La ceas aniversar, marcând 10 ani de existenţă a Societăţii Academice de
Management din Romania (SAMRO), putem spune că înfiinţarea acestui forum ştiinţific
a fost un demers, pe cât de necesar pe atât de important pentru comunitatea
academică şi pentru specialiştii care activează în domeniul ştiinţei managementului.
Am avut onoarea de a fi printre cei 38 profesori universitari‐conducători de
doctorat care, purtând în suflet mândria de a face parte din elita ştiinţifică a
managementului, au considerat că trebuie să facă ceva pentru întreaga comunitate a
specialiştilor din domeniu şi au fondat, într‐o frumosă zi de mai la Timişoara, ceea ce
astăzi se numeşte SAMRO.
Din capul locului trebuie consemnat că SAMRO nu a apărut pe un teren gol,
sămânţa sa a fost pusă într‐un sol deosebit de fertil, îmbogăţit de experienţe ale
managementului practicat timp de două decenii. După un început puţin ezitant, marcat
de dilema dacă trebuie să fie o comunitate deschisă numai profesorilor‐conducători de
doctorat sau deschisă tuturor universitarilor din linia întâi a ştiinţei managementului, s‐a
optat pentru această din urmă variantă. Timpul a demonstrat că numai aşa am putut
deveni un forum puternic, cu rezonanţe naţionale şi internaţionale.
Existenţa SAMRO înseamnă, pentru noi toţi, un context creat pentru a disemina
informaţia ştiinţifică, a ne cunoaşte mai bine şi a fi recunoscuţi în lumea academică şi
ştiinţifică. Am avut ocazia să constat că într‐adevar oamenii se revăd cu plăcere la
manifestările organizate de SAMRO. Desigur, ne‐au rămas în minte întâlnirile ocazionate
de adunările generale SAMRO din centrele universitare Bucureşti, Sibiu, Cluj, Timişoara,
Craiova, Târgovişte sau conferinţele ştiinţifice internaţionale de la Murighiol şi Păltiniş.
Faptul că SAMRO are sub egida sa principalele reviste de specialitate ale domeniului
este încă o dovada că organizaţia noastră încurajează creaţia ştiinţifică şi diseminarea
rezultatelor din ştiinţa managementului.
Dacă astăzi SAMRO are o bună vizibilitate, în special în mediul on‐line, aceasta se
datorează si Newsletterului sau, care a ajuns la un frumos numar aniversar #100. Se
cuvine să mulţumim celor care au administrat apariţia sa lunară, chiar dacă uneori au
existat şi mici disfuncţionalităţi pe canalele de comunicare cu sursele de informaţii. Am
convingerea că el trebuie să continue, poate într‐o formă mai cuprinzătoare, oferind
tribuna de la care să ne facem cunoscuţi într‐un univers tot mai larg.
Putem spune că rodul activităţii de 10 ani, a noastră, a tuturor membrilor
SAMRO, cu o menţiune specială pentru echipa conducatoare a forumului nostru, ne
oferă şanse mari în continuare şi putem gândi optimişti spre viitor.
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