SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO)
Decizii adoptate de Adunarea Generală şi Consiliul Director SAMRO
în data de 4.11.2016 – A.S.E. Bucureşti, sala Virgil Madgearu
1. Se aprobă primirea de noi membri în cadrul filialei SAMRO Bucureşti: lector univ.dr.
Micu Angela, lector univ.dr. Ilie Margareta, Prof.univ.dr. Norina Popovici, lector univ.dr.
Ilie Constantin, din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa şi a unei persoane juridice,
SC. Naturevo din Bucureşti, reprezentată de dr. Ioan Enoiu.
2. Se aprobă primirea de noi membri în cadrul filialei Timişoara: şef lucr.dr. Matei
Tămăşilă, conf.univ.dr. Matei Tămăşilă, conf.dr. George Belgiu, de la U.P. Timişoara.
3. La invitaţia Universităţii de Vest din Timişoara, în toamna anului 2017, odată cu
aniversarea a 50 ani de la înfiinţarea FEA şi a conferinţei SIM 2017 se vor desfăşura:
Adunarea Generală a SAMRO şi Şedinţa Consiliului Director.
4. Se decide elaborarea unei Culegeri de studii de caz româneşti din domeniul
managementului. Se deleagă prof.univ.dr. Dănuţ Dumitraşcu, ca şi persoană care să se
ocupe de managementul procesului de elaborare a acestei lucrări, ce se va constitui din
studii de caz trimise de fiecare filială SAMRO. Termenul de lansare a invitaţiei de
participare cu lucrări - 20 ianuarie 2017.
5. Se decide ca procesul de colectare a cotizaţiilor să se încheie până în data de 15.12.2016,
urmând ca restanţierii să fie excluşi din organizaţie. Scutirea platei cotizaţiei se aplică
doar pentru contabilul SAMRO şi pentru membrii fondatori pensionaţi.
6. Se decide angajarea unei persoane/firme care să se ocupe cu refacerea site-ului SAMRO
într-un mod cât mai profesionist, actualizarea informaţiilor rămânând în sarcina filialei
Bucureşti.
7. Se decide renunţarea la publicarea lucrărilor de la CISAMRO Păltiniş în editura World
Scientific din Singapore, lucrările fiind publicate în proceedingul Conferinţei, cu ISBN şi
ISSN în Editura Tehnică din Bucureşti.
8. Se decide că desfăşurarea Şedinţei Consiliului Director de la începutul anului 2017, se va
realiza la Cluj, la o dată ce se va comunica de către filială.
9. Se va emite o informare specială către membrii SAMRO, privind procesul de premiere
din partea SAMRO, a celei mai bune teze de doctorat şi a celei mai bune cărţi de
management. În conformitate cu „Programului de creștere a vizibilității SAMRO și de
amplificare a comunicării intra și extraorganizaționale” şi cu “Metodologia pentru
acordarea premiilor SAMRO”, până în data de 20 decembrie, filialele vor comunica
propunerile pentru premiere. Premierea se va realiza în anul 2017, pentru lucrările
elaborate în anul 2016.
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