Proces verbal,
Adunarea Generală SAMRO,
ședința online din 6.11.2020, ora 10.00






Adunarea generală s-a desfășurat online, cu următoarele detalii de acces:
Topic: Adunarea generala SAMRO,
Time: Nov 6, 2020 10:00 AM Athens,
Join Zoom Meeting
https://ase.zoom.us/j/7603011637?pwd=bjJuVGczQmZtdHYvTGdhYTdnMGUzZz
09Meeting ID: 760 301 1637
Passcode: 123456.
În urma numărării membrilor participanți, de către fiecare președinte sau secretar de
filială, (membri prezenți și mandatați), se constată prezența a 156 de membri, ceea ce
conduce la caracterul statutar al Adunării Generale.
Se aprobă propunerea de ordine de zi, transmisă de secretarul general SAMRO, tuturor
membrilor, odată cu convocatorul ședinței.

1. La primul punct al ordinei de zi, se aprobă ”Informarea cu privire la principalele activităţi
desfăşurate de SAMRO, în perioada 1.11.2019 – 5.11.2020” (document anexat), realizată de
Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu și Prof.univ.dr. Dănuț Dumitrașcu.
2. La punctul 2 al ordinei de zi se prezintă informările realizate de toți președinții filialelor,
referitoare la aceeași perioadă. Odată cu acestea se validează deciziile Consiliului Director
din 26.10.2020, referitoare la colectarea cotizațiilor și la noile primiri și excluderi din
SAMRO.
3. Referitor la stadiul derulării contractului de confecționare a insignelor de membru SAMRO,
vicepreședintele SAMRO, prof.univ.dr. Ion Popa, informează adunarea că acesta a fost
finalizat, insignele comandate au fost livrate, iar în perioada următoare urmează să se facă
distribuția acestora către filiale și apoi către membri.
4. Conform informării realizate de Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, Prof.univ.dr. Ion Popa,
Prof.univ.dr. Dănuț Dumitrașcu, referitoare la stadiul realizării lucrărilor:
 “Abordări și studii de caz relevante privind managementul organizațiilor din România în
contextul pandemiei Covid-19”.
 ”Starea de sănătate a managementului din România - 2019”
se constată, că ambele cărți sunt finalizate, acestea urmând a fi distribuite de către editura
Pro Universitaria, sub egida căreia au fost editate.
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5. Ca urmare a finalizării evaluării competiției SAMRO 2020, pentru cea mai bună carte de
management elaborată în anul 2019 și pentru cea mai bună teză de doctorat elaborată în anul
2019 se validează decizia comisiei de acordare a premiilor, din care rezultă:
 Acordarea premiului SAMRO pentru cea mai bună teză de doctorat susținută în anul
2019, tezei: „Managementul și comunicarea în situații de criză în organizații, bazate pe
conceptul holonic”, elaborată de domnul Levente-Attila BAKOS.
 Acordarea premiului SAMRO pentru cea mai bună carte elaborată în anul 2019, lucrării:
”Istoria managementului, volumul 2, de la Școala Relațiilor Umane până la
Managementul secolului XXI”, elaborată de prof.univ.dr. Ion PETRESCU.
6. În cadrul rubricii diverse:
 Președintele SAMRO adresează conducerilor filialelor rugămintea de transmitere a
materialelor și documentelor filialelor (activități relevante derulate de filiale, listele de
membri etc.), astfel încât să se poată reconstrui site-ul SAMRO, avariat în urma unor
atacuri ale serverelor gazdă.
 Tot în cadrul rubricii diverse, președintele SAMRO informează adunarea referitor la
elaborarea sub egida SAMRO a capitolului "Managementul din România, puncte forte,
puncte slabe, tendințe și prorități", care va fi inclus în volumul "Modelul economic
românesc la orizontul - 2040". Lucrarea va fi pusă la dispoziția factorilor de decizie din
România.
 De asemenea, președintele SAMRO semnalează apariția la finele anului a Cărții Albe a
IMM-urilor, lucrare editată sub egida SAMRO și CNIPMMR.

Preşedinte SAMRO,
Prof.univ.dr. Ovidiu NICOLESCU

Secretar General SAMRO,
Prof.univ.dr. Dănuţ DUMITRAŞCU
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