SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO)
Decizii adoptate de Consiliul Director din 1.11.2018 şi Adunarea Generală SAMRO
din 2.11.2018 – A.S.E. Bucureşti

1. In urma informării privind desfășurarea activităților SAMRO în perioada 15.03.2018 –
1.11.2018, realizată la punctul 1 al ordinei de zi, se decide ca în vederea creșterii gradului
de mediatizare și a promovării manifestărilor științifice organizate sub egida SAMRO,
după fiecare conferință, organizatorii acesteia să întocmească două materiale, unul care să
aibă un rol de promovare a manifestării – comunicat de presă, iar altul cu caracter pur
științific. În materialul științific (2-3 pagini) se vor scoate în evidență ideile și principalele
contribuții științifice în domeniul teoretico-metodologic, științific și pragmatic ale
lucrărilor susținute. Acestea vor fi postate pe site-ul SAMRO și într-o rubrică permanentă
în cadrul News-letterului și publicate în principalele reviste economice.
2. Se decide implicarea SAMRO în elaborarea Modelulului Economic Românesc, alaturi de
Asociația pentru Studii și Prognoză (ASPES), Asociația Generală a Economiștilor din
România (AGER), Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), ASE
București, Asociația Confederațiilor Patronale din România (ACPR) și Consiliul
Tineretului din România. Mai precis, capitolele în care SAMRO își va aduce contribuția
sunt: Capitolul 3, referitor la situația României din punct de vedere economic-social și
managerial și în capitolul 6, referitor la obiectivele Modelului Economic Românesc în
relație cu UE, inclusiv recomandări pentru guvernanți. Elaborarea materialelor respective
va valorifica capitalul de cunoștințe din SAMRO prin implicarea celor care dorsc să își
aducă aportul.
3. Se decide întocmirea la nivel de filiale a unei situații exacte cu personale juridice membre
ale SAMRO, în vederea clarificării statutului lor de membre și colectarii cotizațiilor de la
acestea.
4. Se decide ca procesul de colectare a cotizaţiilor să se încheie până în data de 1.12.2018,
urmând ca restanţierii să fie excluşi din organizaţie.
5. Se aprobă primirea de noi membri:
 în cadrul filialei SAMRO Timișoara: șef lucr.dr. Tion Monica Daniela - UPT, conf.
univ.dr. Violeta Săcui - FEEA, Maticiuc Madalina – FEEA, Decan al Facultății de
Științe – Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița, Conf.univ.dr. Andreș Solomia.
 În cadrul Filialei București: Universitatea “Vasile Alecsandri”, din Bacău – membru
persoană juridică, decanul Faculății de Știinte Economice de la Universitatea “Vasile
Alecsandri”, din Bacău, Prof. univ.dr. Ovidiu Leonard Turcu, Conf. univ. dr. Roxana
Mironescu - Universitatea “Vasile Alecsandri”, din Bacău; De la Universitatea din

Petroșani, Conf.univ.dr. Dura Codruța – prorector și Conf.univ.dr. Isac Claudia –
director departament.
 În cadrul Filialei Sibiu: lector dr. Stan Sebastian – AFT Sibiu.
 În cadrul filialei Cluj: lector dr. Cârstea Stefan Dragos – UT Cluj Napoca.
6. Se aprobă procesul verbal elaborat de Comisia de evaluare a lucrărilor și tezelor de
doctorat depuse pentru premiere în cadrul competiției anuale SAMRO. Prin procesul
verbal se decide ca premiul pentru cea mai bună teză de doctorat elaborată în anul 2017
să fie acordat doamnei Simona Cătălina M. ȘTEFAN, pentru teza: ”Posibilităţi de
creştere a competitivităţii unităţilor sanitare prin modernizarea instrumentarului
managerial”, Conducător științific: Prof.univ.dr. Ion POPA. Din lipsă de candidaturi
premiul pentru cea mai bună carte nu se acordă. Filiala București va face demersurile
pentru premiere.
7. Se decide că Şedinţa Consiliului Director de la începutul anului 2019, se va desfășura la
Sibiu, la o dată ce se va comunica de către filială.
Preşedinte SAMRO,
Prof.univ.dr. Ovidiu NICOLESCU

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

