SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO)
Ședința Consiliului Director
Vineri, 27.05.2016, ora 15.00, Universitatea din Oradea

Deciziile luate de Consiliul Director al SAMRO
1. S-au aprobat situațiile financiare ale SAMRO la 31.12.2015, transmise în prealabil
membrilor Consiliului Director, analizate și apoi supuse dezbaterii în cadrul ședinței din
27.05.2016.
2. Se decide completarea metodologiei de primire a membrilor SAMRO, cu posibilitatea de
primire inclusiv a cadrelor de conducere ale universităților membre ale SAMRO.
3. S-a aprobat primirea de 5 noi membri propuși de filiala București (conform listei anexate la
documentele filialei) și primirea unui membru, dr. Vasile Căruțașu, de la Academia Forțelor
Terestre, propus de filiala Sibiu.
4. Se decide ca până la 20 iunie, președinții de filiale să finalizeze încasarea cotizațiilor pe anul
2016 și virarea sumelor către SAMRO Central, conform bugetelor stabilite, inclusiv
contribuțiile filialelor pentru organizarea conferinței.
5. Se decide ca până pe 25 iunie, președinții de filiale să transmită listele cu colegii care nu au
plătit cotizația pe 2016, în vederea propunerii pentru excludere.
6. Pentru pregătirea în bune condiții a celei de a doua Conferințe Internaționale organizată de
SAMRO, în luna octombrie 2016 la Păltiniș, se decide contactarea telefonică, a președinților
de secțiuni, pentru furnizarea rapidă (10.06.2016) de informații complete privind componența
comisiilor, lista lucrărilor (minim 12 pe secțiune) și a participanților din Romania și a
invitaților din străinătate, lista sponsorilor. Responsabil - Prof.univ.dr. Constantin Oprean.
7. Se decide organizarea unei întâlniri a președintilor de secțiuni ale Conferinței de la Păltiniș,
în partea a doua a lunii iulie 2016, pentru definitivarea configurației conferinței și adoptarea
ultimelor măsuri care se impun.
8. În vederea completării invitațiilor la conferință și a site-ului, cu date privind publicarea
lucrărilor se decide sistarea call-urilor prin email, solicitarea disponibilității de publicare în
cadrul editurii World Scientific Publishing din Singapore și Trivent Publishing. Responsabil Prof.univ.dr. Dănuț Dumitrașcu. Termen 5.06.2016.
9. Se aprobă metodologia de acordare a premiilor SAMRO, pentru teze de doctorat și cărți în
domeniul managementului, elaborată de Prof.univ.dr. Ion Popa și completată în cadrul
ședinței CD. Metodologia în forma aprobată va fi transmisă de autor către newsletter și site
până în data de 10.06.2016. Se decide ca și componență a Comisiei de evaluare a lucrărilor
(teze de doctorat și cărți): Prof.univ.dr. Ion Popa – Președinte; Membri: Prof.univ.dr. Nicolae
Bibu – U.V. Timisoara, Prof.univ.dr. Cosmin Dobrin - A.S.E. București, Prof.univ.dr. Dănuț
Dumitrașcu – U.L.B. Sibiu, Prof.univ.dr. Răzvan Nistor – U.B.B. Cluj Napoca, prof.univ.dr.
Carmen Năstase, U.A.I.C. Iași.

10. Se aprobă lista de obligații ale membrilor SAMRO, elaborată de Prof.univ.dr. Cosmin Dobrin
și completată în cadrul ședinței Consiliului Director. Lista, în forma aprobată va fi transmisă
de autor către newsletter și site până în data de 10.06.2016.
11. S-a prezentat în cadrul ședinței informarea privind stadiul și pregătirea unor lucrări și
rapoarte de cercetare și s-a decis următoarele:":
 Pentru realizarea lucrării ”Anuarul știintific de management” ediția 2016, perioada de
încărcare pe platformă a datelor este iunie-iulie 2016.
 Lucrarea „Starea de sănătate a managementului din România în 2015” este finalizată.
urmand ca până la 1 iulie 2016 să fie transmisă președinților de filiale și bibliotecilor
naționale și universitare din principalele centre universitare.
 Lucrarea ”Challanges, Performances and Tendencies in Organisation Management”
editată de World Scientific Publishing din Singapore, ce conține o parte din lucrările
conferinței CISAMRO „Provocări, performanţe şi tendinţe în managementul
organizaţiilor pe plan naţional şi internaţional”, Murighiol, 22-24 iunie 2014, se poate
ridica de la Sediul SAMRO din cadrul ASE București.
 Publicarea unei părți din lucrările CISAMRO „Provocări, performanţe şi tendinţe în
managementul organizaţiilor pe plan naţional şi internaţional”, Murighiol, 22-24 iunie
2014, în volumul ”New Approaches and Tendencies in Entrepreneurial Management”, în
cadrul Editurii Cambridge Schollars este în curs de contractare. Încă nu se poate
menționa o dată exactă privind apariția lucrării, până la semnarea contractului.
12. Se decide dezvoltarea unui proiect în cadrul POCU ce se va depune de SAMRO împreună cu
universitățile: U.V.Timișoara, A.S.E. București, U.L.B. Sibiu. Cererea de finanțare va fi
realizată în cadrul U.V. Timișoara.
13. Se decide ca fiecare filială să propună până în data de 15 octombrie studii și cercetări ce se
vor realiza în anul 2017, prin parteneriat între universitățile membre SAMRO. Propunerea va
conține titlul, autori, obiective, mod de valorificare a rezultatelor cercetării.
14. Se decide ca fiecare filială să realizeze o prezentare a centrelor de cercetare și a revistelor, în
vederea cunoașterii preocupărilor științifice și creerii posibilităților de colaborare a
membrilor SAMRO. Instrucțiunile de prezentare vor fi elaborate de vicepreședintele
SAMRO prof.univ.dr. Ion Popa, până în data de 15 iunie 2016.
15. Se decid următoarele priorități ale perioadei următoare:
 Conferința SAMRO de la Păltiniș, constituie principala prioritate, fiind necesare
intensificări ale acțiunilor de marketing, în vederea sporirii numărului de participanți și
sponsori. Responsabili: președinții de secțiuni și președinții de filiale.
 Intensificarea eforturilor de atragere de noi membri SAMRO, în special persoane juridice
(universitati, Intreprinderi performante etc )
 Prezentarea noilor Conduceri ale universităților, solicitări de aderare la SAMRO.
Responsabili: Președinții de filiale.
 Intensificarea acțiunilor de marketing prin newsletter, site etc, în vederea promovării
acțiunilor SAMRO.
Prezentele decizii se vor pune în aplicare începând cu 28.05.2016.
Preşedinte SAMRO,
Prof.univ.dr. Ovidiu NICOLESCU

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

