez pe omul de știință canadian Hans Selye (endocrinolog) : ”nici prestigiul societății
(SAMRO), nici puterea instrumentelor de cercetare științifică, nici volumul cunoștințelor, nici chiar
exactitatea proiectelor nu vor putea înlocui originalitatea și spiritul observației, respectiv efectul
sinergic al acestor realizări, concretizat în creativitatea SAMRO”. Acest obiectiv esențial este
marcat de o multitudine diversă de dificultăți, dat fiind că managementul, ca domeniu științific,
presupune așa cum ne spune foarte frumos Friedrich Nietzsche” o anumită lipsă de pretenții în felul
nostru de a dori, ne face posibilă starea de curiozitate și rigoare științifică ”. Această ”sentință
intelectuală” a filosofului german poate fi privită și ca un mod de gândire privind dăruirea membrilor
SAMRO într‐o mai mare măsură decât în deceniul parcurs. Acest posibil îndemn presupune
deopotrivă capacități creative într‐un spectru larg de cercetare și cunoaștere al managementului,
având în vedere faptul că acest domeniu acoperă o arie de cercetare deosebit de complexă de la
domeniul pur tehnic la unul ce are în centru ființa umană din perspectiva psihologiei.
Din această perspectivă cred că evoluția SAMRO a fost una mulțumitoare având în vedere
motivarea și implicarea tuturor membrilor societății. Fără nici o îndoială nici implicarea și motivarea
mea nu au fost pe măsura posibilităților și dorințelor mele. În același timp, îi felicit pe cei care au
depus eforturi substanțiale în asigurarea vitalității științifice a societății. Îmi exprim speranța că în
viitor generația care urmează va găsi și defini o cale mai mobilizatoare și de dăruire profundă pentru
a promova în mod deosebit creativitatea managerială într‐o manieră eficace, eficientă și etică.
Acești ”trei E” fiind esențiali pentru asigurarea unei societăți sănătoase economic și social cu
o evoluție de durată. În sensul acestor considerații și gânduri privind primul deceniu SAMRO, îmi
permit să fac o propunere, respectiv conceperea și realizarea unei reviste exclusiv ”proprietate
SAMRO” cu titlul ”The Romanian Journal of Management Philosophy” care să genereze dezbateri
ample privind filosofia managerială în contextul mediului economico‐social generat de globalizare și
societatea umană digitalizată.
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