SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO)
Adunarea Generală SAMRO,
3.11.2022, ora 15.00, ASE București, Aula Magna – cladirea “Ion Angelescu”
Informare cu privire la principalele activități desfășurate de SAMRO
în perioada 5.11.2021-3.11.2022
1. Acțiuni de promovare a SAMRO prin apariția cu regularitate a newsletterului SAMRO.,
actualizarea permanentă a site-ului SAMRO în limba română și engleză, prin postarea periodică
de noi informații;
2. Derularea tuturor activităților și raportărilor financiare, în concordanță cu legislația. La
începutul anului 2022 s-a întocmit Raportul președintelui SAMRO la 31.12.2021 privind
situația financiară a societății și bilanțul contabil SAMRO pe 2021. S-a întocmit situația
actuală a bugetului de venituri și cheltuieli SAMRO pe anul în curs (punct distinct la ordinea
de zi);
3. S-au întocmit la nivel de filiale, listele actualizate ale membrilor SAMRO, programele de
activități, bugetele, calendarul manifestărilor științifice pentru anul 2022 și s-au derulat
activități în concordanță cu acestea (punct distinct la ordinea de zi, informări din partea
filialelor);
4. Pe baza documentelor elaborate de filiale, s-au întocmit la nivel Central al SAMRO,
propunerile pentru programul de activități, bugetul și calendarul manifestărilor științifice,
activitățile derulându-se conform calendarului manifestărilor științifice, la nivel central si la
nivelul filialelor;
5. Diseminarea informațiilor prin newsletter, site-ul SAMRO, privind rezultatele concursului
SAMRO pentru cea mai bună carte de management și cea mai buna teză de doctorat
publicată/susținută în anul 2020;
6. Derularea conform metodologiei, a tuturor activităților componente ale concursului SAMRO
2022, referitor la cea mai bună teză de doctorat, cea mai bună carte, cea mai bună lucrare
științifică publicate/susținute în anul 2021 (punct distinct la ordinea de zi);
7. Pregătirea unor lucrări sub egida SAMRO, rapoarte de cercetare, lansări de cărți (punct distinct
la ordinea de zi);
• „Starea de sănătate a managementului din România”,
• „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”,
• "The Best Romanian Management Studies 2021-2022",
8. Pregătirea documentelor și a Ședinței Consiliului Director, din data de 9.04.2022 și a Adunării
Generale SAMRO din 3.11.2022.
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