SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO)
Proces verbal al Adunării Generale SAMRO desfăşurate în data de 3.11.2017 la Academia
de Ştiinţe Economice din Bucureşti, Sala Virgil Madgearu
1. Preşedintele SAMRO, declară deschise lucrarile Adunarii Generale SAMRO. constatând că
Adunarea Generală este statutară, prin prezenţa a 27 persoane plus 134 persoane mandante,
total 161 persoane. Se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată în forma comunicată la
momentul convocării adunării.
2. În urma informării prezentate de Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu – președinte SAMRO, şi
Prof.univ.dr. Dănuț Dumitrașcu – secretar general SAMRO, Adunarea generală ia act de
activitatea desfășurată de SAMRO în perioada noiembrie 2016 - noiembrie 2017. Se aprobă
totodată ca situația execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli SAMRO pe anul 2017 să fie
prezentată şi supusă aprobării, în forma finală, după închiderea anului financiar.
3. In urma informărilor realizate de Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, Prof.univ.dr. Dănuţ
Dumitraşcu, Prof.univ.dr. Gorge Pleşoianu, prof.univ.dr Mihail Ţîţu, Adunarea generală ia
act privind stadiul realizării lucrărilor și rapoartelor de cercetare: „Starea de sănătate a
managementului din România în 2017”, „Cele mai bune studii de caz din România”,
Volumul de lucrări ştiinţifice din cadrul primei conferinţe CISAMRO, în editura Cambridge
Schollars “Provocări, performanţe şi tendinţe în managementul organizaţiilor pe plan
naţional şi internaţional” (finalizat), „Studii de caz relevante privind managementul
organizaţiilor din Romania”, ed. Prouniversitaria 2017 (finalizat), „Starea de sănătate a
managementului din Romania 2016(finalizat)”.
4. Se aprobă în unanimitate de voturi, următoarele propuneri de modificări ale statutului
SAMRO, colectate de la membrii SAMRO, în perioada mai-noiembrie 2017:
 Modificarea articolului 12 alin. 2 din statut: “Mandatul colegiului de conducere are o
durată de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii sale.” în “Mandatul colegiului de conducere
are o durată de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii sale.”
 Modificarea art. 18 alin. 2 din statut, în sensul adăugării: “Valoarea minimă a cotizaţiei
membrilor pensionari este de min. 50 lei” (de la 200 lei menţionată iniţial).
 Schimbarea prevederilor privind condiţiile de înfiinţare a filialelor, la art.17 aliniatul 2,
din statut, în sensul că, să se modifice: numărul de profesori care sunt conducători de
doctorat în specialitatea Management, Inginerie şi management, Administrarea
afacerilor – de la min. 5, la min.7; sa se renunţe la următoarele menţiuni: “numărul
minim de universităţi cu facultăţi sau programe de studii de management (min.2)”;
“numărul de judeţe din regiunea respectivă (min.4)”;
5. Se aprobă de către Adunarea generală, rezultatele alegerilor la nivel de filiale, desfăşurate în
luna octombrie 2017, astfel:
 Filiala Bucureşti: Preşedinte: Prof.univ.dr. Cosmin Dobrin; Vicepreşedinţi: Prof.univ.dr.
Tudor Nistorescu, Prof.univ.dr. Ion Stegăroiu; Secretar: Prof.univ.dr. Andreea Zamfir.
 Filiala Sibiu: Preşedinte: Prof.univ.dr. Constantin Oprean; Vicepreşedinte: Prof.univ.dr.
Ghiţă Bârsan; Membri: Prof.univ.dr. Camelia Dragomir Pânzaru, Prof.univ.dr. Liviu
Moldovan; Secretar: Prof.univ.dr. Mihail Ţîţu.
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Filiala Timişoara: Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicolae Bibu; Vicepreşedinte: Prof.univ.dr.
Marian Mocan; Secretar: Conf.univ.dr. Diana Sala.
 Filiala Cluj: Preşedinte: Prof.univ.dr. Liviu Ilieş; Vicepreşedinte: Prof.univ.dr. Răzvan
Nistor; Prof.univ.dr. Adina Negruşa; Secretar: Conf.univ.dr. Diana Pitic.
 Filiala Iaşi: Preşedinte: Prof.univ.dr. Teodora Roman; Vicepreşedinte: Conf.univ.dr.
Bogdan Rusu; Secretar: Prof.univ.dr. Grigoruţa Bedrule.
Se prezintă de către fiecare filială:
 activitatea desfășurată de filialele SAMRO în perioada noiembrie 2016 - noiembrie 2017;
 Situația bugetelor de venituri și cheltuieli la nivel de filiale;
 prioritățile și principalele acțiuni la nivel de filiale, rezultate din programele manageriale
ale președinților de filiale aleşi pentru noul mandat.
 Se aprobă primirea următorilor noi membri în SAMRO:
 Filiala Bucureşti: Conf.univ.dr. Elena Vătămănescu (SNSPA), Conf.univ.dr. Florin Ioniţă
(ASE);
 Filiala Sibiu: Prof.univ.dr. Liviu Moldovan, (Universitatea din Tg. Mureş); Lector univ.
dr. Alexandru Baboș, Conf.univ.dr. Florin Vasile Ilie, Lector univ.dr. Marius Milandru,
Conf.univ.dr. Lucian Ispas, Conf.univ.dr. Stelian Popescu, Prof.univ.dr. Robert
Stănciulescu (Academia Forţelor Terestre); Conf.univ.dr. George Bălan, Lector univ.dr.
Mircea Fuciu, Lector univ.dr. Diana Elena Ranf (Universitatea Româno-germană);
 Filiala Timişoara: Prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, Conf.univ.dr. Gabriela Şipoş
(Universitatea de Vest);
 Filiala Cluj: Lector.univ.dr. Monica Maria Coros (UBB Cluj).
Conducerea şedinţei este preluată de decanul de vârstă al adunării, prof.univ.dr. George
Pleşoianu, care supune la vot întreaga activitate a conducerii SAMRO în perioada 2015-2017
şi descarcarea ei de sarcini, propunere care este probată în unanimitate. In vederea
desfăşurării alegerilor, se aprobă de către adunarea generală folosirea sistemului de vot
deschis.
Se supune la vot aprobarea în funcţia de preşedinte SAMRO pentru perioada 2017-20121, a
unicului candidat, prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu. Se aprobă în unanimitate.
Se supun la vot, individual, candidaţii la următoarele funcţii în cadrul SAMRO, pentru
perioada 2017-2021:
 Vicepreşedinte: Prof.univ.dr. Constantin Oprean,
 Vicepreşedinte: Prof.univ.dr. Ion Popa;
 Secretar general: Prof.univ.dr. Dănuţ Dumitraşcu.
În unanimitate de voturi, au fost aprobaţi.
Se reconfirmă prin vot deschis, Comisia de Cenzori a SAMRO, formată din Expert Contabil
George Mihăiţă Călugăru, Auditor financiar Ion Cochină.
Preşedintele SAMRO, prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu adresează un scurt cuvânt de
mulţumire, invită membrii prezenţi şi conducerea filialelor să preia un număr de exemplare
gratuit din lucrarea „Studii de caz relevante privind managementul organizaţiilor din
Romania” editura Prouniversitaria 2017, după care declară închise lucrările Adunării
Generale SAMRO.
Preşedinte SAMRO,
Prof.univ.dr. Ovidiu NICOLESCU

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

