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Calendar de desfășurare a alegerilor SAMRO – 2021 
 

  
În conformitate statutul SAMRO, Colegiul de conducere are o durată de patru ani, Din 

colegiul de conducere fac parte președintele, 2 vicepreședinți, 1 secretar general și președinții 
filialelor. Președintele este ales de către Adunarea Generală SAMRO. Având în vedere că 
precedentele alegeri s-au desfășurat în cadrul Adunării Generale din data de 3 noiembrie 2017, 
organizată la București, rezultă că în anul 2021, mandatul președintelui și al colegiului director 
se încheie. 

În consecință, la următoarea Adunare Generală SAMRO, ce se va organiza la ASE 
București, în luna noiembrie 2021, se vor organiza alegeri ale preşedintelui SAMRO și a 
colegiului director. Potrivit statutului SAMRO, Art. 16, „(1) Preşedintele SAMRO este ales pe 
baza unui proiect managerial în care prezintă detaliat strategia SAMRO – misiunea 
organizaţiei, obiective fundamentale, opţiuni strategice, resurse, termene, avantaje competitive. 
(2) Proiectul managerial al candidatului se difuzează tuturor membrilor SAMRO cu cel puţin o 
lună înainte de Adunarea Generală de alegeri.” 
  
Luând în considerare aceste precizări, propunem următorul calendar de derulare a alegerilor: 
  

1. Alegeri la nivel central: 
 

 13 septembrie 2021 – 27 septembrie 2021 – Înscrierea candidaților (Candidații se vor 
înscrie prin transmiterea în format electronic la adresa de email 
dan.dumitrascu@ulbsibiu.ro a următoarelor documente: CV, listă de lucrări, proiect 
managerial); 

 28 septembrie 2021 – 5 octombrie 2021 - Transmiterea proiectelor manageriale ale 
candidaților către toți membrii SAMRO; 

 5 noiembrie 2021 – alegerea președintelui (Art.16, Alin.3 Statut ” Preşedintele este 
ales în cadrul Adunării Generale legal constituite, cu votul a cel puţin 50% plus unu 
dintre membrii săi”). 

 

2. Alegeri la nivel de filiale: 
 

 13 septembrie2021 – 20 septembrie 2021 - Inscrierea candidaţilor la nivel de filiale: 
(Candidații se vor înscrie prin transmiterea în format electronic către secretarul filialei a 
următoarelor documente: CV, listă lucrări, proiect managerial); 

 20 septembrie 2021 – 24 septembrie 2021 – Transmiterea proiectelor manageriale 
ale candidaților la nivel de filiale, către toți membrii filialei SAMRO; 



 24 septembrie 2021 – 30 septembrie 2021 – Transmiterea de către secretarii de 
filiale, către secretarul general, a datei şi locului de desfășurare a alegerilor la nivel 
de filială); 

 1 octombrie 2021 – 15 octombrie 2021 - Alegeri la nivel de filiale.  
 

Preşedinte SAMRO,     Secretar General SAMRO, 

Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu   Prof.univ.dr. Dănuţ Dumitraşcu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


