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Sinteza şedinţei Consiliului Director din 29.03.2007 
 
 

La şedinţa Consiliului Director din 29.03.2007 s-au discutat: 
1) „Proiectul de strategie publicistică şi comercială a ziarului Economistul”, 

prezentat de directorul acestuia, vicepreşedinte al Consiliului de Coordonare, dr. Ioan 
Erhan. 

2) Necesitatea urgentării înscrierii juridice a filialelor AGER, evidenţă şi 
propuneri prezentate de secretariatul Consiliului Director. 

La cererea Filialei AGER Argeş, Consiliul Director aprobă în unanimitate 
hotărârea de înfiinţare a acesteia şi transmiterea documentului celui interesat. 

La propunerea preşedintelui AGER, acad. Gheorghe Zaman s-a decis 
schimbarea liniei de elaborare a materialelor din ziar, de la simpla prezentare a 
informaţiilor economice, la analize ale fenomenelor prezente în România şi propuneri 
concrete de strategii. Printr-o asemenea creştere calitativă s-ar putea realiza şi 
obiectivul măririi tirajului ziarului „Economistul”. 

Vorbind de aceeaşi problemă, preşedintele Consiliului Director, prof. univ. dr. 
Dinu Marin, a apreciat că vital este definirea profilului cititorului cotidianului AGER 
şi găsirea nişei specifice a publicaţiei noastre pe piaţa românească de profil. În cursul 
alocuţiunii s-a propus şi avizat favorabil ca la AGA organizaţiei, din 27 aprilie, să se 
prezinte o strategie cu termene clare şi responsabilităţi precise relativ la îndeplinirea 
obiectivului de revigorare a ziarului. 

La punctul 2) s-a apreciat că AGER ar putea avea, până la finele anului 2007, un 
număr de 30 de filiale cu personalitate juridică, media membrilor activi pentru fiecare 
fiind de minim 50 persoane. 

În încheierea şedinţei s-au discutat aspecte concrete relativ la organizarea şi 
desfăşurarea Adunării Generale a AGER din 27 aprilie 2007. Astfel, la propunerea 
preşedintelui Consiliului Director, prof. univ. dr. Dinu Marin, s-a decis ca fiecare 
filială să fie reprezentată de o singură persoană, împuternicită cu mandat, care să 
avizeze materialele ce vor fi supuse dezbaterii AGA. La AGA-AGER vor fi prezenţi 



şi toţi membrii aleşi în Consiliul Director şi cei din Consiliul de Coordonare al 
asociaţiei. 

De asemenea, cu prilejul întrunirii Adunării Generale AGER va fi organizat şi 
un Simpozion Ştiinţific Internaţional cu tema: „Integrarea României în UE: 
oportunităţi şi provocări”. El va avea loc pe 27 aprilie 2007, la Bucureşti. Lucrările 
vor începe la orele 10.00.  

Materialele ştiinţifice trimise din ţară vor fi publicate după cum urmează: 
a) lucrările trimise şi achitate până la data de 30 martie 2007 vor fi publicate în 

volumul ce va fi difuzat cu prilejul simpozionului; 
b) lucrările trimise şi achitate până la data de 20 aprilie 2007 vor fi publicate  

într-un al doilea volum ce urmează a fi difuzat după simpozion. 
Materialele trimise, în limba română şi în limba engleză, vor respecta rigorile 

publicistice (editoriale) ale suplimentului AGER „Revista de Economie Teoretică şi 
aplicată” (vezi: www.ectap.ro).  

Fiecare participant va trimite o singură lucrare, în calitate de autor sau coautor. 
Nu se vor accepta lucrări cu mai mult de doi autori. 

Lucrările vor fi de maxim 10 pagini A4 şi vor fi însoţite de un abstract în limba 
engleză de maxim 100 de cuvinte, o listă de 5 (cinci) termeni-cheie, la ambele 
versiuni. 

Se vor trece şi codurile corespunzătoare clasificării REL (disponibile la adresa 
de web a AGER: www.asociatiaeconomistilor.ro; submeniu-ul „Clasificarea REL”). 

 
De reţinut: 
Ca avantaj  pentru orice membru AGER care doreşte să publice pe tema propusă 

la simpozion: taxa de publicare este de doar 50 lei, faţă de 250 lei pentru 
nemembri. 

 
 

Secretar Consiliul Director, 
 Florin Erhan 
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