Decizii adoptate de Consiliul Director al SAMRO,
în cadrul ședinței din 9.04.2022, ora 10.00,
desfășurată la sediul S.C. NTT Data din Sibiu
1. Se aprobă ”Informarea referitoare la principalele activităţi desfăşurate de SAMRO, în
perioada 5.11.2021 – 9.04.2022, realizată de Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu și
Prof.univ.dr. Dănuț Dumitrașcu, precum și informările realizate de președinții
filialelor, referitoare la activitățile din aceeași perioadă, desfășurate în cadrul filialelor
SAMRO.
2. Se aprobă raportul președintelui SAMRO la 31.12.2021 privind situația financiară a
societății și bilanțul contabil SAMRO pe 2021;
3. În cadrul ședinței se aprobă Planul de activități al SAMRO propus pentru anul 2022,
Bugetul SAMRO - propunerea pentru anul 2022 și Centralizatorul manifestărilor
științifice sub egida SAMRO, cu anexele constituite din propunerile la nivel de filiale.
4. Se aprobă primirea de noi membri, astfel:
 Filiala Sibiu: Halmaghi Elisabeta – Academia Forțelor Terestre ”Nicolae
Bălcescu” din Sibiu;
 Filiala Cluj: Oana Bălan-Budoiu – Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca;
 Filiala București: Rada Cătălina – ASE București, Neamțu Florentina –
Universitatea George Bacovia din Bacău și Paraschivescu Andrei - Universitatea
George Bacovia din Bacău;
 Filiala Timișoara: Potra Sabina-Alina - Universitatea Politehnica Timisoara,
Facultatea de Management in Productie si Transporturi, Mihali Lavinia-Maria Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Management in Productie si
Transporturi.
5. Se decide ca membrii marcanți ai SAMRO, profesorii universitari Dan Candea și
Rodica Cândea, să fie desemnati membri de onoare ai SAMRO, în semn de
recunoaștere a activităților deosebite pe care domniile lor le desfășoară.
6. Consiliul Director decide ca membrilor seniori ai SAMRO, care se retrag din
organizație, să li se confere o diplomă de recunoaștere a contribuțiilor în cadrul
organizației.
7. Se decide ca dl. prof.univ.dr Ion Popa, vicepreședinte SAMRO să elaboreze o
propunere de completare a metodologiei de desfășurare a concursului SAMRO,
referitoare la instituirea noului premiu pentru cel mai bun articol științific indexat
WOS. Termen de elaborare 16.04.2022, și postare pe site până în 23.04.2022.
8. Se aproba metodologia si se decide ca în calendarul de desfășurare a concursului
SAMRO să se menționeze data de finalizare a evaluărilor – finele lunii octombrie, iar
ca data de decernare a premiilor 3-4 noiembrie, la București;
9. Se decide să se transmită din partea Consiliului Director al SAMRO, doamnei
prof.univ.dr. Rodica Cândea, o scrisoare de mulțumire pentru efortul și performanțele
deosebite în realizarea Newsletter-ului.

10. Se decide să se transmită din partea Consiliului Director al SAMRO, domnului
prof.univ.dr. Florin Zgârdea, o scrisoare de mulțumire pentru managementul și
derularea activităților financiar-contabile ale societății.
11. Se hotărăște inițierea în acest an a elaborării volumului The Best Roumanian
Management Studies, 2021-2022, în vederea publicării acestuia în Editura Springer.
12. Se decide ca următoarea ședință a Consiliului Director al SAMRO să se desfășoare la
Constanța. Informațiile exacte referitoare la aceasta vor fi comunicate ulterior.
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