Stimati colegi profesori,
Stimati Membri ai Societatii Academice de Management din Romania,
Intrucat o serie de colegi si-au manifestat disponibilitatea de a transmite spre publicare un
studiu de management intr-o editura internationala am prelungit termenul.
Asadar Va invitam sa participati la demersul nostru de a realiza Volumul de Studii "The Best
Romanian Management Studies 2019-2020”.
Se fac eforturi pentru identificarea unei edituri internationale care sa indeplineasca cerinte de
indexare cat mai bune, recunoastere internationala corespunzatoare si in acelasi timp costuri
competitive.
Va invitam sa cititi descrierea de mai jos si termenele si Va asiguram de intreg suportul.
Va multumim pentru colaborarea si pentru implicare in realizarea acestui demers extrem de
important pentru vizibilitatea internationala a SAMRO !
… ### ...
Aducem in atentia Dumneavoastra invitatia de a participa la realizarea volumului “Cele mai
bune studii de management din Romania 2019-2020” - “The Best Romanian Management
Studies 2019-2020”, TBRMS 2019-2020, volum care ne dorim sa apara in anul 2021 intr-o editura
internationala, la fel ca si precedentele lucrari de acest calibru. Volumul va cuprinde cele mai bune
studii de management, supuse unui proces de recenzie.
Costurile pentru publicare on line si PRINT vor fi suportate de SAMRO. Fiecare autor va
primi gratuit un volum tiparit cu coperta policromie lacuita, cartea facuta „pe tipar”. Persoanele care
doresc mai multe carti pot comanda (mihail.titu@ulbsibiu.ro) pretul unui exemplar va fi ca si in anii
trecuti un pret de 3-4 Euro (vom reconfirma pretul intrucat in contextul pandemiei in 2021 ar putea
exista diferente ! ).
Obiective:
1. Reunirea celor mai bune studii de management realizate in Romania in perioada 2019-2020;
2. Mediatizarea acestor studii pe plan national si international;
3. Dezvoltarea si promovarea unui brand al scolii de management din Romania;
4. Publicarea acestui volum cu studii intr-o editura consacrata din afara tarii si diseminarea la cat mai
multe universitati din lume;
5. Cresterea prestigiului SAMRO in lume.
Conditii:
1. să abordeze o problemă semnificativă de management în general și/sau pentru România;
2. să incorporeze elemente de noutate conceptuală, metodologică și/sau pragmatică;
3. să fie elaborat și redactat riguros în limba engleză (rugam o verificare serioasă);
4. să fie structurat potrivit uzanțelor pentru revistele si proceeding-urile consacrate (introducere,
abordarea problemei respective în literatura de specialitate, metodologia utilizată, analiza propriuzisă, concluzii finale și bibliografia utilizată);
5. să nu fi fost publicat in alta parte (respectarea tuturor normelor internationale actuale in domeniul
protectiei proprietatii intelectuale) - textul va fi scanat cu un soft dedicat antiplagiat cu licenta;
6. să aibă minim 10 pagini și maxim 15 de pagini, pagina ultima min 75 % plina;
(absolut tot textul Times New Roman 12 pct, spatiere la 1 rand, pagina A4, margini 2 cm peste tot,
TAB 1.27 cm, citari exact in sistemul de la ultima editie si conform model atasat).
Observatii importante:
1. Intrucat anul 2021 este un an la fel de aparte ca si anul 2020 in urma discutiilor este indicat sa
respectam termenele propuse;
2. Costurile de machetare, publicare on line si Print sunt dependente de modul in care reusim sa
transmitem manuscrisul;
3. Ca si element de noutate, in acest volum cu Studii, in contextul pandemiei de SARS-CoV-2,
pandemie inca actuala, Va propunem si Va invitam sa propuneti studii de management legate de
refectia acestui subiect in directa legatura cu digitalizarea, strategii de digitalizare, respectiv utilizarea
tehnologiilor digitale pentru a schimba un model de afaceri și pentru a oferi noi venituri și oportunități
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de producere a valorii, descrierea, analiza si modelarea unui eventual proces de a trece la o afacere
digitală etc;
4. Va rugam sa transmiteti studiile in format editabil (numai Microsoft Word) cu extensia docx;
5. Va rugam sa denumiti fisierele cu rezumate astfel: Nume Prenume prim
autor_rezumat_RO.docx si Nume Prenume prim autor_abstract_EN.docx, de exemplu: Titu
Mihail_rezumat_RO.docx si Titu Mihail_rezumat_EN.docx;
6. Va rugam sa denumiti fisierele cu studii IN EXTENSO astfel (NUMAI LIMBA ENGLEZA):
Nume Prenume prim autor_EN.docx, de exemplu: Titu Mihail_EN.docx;
7. Va rugam sa trimiteti documentele la adresa de email: mihail.titu@ulbsibiu.ro si veti primi
confirmare in termen de maxim 24 de ore;
8. Consultati cele 2 fisiere atasate cu modul de citare si cu modalitatea de redactare, Pagina A4, tipul
de caractere, marime, Marginile paginii, pozitionare in pagina, pozitinare tabele, figuri, formulae ETC
- Este suficient ca Dumneavoastra sa Va uitati in proprietatile fisierului WORD atasat si veti afla
raspunsurile la toate intrebarile legate de “cum realizam fisierul cu studiul personal in format
DOCX”. TEMPLATE-ul propriu zis (in sensul de DETALIU - ! -) il va operationaliza EDITURA
INTERNATIONALA. Este suficient daca Dumneavoastra ne transmiteti studiul in extenso (dupa ce vi
se accepta Titlul si Rezumatul) conform fisiere cu modul de citare atasate.
Calendar:
1. Autorii, Titlul si Abstract Limba Romana = 7 mai 2021;
2. Accept Abstract, transmitere eventuale recomandari = 21 mai 2021;
3. Studiu in extenso Limba Engleza = 20 iunie 2021;
4. Recenzia si transmiterea observatiilor pentru Studiu in extenso = 15 iulie 2021;
5. Primire Studiu corectat dupa recenzie Limba Engleza = 18 iulie 2021;
6. Trimitere catre editura in vederea publicarii = 1 august 2021;
7. Acceptul editurii si primirea de la editura a costurilor conform termen oferit editura internationala;
8. Plata SAMRO catre editura internationala conform termen dat de editura internationala;
9. Publicare on line si PRINT conform termen dat de catre editura.
Va rugam respectuos sa respectam termenele din motivele anterior mentionate. Informatia a fost
postata si pe site SAMRO
Sibiu, 11 aprilie 2021
Cu stima, Prof. univ. dr. Ovidiu NICOLESCU, Prof. univ. dr. Constantin OPREAN, Prof. univ. dr.
Mihail Aurel TITU
Contact: (RUGAM SUNATI DACA ESTE NEVOIE intrucat de cele mai multe ori un telefon poate
conduce la o economie de timp importanta): telefon mobil 0744 390 290 (dupa ora 17.00);
E-mail mihail.titu@ulbsibiu.ro
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