SAMRO, la ceas aniversar

La 10 ani de la înființare, un gând frumos pentru cea mai elitistă și mai prolifică grupare
de intelectuali din România – Societatea academică de management. Însuflețiți de doi mari
specialiști în management, profesorii universitari Ovidiu Nicolescu și Gheorghe Gh.Ionescu, în
mai 2007 ne-am întâlnit la Universitatea de Vest din Timișoara pentru a pune bazele acestui
frumos și îndrăzneț proiect național, a cărui misiune a fost din start axată pe profesionalizarea
managementului din România. Ni s-au alăturat foarte mulți colegi din învățământul superior,
cercetători și specialiști din business, toți doctori în economie/management, cu intenția declarată
de a pune umărul la schimbarea radicală a manierei de ”a face management”, plecând de la
recunoașterea unanimă a rolului prioritar pe care acesta îl are în dezvoltarea economiei și
societății românești în noul context deschis de evenimentele din 1989.
Anii au trecut și astăzi, la ceas aniversitar, putem afirma că suntem pe calea cea bună,
aleasă în 2007. Membrii activi din ce în mai numeroși, implicare activă și responsabilă din partea
unei părți importante a acestora în managementul unor organisme naționale, lucrări de referință
publicate sub egida SAMRO, în țară și străinătate (de la Dicționarul de management la Starea de
sănătate a managementului din România), manifestări științifice de anvergură și reviste indexate
în baze de date internaționale (de la Review of International Comparative Management la Review
of General Management) care, de asemenea, poartă girul asociației noastre, un newletter lunar
care informează operativ comunitatea academică cu tot ce se întâmplă în ”familia” noastră și
multe alte preocupări științifice care dovedesc nu numai oportunitatea, ci mai ales necesitatea
înființării și funcționării unui asemenea for științific în România.
Pentru toate acestea, transmit Societății academice de management din România un
sincer LA MULȚI ANI și realizări pe măsura prestigiului câștigat în primii 10 ani de viață!
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