SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO)
Decizii adoptate de Consiliul Director
În data de 30.05.2017, ora 16.00 – Universitatea „Valahia” din Târgovişte
1. În vederea amplificării gradului de informare ştiinţifică, se aprobă ca rubrica de noutăţi
ştiinţifice din cadrul site-ului SAMRO să fie administrată de domnul doctorand Ştefan
Corcodel, care va selecta permanent şi va propune publicarea pe site, de cărţi şi lucrări
ştiinţifice reprezentative pentru domeniul management.
2. Se aprobă propunerea filialei Sibiu, de primire ca membru SAMRO a domnului
prof.univ.dr. Romulus Iagăru, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
3. Se aprobă propunerea filialei Bucureşti de excludere din SAMRO a următoarelor
persoane: Alpopi Cristina, Anghel Florin, Deac Vasile, Popescu Doina, Crivii Adrian,
Netoiu Lavinia, Rosca Constantin, Sitnikov Catalina, Savga Larisa.
4. Se aprobă propunerea filialei Bucureşti, de primire ca membru SAMRO a domnului
lector.univ.dr. Dumitru Nancu, de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa.
5. Se decide ca lucrarea „Starea de sănătate a managementului din România 2016”, depusă
spre multiplicare la editura Pro Universitaria, să fie multiplicată într-un număr suficient
de mare, astfel încât să poată fi difuzată factorilor importanţi de decizie din România,
firmelor mari de consultanţă etc.
6. De asemenea, se decide ca lucrarea menţionată la punctul 5 să fie lansată la Bucureşti în
perioada 15-30 iunie, iar apoi, fiecare filială să realizeze o lansare/promovare pe plan
local. De asemenea, în cadrul celei de a doua zi a conferinţei din noiembrie de la ASE
Bucureşti, se va realiza o prezentare detaliată a cercetării.
7. Se decide ca volumul “Studii de caz relevante privind managementul întreprinderilor din
România” să fie editat de Pro Universitaria, editură de prestigiu, acreditată CNCSIS.

8. Se decide ca fiecare filială să urmărească manifestările ştiinţifice şi evenimentele ce se
desfăşoară sub egida SAMRO, să atenţioneze organizatorii, astfel încât manifestările să
promoveze SAMRO în conformitate cu „Programul de creştere a vizibilităţii SAMRO și
de amplificare a comunicării interne și externe organizaționale”.
9. Ca răspuns la solicitarea domnului prof.univ.dr. Constantin Brătianu, privind stadiul
publicării volumului II, cu lucrările Conferinţei internaţionale organizată de SAMRO în
anul 2014, de către editura Cambridge Schollars, în cadrul informării realizate de
preşedintele SAMRO şi prof. George Pleşoianu, se precizează că lucrarea a fost predată
către editură ca “bun de tipar” şi va apărea în a doua jumătate a lunii iunie 2017. Se
menţionează că întârzierea s-a datorat calităţii slabe a traducerii în limba engleză şi ca
urmare, necesităţii de corecturi numeroase.
10. Se decide ca lucrarea menţionată la punctul 9 să fie multiplicată cu un plus de 15
exemplare, care vor fi donate bibliotecilor importante din ţară.

11. Se decide ca în cazul în care unul din membrii SAMRO suferă o condamnare, calitatea de
membru se suspendă. Conducerea filialelor va informa în scris conducerea SAMRO
despre caz şi va solicita suspendarea calităţii de membru a persoanei respective.
12. În vederea îmbunătăţirii activităţii SAMRO se decide ca în următoarea etapă să se
realizeze o şedinţă de analiză a managementului filialelor SAMRO.
13. De asemenea se propune o îmbunătăţire a statutului SAMRO. Pentru aceasta, membrii
SAMRO sunt rugaţi să trimită propunerile de îmbunătăţire către filiale, până la data de 24
iunie 2017. Filialele vor centraliza propunerile primite şi le vor trimite apoi conducerii
SAMRO, până în data de 27 iunie 2017.
14. Se decide ca decernarea premiilor SAMRO să se facă în cadrul Adunării Generale
SAMRO ce va avea loc la Bucureşti, în luna noiembrie 2017. Pentru premierea cu suma
de bani prevăzută în regulament, dl. vicepreşedinte SAMRO, prof.dr. Ion Popa va realiza
în timp util documentele şi demersurile necesare.
15. Se decide să se instituie un nou premiu SAMRO, de performanţă în management, adresat
reprezentanţilor mediului de afaceri. Premiul acordat va fi constituit din medalii, diplome
şi cărţi în domeniu. În acest sens, regulamentul de acordare a premiilor va fi modificat,
până la următoarea şedinţă a Consiliului Director SAMRO.
16. Se decide iniţierea pe site-ul SAMRO a unei dezbateri despre strategia României
elaborată de Academia Oamenilor de Ştiinţă. Concluziile principale ale dezbaterii ce va
dura 30 zile vor fi prezentate elaboratorului strategiei, de către conducerea SAMRO.
17. Se decide ca în site-ul SAMRO să fie adaugate: o rubrică în care se promovează premiile
SAMRO şi o rubrică în care să se promoveze performanţele membrilor SAMRO.
18. Se decide ca pentru protecţia intelectuală a siglei SAMRO prof.dr. Mihail Ţîţu să facă
demersurile necesare, până în data de 1 iulie 2017.
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