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Decizii adoptate de Consiliul Director al SAMRO,  

în cadrul ședinței din 22.07.2021, ora 15.00,  

desfășurată la Academia Forțelor Terestre, Sibiu 

 

1. Se aprobă ”Informarea cu privire la principalele activităţi desfăşurate de SAMRO, în 
perioada 24.02.2021 – 22.07.2021, realizată de Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu și 
Prof.univ.dr. Dănuț Dumitrașcu, precum și informările realizate de președinții filialelor, 
referitoare la activitățile filialelor în aceeași perioadă. 

2. Se aprobă retragerea din SAMRO a doamnei lectot dr. Roiban Roxana si Prof.dr. Emil 
Cazan de la Universitatea de Vest din Timnișoara.   

3. Se aprobă calendarul de desfășurare a alegerilor SAMRO – 2021. 
4. 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 2021, cu 
rmătoarele completări: a. In comisia de evaluare va fi adăugat ca membru, doamna 
Prof.univ.dr Teodora Roman. b. Se va acorda câte un premiu în valoare de 1000 lei, pentru 
fiecare din cele două componente ale concursului (cea mai buna teză, respectiv cea mai bună 
carte de management). 

5. Se aprobă instituirea unui premiu SAMRO pentru cel mai bun articol științific indexat 
WOS. Până în data de 9 august, domnul prof.dr. Ion Popa va modifica metodologia de 
desfășurare a concursului, prin adăugarea acestei prevederi. 

6. Se decide evaluarea colaborării cu Banca Comercială Română, la care SAMRO deține 
conturile. In acest sens, domnul prof.dr. Ion Popa, va realiza demersurile adecvate. 

7. Se decide ca noul format al lucrării ”Studii de caz…” să aibă pe viitor două părți, respectiv 
una cu studii de caz relevante și o a doua, cu intervenții privind tendințe în management. 
Noul titlu se va modifica în consecință în ”Tendințe în management și studii de caz” sau 
echivalent. 

8. Informațiile exacte privind locul și data de desfășurare a următoarei ședințe a Consiliului 
Director al SAMRO vor fi comunicate ulterior. 

 
                Preşedinte SAMRO,        Secretar General SAMRO, 
    Prof.univ.dr. Ovidiu NICOLESCU           Prof.univ.dr. Dănuţ DUMITRAŞCU 


