
 
 

SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO) 

Adunarea Generală SAMRO,  
5.11.2021, ora 11.30, online  

 
 

Informare cu privire la principalele activități desfășurate de SAMRO 
 în perioada 6.11.2020 – 5.11.2021 

 
 

1. Acțiuni de promovare a SAMRO prin apariția cu regularitate a newsletterului SAMRO; 
2. S-a continuat refacerea site-ului SAMRO în limba română și engleză, completarea 

periodică a acestuia prin postarea de noi informații; 
3. Derularea tuturor activităților și raportărilor financiare, în concordanță cu legislația. La 

începutul anului 2021 s-au întocmit și s-au aprobat Raportul președintelui SAMRO la 
31.12.2020 privind situația financiară  a societății și bilanțul contabil SAMRO pe 2020. 
(punct distinct al ordinii de zi); 

4. Mutarea sediului SAMRO în cadrul Universității Româno-Americane; 
5. În urma finalizării lucrărilor sub egida SAMRO, s-au distribuit gratuit 350 exemplare ale 

lucrării ”Abordări și studii de caz relevante privind managementul organizațiilor din 
România, în contextul pandemiei de COVID-19.” și 100 de exemplare ale lucrării ”Starea 
de sănătate a managementului din România 2019; 

6. S-au organizat lansări de carte online, pentru lucrări elaborate sub egida SAMRO; 
7. Pe parcursul anului 2021 s-au elaborat noi lucrări sub egida SAMRO (”Starea de sănătate 

a managementului din România 2020”, ”The Best Roumanian Studies”; (punct distinct la 
ordinea de zi) 

8. S-a participat la derularea proiectului ”Modelul Economic Românesc în Uniunea 
Europeană, România – Orizont 2040”, prin intervenții în șase worskshop-uri naționale și 
printr-un studiu în volumul care va fi publicat în luna noiembrie 2021. 

9. Diseminarea informațiilor privind rezultatele concursului SAMRO pentru cea mai bună 
carte de management și cea mai buna teză de doctorat publicată/susținută în anul 2019, 

10. Derularea concursului SAMRO 2021, pentru cea mai bună carte și cea mai bună teză de 
doctorat din anul 2020, evaluarea lucrărilor participante (punct distinct la ordinea de zi); 

11. S-au întocmit la nivel de filiale, listele actualizate ale membrilor SAMRO, programele de 
activități, bugetele, calendarul manifestărilor științifice și s-au derulat activități în 
concordanță cu acestea; (punct distinct la ordinea de zi, informări din partea filialelor); 

12. Pe baza documentelor elaborate de filiale, s-au întocmit la nivel Central al SAMRO, 
propunerile pentru programul de activități, bugetul și calendarul manifestărilor științifice;  



13. Pregătirea documentelor și a Ședințelor Consiliului Director, din data de 24.02.2020, 
desfășurată online și 22.07.2021 desfășurată față în față la Academia Forțelor Terestre 
”Nicolae Bălcescu” din Sibiu.  

14. S-au distribut către membrii SAMRO, documentele ședințelor, listele deciziilor și alte 
documente luate în discuție în cadrul ședințelor Consiliului Director al SAMRO. 

15. Acțiuni organizatorice de pregătire a desfășurării alegerilor SAMRO 2021 și a Adunării 
Generale SAMRO din 5.11.2021. (punct distinct la ordinea de zi); 
  

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

 


