SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO)
Informare privind activitățile realizate de SAMRO
în perioada noiembrie 2016 – noiembrie 2017
Activităţi sub egida SAMRO
1. Elaborarea planurilor de activități pentru anul 2017 la nivel de filiale şi la nivel central şi
implementarea acestora prin organizarea în diverse centre universitare, de conferinţe sau
alte acţiuni sub egida SAMRO, participarea la acestea a conducerii SAMRO şi a unor
membri SAMRO (Targoviste, Sibiu (ULB si AFT), Oradea, Bucureşti, Galati, Timisoara
etc.).
Elaborarea de lucrări şi rapoarte de cercetare
2. Elaborarea lucrărilor și rapoartelor de cercetare: „Starea de sănătate a managementului
din România în 2015”. „Cele mai relevante studii de caz privind managementul
organizaţiilor din România”.
3. Elaborarea şi distribuirea către autori a lucrării editată de Cambridge Schollars, ce
conține o parte din lucrările primei conferințe CISAMRO „Provocări, performanţe şi
tendinţe în managementul organizaţiilor pe plan naţional şi internaţional”.
4. Pregătirea lucrărilor și rapoartelor de cercetare: „Starea de sănătate a managementului din
România în 2016” (în curs de realizare), "The Best Romanian Management Studies 20152016”, (în curs de elaborare).
5. Organizarea dezbaterii asupra proiectului Strategiei privind dezvoltarea Romaniei
elaborata de Academia Romaniei, formularea punctelor de vedere SAMRO si
mediatizarea acestora;
6. Participarea unui grup de specialisti SAMRO la elaborarea Modelului economic de
dezvoltare a Romaniei.
Activităţi organizatorice şi administrative
7. Pregătirea a trei Ședințe ale Consiliului Director, şi desfăşurarea acestora conform
Ordinei de zi: în data de 13.03.2017 - în cadrul Universității ”Babes Bolyai din Cluj
Napoca; în 30.05.2017 - în cadrul Universității Valahia din Târgovişte şi în 18.09.2017 în cadrul ASE Bucureşti;
8. Pentru fiecare din şedinţele Consiliului Director amintite s-au elaborat liste de decizii
luate în cadrul şedințelor, s-au difuzat către membri şi s-au publicat în cadrul newsletterului si site-ului SAMRO;
9. Preluarea de la filiale a documentelor:
 Programul manifestărilor ştiinţifice sub egida SAMRO, datele de desfăşurare ale
acestora şi datele de contact ale persoanei responsabile;
 Publicaţii sub egida SAMRO – lista actualizată 2017;
 Situaţia la zi a membrilor filialei şi a datelor de contact (febr.2017);

10. Pregătirea Adunării Generale SAMRO, şi a Şedinţei Consiliului Director din data de
3.11.2017, în cadrul ASE Bucureşti;
11. Derularea alegerilor la nivelul filialelor SAMRO;
12. Colectarea de propuneri de îmbunătăţire a statutului SAMRO;
 Modificarea articolului 12 alin. 2 din statut: “Mandatul colegiului de conducere are o
durata de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii sale.” în “Mandatul colegiului de
conducere are o durata de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii sale.”
 Modificarea art. 18 alin 2 din statut în sensul adăugarii: “Valoarea minimă a cotiţaţiei
membrilor pensionari este de min. 50 lei” (de la 200 lei menţionată iniţial).
 Schimbarea prevederilor privind condiţiile de înfiinţare a filialelor, la art.17 aliniatul
2, din statut, în sensul că: la articolul 17 din statut sa se modifice: numărul de
profesori care sunt conducatori de doctorat în specialitatea management – de la min.
5, la min.10; sa se renunte la mentiunea: “numarul minim de universitati cu facultati
sau programe de studii de management (min.2)” si la mentiunea: “numarul de judete
din regiunea respectiva (min.4)”;
1. Derularea procesului de evaluare a lucrărilor şi tezelor de doctorat întocmite în anul 2016,
nominalizate pentru premiere în anul 2017. În urma analizei, conform metodologiei de
acordare a premiilor SAMRO, pentru teze de doctorat și cărți în domeniul managementului a fost
acordat premiul pentru cea mai buna carte în domeniul management: “Capitalul uman,
capitalul social și studiul relațiilor informale din organizațiile de afaceri”, Editura
Prounivesitaria, 2016, autor: Simona BUTA.
Administrarea resurselor financiare
13. Elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 la nivel de filiale şi la nivel
central;
14. Analiza situației financiare la nivel de filiale, a execuției bugetare din anul 2016, inclusiv
analiza plății cotizațiilor, propuneri de excluderi de membri;
15. Elaborarea, aprobarea și predarea situațiilor și rapoartelor financiare la 31.12.2016.
Activităţi de promovare
16. Implementarea "Programului de creștere a vizibilității SAMRO și de amplificare a
comunicării intra și extraorganizaționale" prin acţiuni permanente de promovare a
SAMRO. Menţionăm principalele rezultate:
 Acțiuni de promovare a SAMRO prin apariția cu regularitate a newsletterului
SAMRO;
 Creşterea gradului de accesare al newsletter-ului, printr-o mai bună participare a
filialelor;
 Promovarea unor reviste sub egida SAMRO în cadrul newsletterului;
 Remarcăm apariţia numărului aniversar al newsletterului, şi apariţia pe site a
articolelor scrise de membrii SAMRO, dedicate aniversării SAMRO – 10 ani;
 Actualizarea şi întreţinerea permanentă a noului site SAMRO.
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