SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO)
Decizii adoptate de Consiliul Director
În data de 15.03.2018 – Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca
1. Se aprobă informarea realizată de SAMRO Central şi de fililale în cadrul Şedinşei
Consiloiului Director al SAMRO.
2. Se decide transmiterea Statutului SAMRO actualizat în forma, aprobată de AG SAMRO
în data de 4.11.2017.
3. Se aprobă raportul de activitate al preşedintelui SAMRO pentru anul 2017 şi balanţa
SAMRO la 31.12.2017.
4. Se aprobă editarea lucrării „The Best Romanian Management Studies 2015-2016” în
editura internaţională Trivent din Budapesta. Se decide ca pentru suma de 1300 EUR
necesară editării să se identifice sponsori. Se ia la cunoştinţă că preţul unui volum = 11
lei, iar apariţia lucrării este aşteptată la 31.03.2018.
5. Se decide promovarea celor mai bune lucrări (interviu cu autoarea etc.), premiate în anul
precedent şi acordarea premiului în bani. Dl vicepreşedintele SAMRO Iopn Popa va
realiza demersurile necesare.
6. Se decide ca dl. Ion Popa, preşedinte al comisiei de analiză şi premiere a lucrărilor
SAMRO să transmită până în data de 16 aprilie, criteriile şi metodologia de premiere ce
vor fi utilizate pentru premierea lucrărilor elaborate în anul 2017. Se propune ca la
premiere, accentul să fie pus pe diploma obţinută, iar premiul să fie oferit în cărţi editate
sub egida SAMRO.
7. Se aprobă primirea de noi membri:
 Din partea filialei Sibiu: dl. Stanciu Leontin (Academia Forţelor Terestre Sibiu);
 Din partea filialei Bucureşti: dl.Petrescu Alexandru (director Fondul National de
Garantare a Creditelor pentru IMM-uri) şi dl. Ceocea Costel (director SIF Moldova).
8. Se decide ca lucrarea „Starea de sănătate a managementului din România”, a cărui stadiu
este apropiat de final (mai precis – cele două anchete sunt finalizate, se lucrează la
analize şi la redactarea capitolelor) după finalizarea previzionată în luna mai, lansarea să
se realizeze în ASE, în cadrul unui eveniment organizat special.
9. Se decide ca pentru evenimentele noi (conferinţe), propuse de filiale să se realizeze sub
egida SAMRO, să se trimită link-ul conferinţei, în vederea analizei şi aprobării de către
Consiliul Director.
10. Se decide ca pentru elaborarea Cartei Albe a IMM-urilor, la culegerea de date să fie
implicaţi studenţii din universităţile aparţinătoare fiecărei filiale.
11. Se decide ca unele conferinţe (cele de mare anvergură) să fie organizate în parteneriat cu
SAMRO, iar cele cu o anvergură mai redusă să fie intitulate conferinţe sub egida
SAMRO. Pentru anul 2018, se decide: Conferinţa internaţională organizată de filiala Cluj
va fi sub egida SAMRO, iar conferinţa ASE Bucureşti – în parteneriat cu SAMRO. Pe
viitor, pentru conferinţele ce se doresc a fi organizate în parteneriat, filialele vor solicita

Consiliului Director al SAMRO aprobarea (omologarea conferinţei). Acestea vor fi
maxim 2 pe an.
12. Se decide că planul şi bugetul SAMRO Central pentru anul 2018 să fie finalizat până în
20 aprilie 2018.
13. Se decide că data şi locul în care se va organiza un nou Consiliu Director SAMRO se va
comunica în cca 30 de zile.
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