SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO)
Ședința Consiliului Director
din 14.02.2017 - Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca
Informare privind activitățile realizate de SAMRO
în perioada 5 noiembrie 2016 – 13 martie 2017
1. Acțiuni de promovare a SAMRO prin apariția cu regularitate a newsletterului SAMRO,
implementarea "Programului de creștere a vizibilității SAMRO și de amplificare a
comunicării intra și extraorganizaționale";
2. Implementarea "Programului de creștere a vizibilității SAMRO și de amplificare a
comunicării intra și extraorganizaționale". Menţionăm principalele rezultate ale
implementării:
 Creşterea gradului de accesare al newsletter-ului, printr-o mai bună participare a
filialelor;
 Promovarea unor reviste sub egida SAMRO în cadrul newsletterului;
 Dezvoltarea site-ului SAMRO;
3. Pregătirea unor lucrări și rapoarte de cercetare:
 Contribuţii la elaborarea lucrării anuale „Starea de sănătate a managementului din
România - 2016”;
 Derularea unor activităţi de pregătire a lucrării „Studii de caz relevante privind
managementul întreprinderilor din România”;
 Derularea unor activităţi de pregătire a lucrării "The Best Romanian Management
Studies 2015-2016”;
4. Derularea procesului de evaluare a lucrărilor şi tezelor de doctorat întocmite în anul 2016,
nominalizate pentru premiere în anul 2017.
5. Preluarea de la filiale a documentelor:
 Programul manifestărilor ştiinţifice sub egida SAMRO, datele de desfăşurare ale
acestora şi datele de contact ale persoanei responsabile;
 Publicaţii sub egida SAMRO – lista actualizată 2017;
 Situaţia la zi a membrilor filialei şi a datelor de contact (febr.2017);
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6. Preluarea de la filiale a bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a planurilor de activităţi
planificate de acestea pentru anul 2017 (cu excepţia filialei Cluj).
7. Elaborarea la nivel SAMRO Central a bugetului de venituri şi cheltuieli (varianta 1) şi a
programului de activităţi (varianta 1), cu datele disponibile de la filiale la data de 9 martie
2017.
8. Pregătirea Ședinței Consiliului Director, din data de 14.03.2017, în cadrul Universității
„Babes Bolyai” din Cluj Napoca.
Prof.univ.dr. Ovidiu NICOLESCU – Președinte SAMRO
Prof.univ.dr. Dănuț DUMITRAȘCU – Secretar General SAMRO

