SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO)

Informare privind activitățile realizate de SAMRO
în perioada 2 februarie – 27 mai 2016
1. Elaborarea și predarea situațiilor și rapoartelor financiare la 31.12.2015;
2. Eliberarea legitimațiilor de membru și realizarea de insigne SAMRO, pentru toți membrii
organizației;
3. Acțiuni de promovare permanentă a SAMRO prin apariția cu regularitate a newsletterului
SAMRO, implementarea "Programului de creștere a vizibilității SAMRO și de
amplificare a comunicării intra și extraorganizaționale";
4. 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;
5. Participarea conducerii SAMRO si a membrilor la conferințele desfășurate sub egida
SAMRO (ex. Galați, Sibiu, Timișoara, Oradea);
6. Pregătirea lucrărilor și rapoartelor de cercetare: Noua ediție a ”Anuarului știintific de
management” și „Starea de sănătate a managementului din România în 2015”(lucrare
finalizată).
7. 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;
8. A fost întocmită de către președintele filialei București, prof.univ.dr. Cosmin Dobrin lista
obligațiilor membrilor SAMRO;
9. Pregătirea, în conformitate cu graficul de derulare a activităților, a celei de a doua
Conferințe Internaționale organizată de SAMRO în 14-16 octombrie 2016 la Păltiniș.
10. 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.
11. Acordarea diplomei de excelență, Facultății de Științe Economice a Universității din
Oradea, cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de învățământ economic în Oradea.
12. Pregătirea Ședinței Consiliului Director, din data de 27.05.2016, în cadrul Universității
din Oradea.
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