SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO)
Decizii adoptate de Consiliul Director al SAMRO,
în cadrul ședinței din data de 4.02.2018,
desfășurată la Academia Forțelor Terestre din Sibiu

1. Referitor la implicarea SAMRO în elaborarea Modelulului Economic Românesc, alături
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, se reiterează invitația de participare a membrilor SAMRO la
întâlnirile periodice, posibilitatea de elaborare a de materiale din partea celor care au
preocupări în domeniu, cu mențiunea că aceștia vor figura ca și coautori ai lucrării finale.
2. Se decide excluderea unor membri SAMRO, conform listelor prezentate de filiale. Listele
vor deveni operaționale începând cu data de 16.02.2019, după încheierea de către filiale a
situațiilor finale privind plata cotizației pe anul 2018.
3. Se decide ca și termen de plată a cotizației de membru SAMRO pe anul 2019, data de 30
mai 2019.
4. Se decide retrimiterea din partea filialelor, până în data de 20 februarie 2019 a
următoarelor documente, refăcute după operarea în liste a excluderilor și a primirilor de
membri:
• programului de activități pentru anul 2019;
• buget final pentru anul 2019;
• liste finale de membri (persoane fizice, universități și alte personae juridice), la data
de 20.02.2019;
• lista cu universitățile care au fost membre SAMRO și care pe parcurs s-au retras din
organizație;
• lista universităților din zona filialei, care au ca obiect de activitate domeniul
economic și managerial, cu potențial de a candida ca membre în SAMRO;
• documentele menționate vor constitui baza de elaborare, până în data de 1 martie
2019, a bugetului și a programului de activități al SAMRO Central.
5. Se aprobă primirea de noi membri:
• în cadrul filialei SAMRO Timișoara: conf. univ. dr. Renata Nițu Antonie - UVT,
FEAA, prof. univ. dr. Popescu Cosmin - USAMVB din Timișoara, conf. univ. dr.
Popescu Gabriela - USAMVB din Timișoara, lector univ. dr. Roja Alexandru - UVT,
FEAA;
• În cadrul Filialei București: prof.univ.dr. Adrian Curaj – UPB.

•
6.

7.

8.

9.

În cadrul filialei Cluj: Cuza Bogdan Gheorghe Ilie, Petean Ioan Florin, Metz Daniel,
Veronica Maier – UTCN.
Se decide ca pentru fiecare lucrare elaborată de SAMRO, coordonatorul lucrării să
transmită fiecărei fililale date concrete privind implicarea filialei în elaborarea lucrării
respective.
Se va transmite până în data de 11 februarie 2019 situația pe filiale privind completarea
chestionarelor necesare elaborării lucrării Starea de Sănătate a Managementului din
România 2018.
Lucrarea Starea de Sănătate a Managementului din România 2018 va fi lansată odată cu
desfășurarea ședinței Consiliului Director, organizată în perioada mai-iunie de filiala
Timișoara.
Se decide ca în anul 2019 să se elaboreze și să se lanseze lucrarea ”Cele mai bune studii de

management din România, 2017-2018”, sub coordonarea prof.dr. O. Nicolescu, prof.dr. C.
Oprean, prof.dr. M. Țîțu.
10. Se decide definitivarea până la sfârșitul lunii februarie a titlului lucrării elaborate în anul 2017
sub denumirea “Studii de caz relevante privind managementul întreprinderilor din România”.
11. Lucrarea menționată la punctul 10 se va elabora în anul 2020, sub coordonarea prof.dr.
O.Nicolescu, prof.dr. I. Popa, prof.dr. D. Dumitrașcu. În anii următori, cele două lucrări
(menționate la punctul 9 și 10) vor fi elaborate alternativ.

12. Se aprobă Comisia de evaluare a lucrărilor și tezelor de doctorat depuse pentru premierea
în cadrul competiției anuale SAMRO, formate din:
Președinte:
Prof.univ.dr. Ion Popa – ASE Bucureşti,
Membri:
Prof.univ.dr. Nicolae Bibu – Univ. de Vest Timișoara,
Prof.univ.dr. Cosmin Dobrin - A.S.E. București,
Prof.univ.dr. Teodora Roman, Univ. Alexandru Ioan Cuza din Iași,
Prof.univ.dr. Dănuț Dumitrașcu – Univ. Lucian Blaga din Sibiu,
Prof.univ.dr. Răzvan Nistor – Univ. Babeș Bolyai, Cluj Napoca.
13. Se aprobă calendarul de desfășurare a competiției pentru acordarea premiilor SAMRO,
pentru cele mai bune cărți de management și teze de doctorat elaborate în anul 2018:
• Diseminarea informațiilor (site, newsletter, email) privind, metodologia, comisia,
planul de desfășurare a competiției – Termene: 15.03.2019, 15.06.2019;
• Depunerea candidaturilor (trimiterea lucrării/tezei în format pdf către președintele
comisiei, sau secretarul general SAMRO, împreună cu propunerea pentru acordarea
premiului, făcută de cel puțin un membru fondator, membru senior sau membru de
onoare și însoțită de asemenea de cel puțin două referate de recomandare din partea
altor doi membri SAMRO, conform art.2 din metodologie) – termen 15.09.2018;
• Evaluarea lucrărilor, elaborarea deciziilor comisiei de evaluare – termen 31.10.2018;
• Decernarea premiilor în cadrul Adunării Generale SAMRO - noiembrie 2019.
14. Se aprobă de către Consiliul Director al SAMRO, ca începând cu data de intrare în
vigoare a noii legi a decontării pentru instituțiile publice, aceasta să se aplice în aceeași
formă și în cadrul SAMRO.

15. Se reiterează invitația către filialele SAMRO, de trimitere pentru postare pe site-ul
SAMRO și Newsletter, a acțiunilor și manifestărilor organizate de filiale, ca important
mijloc de vizibilizare a SAMRO.
16. Se decide ca următoarea ședință a Consiliului Director al SAMRO să se desfășoare în
luna mai-iunie 2019. Data exactă va fi comunicată în timp util de către organizator filiala Timișoara.
Preşedinte SAMRO,
Prof.univ.dr. Ovidiu NICOLESCU

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

