
 

 
SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO) 

 
Decizii adoptate  

în cadrul ședinței Consiliului Director al SAMRO, 

din 27.02.2023, ora 19.00, desfășurată online 

 

1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței Consiliului Director al SAMRO, în forma propusă și 
diseminată prin email membrilor Consiliului. 

2. Se aprobă ”Informarea cu privire la activitatea desfășurată de SAMRO în perioada 
3.11.2022 – 27.02.2023”, prezentată de Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu. 

3. Se aprobă informările realizate de președinții filialelor, referitoare la: 
• Activitățile realizate de filiale în perioada noiembrie 2022 – februarie 2023 
• Planul de activități al filialelor, propus pentru anul 2023; 
• Bugetul filialelor, propus pentru anul 2023; 
• Situația plății cotizațiilor și a plății contribuțiilor filialelor către SAMRO Central; 
• Situația membrilor filialelor. 

4. Se aprobă următoarele documente realizate la nivelul Central al SAMRO, pe baza 
documentelor primite de la filiale: 
• Planul de activități SAMRO propus pentru anul 2023; 
• Bugetul SAMRO propus pentru anul 2023; 
• Centralizatorul manifestărilor științifice sub egida SAMRO – 2023; 
• Situația centralizatoare a membrilor SAMRO la finele anului 2023. 

5. În cazul centralizatorului manifestărilor științifice sub egida SAMRO se decide ca în acesta 
să fie menționate activitățile cu caracter internațional, reprezentative la nivel central, iar 
acestea să se desfășoare sub egida SAMRO. Cele cu caracter local, mai puțin prestigioase 
să fie menționate ca manifestări sub egida filialelor. În acest sens, fiecare filială va revedea 
și va clasifica în cele două categorii, manifestările propuse. Termen 15.03.2023. 

6. Președintele și Secretarul General al SAMRO, cu contribuția conducerii filialelor, vor 
elabora un document care să reglementeze modul de mediatizare al manifestărilor sub 
egida SAMRO.  Termen 1 aprilie 2023. 

7. Se decide pregătirea concursului SAMRO 2023, pentru cea mai bună carte, cea mai bună 
lucrare științifică și cea mai bună teză de doctorat elaborate/susținută în anul 2022. 
Conceperea calendarului de desfășurare și celelalte activități organizatorice aferente 
concursului vor fi conduse de prof.univ.dr. Ionuț Popa. 

8. A fost aprobată informarea realizată de prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, referitoare la 
stadiul de elaborare a lucrării „Starea de sănătate a managementului din România”, în urma 



acesteia se decide ca președinții filialelor, în mod special Cluj, Timișoara și Iași să implice 
membrii filialelor în completarea a cât mai multe chestionare necesare elaborării studiului. 

9. A fost aprobată informarea realizată de prof.dr. Mihail Țîțu, privind stadiul elaborării 
lucrării "The Romanian Management Society Series-2023 Edition". 

10. Se decide ca la nivelul filialelor să existe mai multă implicare în aducerea de membri 
persoane juridice (minim 2 companii pe filială). 

11. La invitația președintelui filialei Timișoara, ca una din ședințele Consiliului Director al 
SAMRO să aibă loc în 20-21 octombrie la Timișoara, odată cu derularea Conferinței SIM, 
se decide ca această propunere să fie analizată în următoarele două săptămâni, timp în care 
să se identifice posibile de soluții de realizare la Timișoara, însă la o dată mai puțin 
apropiată de Adunarea Generală SAMRO din noiembrie, de la București. 

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


