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Evenimentul, prin care s-a lansat cea de-a treia lucrare publicată în 2020 sub auspiciile 
SAMRO, a avut loc luni, 25 ianuarie, online, participând peste 40 de membri ai organizației. 
În cadrul lansării moderată de prof. univ. dr. Ion Popa, vicepreședinte SAMRO, a luat cuvântul 
prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu, care a făcut o prezentare generală a lucrării, accentuând faptul 
că este prima carte din România care abordează managementul în condițiile crizei Coronavirus, 
ea încorporând 11 analize manageriale și 15 studii de caz deosebit de utile pentru universități, 
la a căror realizare au participat 36 de membri SAMRO din cele 5 filiale ale organizației.  

Dl. prof. univ. dr. Costache Rusu de la Universitatea Tehnică din Iași, a accentuat 
actualitatea și valoarea lucrării cu argumente. Dl. prof. univ. dr. Răzvan Nistor de la 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj a punctat în mod deosebit elementele de noutate 
încorporate în fiecare din elaboratele manageriale din prima parte a lucrării. În continuare, dl. 
prof. univ. dr. Dănuț Dumitrașcu de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a reliefat utilitatea 
deosebită a celor 15 studii de caz, o parte elaborate împreună cu managerii organizaților care 
au format obiectul cercetării.  

La dezbateri au mai luat cuvântul prof. univ. dr. Constantin Oprean, de la Universitatea 
Lucian Blaga, vicepreședinte SAMRO, care a făcut conexiuni de esență între conținutul 
volumului și evoluțiile manageriale din domeniile educațional, medical și cercetare-dezvoltare. 
Dl. prof. univ. dr. Ioan Petrișor, de la Universitatea de Vest Timișoara, a încadrat lucrarea că 
fiind reprezentativă pentru managementul post-modern dezvoltat în ultimul deceniu. D-na prof. 
univ. dr. Adriana Grigorescu de la SNSPA București și prof. univ. dr. Bibu Nicolae de la 
Universitatea de Vest Timișoara au pus accentul asupra lărgirii tematicii viitoarelor lucrări 
SAMRO în domeniile managementului public și managementului social. 

În final, prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu a mulțumit celorlalți coordonatori, autorilor și 
președinților de filiale pentru contribuțiile avute la realizarea volumului, precum și celor doi 
sponsori, dl. ing. Valeriu Trip, director Valtryp Oradea și dl. economist Adrian Câmpeanu, 
director la Agrocom Service Buzău.  

Anexăm prezentările rezumative ale luărilor de cuvânt realizate de prof. univ. dr. 
Costache Rusu și prof. univ. dr. Răzvan Nistor, împreună cu imagini ale evenimentului. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


