SAMRO - 10 ANI DE EXISTENȚĂ !
Stimați colegi,
În numele conducerii și membrilor Filialei SAMRO- Cluj, țin să felicit Societatea Academică
de Management din România SAMRO la cea de-a 10 aniversare. Constituită din inițiativa
conducătorilor științifici de doctorat din domeniul „Management”, ca organizație științifică de
elită, nonguvernamentală, apolitică, întemeiată pe principiile democraţiei depline, are ca
misiune, pe de o parte, promovarea managementului sustenabil bazat pe cunoştinţe, prin
cooperarea elitelor academice româneşti cu cele ale şcolilor de management de notorietate din
lume, iar pe de altă parte, promovarea experienţelor manageriale de excelenţă ale managerilor
români și de pretutindeni.
Cu pasiune și perseverență, în pofida unui anumit scepticism „local” și a unor resurse limitate,
conducerea SAMRO și membrii săi au contribuit la promovarea Școlii de management din
România, oferindu-i reprezentativitate, competență și recunoaștere națională și internațională.
Într-o perioadă relativ scurtă SAMRO a contribuit la dezvoltarea relațiilor cu mediul economic
și social cu focalizare pe profesionalizarea managementului public și dezvoltarea unui model
de afaceri sustenabil, fapt care conferă credibilitate și recunoaștere valorii profesioniștilor din
domeniu.
În cei 10 ani de existență SAMRO a demonstrat că universul managementului în România este
unul creativ, deschis spre performanță la standarde internaționale. Considerăm că cea mai
importantă provocare căreia SAMRO trebuie să-i facă față este profesionalizarea
managementului din Romînia, având la bază competența, performanța și dedicarea, premisă a
succesului integrării europene. Pentru aceasta trebuie să dovedim că calitatea vieții este
determinată și de calitatea managementului, respectiv să dovedim că managementul este un
mod de viață, conferindu-i astfel prin acțiunile noastre un caracter dinamic, coerent și asertiv.
Dorim să adresăm un „Mulțumesc!” tuturor acelora care, în cei 10 ani de existență a SAMRO,
au acceptat provocările prin valoare și experiență.
Evenimentul ne oferă prilejul de a adresa sincere felicitări pentru activitatea depusă, pentru
rezultatele obținute în promovarea managementului românesc, conducerii și tuturor membrilor
SAMRO, sponsorilor și colaboratorilor.
LA MULȚI ANI SAMRO !
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