
STIMAŢI MEMBRI ÎN SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO) 

Studiile de caz, alături de analizele, opiniile și abordările specialiștilor în management, referitoare 
la situații relevante din societate și organizații reprezintă modalități de învățare eficace a managementului, 
pentru toţi studenţii, indiferent că studiază în cadrul programelor de licenţă, master sau studii doctorale. 
Dorim să contribuim în continuare, la dezvoltarea și utilizarea acestei metode didactice interactive, de 
cunoaştere a mediului de afaceri şi de conectare a studenţilor și a tuturor persoanelor interesate, la 
realităţile şi specificul organizațiilor din România, la creşterea calităţii procesului de învăţământ în 
domeniul managementului, prin amplificarea ponderii şi relevanţei studiilor de caz reflectând realitățile 
din România. Deoarece, din păcate, pandemia Covid-19 este încă actuală, ne-am propus să continuăm 
acest demers prin elaborarea în acest an, a unui nou volum: 

“ANALIZE, ABORDĂRI ȘI STUDII DE CAZ RELEVANTE PRIVIND MANAGEMENTUL 
ORGANIZAȚIILOR DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL SOCIO-ECONOMIC COMPLEX, 

INFLUENȚAT DE PANDEMIA COVID-19, DIGITALIZARE ȘI TRECEREA LA ECONOMIA 
BAZATĂ PE CUNOȘTINȚE” 

Întrucât suntem optimiști în ceea ce privește pandemia, considerăm că ar fi util să avem în vedere 
în abordările noastre, provocările, soluțiile și remediile pe care le întrevedem pentru organizații, în 
perioada post Covid, în contextul intensificării digitalizării și trecerii la economia bazată pe cunoștințe. 
Prin calitatea studiilor și abordărilor rezultate din experienţa profesională a celor ce vor contribui la 
elaborarea cărţii, ne propunem ca volumul să devină o lucrare de referinţă, accesată de cei care studiază 
sau practică managementul. De aceea, considerăm contribuţia dumneavoastră ca foarte necesară și 
importantă si vă adresăm invitaţia de a participa la elaborarea acestei cărţi, care va fi publicată în anul 
2022, într-o editură românească de prestigiu.  

Fişierele ataşate contin informaţii utile participării dvs. la realizarea acestei lucrări stiintifice. 

Eșalonarea realizării volumului: 

1. 10 februarie-10 martie 2022 Transmiterea titlurilor și abstractelor lucrărilor de către autori și 
evaluarea acestora în vederea acceptării de către o echipă de 
evaluatori 

2. 11 martie -15 iunie 2022 Transmiterea lucrărilor de către autori, la coordonatori 

3. 15 iunie-30 iunie 2022 Evaluarea și definitivarea lucrărilor de către autori 

4. 15 august – 15 septembrie 2022 Pregătirea volumului pentru tipar de către coordonatori 

5. 15 septembrie-25 octombrie 2022 Tipărirea volumului 

6. 1-15 noiembrie  Lansarea volumului tipărit in cadrul unei acțiuni speciale 

Vă mulţumim şi asteptăm propunerile dvs. de lucrări. 

Cu stimă,  

Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu  

Prof. univ. dr. Ion Popa 

Prof. univ. dr. Dănuţ Dumitraşcu 


