SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO)
Informare privind activitățile realizate de SAMRO
în perioada noiembrie 2015 – noiembrie 2016
Activităţi sub egida SAMRO
1. Elaborarea planurilor de activități pentru anul 2016 la nivel de filiale şi la nivel central,
din care remarcăm:
2. Organizarea în data de 19 ianuarie 2016, de Facultatea de Management – ASE București
și SAMRO, a Simpozionului dedicat împlinirii a 100 de ani de când Virgil Madgearu
susținea primul curs de Management din România, la Academia de Inalte Studii
Comerciale si Industriale, cu titlul “Studiul practic al întreprinderilor comerciale și
industriale”.
3. Organizarea în diverse centre universitare, de conferinţe sau diverse acţiuni sub egida
SAMRO, participarea la acestea a conducerii SAMRO şi a unor membri SAMRO (Galaţi,
Sibiu, Oradea, Bucureşti etc);
4. Pregătirea de către filiala Sibiu şi derularea celei de a doua Conferințe Internaționale
organizată de SAMRO în 14-16 octombrie 2016 la Păltiniș.
5. Decernarea în data de 18.03.2016, a titlului de Doctor Honoris Cauza al Universității
„Lucian Blaga” din Sibiu, președintelui SAMRO, prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu;
6. Acordarea diplomei de excelență, Facultății de Științe Economice a Universității din
Oradea, cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de învățământ economic în Oradea.
7. Decernarea titlului de Doctor Honoris Cauza al Universității „Danubius” din Galaţi,
profesorului univ. dr. Geert Hofstede.
Elaborarea de lucrări şi rapoarte de cercetare
8. Pregătirea lucrărilor și rapoartelor de cercetare: Noua ediție a ”Anuarului știintific de
management” (finalizată) și „Starea de sănătate a managementului din România în 2015”
(în curs de realizare).
9. Distribuirea către autori a lucrării ”Challanges, Performances and Tendencies in
Organisation Management” editată de World Scientific Publishing din Singapore, ce
conține o parte din lucrările conferinței CISAMRO „Provocări, performanţe şi tendinţe în
managementul organizaţiilor pe plan naţional şi internaţional”, Murighiol, 22-24 iunie
2014.
10. Definitivarea contractului cu editura internaţională World Scientific din Singapore,
privind editarea volumului cu lucrări ştiinţifice selectate în cadrul celei de a doua
Conferinţe Internaţionale SAMRO 2016 „News, Challenges and Trends in Management
of Knowledge-based Organizations” de la Păltiniş.

Activităţi organizatorice
11. Pregătirea a trei Ședințe ale Consiliului Director, şi desfăşurarea acestora conform
Ordinei de zi, în data de 1.02.2016, în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, în
27.05.2016, în cadrul Universității din Oradea şi în 15.10.2016, în cadrul Universității
„Lucian Blaga” din Sibiu – Centrul de Perfecţionare Păltiniş;
12. 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;
13. Pregătirea Adunării Generale SAMRO, şi a Şedinţei Consiliului Director din data de
4.11.2016, în cadrul ASE Bucureşti;
14. Eliberarea legitimațiilor de membru și realizarea de insigne SAMRO, pentru toți membrii
organizației, predarea lor către filiale în vederea repartizării către membri;
15. A fost întocmită de către vicepreședintele SAMRO, prof.univ.dr. Ion Popa, metodologia
de acordare a premiilor SAMRO, pentru teze de doctorat și cărți în domeniul
managementului;
16. A fost întocmită de către președintele filialei București, prof.univ.dr. Cosmin Dobrin lista
obligațiilor membrilor SAMRO.
Administrarea resurselor financiare
17. Elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 la nivel de filiale şi la nivel
central;
18. Analiza situației financiare la nivel de filiale, a execuției bugetare din anul 2015, inclusiv
analiza plății cotizațiilor, propuneri de excluderi de membri;
19. Elaborarea, aprobarea și predarea situațiilor și rapoartelor financiare la 31.12.2015.
Activităţi de promovare
20. Acțiuni de promovare a SAMRO prin apariția cu regularitate a newsletterului SAMRO,
elaborarea şi implementarea “Programului de creștere a vizibilității SAMRO și de
amplificare a comunicării intra și extraorganizaționale";
21. Întocmirea unui material de analiză privind implementarea "Programului de creștere a
vizibilității SAMRO și de amplificare a comunicării intra și extraorganizaționale",
elaborarea de măsuri de îmbunătăţire.
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