
\&quot;Resursele umane\&quot; - problema Romaniei pentru 2014-2020
Companiile de succes includ resursele umane in cadrul strategiilor organizationale, dar multe dintre
organizatiile care le urmeaza exemplul realizeaza ca acest drum nu este lipsit de obstacole. Noul statut al
resurselor umane se reflecta clar in descrierea pe care managerii de resurse umane o fac atunci cand
vorbesc despre responsabilitatile lor. Printre personalitatile publice si vocile autorizate din acest domeniu
se numara si dr.ec. Nicolae Eugen Rotarescu. intamplator sau nu, domnia sa si-a lansat doua volume de
specialitate chiar de Ziua Nationala - o zi a renasterii, volume in care abordeaza: "Modelarea si stimularea
riscului in formarea resurselor umane" precum si "Riscul si formarea resurselor umane in organizatiile
moderne". Autorul volumelor sustine ca pe masura ce afacerile vor trece de la era industriala la cea
informationala, cunostintele si experienta angajatilor vor deveni atuurile cele mai valoroase. "Fundatia
succesului" nu va mai fi alcatuita din proprietati sau din produse, ci mai ales din oameni de valoare, este
de parere dr.ec. Nicolae Eugen Rotarescu, din expozeul caruia am mai retinut urmatoarea idee: "daca in
secolele XIX -XX expansiunea educatiei a fost legata de necesitatile dezvoltarii economiei industriale
capitaliste, in secolul nostru accentul se pune pe o cat mai buna valorificare a resurselor in realizarea
idealurilor dezvoltarii valorii personalitatii umane - scopul principal al educatiei (target-ul educatiei)".
Parte din aceste aspecte, precum si alte consideratii personale, au fost diseminate cu ocazia lansarii celor
doua volume si de catre: prof univ dr. Ioan Bogdan - cel ce a fost director de sucursala judeteana a Bancii
Nationale, presedinte al Comisiei de Buget, Finante si Banci in Parlamentele Romaniei dar si presedinte
al Curtii de Conturi a Romaniei, prof.univ.dr. Matei Pamfil, ex-ministrul de Interne av. Gavril Dejeu,
precum si de mai tanarul invitat Paul Calin Oprescu. Cei patru au avut numai cuvinte elogioase la adresa
autorului, visavis de viziunea acestuia, considerand solutiile aplicabile si Romaniei anilor 2014-2020.
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