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Consiliul Director AGER 
Bucureşti, Calea Griviţei nr. 21 
 
 
 

Decizia nr. 1/15.01.2007 
 
 

Potrivit hotărârilor Şedinţei Consiliului Director al AGER desfăşurată astăzi,  

15 ianuarie 2007, se decide: 

Art. 1. Se fixează cuantumurile de sume privind taxa de înscriere şi cotizaţia 

anuală, după cum urmează: 

persoane fizice: înscriere: 100 lei 

cotizaţie anuală: 120 lei 

membri colectivi: înscriere: 1000 lei 

 cotizaţie anuală: 1200 lei 

Art. 2. Calendarul de reorganizare a Filialelor AGER după cum urmează: 

 15.01.2007 – 28.02.2007 – înscrieri, încasarea cotizaţiilor anuale, definitivarea 

„Registrului de membri plătitori” ai Filialei: 

 28.02.2007 – 20.03.2007 – transmiterea către Consiliul Director (Bucureşti) a 

„Tabelelor nominale cu membri plătitori”; 

 20.03.2007 – 30.03.2007 – eliberarea, în mod unic de către Consiliul Director, 

a „Carnetelor de membru AGER”  (formă nouă).  

În paralel, Filialele vor ţine „Şedinţa de constituire şi alegeri”, urmând ca organele 

alese să fie validate de Consiliul Director (Bucureşti). 

Art. 3. Calendarul de activităţi, la nivel naţional, al AGER este: 

A. organizarea Adunării Generale pe data de 27 aprilie 2007 şi, cu acest prilej, 

desfăşurarea Simpozionului ştiinţific naţional cu tema: „Integrarea în UE – Provocări şi 

soluţii”; 

B. elaborarea şi difuzarea trimestrială a unor documente publice pe temele: 

 accesarea fondurilor comunitare (trimestrul I); 

 calitatea învăţământului economic românesc (trimestrul II); 

 zestrea rurală şi priorităţi pentru aliniere la standardele europene (trimestrul III); 

 cum facem faţă la şocurile asimetrice ale integrării (trimestrul IV). 
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C. organizarea, cu prilejul „Zilei Economiştilor”, a Forumului economic cu tema 

„Efortul propriu. Resurse şi constrângeri ale modelului de integrare”.  

Art. 4. Se decide transformarea Filialei „Sediu” în Filiala Bucureşti a AGER şi se 

demarează procedurile legale pentru înregistrare juridică a acesteia şi a filialelor la 

nivelul institutelor de cercetare economică şi învăţământ superior de profil. 

Art. 5. Se urgentează procedurile legale pentru reautorizarea construcţiei la „Casa 

Economiştilor”. 

Art. 6. Proiectul de Statut pentru  filiale şi cuantumurile prevăzute la Art. 1 sunt 

obligatorii pentru toate filialele. 

Decizia va fi comunicată, împreună cu forma definitivă şi avizată a „Proiectului 

de Statut”, tuturor filialelor din Bucureşti şi ţară. 

 

 

Consiliul Director, 

        Secretar, 

 drd. Erhan Florin 

 

 


