Decizii adoptate de Consiliul Director
3.03.2020, ora 11.00 – Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca
1. Se aprobă ”Informarea cu privire la principalele activităţi desfăşurate de SAMRO, în
perioada 1.11.2019 – 3.03.2020”. realizată de Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, Prof.univ.dr.
Dănuț Dumitrașcu și informările realizate de președinții filialelor referitoare la aceeași
perioadă.
2. Se decide primirea de noi membri în SAMRO:
 Filiala SAMRO București: Prof. univ. dr. Nicolescu Luminița - Academia de Studii
Economice din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale,
Email: luminicolescu@yahoo.com
SC Agrocom Buzău, SC Valtrip Oradea.
 Filiala SAMRO Sibiu: Dr. Ing. Alina Bianca POP - Director Științific Cercetare
Dezvoltare, S.C. TEHNOCAD S.A. Baia Mare și UTCN - Centrul de Nord Baia Mare,
Email: bianca.bontiu@gmail.com
 Filiala SAMRO Timișoara: Ciurea Geanina și Demyen Suzana
 Filiala SAMRO Cluj: Conf.univ.dr. Crișan Emil, Universitatea Babes Bolyai Cluj
Napoca, email: emil.crisan@econ.ubbcluj.ro
3. Se aprobă Raportul președintelui SAMRO la 31.12.2019 privind situația financiară a
societății, și Bilanțul contabil SAMRO pe anul 2019.
4. Se aprobă următoarele documente propuse de SAMRO pentru anul 2020: Planul de
activități, Centralizatorul manifestărilor științifice, Buget de venituri și cheltuieli. Se
acceptă ca până la data de 20.03.2020 să se trimită completări la planul de activități și la
centralizatorul manifestărilor științifice. Aceste completări sunt așteptate în primul rând de
la universitățile din Târgoviște și de la cele aparținătoare filialelor Timișoara și Iași.
5. Consiliul Director al SAMRO adresează mulțumiri doamnei prof.univ.dr. Rodica Cândea
pentru modul exemplar de realizare și administrare a Newsletter-ului SAMRO.
6. Consiliul Director al SAMRO adresează mulțumiri conducerii firmei NTT Data Cluj
Napoca, pentru implicarea deosebită în organizarea Ședinței Consiliului Director al SAMRO
în data de 3.03.2020.
7. Se aprobă forma actuală a site-ului SAMRO – versiunea în limba engleză, cu mențiunea că
în următoarele două săptămâni se vor mai solicita corecturi/completări ale informațiilor
cuprinse în site. În acest sens, membrii SAMRO sunt rugați să trimită propuneri către
secretariatul general.
8. Se decide realizarea a 500 de insigne SAMRO. Activitățile privitoare la acest contract vor fi
conduse în continuare de dl. Vicepreședinte SAMRO, Prof. univ. dr. Ion POPA.
9. Se decide distribuirea și gestionarea legitimațiilor de membru SAMRO, conform
informațiilor transmise de secretarul general SAMRO.
10. Pe baza discuțiilor din plenul Consiliului Director și a analizelor cuprinse în materialul
"Poziția SAMRO privind modernizarea și echilibrarea domeniului managerial în
învățământul universitar din România", până la data de 1 aprilie, componenții săi vor
formula și alte măsuri aplicabile pe termen scurt, care să fie transmise organismelor
competente.
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11. Referitor la elaborarea lucrării "Studii de caz relevante privind managementul organizațiilor
din România - Ediția 2020" se decide ca la nivelul fiecărei filiale să se manifeste interes și
să se întreprindă măsuri, astfel încât să existe o participare cu lucrări cât mai intensă, din
partea fiecărei filiale.
12. Se aprobă comisia de evaluare și calendarul de desfășurare a competiției SAMRO 2020,
pentru cea mai bună carte de management elaborată în anul 2019 și pentru cea mai bună teză
de doctorat elaborată în anul 2019 și se decide diseminarea acestor informații și demararea
acestei competiții.
13. Se decide ca următorul Consiliu Director al SAMRO să aibă loc în luna septembrie 2020.
Data exactă și locația se vor decide ulterior.
Preşedinte SAMRO,
Prof.univ.dr. Ovidiu NICOLESCU

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