SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO)
Decizii adoptate de Consiliul Director
14.03.2017, ora 10.00 – Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca
1. Se aprobă documentul prezentat de preşedintele SAMRO şi secretarul general SAMRO, „Informare
privind activitățile realizate de SAMRO, în perioada 5 noiembrie 2016 – 13 martie 2017”, împreună cu
concluzia că în perioada menţionată, deciziile SAMRO aduptate de Adunarea Generală de la Bucureşti
din 4.11.2016 s-au implementat în conformitate cu termenele stabilite. (document anexat)
1. Se aprobă programele de activităţi şi bugetele de venituri şi cheltuieli propuse de fililale pentru anul
2017.
2. Se aprobă decizia ca următoarele documente să fie predate de filiale, până în data de 24.03.2017, în
forma solicitată de secretariatul SAMRO:
 Programul manifestărilor ştiinţifice sub egida SAMRO, datele de desfăşurare ale acestora şi datele
de contact ale persoanei responsabile;
 Publicaţii sub egida SAMRO – lista actualizată 2017;
 Situaţia la zi a membrilor filialei şi a datelor de contact;
2. Se aprobă propunerea filialei Timişoara, de excludere din SAMRO a doamnei Bugnar Nicoleta
Georgeta, de la Universitatea din Oradea.
3. Se aprobă propunerea filialei Timişoara de primire a următorilor membri: Asistent cercetător dr.
Munteanu Anca, Asistent dr. Nagy Andreea, Lector dr. Bîzoi Alexandra, Conf.dr. Bîzoi Gabriel, de la
Universitatea de Vest din Timişoara; Conf.dr. Adrian Pavel Pugna, Conf.dr. Claudiu Tiberiu Albulescu,
S.l.dr. Mircea Liviu Negruţ, S.l.dr. Andreea Mihărţescu, S.l.dr. Larisa Victoria Ivaşcu, S.l.dr. Alin
Emanuel Artene, de la Universitatea Politehnică Timișoara; dr. Roșca Remus, dr. Matei Mirabela, dr.
Roiban Roxana de la Universitatea din Oradea.
4. Se aprobă propunerea filialei Cluj, de excludere din SAMRO a următorilor membri: Suciu Leonina şi
Scorţar Lucia de la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca.
5. Se aprobă propunerea filialei Cluj de primire în SAMRO a domnului şef lucr.dr Cârstea Ştefan de la
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca.
6. Se aprobă propunerea filialei Bucureşti de primire în SAMRO a domnului dr. Badea Alexandru.
7. Se decide implicarea conducerii filialelor SAMRO şi a editorilor revistelor care apar sub egida SAMRO,
în creșterea prestigiului național și internațional al școlii românești de management, sprijinul în
acreditarea revistelor care apar sub egida SAMRO, prin publicarea, menţionarea şi citarea contribuţiilor
membrilor SAMRO cu realizări deosebite în cercetare.
8. Se aprobă „Calendarul de desfășurare al manifestărilor și activităților principale în anul 2017”, conform
documentului anexat.
9. Se aprobă „Planul de acţiuni pentru anul 2017”, conform documentului anexat.
10. Se aprobă „Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017” conform documentului anexat.
11. Se ia act de procesul verbal al şedinţei comisiei de evaluare a lucrărilor propuse pentru acordarea
premiilor Societăţii Academice de Management din România (SAMRO) (document anexat) şi se
validează decizia acesteia: “1. Neacordarea premiului SAMRO pentru cea mai bună teză de doctorat;
Acordarea premiului SAMRO pentru cea mai bună carte, lucrării: “Capitalul uman, capitalul social și
studiul relațiilor informale din organizațiile de afaceri”, Editura Prounivesitaria, 2016, autor: Simona
BUTA.”
12. Se aprobă structura site-ului, în noua sa formă întocmită de dl. Alexandru Buzoianu sub îndrumarea
vicepreşedintelui SAMRO, prof.univ.dr. Ion Popa.

13. În vederea încărcării informaţiilor pe site, se decid următoarele responsabilităţi:
Nr.
crt
1.

Activitatea

Responsabil

periodicitatea

Newsletter

lunar

2.

prof.univ.dr.
Dănuţ Dumitraşcu

periodic

Înainte de fiecare AG
sau Sedinţă CD

prof.univ.dr.
Dănuţ Dumitraşcu

periodic

După fiecare AG sau
Sedinţă CD

prof.univ.dr.
Dănuţ Dumitraşcu
prof.univ.dr.
Dănuţ Dumitraşcu
prof.univ.dr.
Dănuţ Dumitraşcu

periodic

După fiecare AG sau
Sedinţă CD

9.

Centalizatorul anual al
evenimentelor SAMRO
Planul de acţiuni anual al
SAMRO
Bugetul de venituri şi
cheltuieli anual al SAMRO
Central
Ordinea de zi a Adunării
Generale şi a Şedinţelor
Consiliului Director
Deciziile Consiliului
Director şi Adunării
Generale SAMRO
Informări periodice ale
SAMRO - Central
Proceduri, metodologii,
regulamente ale SAMRO
Rubrica diverse

prof.univ.dr.
Rodica Cândea
prof.univ.dr.
Dănuţ Dumitraşcu
prof.univ.dr.
Dănuţ Dumitraşcu
prof.univ.dr.
Dănuţ Dumitraşcu

10.

Noutăţi editoriale

permanent

11.

Noutăţi ştiinţifice,
conferinţe, inclusiv
informaţii privind lucrările
prezentate (cuprins+linklucrări)

preşedinţii de
filiale
preşedinţii de
filiale

12.

Reviste sub egida SAMRO

permanent

13.

Lista actualizată a
membrilor filialelor
SAMRO

preşedinţii de
filiale
preşedinţii de
filiale

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obs

anual
anual
anual

permanent
permanent

permanent

permanent

informaţiile se vor
trimite de preşedinţii
filialelor către
prof.univ.dr. Dănuţ
Dumitraşcu, care le va
centraliza şi transmite
lunar către
responsabilul cu
mentenanţa site-ului.
Inclusiv promovare
conform procedurii de
implementare a
„Programului de
creştere a vizibilităţii
SAMRO și de
amplificare a
comunicării interne și
externe
organizaționale pentru
perioada 2016-2017”

14. Se aprobă introducerea în cadrul newsletterului SAMRO a rubricii „Inteligenţa emoţională,
comportament şi performanţă managerială”.
15. Se aprobă prelungirea până în data de 31.03.2017 a termenului de primire a titlurilor pentru lucrările
„Studii de caz relevante privind managementul întreprinderilor din România” şi „The best romanian
studies 2015-2016”.
16. Se decide data de desfăşurare a Consiliului Director al SAMRO (ora 12.00) şi a Adunării Generale
SAMRO (ora 13.00), în data de 2.11.2017, la A.S.E. Bucureşti. În cazul în care se dovedeşte a fi
necesară, se va convoca o şedinţă a Consiliului Director la o dată şi locaţie ce se vor stabili şi comunica
ulterior.
Preşedinte SAMRO,
Prof.univ.dr. Ovidiu NICOLESCU

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

