SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO)

4 FEBRUARIE 2019, O ZI IMPORTANTĂ ÎN ACTIVITATEA SAMRO
Pentru Societatea Academică de Management din Romania, data de 4 februarie 2019,
este deosebit de importantă, atât datorită desfășurării lucrărilor ședinței Consiliului Director, dar
și datorită evenimentelor deosebite ce au succedat această ședință. Iată o scurtă prezentare a
activităților din această zi, care încearcă să ne edifice în ceea ce privește importanța acestora.
Evenimentele zilei au fost posibile prin implicarea deosebită a conducerii filialei Sibiu, în
mod special a vicepreședintelui filialei, rector al Academiei Forțelor Terestre ”Nicolae
Bălcescu”, general de brigadă, prof.univ.dr.ing. Ghiță Bârsan. În calitate de gazdă a acestor
evenimente, domnia sa a deschis lucrările ședinței Consiliului Director și a prezentat succint
multiplele realizări ale Academiei Forțelor Terestre, o unitate de învățământ superior modernă și
în continuă dezvoltare.
Lucrările ședinței s-au desfășurat apoi în concordanță cu ordinea de zi aprobată, rezultând
în final o serie de decizii deosebit de importante pentru buna desfășurare a activității SAMRO,
atât în anul 2019 cât și în perspectiva anilor următori. După încheierea ședinței a urmat o scurtă,
dar deosebit de relevantă prezentare a Academiei Forțelor Terestre. Vizita la principalele noi
investiții din unitate, aule, cămine, laboratoare etc. a avut rolul de a demonstra fără echivoc
realizările prezentate inițial de rectorul Academiei.
A urmat apoi un eveniment academic important, decernarea titlului de Doctor Honoris
Causa al Academiei Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu”, domnului prof. univ. emerit dr. ing.
Constantin Oprean, rector al Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu în perioada 2004-2012,
președinte al Senatului ULBS în perioada 2012-2016, vicepreședinte SAMRO, președinte al
filialei SAMRO Sibiu, pentru contribuții deosebite privind suportul și colaborarea continuă în
obținerea acreditării instituționale și dezvoltării Academiei Forțelor Terestre.
Fotografiile realizate în timpul derulării acestor evenimente, precum și articolele
prezentate în aceeași zi în presa sibiană evocă și demonstrează, importanța deosebită a
evenimentelor menționate.
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