LAUDATIO
Pentru acordarea titlului onorific
Doctor Honoris Causa
al
Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu
Domnului Prof.univ.dr. Ovidiu NICOLESCU,
Președintele Societății Academice de Management
din România (SAMRO)

PROPOSITIO

Onorată asistenţă,
Comunitatea academică din Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
Sibiu este deosebit de onorată să fie astăzi alături de una dintre cele mai
marcante personalităţi ale vieţii academice și manageriale din România, de
Domnul profesor universitar doctor Ovidiu NICOLESCU, o personalitate ce se
bucură de un prestigiu recunoscut atât la nivel naţional, cât și la nivel
internaţional.
Acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA şi primirea sa în rândul
membrilor
de
onoare
ai
corpului
academic
al
Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu reprezintă încă o
recunoaştere a valorii incontestabile a Domnului profesor universitar doctor
Ovidiu NICOLESCU, dobândită într-o viaţă dedicată studiului științelor
economice, în general, și a managementului organizațiilor, în special, şi a
aplicării acestor cunoştinţe în folosul societăţii.

CURRICULUM

Domnul Ovidiu NICOLESCU a absolvit studiile gimnaziale la Liceul „Mihai
Viteazu” din Ploiești și apoi și-a continuat pregătirea în cadrul Academiei de
Studii Economice din Bucureşti, fiind licenţiat în științe economice, promoţia
1966.
Cariera
ştiinţifică
şi-a
început-o imediat după absolvirea facultăţii, în calitate de cercetător în
management și marketing la Institutul de Cercetări Economice al Academiei
Române (1967-1974).
Înclinația dânsului către știință și aplicarea acesteia în practică s-a concretizat
în anul 1974 cu obținerea titlului ştiinţific de „Doctor în economie” cu o temă de
mare interes, abordată în premieră națională de domnia sa: „Perfecționarea
structurii organizatorice pe baza analizei variabilelor organizaționale” sub
coordonarea domnului academician Roman MOLDOVAN.
Dezvoltarea profesională în domeniul științific și didactic a Domnului Ovidiu
NICOLESCU a fost marcată de o multitudine de stagii de pregătire în străinătate,
printre care amintim:

● 1968-1969 – specializare în domeniul managementului la Universităţile din
Liege, Grand, Bruxelles şi Louvain, Belgia;
● 1975-1976 – specializare în simulări de management la Universitatea din
New York (NYU), SUA;
● 1975 – specializare în marketing internațional la Institutul Internaţional
de Marketing – Harvard Business School, Boston, SUA;
● 1992 – specializare în domeniul managementului la IESE Barcelona,
Spania;
● 1993 – specializare în studii intreprenoriale la Fundaţia Europeană pentru
Cercetări în Management, Estoril, Portugalia.
În cei peste 44 ani de activitate didactică și de cercetare, în calitate de
cercetător ştiinţific, profesor universitar şi ulterior, ca director al Centrului Național
de Excelență pentru Studii de Management Comparat Internațional și conducător
de doctorat în domeniul Management la Facultatea de Management, Academia de
Studii
Economice
din
București,
Domnul
Ovidiu
NICOLESCU
s-a impus ca unul dintre cei mai competenţi cercetători români în domeniul
Management, abordând cu spirit inovator și creativitate ştiinţifică teme de
cercetare, întotdeauna de maximă actualitate, interes ştiinţific și aplicabilitate din
sfera managementului prin cele peste 500 de studii, articole şi lucrări ştiinţifice
publicate în ţară şi străinătate şi cele peste 110 cărţi şi volume publicate în calitate
de autor/co-autor la prestigioase edituri din țară și din străinătate.
Personalitate marcantă în domeniul managementului, cu o bogată și
valoroasă activitate științifică care a stat la baza și a adus contribuții esențiale la
dezvoltarea managementului modern în România, Domnia Sa are o remarcabilă
experiență profesională atât în plan didactic și științific, cât și managerial.
Din anul 1993, Domnul Ovidiu NICOLESCU este președinte al Consiliului
Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România. Prestigiul,
credibilitatea şi reputaţia ştiinţifică naţională şi internaţională de care se bucură
astăzi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România se
datorează, în mare măsură, activităţii profesionale și profesioniste intense şi
fructuoase a Domnului Ovidiu NICOLESCU, proiectelor de cercetare – dezvoltare,
studiilor, strategiilor, rapoartelor coordonate de Domnia Sa şi, nu în ultimul rând,
devotamentului faţă de întreprinderile private mici şi mijlocii românești şi faţă de
economia naţională, precum şi caracterului Omului Ovidiu NICOLESCU, iubit sincer şi
apreciat elogios de discipoli, colegi şi colaboratori, deopotrivă.
Prestigiul
profesional
şi
uman
de
care
profesorul
Ovidiu NICOLESCU se bucură în comunitatea ştiinţifică, academică şi economică, l-au
recomandat de-a lungul timpului pentru responsabilităţile publice pe care le-a ocupat
și le ocupă, precum:
● din 2009 și până în prezent – este președinte al Societății Academice de
Management din România (SAMRO);
● din 2008 și până în prezent – deține calitatea de vicepreședinte al Uniunii
Europene a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME),

Bruxelles, organizație patronală care reprezintă interesele meşteșugarilor,
comercianților și IMM-urilor la nivel european, recunoscută ca partener
social și reprezentând peste 12 milioane de întreprinderi, care angajează
aproximativ 50 de milioane de persoane în Europa;
● între 2000-2005 și 2010 – până în prezent – deţine funcția de
vicepreşedinte al Asociației Mondiale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii
(WASME);
● din 2008 și până în prezent – este membru al Grupului de sprijin pentru
IMM-uri privind FP7 – Comisia Europeană;
● din 2007 și până în prezent – este membru în Comitetul Fondului Social
European, principalul instrument financiar al Uniunii Europene pentru
investiţii în oameni.
Personalitatea complexă a Cercetătorului, Profesorului şi Economistului Ovidiu
NICOLESCU se manifestă în mod strălucit și în pozițiile pe care le-a onorat şi le
onorează cu profesionalism, în asociaţii profesionale, organisme şi societăţi ştiinţifice
din ţară şi străinătate, dintre care amintim: membru al Agenției Europene pentru
Sănătate și Securitate în Muncă cu sediul la Bilbao în Spania (din 2008); membru al
Asociației Mondiale pentru Metoda de Caz și Aplicații (Boston); membru al Fundației
Europene pentru Cercetare Antreprenorială (Bruxelles); membru al Consiliului
European pentru Micile Afaceri – ECSB, Bruxelles – membru și vicepreședinte pentru
România din 1996; membru al Grupului de Politici privind IMM-urile, Comisia
Europeană (din 2007).
Pentru meritele ştiinţifice şi profesionale excepţionale, Profesorul Ovidiu
NICOLESCU a fost distins cu premii, diplome, medalii şi diverse titluri onorifice,
dintre care menţionăm:
● Premiul „Victor Slăvescu” al Academiei Române (1980);
● „Medalia Praga Didactica”, conferită de Asociaţia Internaţională pentru Jocuri
și Simulări de Management (ISAGA), pentru rezultate deosebite în
conceperea şi utilizarea jocurilor manageriale pe plan internaţional (1990);
● Premiul „Virgil Madgearu” al Academiei Române (1996);
● WASME Award pentru contribuţii deosebite teoretice şi pragmatice în
dezvoltarea IMM-urilor (2001);
● Premiul „OMNIA” pentru întreaga activitate, pentru cel mai bun economist
din România, din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării (2003);
● Doctor Honoris Causa al Universităţii de Nord din Baia Mare (2003);
● Diploma „Georgescu Roetgen”, pentru activitatea de cercetare ştiinţifică
desfăşurată în cadrul proiectelor, ASE, Bucureşti, 2006;
● Diploma de excelență „Paul Bran”, pentru promovarea învățământului
economic românesc, pentru prodigioasa activitate profesional-științifică și
excelență în domeniul managementului instituțional, 2010;
● Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ovidius” din Constanța (2011);
● Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea (2015).

Lucrările
elaborate
de
Domnul
profesor
universitar
doctor
Ovidiu NICOLESCU sunt lucrări ce exprimă capacitatea domniei sale de a aborda
din ambele perspective, științific și practic, tezele contemporane ale
managementului. De asemenea, aceste lucrări constituie repere fundamentale ale
devenirii profesionale atât pentru cadrele didactice, cât și pentru managerii firmelor
din România.
Astfel, succint amintim:
● Abordări moderne în managementul și economia organizației, patru
volume;
● Intreprenoriatul și managementul întreprinderilor mici și mijlocii:
concepte, abordări, studii de caz;
● Economia, firma și managementul bazate pe cunoștințe;
● Management comparat: Uniunea Europeană, Japonia și SUA;
● Managerii și managementul resurselor umane;
● Sistemul decizional al organizației;
● Sistemul informaţional managerial al organizației;
● Sistemul metodologico-managerial al organizației;
● Sistemul organizatoric al firmei;
● Starea de sănătate a managementului din România;
● Strategii manageriale de firmă etc.

ERGO

Pentru toate cele menţionate anterior şi luând în considerare faptul că
Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu reprezintă una dintre cele mai
importante instituții ce pregătesc viitorii manageri de mâine și care în dezvoltarea
lor profesională sunt influențați de cunoștințele Domnului profesor universitar doctor
Ovidiu NICOLESCU, președinte al Societății Academice de Management din
România (SAMRO), considerăm că decernarea prestigiosului titlu de Doctor Honoris
Causa de către instituția noastră constituie dovada alesei preţuiri a activităţii sale
profesionale, ştiinţifice şi didactice și un omagiu adus unei personalităţi de
excepţie a zilelor noastre.
Sibiu, 21 februarie 2017
Directorul Departamentului Management
și științe administrative
Lt.col.conf.univ.dr.

Dumitru IANCU

