
 
 

SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO) 

 
Adunarea Generală,  

6.11.2020, ora 10.00, online  
 
 

Informare cu privire la principalele activități desfășurate de SAMRO 
 în perioada 1.11.2019 – 5.11.2020 

 
1. Acțiuni de promovare a SAMRO prin apariția cu regularitate a newsletterului SAMRO. 

Menționăm că promovarea prin site a fost imposibilă în ultima perioadă, deoarece s-au 
semnalat probleme foarte grave privind funcționarea site-ului SAMRO, datorate atacurilor 
către serverele ASE); 

2. S-au trimis către site și s-au postat materiale și fotografii aferente Ședințelor Consiliului 
Director al SAMRO din 1.11.2019, 3.03.2020 și Adunării Generale SAMRO din 
1.11.2019.09.2019; 

3. S-a continuat dezvoltarea site-ului în limba engleză, activitate finalizată până la momentul 
problemelor menționate la puctul 1; 

4. Decizia de actualizare pe site-ul SAMRO, de către fiecare filială, a listei membrilor, a 
informațiilor și ilustrărilor grafice aferente activităților realizate de filiale, ca important 
mijloc de vizibilitate SAMRO, a fost realizată parțial. Se va impune ca obiectiv de 
materializat în varianta nouă a site-ului; 

5. S-au realizat noi legitimații SAMRO și s-au distribuit în cadrul  ședintei Consiliului Director 
din 3.03.2020 de la Cluj. Acestea au fost distribuie de către filiale, membrilor (acțiune în curs 
de realizare). 

6. S-a lansat comanda pentru noi insigne de membru SAMRO. Comanda este în curs de 
realizare. 

7. După ce președintele SAMRO, vicepreședintele Ion Popa și președintele filialei București, au 
realizat prima etapă privind formularea unui punct de vedere al SAMRO privind 
reechilibrarea criteriilor cercetare și didactic, ca factori de apreciere a activității în mediul 
academic, documentul a fost completat de președinții unor filiale, urmând ca în etapa a II-a, 
până în 30.03.2020 să fie completat cu propuneri concrete din partea membrilor SAMRO. 
Activitatea nu a fost finalizată. 

8. La începutul anului s-au întocmit și s-au aprobat Raportul președintelui SAMRO la 
31.12.2019 privind situația financiară  a societății și bilanțul contabil SAMRO pe 2019. 

9. La începutul anului s-a realizat de fiecare filială: planul de activități, manifestările științifice, 
bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2020. Pe baza acestora s-au realizat și aprobat 
documentele la nivel central. 

10. S-a organizat o dezbatere a specialiștilor SAMRO cu privire la situația creată de pandemia de 
COVID-19. Cele 13 abordări și opinii ale specialiștilor au fost publicate pe site și Newsletter. 



11. Deoarece până în prezent, nu toate filialele au efectuat plățile contribuțiilor către SAMRO 
Central, în cadrul Ședinței Consiliului Director din 26.10.2020 s-a solicitat către filiale, 
finalizarea colectării cotizațiilor și plata contribuțiilor, până în data de 16.11.2020.  

12. Concursul SAMRO pentru cea mai bună carte de management și cea mai buna teză de 
doctorat s-a finalizat (punct distinct la ordinea de zi); 

13. S-a finalizat și s-a trimis către editură lucrarea ”Abordări și studii de caz relevante privind 
managementul organizațiilor din România, în contextul pandemiei de COVID-19.” 
Președintele SAMRO a obținut două sponsorizări pentru editarea acesteia (punct distinct la 
ordinea de zi); 

14. S-a finalizat lucrarea ”Starea de sănătate a managementului 2019”  (punct distinct la ordinea 
de zi); 

15. Pregătirea documentelor și a Ședinței Consiliului Director, din data de 3.03.2020, desfășurată 
în cadrul Universității Babes Bolyai Cluj Napoca. 

16. În data de 26.10.2020, s-a desfășurat online, ședința Consiliului Director al SAMRO. S-au 
pregătit și apoi s-au distribut către membrii SAMRO, documentele ședinței, inclusiv lista 
deciziilor. 

17. S-au pregătit și s-au transmis către membri, documentele necesare derulării Adunării 
Generale SAMRO din 6.11.2020 - desfășurare online. 
  

Preşedinte SAMRO,     Secretar General SAMRO, 
Prof.univ.dr. Ovidiu NICOLESCU   Prof.univ.dr. Dănuţ DUMITRAŞCU 


