Câteva gânduri de bine ale domnului Director General Roman Niculiţa
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Stau şi mă gândesc la cel care am fost în urmă cu patru ani şi jumătate, înainte de a îmbrăţişa
această carieră de a fi în EPM şi nu pot să nu-mi pun anumite întrebări.
Acum totul înseamnă înainte şi după EPM. EPM a devenit pentru mine o coordonată în timp
foarte importantă. De ce? Totul îmi este clar şi foarte simplu. Întotdeauna am avut bani. Aceia
care mă cunosc ştiu asta foarte bine, aşa cum mi-au ştiut şi nemulţumirile. De la prima întâlnire
cu seminarul de bază şi cu ultima oră a domnului Geist - Directorul General al EPM-ului - am ştiut
că mai am multe lucruri de făcut şi că am pornit pe un drum extraordinar de frumos.
Am avut şi am ţeluri. Cunosc oameni minunaţi care ştiu că în această afacere prin muncă şi
dăruire, prin oameni şi pentru oameni orice vis poate deveni posibil, tangibil şi adevărat! Eu şi
colegii mei simţim asta alături de echipele noastre. Deci visează şi pune-ţi visele în aplicare.
Creează ţeluri pentru că alături de noi, cei din EPM, le vei îndeplini. Avem planuri în echipă şi
voinţa de a izbândi. Avem timp pentru planurile oamenilor noştri. Visele s-au concretizat în ţeluri
şi s-au împlinit. Este afacerea cea mai corectă pe care am cunoscut-o, în care eşti liber, dar şi
plăcut legat de acei oameni din echipa ta cu care poţi construi totul. Eşti independent şi poţi
reuşi, poţi construi o minunată afacere alături de oamenii pe care îi ajuţi mereu sş obţină ceea ce
vor, fără invidie, fără ranchiună, lucruri care nu există la un oarecare serviciu şi în nici o altă
afacere.
Aş putea să vă spun multe din ceea ce gândesc acum şi ce simt, dar, încercând, veţi vedea că
totul este adevărat doar crezând în voi.
N-aş fi crezut că perseverenţa - un alt principiu al EPM - poate să mă facă să ajung aici. Sunt mai
bun carieri şi ştiu că mâine voi fi mai bun ca azi, la fel ca toţi cei care iubesc EPM-ul. Şi dacă n-ai
ştiut, lasă-mă să-ţi spun: POŢI ŞI TU!
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