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În prag de sărbători, la ceas aniversar 
și aproape de cumpăna dintre ani am 
apreciat că ar fi de bun augur să lansăm 
un nou proiect al facultății noastre, intitu-
lat FSEGA Newsletter, având drept obiectiv 
primordial stabilirea unui nou mijloc de 
comunicare, dar și de cunoaștere a comu-
nității academice a FSEGA. 

Editarea acestui prim număr al FSEGA  
Newsletter s-a realizat în atmosfera 
prilejuită de Sărbătoarea Crăciunului și 
acorduri specifice frumoaselor colinde 
românești. Ne-am bucurat de asemenea 
că am fost vizitați, în ultima săptămână 
de activități, de grupuri de colindători 
formate din studenții facultății noastre. 
Am primit mesajul și colindul studenților 
din inima Maramureșului, de la Sighe-
tu Marmației. Fotografia de pe această 
pagină stă mărturie păstrării tradițiilor și 
culturii noastre naționale, indiferent de 
modernismul spațiului în care ne aflăm 
la un moment dat. Acestora s-au alăturat 
grupul de studenți ai liniei de studii 
în limba franceză și cei ai Organizației 
Studenților Economiști. Tuturor le 
mulțumim pentru dăruirea și entuziasmul 
de care dau dovadă în permanență. 

Colindători din Maramureș la FSEGA / foto: Mihai Vlad Guță, 2014

Editor : proF.uniV.dr. duMitru MAtiș
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Câteva cuvinte despre acest newsletter. Do-
rim să reprezinte o publicație trimestrială a 
facultății, prin care să surprindem principale-
le evenimente, realizări și dezbateri din cadrul 
comunității noastre. Apariția efectivă a FSEGA 
Newsletter este în format electronic, pentru 
a fi mai ușor de distribuit părților interesate, 
având drept perioade de apariție luna mar-
tie, iunie, septembrie și decembrie a fiecărui 
an calendaristic. De asemenea, ne dorim ca 
newsletter-ul să apară în limba română, ger-
mană, maghiară și engleză. 

La elaborarea conținutului fiecărui număr al 
publicației vor contribui în principal decanul, 
prodecanii și directorii de departamente, însă 
orice cadru didactic, angajat sau student al 
facultății noastre poate să își aducă aportul. 
Activitatea de secretariat a FSEGA Newsletter 
va fi asigurată de către doamna Cristina Radu. 

Principalele problematici de prezentat în 
newsletter, într-o ordine aleatoare ar fi: conți-
nutul celor două jurnale ale facultății - pentru 
următorul număr, calendarul seminarului ști-
ințific al facultății, scurtă prezentare a lucrări-
lor care au fost susținute în cadrul seminarului 
științific, manifestări științifice care urmează 
sau care s-au desfășurat, scurtă prezentare a 
evenimentelor care au avut loc în lunile ante-
rioare, publicații realizate de cadrele didacti-
ce și doctoranzi din facultate, teze de docto-
rat susținute în perioada premergătoare, plus 
calendarul susținerilor următoare, activități 
ale organizațiilor studențești și ale Consiliului 
Studenților din FSEGA, prezentare de carte - 
autori din facultate și universitate, recenzie 
de carte publicată de autori din afara univer-
sității, anunțuri pentru competiții de proiecte 
de cercetare, activități desfășurate în cadrul 
proiectelor POSDRU, interviuri cu personali-
tăți ale mediului academic, economic, social 
și public, informații privind activitatea din 
cadrul departamentelor facultății, precum și 
alte informații de interes.

Primul număr al newsletterului este dedicat 
unei retrospective a evenimentelor semni-
ficative din cadrul facultății noastre, care au 
avut loc în anul universitar 2013-2014. Aceas-
tă retrospectivă va continua și în următorul 
număr, momentan principalele subiecte 
abordate fiind: premiile Academiei Româ-
ne, premierea rezultatelor cercetării pentru 
anii 2013 și 2014, rezultate de excepție ale 
studenților și cadrelor didactice din cadrul 
facultății noastre, manifestări științifice de 
anvergură în domeniul economic, seminarul 
științific al FSEGA, apariții editoriale în anul 
universitar trecut, Memoria Oeconomica Na-
pocensis, teze de doctorat susținute în cadrul 
Școlii Doctorale de Științe Economice și Ges-
tiunea Afacerilor, proiecte de cercetare și de 
dezvoltare instituțională cu derulare în anul 
2015. 

Ne exprimăm încrederea că acest proiect va 
contribui la definirea viitorului cadrelor di-
dactice și al studenților în cadrul Facultății de 
Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. 

Stimați colegi, la finalul acestor rânduri vă 
adresăm multumiri pentru eforturile depuse 
și rezultatele obținute în pregătirea studen-
ților facultății noastre. Vă dorim ca sfânta săr-
bătoare a Crăciunului și Anul Nou să vă aducă 
multă sănătate, fericire și mulțumire sufle-
tească, alături de cei dragi. 

Studenților noștri le dorim de asemenea să 
aibă parte de Sărbători fericite împreună cu 
familiile și prietenii lor și să se bucure din plin 
de o vacanță bine meritată. Le dorim mult 
succes în finalizarea semestrului și în sesiunea  
de iarnă, un moment important în activitatea 
oricărui student.

Sărbători fericite și La mulți ani!

Decan,
Prof.univ.dr. Dumitru Matiș

URMaRE d in  Pag ina 1

Dumitru Matiș

Facultatea de Științe Economice și 
Gestiunea Afacerilor vă urează
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Premiile academiei Române
Cercetători remarcabili ai Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor au 
fost premiați pentru rezultatele obținute, de către Academia Română. Este vorba 
despre două distincții acordate în anii 2013 și 2014, pentru domeniile informatică și 
științe matematice. 

Premiul Spiru Haret al Academiei Române - Științe Matematice 
Am avut privilegiul de a anunța acordarea Premiului “Spiru Haret” al Academiei 
Române pentru anul 2012, domnului prof.univ.dr. Kristály Alexandru, pentru grupul 
de lucări intitulat Metode variaționale pentru ecuașii neliniare eliptice.

Premiul Gr. Moisil al Academiei Române - Secția de Informatică 
Am avut onoarea de a anunța acordarea Premiului “Gr. Moisil” al Academiei Române - 
Secția de Informatică pentru anul 2011, doamnei conf.univ.dr. Rodica Lung, membră a 
Departamentului de Statistică-Previziuni-Matematică.

Decernările au avut loc la Academia Română, Calea Victoriei 125, București, pe data de 
19 decembrie 2013, respectiv 2014.

Adresăm sincere felicitări colegilor nostri și departamentelor din care aceștia fac parte.

KPMg acorda 5 Burse de excelență pentru studenții  
din anul 1 ai FSEga

KPMG în România continuă strategia de investiții în sistemul educațional din România 
cu un program de Burse de Excelență pentru studenți, parte dintr-un amplu program de 
susținere a performanței în educație, prin care 20 de studenți cu rezultate excepționale 
din trei universități de prestigiu din țară primesc lunar câte o bursă în valoare de 250 
de euro. Aceștia vor continua să își canalizeze atenția asupra rezultatelor academice 
și, în paralel, vor fi incluși în programe de mentorship și sesiuni de training intensiv 
alături de liderii KPMG.
 
Programul acordă 5 burse pe o perioadă de 3 ani studenților de anul 1, indiferent de 
programul de studii, ai Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) 
din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca.
 
Alocarea bursei se va face după prima sesiune de examene din facultate, selecția fiind 
definită de criterii specifice, precum: notele obținute la examenul de bacalaureat, 
notele din examenele universitare și activitățile extra-curiculare.  

Premierea rezultatelor cercetării 2013 și 2014 

Cercetători din cadrul FSEga premiați în competiția UEFiSCdi
În perioada octombrie - noiembrie 2013 și 2014, UEFISCDI a derulat o noi competiții 
de premiere a rezultatelor cercetării. Rezultatele finale ale acestora demonstrează 
calitatea cercetării efectuate în cadrul facultății noastre. 
 
Adresăm sincere felicitări pentru rezultatele obținute colegilor noștri Baricz Arpad, 
Cristian Litan, Gabriela Olteanu, Simona Dragoș, Tiberiu Coconeț, Dorina Lazăr, 
Cristian Dragoș și Nicolae Șera, Afrăsinei-Zevoianu Cătălin, Ramona Lacurezeanu, 
Ovidiu Moisescu, Kristaly Alexandru, Cristian Dabija, Paula Curt, Alin Roșca, Ioan Petri, 
Gheorghe Silaghi. 



#1 / 2014
Pa

g
in

a

4
de la teorie la practică:

Surclasând 979 de participanţi,  
Laura Serghiescu, studentă FSEGA câştigă 
concursul naţional de investiţii bursiere  
“BVB invest Quest” 2014

“BVB Invest Quest” creditează contul 
fiecărui participant înscris cu 30.000 de lei 
(virtuali) destinaţi formării unui portofoliu 
de acţiuni din cadrul Bursei de Valori din 
Bucureşti (BVB). Pe baza a diverse metode 
de selecţie şi evaluare a acţiunilor, 
participanţii au avut „mână liberă” în 
perioada 14.04-13.06.2014 pentru a 
cumpăra şi vinde acţiuni în cadrul unei 
platforme on-line conectată la evoluţiile 
bursiere de la BVB. La finalul acestei 
perioade, cele mai mari randamente au 
fost premiate de conducerea BVB. 

Studenta Laura Serghiescu, şefă de 
promoţie la programul de studii Finanţe şi 
Bănci în limba engleză din cadrul FSEGA, 
a obţinut în două luni un randament de 
25%, ocupând locul I în cadrul competiţiei! 
O veritabilă performanţă ţinând cont că 
indicele Bursei de la Bucureşti (BET) a 
crescut în această perioadă cu doar 7,5%. 
Punând în practică metodele de evaluare 
fundamentală aplicate în cadrul lucrării 
de licenţă, dar şi experienţa acumulată 
în diverse concursuri academice de 
profil, Laura a dovedit încă o dată cât de 

nepotrivită este expresia „a juca la bursă”. 
Sigur, oricine se poate „juca”, dar a surclasa 
979 de investitori nu se încadrează 
nicidecum la capitolul coincidenţelor. 

Astfel, cel puţin pentru o zi, numele 
Laurei a făcut înconjurul mass-media şi a 
mediului investiţional din România, fiind 
subiect de discuţie pentru mulţi manageri 
de fond autohtoni. Sincere felicitări Laura! 
Super-vacanţa din Mallorca, obţinută 
drept recompensă pentru prima poziţie 
a reprezentat pentru Laura Serghiescu 
un excelent prilej de relaxare, dar şi de 
rememorare-savurare a unui traseu de 
studii încununat cu lauri şi prevestitor de 
realizări viitoare de excepţie. 

Evenimentul relatat în mass-media: 
 
Wall-Street 
http://www.wall-street.ro/tag/laura-
serghiescu.html 
 
Ziarul Financiar 
http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/
doua-studente-din-cluj-si-bacau-au-
castigat-concursul-de-investitii-derulat-de-
bvb-12878982 
 
Capital 
http://www.capital.ro/cea-mai-buna-
jucatoare-online-la-bursa.html

Adrian Zoicaș-Ienciu

LAurA SErGhiESCu / www.SSiFbrokEr.ro



#1 / 2014
Pa

g
in

a

5

Facultatea de Științe Economice și gestiunea afacerilor

Profesorul săptămânii la 
Universitatea Babeș-Bolyai

Universitatea Babeș-Bolyai a derulat și în anul 2014 proiectul intitulat Profesorul săptămânii, în 
cadrul căruia au fost prezentate o serie de cadre didactice din facultățile universității noastre, 
care s-au remarcat în mod special, prin activitatea educațională și de cercetare. 

Printre nominalizați se regăsesc și cadre didactice ale Facultății de Științe Economice și 
Gestiunea Afacerilor, a căror succintă prezentare poate fi regăsită în paragrafele următoare. 
Adresăm mulțimiri acestora pentru modul în care au ales să își desfășoare activitatea și să 
reprezinte profilul cadrului didactic universitar. 

Prof.univ.dr. Dorina Lazăr
Departamentul de Statistică-
Previziuni-Matematică

03 – 10 noiembrie 2014
Doamna prof.univ.dr. Dorina Lazăr este cadru 
didactic al Facultăţii de Ştiinţe Economice 
şi Gestiunea Afacerilor, începand din anul 
1992. Absolventă a Facultăţii de Matematică 

(1991), dna.Dorina Lazăr şi-a 
completat ulterior studiile 
universitare cu o licenţă în 
Ştiinţe Economice (1998), 
din dorinţa de a-şi construi o 
carieră didactică universitară 
solidă, în domeniul 

economic. Recent a primit atestatul de 
abilitare şi calitatea de conducător de 
doctorat în domeniul Cibernetică şi Statistică.
Nominalizarea d-nei Dorina Lazăr este 
motivată de dăruirea cu care îşi desfăşoară 
activitatea didactică, precum şi de rezultatele 
semnificative obţinute pe linie de cercetare în 
domeniul economic. A introdus şi dezvoltat 
cursuri noi, în principal cele de Econometrie 
financiară şi Statistică actuarială, cursuri predate 
la masteratele de Econometrie şi Statistică 
Aplicată, Finanţe Corporative-Asigurări, Bănci 
şi Pieţe de Capital, din facultatea noastră. A 
contribuit la formarea mai multor generaţii 
de absolvenţi în specialitatea Econometrie şi 
Statistică Aplicată.

Activitatea de cercetare se îmbină cu 
activitatea didactică, în cadrul celor două 
domenii largi de interes: econometrie 
aplicată în finanţe şi statistică actuarială. 
Calităţile sale de cercetător sunt dovedite 
prin publicarea articolelor ştiinţifice în reviste 
de specialitate cu vizibilitate internaţională, 
şi prin elaborarea unor cărţi de specialitate 
(cele mai importante fiind Introducere în 
statistică actuarială respectiv Econometrie 
financiară).
Publicaţiile relevante pentru activitatea de 
cercetare includ articole publicate, în calitate 
de autor sau co-autor, în Journal of Risk and 
Insurance: Mathematics and Economics, 
Economic Systems, Journal of Risk Finance, 
Applied Stochastic Models in Business and 
Industry, Acta Oeconomica. Rezultatele 
cercetării ştiinţifice ale d-nei prof.Dorina Lazăr 
au fost premiate de către UEFISCDI, în cadrul 
competiţiei de premiere a publicaţiilor.

Conf.univ.dr. Adrian Zoicaș-Ienciu
Departamentul de Finanțe

09 - 16 iunie 2014

Domnul conf.univ.dr. Adrian Zoicaş-Ienciu 
s-a remarcat prin preocuparea permanentă 
pentru îmbinarea armonioasă a activităţii 
didactice cu cea de cercetare ştiinţifică, pre-
cum şi de colaborare cu mediul econom-
ic-social. Argumente stau: elaborarea în anul 

Cont inUaREa în  Pag ina URMatoaRE
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2013 a unui valoros material 
didactic, publicat sub forma 
unei cărţi într-o editura de 
prestigiu „Presa Universitară 
Clujeană” recunoscută CNC-
SIS, ISBN 978-973-595-587-8, 
„Elemente de management 

financiar”, dar şi întreaga sa activitate didac-
tică foarte bine apreciată de către studenţi, 
aşa cum reiese şi din raportul de evaluare a 
activităţii sale pe semestrul I al anului univer-
sitar 2013-2014 de către studenţii anului 3 Fi-
nanţe şi Bănci şi respectiv studenţii program-
ului masteral Bănci şi Pieţe de Capital, an 2, la 
disciplina: „Metode de analiză bursieră”.

Calităţile sale deja validate de cercetător 
ştiinţific consacrat în domeniul „Finanţe” prin 
lucrările publicate, dintre care remarcăm 
articole din reviste de prestigiu ca “Apllied 
Economics Letters” (ISI), “European Research 
Studies”, “Romanian Journal of Economic 
Forecasting”, “Economie-teoretică şi aplicată”, 
calităţi deosebite confirmate şi prin Premiul 
„Virgil Madgearu” al Academiei Române 
2011. Toate acestea au fost reconfirmate 
prin câştigarea prin competiţie UBB în anul 
2013 a finanţării proiectului de cercetare: 
„Performanţa strategiilor de tranzacţionare 
bazate pe analiza tehnică. Cazul pieţelor 
bursiere din UE”.

Calităţile sale de iniţiator de evenimente 
şi reuniuni de lucru ale colegilor din 
departament şi reprezentanţi ai mediului 
financiar, de mobilizator de energii creative 
atât a colegilor săi, cât mai ales a studenţilor 
au fost relevate şi de organizarea workshop-
ului: “Quantitative Finance – the trade off 
between complexity and practical usefulness” 
din 24-25 mai 2014 şi respectiv participarea 
cu echipe de studenţi ai specializării Finanţe 
şi Bănci la concursuri profesionale organizate 
la nivel naţional, aducând prestigiu 
departamentului şi facultăţii prin rezultatele 
deosebite obţinute.
La toate acestea se adaugă şi parteneriatul 
iniţiat cu SSIF Broker materializat prin 
organizarea în perioada 19-20 martie a 
evenimentului „Academia Broker” la studenţii 

clujeni, precum şi participarea studenţilor 
la stagii de internship-uri în cadrul aceleaşi 
instituţii, fapt ce a făcut deosebit de atractivă 
pentru absolvenţii Finanţe şi Bănci şi nu 
numai a programului masteral „Bănci şi Pieţe 
de Capital”.

Conf.univ.dr. Cristian Litan
Departamentul de Statistică-
Previziuni-Matematică

06 - 13 ianuarie 2014

Nominalizarea domnului Cristian Litan vine 
ca urmare a contribuției remarcabile aduse 
la dezvoltarea școlii economice clujene, atât 
prin demersul didactic, cât și cel științific. 
Profesionalismul și entuziasmul său au 
condus la crearea seminarului intitulat Cluj 
Economics and Business Seminar Series 
(CEBSS), o manifestare a experienței și 
contribuției aduse la cunoașterea științifică 
de către cercetători din domeniul științelor 
economice și business, un demers de 
pionierat în spațiul național, cu valențe și 
contribuții internaționale.

CEBSS reprezintă un forum de dezbatere şi 
diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice. 
Seminarul contribuie în mod semnificativ şi 
distinct la creşterea valorii ştiinţifice adăugate, 
având un impact relevant asupra cunoaşterii, 
educaţiei şi practicii din domeniul economic.
  Rezultatele cercetării științifice desfășurate 
de domnul Cristian Litan au fost premiate de 
către UEFISCDI, în cea mai recentă competiție 
de premiere a publicațiilor, desfășurată până 
în prezent.
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Conferința Științifică anuală a 
Economiștilor Români din Mediul 
academic din Străinătate

ERMaS 2014
În perioada 18-22 august 2014, Facultatea 
de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 
(FSEGA) din cadrul  Universității Babeș-
Bolyai (UBB) a organizat Conferința Științifică 
Anuală a Economiștilor Români din Mediul 
Academic din Străinătate, manifestare aflată 
la prima sa ediție. Evenimentul și-a propus să 
devină o conferință științifică a cercetătorilor 
economiști români, cu o frecvenţă anuală, 
similară cu inițiative implementate în alte ţări 
europene precum Franța, Germania, Grecia, 
sau Ungaria.

Prima ediție a conferinței a inclus printre 
participanți atât economiști români afiliaţi 
unor universităţi străine / instituţii de 
cercetare din afara ţării, precum și colegi 
ai acestora care activează în România. 

Lucrările prezentate în cadrul conferinţei au 
fost selectate de către Comitetul Științific al 
conferinței ce a cuprins 14 cadre didactice în 
disciplina Economie, de naționalitate română, 
asociate unor universități de mare prestigiu. 
Lista completă a membrilor Comitetului 
Științific este prezentată pe pagina web 
http://www.econ.ubbcluj.ro/ermas2014/
scientific_committee.php.

Inițiativa acestui eveniment a aparținut lui 
Sebastian Buhai (Stockholm University), 
Mihai Copaciu (Banca Națională a României), 
Cosmin Iluț (Duke University) și Cristian Litan 
(Universitatea Babeș-Bolyai). Principalele 
obiective ale acestei manifestări științifice, 
definite de către inițiatorii și coordonatorii 
primei ediții, sunt reprezentate de 

Cont inUaREa în  Pag ina URMatoaRE
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încurajarea rezultatelor cercetării axate pe, 
sau relevante indirect pentru, România, 
cu posibile aplicări în construirea şi 
implementarea atât a unor proiecte de 
dezvoltare la nivelul companiilor private, 
precum și a anumitor politici economice 
pe plan intern, respectiv de medierea 
cooperării directe, sub diferite forme, dintre 
universităţile locale și economiștii români 
recunoscuţi internaţional, cu impact pozitiv 
asupra calității capitalului uman dezvoltat în 
universitățile din România.

Reprezentanții din partea UBB-FSEGA 
aflați în Comitetul de Organizare Locală 
au fost Cristian Litan, Dan Lazăr și Răzvan 
Mustață, alături de Lucian Croitoru și Mihai 
Copaciu de la Banca Națională a României, 
respectiv Sebastian Buhai și Iluț Cosmin ca 
reprezentanți ai economiștilor români ce 
își desfășoară activitatea în universități și 
institute de cercetare de prestigiu din afara 
țării.

În cadrul primei ediţii a conferinţei au 
prezentat în calitate de keynote speaker, 
următorii:
•	 Mugur Isărescu, Guvernator, Banca 

Naţională a României

•	 Nicolae Bogdan Gârleanu, Profesor, 
Haas School of Business, University of 
California Berkeley

•	 Mihai Manea, Profesor, Massachusetts 
Institute of Technology

•	 Virgiliu Midrigan, Profesor, New York 
University

•	 Cristian Pop-Elecheș, Profesor, Columbia 
University.

Calitatea prezentărilor keynote, dar și a prezentărilor din cadrul sesiunilor 
științifice ale conferinței a determinat o largă expunere media a evenimentului 
și a facultății noastre (respectiv a universității noastre) ca instituție 
organizatoare. Detalii despre expunerea media a conferinței se pot găsi pe 
pagina web http://www.econ.ubbcluj.ro/ermas2014/media.php.

Credem că prin susținerea și organizarea acestui eveniment facultatea 
noastră a contribuit cu un mic pas la îndeplinirea dezideratului exprimat de 
către cuvintele invitatului keynote speaker Nicolae Gârleanu (University of 
California at Berkeley): “Ce-i trebuie unei țări? Capital uman. Trebuie să poți 
ține acasă tineri educați, capabili să schimbe lucrurile.” (preluare din interviul 
acordat în revista Sinteza, nr. 8, septembrie 2008).
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10th international 
Conference of aSECU

A zecea ediție a Conferinței Internaționale a 
Association of Economic Universities of South 
and Eastern Europe and the Black Sea Region 
(ASECU) cu tema Towards Post-Crisis Prosperity: 
Alternative Economic Policies and Institutional 
Reforms in South and Eastern Europe a avut 
loc în România la Cluj Napoca, organizată de 
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea 
Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai, în 
perioada 16-17 mai 2014.

ASECU are ca obiectiv principal promovarea 
intereselor facultăților de economie finanțate 
din fonduri publice.

Conferința a avut drept scop analiza 
modalităților de stimulare a prosperității 
post criză, oferind un cadrul de dezbateri 
larg, pe teme de actualitate în contextul 
social și economic actual. Prin acestea 
se regăsesc: evaluarea particularităților 
mediului de afaceri post criză în Europa 
de Sud-Est, analiza modelelor alternative 
de creștere economică și dezvoltare în țări 
emergente, identificarea de noi mecanisme 
support pentru companiile mici și mijlocii, 
analiza alternativelor de politică economică, 
evaluarea reformelor instituționale în sud 
estul Europei, determinarea principalelor 
provocări ale sectorului financiar, evaluarea 
stadiului raportărilor financiare, atât sub 

aspect conceptual, cât și practic, căutarea de 
noi oportunități de afaceri în scopul asigurării 
unei dezvoltări durabile.    

În cadrul evenimentului s-au reunit 38 de 
specialiști și cercetători din Albania, Bulgaria, 
Federația Rusă, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, 
Muntenegru, Polonia, România, Serbia, 
Statele Unite ale Americii, Turcia și Ungaria. 

Organizatorii acestei manifestări științifice 
au fost Facultatea de Științe Economice 
și Gestiunea Afacerilor, prin prof.univ.dr. 
Dumitru Matiş și conf.univ.dr. Alexandra 
Muțiu, respectiv ASECU, prin președintele 
organizației, prof. Yannis Tsekouras, de la 
Universitatea din Macedonia, Thessaloniki, 
Grecia. 

Următoarea ediție a conferinței va fi găzduită 
de către Cracow University of Economics, 
Cracovia, Polonia, în perioada 10-11 
Septembrie 2015. 

Alexandra Muțiu
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EUFin 2014
10th Workshop of European Financial Reporting Research group

University of Regensburg, Germania a găzduit 
în perioada 25-26 septembrie 2014 cea de-a 
10-a ediție a manifestării științifice EUFIN 
2014, realizând astfel o reîntoarcere la locația 
în care a luat naștere ideea workshopului. 

Așa cum a intrat în tradiția EUFIN, acest 
workshop oferă oportunitatea și locația 
necesară pentru reuniunea mediului 
academic cu cel al practicienilor din domeniul 
economic, la nivel european. Evenimentul se 
adresează tuturor celor care sunt interesați 
de dezvoltarea și proiectele de cercetare 
recente referitoare la raportarea financiară 
în Europa, la reglementările contabile și 
procesul armonizării, respectiv, procesul 
schimbărilor generate de dezvoltările care 
au loc la nivel internațional. Mai mult de atât, 
EUFIN a încercat în permanență să aducă în 
același spațiu al dezbaterii științifice, tineri 
cercetători și cercetători cu experiență, 
pentru a contribui astfel la analiza cercetărilor 
realizate și obținerea unui feedback elocvent, 
facilitând cu precădere creșterea calitativă 
a studiilor publicate, dar și a pregătirii noii 
generații de cercetători. 

De-a lungul timpului, o parte semnificativă 
dintre lucrările prezentate în cadrul 
workshopului au ajuns să fie publicate 
în jurnale de referință pentru domeniul 
contabilității, în condițiile în care principala 
revistă asociată evenimentului este 
Accounting in Europe, editată de European 
Accounting Association (EAA). 

Această ediție a EUFIN Workshop a fost 
una cu totul specială, atât prin prisma 
aniversării unui deceniu de existență, cât și 
prin faptul că pentru prima dată în istoria 
sa, au fost acceptate pentru a fi reprezentate 
în comitetul științific, două țări din Estul 
Europei: România și Serbia. Inițiativa a 
aparținut profesorului Axel Haller de la 
University of Regensburg, în calitatea sa de 
organizator al evenimentului, susținând 
astfel inițiativele EAA de creștere a gradului 
de reprezentativitate a țărilor europene 
în cadrul evenimentelor organizate sub 
egida sa, dar și a calității cercetării științifice 
desfășurate în această parte a Europei. 

Următoarea ediție a evenimentului va avea 
loc la Paris, în perioada 3-4 septembrie 2015, 
având drept instituție organizatoare ESSEC 
Business School.    

Mai multe detalii privind EUFIN 2014 pot 
fi aflate consultând site-ul evenimentului: 
http://www-wiwi .uni-regensburg.de/
EUFIN_2014/Home/index.html.en 

Răzvan V. Mustață



#1 / 2014
Pa

g
in

a

11

CEBSS: Cluj Economics 
and Business Seminar 
Series 2014

Spring Session 2014
Cluj Economics and Business Seminar Series (CEBSS) reprezintă un forum de dezbatere și 
diseminare a rezultatelor cercetării științifice. Seminarul contribuie în mod semnificativ și 
distinct la creșterea valorii științifice adăugate, având un impact relevant asupra cunoașterii, 
educației și practicii în domeniul economic. 

MARCH 13th, 2014

Karl FARMER
University of Graz, Department of Economics

Title: Financial Integration, intra-EMU and 
Global External Imbalances in a Three-
Country OLG Model

Abstract: EMU’s current account imbalances 
during the pre-crisis period up to 2008 
are traditionally explained by (i) financial 
integration and convergence expectations 
and (ii) by “over-optimism” and excessive 
real appreciation in the periphery. While not 
questioning these traditional explanations, 
Chen et al. (2013) present new stylized facts 
regarding the trade linkages between euro 
zone’s periphery (and core) and the rest of 
the world, in particular China, the CEECs and 
oil exporters. Acknowledging these empirical 
facts this paper uses a Diamond (1965)-Buiter 
(1981) three-country (EMU, Asia, US), 
two-region (EMU core, EMU periphery) 
OLG model to show which differences in 
economic fundamentals between northern 
and southern EMU countries and between 
the latter and the rest of the world were 
transformed into the observed external 
imbalances (current and financial account) 
when financial integration after the inception 
of the common currency occurred.

MARCH 27th, 2014

Gabriela BRENDEA
Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca, 
Faculty of Economics and Business 
Administration

Title: Financing behavior of the Romanian 
listed firms in adjusting to target capital 
structure

Abstract: This paper investigates the 
adjustment financing behavior to target 
capital structure for Romanian firms listed 
on the Bucharest Stock Exchange during 
the period 2004-2011. Using a dynamic 
panel data model and Arrelano & Bond’s 
Generalized Method of Moments (GMM), we 
determined the size of the adjustment speed 
to target capital structure of the Romanian 
listed firms. The results indicated that the size 
of the adjustment speed is quite high for the 
Romanian firms, suggesting that deviation 
from target capital structure is costly for 
these firms. In addition, we tested the 
hypotheses of the agency theory of capital 
structure and we founded that this theory 
partially explains the financing behavior of 
the Romanian listed firms.

Cont inUaREa în  Pag ina URMatoaRE

Cristian Litan
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APRIL 10th, 2014

Marcel POP
Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca, 
Faculty of Economics and Business 
Administration

Title: Marketing Challenges in the 21st 
Century

Abstract: In the last decades, the marketing 
concept shifted the company’s attention 
from the company to customers, to their 
individual environment and to their 
continuously changing needs. Now, a 
company’s aim is to develop felicitous 
segment-predicated offerings and 
marketing commixes. Companies have to 
refine their capabilities in implementing the 
STP concept (segmentation, targeting and 
positioning). Distributing high customer 
contentment in each picked segment 
would engender loyal customers whose 
reiteration purchasing would lead to an 
upward spiral of high benefits. Concepts like 
“holistic marketing”, “permission marketing”, 
“precision marketing”, “experience 
positioning”, “emotional positioning”, 
“marketing recommender system” and 
others represent a renew and development 
of the basic marketing concept, under 
the digital influence, the sophistication of 
customers’ needs, and, not at least, under 
the significant increase of competition, 
globalization, overcapacity as features of 
most of the markets. It is a more open and 
flexible concept and it derives from the 
electronic connectivity and interactivity 
between the company, its customers and its 

partners. It integrates the value exploration, 
value engenderment and value distribution 
activities, with the purport of building 
long-term, mutually satiating relationships 
between all the stakeholders. The paper 
aims to build a pertinent diagnosis of current 
successful marketing strategies and tactics 
for renewing the markets, the trust and, 
finally, the business.

APRIL 30th, 2014

Alexandru MINEA
University of Auvergne, Clermont-Ferrand, 
France, CERDI Department

Title: Deforestation and Seigniorage in 
Developing Countries: A Tradeoff?

Abstract: Most of countries covered by natural 
forests are developing countries, with limited 
ability to levy taxes and restrained access to 
international credit markets; consequently, 
they are amenable to draw heavily on two 
sources of government financing, namely 
seigniorage and deforestation revenues. 
First, we develop a theoretical model 
emphasizing a substitution effect between 
seigniorage and deforestation revenues. 
Second, a panel-data econometric analysis 
over the 1990-2010 period confirms our 
findings. Consequently, a tighter monetary 
policy hastens deforestation. Third, we 
extend the theoretical model and show 
that international transfers dedicated to 
forest protection can upturn the positive 
link between tighter monetary policies 
and deforestation, and then discuss the 
relevance of this finding with respect to 
recent institutional arrangements.

MAY 8th, 2014

Amine LAHIANI
Orléans University, France
LEO, UFR Droit, Économie, Gestion

Title: Asymmetric and nonlinear pass-
through of energy prices to CO2 emission 
allowance prices

Cont inUaREa în  Pag ina URMatoaRE

priMA rEuniunE CEbSS / Foto: MihAi-VLAd Guță 2013
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Abstract: We use the recently developed 
nonlinear autoregressive distributed lags 
(NARDL) model to examine the pass-through 
of changes in crude oil prices, natural gas 
prices, coal prices and electricity prices to 
the CO2 emission allowance prices. This 
approach allows one to simultaneously 
test the short- and long-run nonlinearities 
through the positive and negative partial 
sum decompositions of the predetermined 
explanatory variables. It also offers the 
possibility to quantify the respective 
responses of the CO2 emission prices to 
positive and negative shocks to the prices 
of their determinants from the asymmetric 
dynamic multipliers. We find that: (i) the 
crude oil prices have a long-run negative 
and asymmetric effect on the CO2 allowance 
prices; (ii) the falls in the coal prices have a 
stronger impact on the carbon prices in 
the short-run than the increases; (iii) the 
natural gas prices and electricity prices have 
a symmetric effect on the carbon prices, but 
this effect is negative for the former and 
positive for the latter. Policy implications are 
provided.

MAY 22nd, 2014

Mihai COPACIU
National Bank of Romania

Title: Health Status and the Saving Behavior 
of Pensioners. Evidence from Romania

Abstract: This paper presents evidence on 
the impact of health related variables on the 
saving rate of Romanian retired households. 
With universal public health insurance 
coverage, a pay-as-you-go pension system 
and more than 98 per cent of the households 
owning the house they live in, retired 
households continue to save, with saving 
rates increasing faster with the number of 
healthy members relative to those with a 
different health status. After controlling for 
healthcare costs, the positive effect of the 
health status variables on savings reflects 
the influence of the precautionary motive 
alone, as households with at least one ill 
member during the interview month also 
save more. Furthermore, once health related 

variables are controlled for, life expectancy 
becomes less important in driving savings at 
old age. Naturally, current healthcare costs 
like hospital stays and medicines negatively 
affect the saving rate.

MAY 29th, 2014

Ioan PETRI
Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca, 
Faculty of Economics and Business 
Administration

Title: Exploring Models and Mechanisms for 
Exchanging Resources in a Federated Cloud

Abstract: One of the key benefits of Cloud 
systems is their ability to provide elastic, 
on-demand (seemingly infinite) computing 
capability and performance for supporting 
service delivery. With the resource availability 
in single data centers proving to be limited, 
the option of obtaining extra-resources 
from a collection of Cloud providers has 
appeared as an efficacious solution. The 
ability to utilize resources from multiple 
Cloud providers is also often mentioned as 
a means to:(i) prevent vendor lock in, (ii) to 
enable in house capacity to be combined 
with an external Cloud provider; (iii) combine 
specialist capability from multiple Cloud 
vendors (especially when one vendor does 
not offer such capability or where such 
capability may come at a higher price). Such 
federation of Cloud systems can therefore 
overcome a limit in capacity and enable 
providers to dynamically increase the 
availability of resources to serve requests. We 
describe and evaluate the establishment of 
such a federation using a CometCloud based 
implementation, and consider a number of 
federation policies with associated scenarios 
and determine the impact of such policies on 
the overall status of our system. CometCloud 
provides an overlay that enables multiple 
types of Cloud systems (both public and 
private) to be federated through the use of 
specialist gateways. We describe how two 
physical sites, in the UK and the US, can 
be federated in a seamless way using this 
system.
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CEBSS
Fall Session 2014
Sesiunea de toamna CEBSS 2014 a fost la fel de interesantă precum sesiunile de până acum, 
cu prezentări ale unor cercetători ce provin de la departamente internaționale de economie și 
business de prestigiu precum London Business School, University of Lyon și Stockholm University. 
De asemenea, o parte importantă a sesiunii de toamnă a fost dedicată unor prezentări din 
domeniul științelor sociale “surori” ale științelor economice, precum științele politice, psihologia și 
sociologia. Programul integral al sesiunii de toamnă CEBSS 2014 poate fi regăsit pe ultima pagină 
a acestui Newsletter.

OCTOBER 24th, 2014

Florin VASVARI
London Business School

Title: Corporate Loan Securitization and the 
Standardization of Financial Covenants

Abstract: We apply textual analysis on a large 
sample of financial covenant definitions to 
measure covenant standardization and find 
that securitized corporate loans include more 
standardized covenants. We document that 
financial covenant standardization increases 
the liquidity of securitized loans in the primary 
and secondary loan market. Consistent with 
a decrease in illiquidity premiums, covenant 
standardization decreases the cost of 
securitized loans without being associated 
with a lower likelihood of default. We also find 
that covenant standardization is associated 
with less disagreement between credit 
rating agencies, potentially contributing 
to the higher liquidity of securitized loans. 
Our findings suggest that financial covenant 
standardization is positively related to 
corporate loan securitization and has a 
significant impact on loan liquidity.

OCTOBER 30th, 2014

Sebastian BUHAI
Stockholm University, Department of 
Economics 

Title: A Social Network Analysis of 
Occupational Segregation

Abstract: We develop a social network 
model of occupational segregation between 
different social groups, generated by the 
existence of positive inbreeding bias among 
individuals from the same group. If network 
referrals are important for job search, then 
expected homophily in the contact network 
structure induces different career choices for 
individuals from different social groups. This 
further translates into stable occupational 
segregation equilibria in the labor market. 
We derive conditions for wage and 
unemployment inequality in the segregation 
equilibria and characterize first and second 
best social welfare optima. Surprisingly, we 
find that utilitarian socially optimal policies 
involve segregation.

Cont inUaREa în  Pag ina URMatoaRE
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NOVEMBER 6th, 2014

Gilles FEDAK 
University of Lyon 

Title: Big Data, Beyond the Data Center

Abstract: Increasingly the next scientific 
discoveries and the next industrial innovative 
breakthroughs will depend on the capacity 
to extract knowledge and sense from 
gigantic amount of information. Examples 
vary from processing data provided by 
scientific instruments such as the CERN’s 
LHC; collecting data from large-scale sensor 
networks; grabbing, indexing and nearly 
instantaneously mining and searching the 
Web; building and traversing the billion-
edges social network graphs; anticipating 
market and customer trends through 
multiple channels of information. Collecting 
information from various sources, recognizing 
patterns and distilling insights constitutes 
what is called the Big Data challenge. However, 
as the volume of data grows exponentially, the 
management of these data becomes more 
complex in proportion. A key challenge is to 

handle the complexity of data management 
and processing on Hybrid distributed 
infrastructures, i.e assemblage of Cloud, Grid 
or Desktop Grids. In this talk, I will overview 
our works in this research area; starting with 
BitDew, a middleware for large scale data 
management on Clouds and Desktop Grids. 
Then I will present our approach to enable 
MapReduce on Desktop Grids. Finally, I will 
present our latest results around Active Data, 
a programming model for managing data 
life cycle on heterogeneous systems and 
infrastructures.”

NOVEMBER 20th, 2014

Uwe GÖTZE 
Technical University in Chemnitz/Faculty of 
Economics.

Title: Material Flow Cost Accounting – 
Methodology, Use Cases, and Perspectives

Abstract: In the context of designing 
competitive production processes, 
companies face the challenge of integrating 
the growing ecological demands of 
customers and other stakeholders as well 
as resource scarcity on one hand and the 
dominant need for economic success on the 
other hand. An approach to meet ecological 
and economical goals is the improvement 
of the material and energy productivity. 
This is strongly supported by the method 
of material flow cost accounting (MFCA) 
whose general principles were recently 
published as ISO standard 14051. It aims 
at the identification of processes’ material 
related inefficiencies and the (monetary) 
quantification of their effects on the overall 
process chain. The presentation firstly 
introduces the basic methodology of MFCA 
and illustrates it by a use case. Afterwards, 
selected refinements and extensions of the 
methodology (concerning the inclusion 
of energy and revenues, the integration 
with traditional cost accounting, and a life-
cycle-wide modeling) are proposed and 
(partly) illustrated by a use case. Concluding, 
perspectives of MFCA’s development are 
outlined.

NOVEMBER 27th, 2014

Gabriel BĂDESCU
Babeș-Bolyai University Faculty of Political, 
Administrative and Communication Sciences

Title: Social Dilemmas and Interpersonal 
Trust

Abstract: Interpersonal trust has been shown 
to have a positive effect on cooperation, which 
in turn is a significant ingredient of economic 
development and quality of democracy. Over 

CEbSS 2014 - SESiunEA dE toAMnă / Foto: MihAi-VLAd Guță
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the past few years there have been a growing 
number of studies debating if cultural diversity 
and economic inequality have beneficial 
effects on social trust, or, on the contrary, 
detrimental ones. Some of these studies aimed 
to distinguish between effects of micro, mezzo 
and macro level attributes of the context on 
trust. However, one important topic that has 
received little empirical assessment is if the 
effects of a diverse context last longer than 
the exposure, a question that is particularly 
relevant in the case of migration, both internal 
and international. I investigated several causal 
assertions regarding the development of 
trust, using cross-national survey data, as well 
as data collected from Romanian high school 
and university students within a multilevel 
and longitudinal research design. My findings 
support the existence of a negative effect of 
the ethnic diversity at the micro-level context, 
but at the same time finds that to a large 
extent the effect is likely to be only temporary. 
They also show that income inequality has a 
negative and lasting effect on trust.

DECEMBER 6th, 2014

Daniel DAVID
Babeș-Bolyai University, Department of 
Clinical Psychology and Psychotherapy

Title: Social Dilemmas and Interpersonal Trust

Abstract: The presentation will start with 
an overview of the main interdisciplinary 
research paradigms engaging psychology 
and economics. Then we will move our focus 
specifically on behavioral and cognitive 

neuroeconomics, discussing the main 
research paradigms (and their key findings) 
in the field and our own ongoing research 
on this topic (at the SkyRa Platform of the 
International Institute for the Advanced 
Studies of Psychotherapy and Applied Mental 
Health/Department of Clinical Psychology and 
Psychotherapy/BBU). Limitation and future 
developments in behavioral and cognitive 
neuroeconomics will be discussed.

DECEMBER 11th, 2014

Remus ANGHEL
Romanian Institute for Research on National 
Minorities & Babeș-Bolyai University

Title: Remittances: Opportunities, Limits and 
their Relevance for Romania

Abstract: In the past twenty years the ever-
growing levels of migrants’ remittances made 
state agencies, international organizations, 
scholars and practitioners to increasingly 
consider remittances as one of the main 
engines to promote globalization and growth 
in the developing world. By transferring 
home large amounts of money, information, 
ideas and practices, migrants and migrant 
organizations are often seen as able to produce 
significant changes in countries and localities 
of origin. The paper reviews the literature on 
migrants’ remittances, i.e. the transfers made 
by migrants towards countries and localities 
of origin. Focusing on cases from the former 
socialist countries and around the world, the 
paper discusses the main debates surrounding 
the effects and uses of migrant remittances. 
Secondly, the paper addresses the notion of 
social remittances, namely the transfers of 
ideas, practices and norms between societies 
of origin and destination. It asks what ideas 
and practices migrants transfer home, what 
types of social norms it generates, and to what 
extent migration produces transformations in 
countries of origin. Thirdly, throughout the 
paper I address the main findings on migration 
and remittances in Romania and assess the 
main social and economic implications

CEbSS 2014 - SESiunEA dE toAMnă / Foto: MihAi-VLAd Guță



Memoria Œconomica 
napocensis

În 2013 a apărut lucrarea „Pagini din isto-
ria învăţământului superior economic din  
România 1843-2013”. Facultatea noastră este 
reprezentată prin texte si imagini în paginile 
volumului. Prof.univ. dr Ioan Lumperdean și 
asist.univ.dr. Marius Mihuţ au făcut parte din 
colectivul de autori. Cartea a fost lansata la 
ultima Adunare Generala a AFER. 

În 23 iulie 2014, s-au împlinit 90 de ani 
de la nașterea celui care a fost profesorul 
VLADIMIR DICULESCU, iar în 21 decembrie 
a.c. s-au împlinit 15 de la dispariţia sa. A fost 
un distins, reputat și respectat slujitor al școlii 
economice clujene. Am redactat în lucrarea 
despre istoria învăţământului superior 
economic din România, o scurtă bibliografie 
și am propus ca poza sa să fie inclusă în 
Galeria profesorilor din Universitatea „Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca.

În urma inițiativei din data de 23 iulie și a 
exprimării intenţiei de-a cuprinde între pa-
ginile unui volum despre omul, profesorul si 
„conul Diculescu”, volum prin care să inaugu-
răm colecţia „Personalităţi ale învăţământului 
economic clujean”, am primit mai multe texte 
din partea celor care l-au cunoscut. Iată câte-
va fragmente:

CONF. UNIV. DR. EUGENIA CÂMPEANU SONEA: 
„Nouă, celor care i-am fost studenţi și apoi 
colegi, ne face o mare plăcere sa ne amintim 
de „Conu’ Diculescu”. Era un adevărat „boier” 
(așa ca pe vremea bunicilor noștri!): un inte-
lectual cu o cultura deosebită, un om de spi-

rit, cu un umor savuros, care știa să preţuiască 
viaţa și să ia ceea ce este mai frumos din ea.
Am și azi în minte (ca o fotografie) imaginea 
profesorului, cu zâmbetul plin de bunătate și 
de înţelepciune”.

CONF. UNIV. DR. MIRCEA MANIU  
(Facultatea de Studii Europene):
„Conu Diculescu”, această minunată pată nu 
numai de culoare, dar și de adevărată sub-
stanţă academica. Memoria lui mă înveseleș-
te... Felicitări pentru iniţiativă, așa se constru-
iește cultura profesionala a locului, indiferent 
care e locul acela”. 

PROF.UNIV.DR. DUMITRU OPREAN: 
Am fost unul din studenţii Dânsului. Era o 
plăcere sa-l asculţi povestind despre bresle 
si istoria neamului. Era un bonom remarcabil. 
Urma ca examenul de istoria economiei sa-l 
avem cu prof. Hanga, dar cum dânsul era la 
o reuniune internaţională, ne-am bucurat de 
examenul cu domnul Diculescu. A fost recon-
fortant pentru toţi colegii fiind un examen ca 
o poveste.

MEMoRia oEConoMiCa 
naPoCEnSiS

 În 2013 a apărut lucrarea „Pagini din istoria 
învăţământului superior economic  din 
România 1843-2013”. Facultatea noastră este 
reprezentata prin texte si imagini în paginile 
volumului. Prof.univ. dr Ioan Lumperdean şi 
asist.univ.dr. Marius Mihuţ au făcut parte din 
colectivul de autori. Cartea a fost lansata la 
ultima adunare generala a AFER. 
În 23 iulie 2014, s-au împlinit 90 de ani 
de la naşterea celui care a fost profesorul 
VLADIMIR DICULESCU, iar în 21 decembrie 
a.c. se vor împlinii 15 de la dispariţia sa. A fost 
un distins, reputat  şi respectat slujitor al şcolii 
economice clujene. Am redactat în lucrarea 
despre istoria învăţământului superior 
economic  din România, o scurtă bibliografie 
şi am propus ca poza sa să fie inclusă în 
Galeria profesorilor din Universitatea „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca.
În urma mailului din data de 23 iulie şi a 
exprimării intenţiei de-a cuprinde între 
paginile unui volum despre omul, profesorul 
si  „conul Diculescu”, volum prin care 
să  inaugurăm  colecţia „Personalităţi ale 
învăţământului economic clujean”, am primit 
mai multe texte din partea celor care l-au 
cunoscut. Iată câteva fragmente:

CONF. UNIV. DR. EUGENIA CÂMPEANU  
SONEA: 
„Noua, celor care i-am fost studenţi si apoi 
colegi, ne face o mare plăcere sa ne amintim 
de „Conu’ Diculescu”.
Era un adevărat „boier” (aşa ca pe vremea 
bunicilor noştri!): un intelectual cu o cultura 
deosebită, un om de spirit, cu un umor 
savuros, care ştia să preţuiască viaţa şi să ia 
ceea ce este mai frumos din ea.
Am şi azi în minte (ca o fotografie) imaginea 
profesorului, cu zâmbetul plin de bunătate şi 
de înţelepciune”.

CONF. UNIV. DR. MIRCEA MANIU 
(Facultatea de Studii Europene):
„Conu Diculescu”,  această minunată pată 
nu numai de culoare dar si de adevărată 
substanţă academica. Memoria lui mă 
înveseleşte... Felicitări pentru iniţiativă, aşa 
se construieşte cultura profesionala a locului, 
indiferent care e locul acela”. 

PROF.UNIV.DR. DUMITRU OPREAN: 
Am fost unul din studenţii Dânsului. Era o 
plăcere sa-l asculţi povestind despre bresle 
si istoria neamului. Era un bonom remarcabil. 
Urma ca examenul de istoria economiei sa-l 
avem cu prof. Hanga, dar cum dânsul era la 
o reuniune internaţionala, ne-am bucurat 
de examenul cu domnul Diculescu. A fost 
reconfortant pentru toţi colegii fiind un 
examen ca o poveste.

#1 / 2014

Pa
g

in
a

9

Ioan Lumperdean

#1 / 2014
Pa

g
in

a

17



#1 / 2014
Pa

g
in

a

18

Manifestări știinţifice, 
academice și parteneriate 
cu mediul de afaceri, în anul 
universitar 2013-2014

În anul academic 2013-2014 în Facultatea 
de Știinţe Economice și Gestiunea Afacerilor 
din Universitatea „Babeș-Bolyai” s-au orga-
nizat peste 150 de manifestări academice, 
știinţifice, dezbateri, workshop-uri, confe-
rinţe, seminarii și școlii știinţifice (de toam-
nă, de vară), concursuri, lansări de carte, 
expoziţii, acţiuni caritabile, parteneriate cu 
mediul de afaceri, public și privat. Unele din 
acestea au fost circumscrise unor programe 
precum: Săptămâna Bobocului Economist, 
Săptămâna Absolventului Economist, 
Săptămâna Studentului Economist, Ziua 
Studentului Economist, Ștafeta Generaţii-
lor, Mentoratul Profesional etc.

Cele mai relevante activităţi au fost: 

Conferinţa susţinuta de Herr Jerger, Direc-
tor al Institutului de Cercetări pentru Eu-
ropa de Sud-Est. Acțiunea a fost organizata 
de Departamentul de Știinte Economice și 
Gestiunea Afacerilor în limba germană și  

Departamentul de Economie politică (6 no-
iembrie 2013);

Întâlnirea cu reprezentanții Comisiei pen-
tru buget, finanţe și bănci a Parlamentului 
Romaniei (6 noiembrie 2013);

Dezbaterea „Antreprenori pe scenă. Pen-
tru studenți”. Invitat psihoterapeutul Mugur 
Ciumangeanu, moderator Tiberiu Moisa. 
Acţiune organizată în parteneriat cu Banca 
Transilvania și Clubul Investitorului Roman 
(7 noiembrie 2013);

Forumul de afaceri româno-maghiar, edi-
tia a doua. Acţiune organizată de Primăria și 
Consiliu Local al municipiului Cluj-Napoca, 
Consiliul Județean Cluj, Camera de Comert 
și Industrie Karaptica, Consulatul Ungariei la 
Cluj-Napoca (15 noiembrie 2013);

Workshop-ul „Proprietatea intelectuală 
– un principiu fundamental al cercetării, 
inovatiei și creației” (19 noiembrie 2013);

Conferința internațională în domeniul 
finanțelor intitulată Financial World: 
Present and Outlooks, a fost organizată în 
perioada 22-23 noiembrie 2013 de către 
Departamentul de Finanțe din cadrul 
facultății noastre (22 noiembrie 2013);

Conferința „Lumea este altfel? Despre vi-
olența mâinii invizibile”, prof.univ. dr. Dinu 
Marin, de la ASE București și membru în 
Consiliul de Administrație al BNR (27 noiem-
brie 2013);

Cont inUaREa în  Pag ina URMatoaRE

Reuniunea de lucru a Parlamentului României la FSEGA, octombrie 2013

Ioan Lumperdean
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Dezbaterea: Spiritul antreprenorial în 
rândul absolvenţilor clujeni cu participa-
rea unor oameni de afaceri și reprezentanții 
unor prestigioase firme care operează pe 
piața Clujului, precum și a unor instituții și 
ONG-uri clujene (12 martie 2014);

Întâlnire cu speakeri de top  din cadrul SSIF 
Broker și ai Bursei de Valori București, invi-
tat special Ludwik Sobolewski, directorul 
general al Bursei de Valori București (19-20 
martie 2014);

Dezbaterea „Antreprenori pe scenă. Pen-
tru studenţi”. Invitat cunoscutul realizator 
TV Moise Guran (5 aprilie 2014);

Simpozionul de istorie și civilizatie bancara 
transilvana „Ion I. Lapedatu” ( 9 aprilie 2014);

Modul educațional. FSEGA desfasoară în 
parteneriat cu Evalueserve primul modul 
educațional denumit Analiză de date în SAS, 
dedicat studenților masteranzii din anul 
II, specializările Econometrie și statistică 
aplicată & Bănci și piețe de capital (25 aprilie 
2014).

Forumul Educațional MAGISTER în orga-
nizarea Ministerului Educatiei Nationale și 
Editurii Niculescu (7 mai 2014);

A zecea ediție a Conferinței Internaționale 
a Association of Economic Universities of 
South and Eastern Europe and the Black Sea 
Region (ASECU) cu tema Towards Post-Crisis 
Prosperity: Alternative Economic Policies 
and Institutional Reforms in South and 
Eastern Europe a avut loc în România la 

Cluj Napoca, organizată de Facultatea de 
Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, 
Universitatea Babeș-Bolyai (16-17 mai 2014)

Conferinta James A. Robinson, profesor dr. 
în cadrul Universităţii Harvard (SUA) și autor 
al bestseller-ului “Why Nations Fail (7 mai 
2014);

Conferința internațională în domeniul 
managementului intitulată Managerial 
Challenges of the Contemporary Society, a 
fost organizată în perioada 6-7 iunie 2014 
de către Departamentul de Management 
din cadrul facultății noastre. Lucrările 
conferinței au fost publicate într-un volum 
dedicat evenimentului. 

Conferința cu tema „Economii versus In-
vestiții”. Speaker Iosif Ziman, Managing 
Partner & CTO la BFAM Hedge Fund Hong 
Kong  (11 iulie 2014);

Conferinţa Știinţifica Anuala a Economiști-
lor Români din Mediul Academic din Străi-
nătate (ERMAS 2014) (18-23 august 2014);

Expunerea: academicianului, prof.univ.dr. 
Mugur Isarescu, guvernatorul BNR: Româ-
nia, adoptarea euro și uniunea bancară 
(18 august 2014);

Training pentru studenţi: Academia RATIO 
(31 august – 7 septembrie 2014);

Școală de toamnă: Bussines Smart School 
(15-20 septembrie 2014).

Workshop intitulat Mediul de afaceri german 
din România. Întâlnirea angajatorilor, 
cadrelor didactice, absolvenţilor. Întâlnirea 
angajatorilor, cadrelor didactice, 
absolvenţilor și studenţilor la linia germană 
a Facultăţii de Știinţe Economice și 
Gestiunea Afacerilor a fost promovată în 
cadrul proiectului DAAD (DSG) MOE / GUS. 
Organizatori principali și invitați au fost 
Prof.univ.dr. Mihaela Drăgan, FSEGA și Prof. 
dr. Prof. h.c. Heidemarie Seel, HfWU (31 
octombrie 2014)

Conferința “So You Want to Go to the 
USA? Ask a Consular Officer!”. Ambasada 
SUA și Universitatea Babeș-Bolyai au 
organizat o conferință dedicată studenților, 
susținută de domnul Soribel Feliz, 

Antreprenori pe scenă, aprilie 2014

Cont inUaREa în  Pag ina URMatoaRE
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Consul al Ambasadei SUA la București. 
Discuțiile au vizat următoarele aspecte: 
Non-Immigrant Visas, Renewing an Existing 
Visa, Summer Work and Travel Program, The 
Interview Process, Immigrant Visas, Diversity 
Visa Lottery (14 noiembrie 2014)

Prezentarea programelor de cercetare și a 
burselor acordate de Fundația Alexander von 
Humboldt. Reuniunea s-a adresat tuturor 
cadrelor didactice și de cercetare, precum 
și doctoranzilor în ultimul an de studiu, 
respectiv postdoctoranzilor, fiind gîzduită 
de către Facultatea de Științe Economice și 
Gestiunea Afacerilor (14 noiembrie 2014)

Seminar ACCA-PWC-FSEGA. În cadrul seriei 
de seminarii profesionale organizate de 
către Departamentul de Contabilitate si 
Audit, a avut loc o nouă dezbatere intitulată 
A construi sau a nu construi o afacere ca 
PFA. Seminarul s-a adresat profesioniștilor 
din domeniul financiar contabil, audit și 
de business și, de asemenea, viitorilor 
profesioniști economiști (14 noiembrie 
2014)

Conferința internațională în domeniul 
marketingului intitulată Marketing - from 
information to decision, aflată la cea de-a 
6-a ediție, a fost organizată în perioada 8-9 
noiembrie 2014, de către Departamentul 
de Marketing din cadrul facultății noastre. 
Lucrările conferinței au fost publicate într-
un volum dedicat evenimentului. 

Conferința națională intitulată 
Comunicare, Cultură, Identitate a fost 
organizată în perioada 21-22 noiembrie 
2014, fiind dedicată aniversării a 20 de ani 
de la înființarea Departamentului de Limbi 
Moderne și Comunicare în Afaceri. 

Forumul de afaceri româno-maghiar, ediția 
a treia. Evenimentul a avut drept principale 
probleme de discuții și dezbateri dezvoltarea 
relațiilor bilaterale economice, posibilități 
de finanțare în perioada 2014-2020, 
respectiv cooperari transfrontaliere. Printre 
organizatorii evenimentului se numără 
Primăria și Consiliul Local al Municipiului 
Cluj Napoca, Consulatul Ungariei la Cluj și 
Universitatea Babeș-Bolyai (24 noiembrie 
2014)  

Concert simfonic extraordinar susținut 
de Orchestra Simfonică a Filarmonicii 
de Stat Transilvania. Concertul a fost 
dedicat cadrelor didactice, studenților și 
angajaților din mediul universitar clujean, 
fiind organizat sub patronajul Rectorului 
Universității Babeș-Bolyai, Acad.Prof.
univ.dr. Ioan Aurel Pop și al Președintelui 
Senatului UBB, Pr.Prof.univ.dr. Ioan Chirilă 
(14 decembrie 2014)

ERMAS - Conferința Științifică Anuală a Economiștilor Români din Mediul Academic din Străinătate - august 2014
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Concursul de cunoștințe 
Œconomicus napocensis 2015

Concursul de cunoștințe Œconomicus Napocensis este organizat anual, în perioada martie – 
mai, de către Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Competiția își propune să valorifice, în spiritul performanței 
și competitivității, cunoștințele elevilor de liceu care doresc să urmeze studii universitare 
economice. De asemenea, rezultatele concursului sunt luate în calcul pentru procesul de 
admitere la programele de studii nivel licență, oferite de facultatea noastră. 

Obiectivul general al concursului de cunoștințe Œconomicus Napocensis este de a stimula 
creativitatea și performanța elevilor din învățământul preuniversitar, în vederea dezvoltării 
cunoștințelor și competențelor specifice unui viitor economist.

Etapele concursului
Înscrierea candidaților la concurs se face prin completarea unui formular disponibil pe 
pagina web a concursului (www.econ.ubbcluj.ro/Œconomicus).
Desfășurarea concursului constă în evaluarea cunoștințelor, organizată la Facultatea de Științe 
Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Evaluarea cunoștințelor se va realiza în formă scrisă, iar acordarea notelor revine Comisiei 
de evaluare stabilită anual, prin hotărâre a Consiliului Facultății de Științe Economice și 
Gestiunea Afacerilor.

Secțiunile concursului

 Concursul se va desfășura în cadrul mai multor secțiuni, după cum urmează:

Secțiunea I Economie I – disciplină aferentă: economie generală
 (în limba română, maghiară, germană, engleză 

sau franceză)
Secțiunea II Matematică I – disciplină aferentă: matematică pentru elevii 
 de clasa a XI-a (în limba română, maghiară, 

germană,  engleză sau franceză)
Secțiunea III Matematică II – disciplină aferentă: matematică pentru elevii 
 de clasa a XII-a (în limba română, maghiară, 

germană, engleză sau franceză)
Secțiunea IV Educație antreprenorială  – disciplină aferentă: educație antreprenorială
Secțiunea V Marketing  – disciplină aferentă: marketingul afacerii
Secțiunea VI Contabilitate – disciplină aferentă: contabilitate
Secțiunea VII Economie II  – German Business Junior (în limba germană)
Secțiunea VIII Informatică – disciplină aferentă: informatică
Secțiunea IX TIC – discipline aferente competențelor digitale

Fiecare participant la concurs va opta la înscriere pentru limba în care dorește să soluționeze 
testul din cadrul concursului. Informațiile aferente desfășurării concursului vor fi postate 
pe pagina web a concursului, reprezentând modalitatea principală de comunicare între 
participanți și Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.

Concursului de cunoștințe Œconomicus Napocensis ediția 2015 se va desfășura în cadru a 
două sesiuni distincte, astfel: 

	 Sesiunea 1:  21 martie 2015, ora 12.00 (la Cluj Napoca, sediul FSEGA)
	 Sesiunea 2:  23 mai 2015, ora 12.00  (la Cluj Napoca, sediul FSEGA)

 30 mai 2015, ora 12.00 (la Sfântu Gheorghe și Sighetu 
 Marmației, sediul extensiilor Universității Babeș-Bolyai)

Răzvan V. Mustață
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Zilele Clujene de Studiu de Caz
Facultatea de Științe Economice și Gestiu-
nea Afacerilor din cadrul Universității Ba-
beș-Bolyai, Cluj-Napoca, în colaborare cu 
Asociația Pro Oeconomica în perioada 4-6 
aprilie 2014 a organizat cea de a șasea ediție 
a Zilelor Clujene de Studiu de Caz (ZCSC). În 
cadrul acestui eveniment au fost organizate 
Concursul de Studiu de Caz al Studenților 
și finala Concursului de Consultanță în Afa-
ceri al Liceenilor.

Obiectivul principal al Concursului de Stu-
diu de Caz al Studenților (CSCS) era acela ca 
studenții participanți să se familiarizeze cu o 
problemă economică reală și actuală a unei 
firme și să ofere soluții posibile pentru rezol-
varea acesteia. Pe parcursul elaborării și pre-
zentării propunerilor, studenții valorifică teo-
ria însușită în băncile facultății în situații reale 
și obțin observații și sfaturi constructive din 
partea juriului format din specialiști în dome-
niul economic. Studiul de caz al concursului 
organizat a 19-a oară de către Departamentul 
de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 
în Limba Maghiară în colaborare cu Asociația 
Pro Oeconomica a avut ca subiect dezvolta-
rea unei strategii pe termen lung pentru OTP 
Bank Romania, luând în considerare dinami-
ca pieţei bancare din România. Semifinala și 
finala au avut loc duminică, 6 aprilie. Soluțiile 
studenților pentru problemele prezentate 
în studiul de caz au fost urmărite și evalua-
te de către un juriu format din reprezentanţi 
ai mediului de afaceri: Csehi Árpád (Autonet 
Group, director general), Cserháti Csaba (Ti-
podirect, director financiar), Karádi Katalin 
(msg systems Romania, director financiar), 
Kereszturi Zsolt (OTP Bank Románia, director 
sucursală), Kun Márton (OTP Bank Románia, 
director sucursală), Pál Annamária (Antares, 
director financiar), Orbán Zsolt (ER&RE, pro-
prietar - director general), Varga Vasile (MOL 
Romania, director logistică)

Concursul de Consultanță în Afaceri al 
Liceenilor (CCAL) este adresat elevilor din 
liceele sau clasele cu predare în limba ma-
ghiară din România. La concurs participă 

echipe formate din trei persoane. Concursul, 
începând cu anul universitar 2009/2010 are 
două etape de preselecție prin corespon-
dență, astfel implicând un cerc mai larg de 
elevi. Din anul universitar 2010/2011 tema-
tica celor trei etape este unitară. Prima eta-
pă presupune completarea unui număr de 
chestionare de către elevi și pregătirea unui 
eseu metodologic privind colectarea datelor. 
În etapa a doua ei pregătesc o prezentare a 
pieței folosind informațiile primare colecta-
te și alte informații secundare din domeniu. 
Aceste două etape îi pregătesc pe elevii să 
aibă cunoștințe legate de domeniul din care 
face parte studiul de caz din finala competi-
ției. Anul acesta studiul de caz a avut ca su-
biect dezvoltarea produselor de economisi-
re ale OTP Bank Romania. În runda finală au 
participat 16 echipe care au fost selecționați 
dintre cei 42 de echipe înscriși la concurs. 
Soluțiile echipelor pentru studiul de caz au 
fost urmărite și evaluate de un juriu format 
din 12 economiști, absolvenți ai liniei ma-
ghiare: Ábrahám Krisztina (GTK – Business 
Consulting Club, Cluj-Napoca, general FM), 
Barok István (Bonafarm Co., Budapesta, ma-
nager de proiect– Gazdasági Vezetőképző 
Program), Benkő Zsolt (Melinda-Impex Steel 
Rt., Odorheiu Secuiesc, asistent economic), 
Dorner Boglárka-Tamara (Controller Analyst 
la Exxon Mobil BSC, Budapesta), Erős Lóránt 
(Soluţii în Afaceri Wedas S.R.L., Cluj-Napoca, 
specialist de marketing), Joiţa Nikoletta (Me-
linda-Impex Instal S.R.L., Odorheiu Secuiesc, 
analist financiar), Kürti László-Ádám (Wolters 
Kluwer Financial Services, Cluj-Napoca, bu-
siness engineer), Laczkó Dénes (MarsoRom, 
București, Head of Passenger Car Tyres Divi-
sion), Lőrincz Boglárka (msg systems Roma-
nia, Cluj-Napoca, administration specialist), 
Salamon Ádám (Misys, Budapesta, junior 
project manager), Suta Anita (MOL România, 
Cluj-Napoca, pricing specialist), Vincze Tamás 
(East Grain, Cluj-Napoca, director comercial).
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Manifestări ştiinţifice și 
academice anul universitar 
2013-2014 - linia maghiară

Practici de management al crizei –curs 
ţinut de david Venter, fostul consultant 
al lui nelson Mandela
În data de 13-14 noiembrie 2013 Dr. David Ven-
ter, profesor la Vlerick Management School, 
și fost consultant de comunicare al lui Nelson 
Mandela, a ţinut un curs și o serie de semina-
rii la Facultatea de Știinţe Economice și Ges-
tiunea Afacerilor a Universităţii Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca. Tematica cursului a fost „Cri-
sis communication”, iar seminariile au avut ca 
temă „Learning to negotiate”.
Evenimentul a fost organizat de Mathias Cor-
vinus Collegium din Budapesta și colegiul pro-
fesional GTK – Business Consulting Club din 
Cluj-Napoca. Cursul a fost deschis pentru toţi 
cei interesaţi, iar la seminarii au fost invitaţi, pe 
lângă membrii GTK – Business Consulting Club, 
reprezentanţi ai altor colegii profesionale și linii 
de studii ale facultăţii.

Prelegerea a început cu enumerarea unor 
exemple la situații de criză precum evenimen-
tele 9/11, catastrofa ecologică Exxon Valdez, 
accidentul de la Fukushima, uraganul Katrina, 
care au avut un impact semnificativ asupra fir-
melor și guvernelor implicate. “În viata fiecărei 
companii apar inevitabil situații de criză” – a 
declarat profesorul Venter. Dauna cauzată de 
aceste crize depinde însă și de reacţia compa-
niei și capacităţile acesteia de a rezolva proble-

mele apărute. Pornind de la acest fapt profeso-
rul Venter a prezentat în continuare o serie de 
soluţii și bune practici pentru gestionarea situ-
aţiilor de criză.
Primul pas este cunoașterea cât mai detaliată a 
mediului interior al firmei, pentru identificarea 
posibilelor situaţii de risc. Este de asemenea 
important ca firma să elaboreze o strategie de 
management al posibilelor situaţii de risc, cu 
răspunsuri și soluţii standardizate la care poate 
apela eficient în timpul crizei.
Al doilea pas se referă la cunoașterea mediului 
exterior al firmei în scopul identificării opor-
tunităţilor și pericolelor posibile. Un alt factor 
important este relaţia armonioasă cu presa, de-
oarece acesta reprezintă canalul cel mai impor-
tant de transmitere a informațiilor spre public.
În cazul în care apare o situaţie de criză com-
pania poate reacţiona în modul cel mai efici-
ent prin comunicarea autentică și detaliată a 
informațiilor privind situaţia respectivă, și prin 
asumarea responsabilității. Astfel, efectele cri-
zei pot fi limitate și reputaţia companiei poate 
fi restabilită mai eficient.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați 
pagina http://gtk.ro/ro/blog/David-Ven-
ter-2013-reportaj 

Corporate Social Responsability - dr. 
Radácsi László
În data de 15 ianuarie Dr. Radácsi László de la 
Business School of Economics Budapesta a 
ţinut o prelegere în limba engleză pe tema 
CSR-lui (Corporate Social Responsability) 

la Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de 
Știinţe Economice și Gestiunea Afacerilor 
pentru studenţii de la specializarea marketing 
linia maghiară și contabilitate linia română. 
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Prezentarea a început cu o scurtă teorie și cu 
explicarea fenomenului și a activităţilor CSR-
lui în ţările est-europene. Având o experienţă 
practică vastă în domeniu, prezentatorul a 
prezentat cele mai recente studii și tehnici 

în aceasta temă. În final, studenţii au avut 
posibilitatea de a pune întrebări formându-
se o discuţie liberă pe această temă.

„Education & Mobility” – prelegerea 
profesorului dr. Malcolm gillies
În data de 11-12 martie 2014 Dr. Malcolm  
Gillies (rector al London Metropolitan Uni-
versity) a ţinut o prelegere publică și o serie 
de seminarii la Facultatea de Știinţe Econo-
mice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea 
Babeș-Bolyai în cadrul Programului MCC-GTK 
Leadership. Titlul prelegerii a fost „Education 
& Mobility”, iar seminariile au avut ca subiect 
„Higher Education”.
În cadrul prelegerii publice Dr. Malcolm Gi-
llies a prezentat Sistemul Educaţional Bolo-

gna, graniţele, avantajele și dezavantajele 
acestuia. Participanţii au primit răspunsuri la 
diferenţele dintre ţări privind subvenţionarea 
învăţământului superior. De asemenea, par-
ticipanţii au primit mai multe detalii privind 
sistemul educaţional din Anglia. 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați 
pagina http://gtk.ro/ro/blog/Malcolm2014-
ro 

„taking a life for a walk” - prelegerea 
publică a profesorului david Sims
În data de 26 martie 2014, dr. David Sims, 
profesor al City University London – Cass 
Business School, a ținut o prelegere publică 
la Facultatea de Știinţe Economice și 
Gestiunea Afacerilor a Universităţii Babeș-
Bolyai din Cluj-Napoca cu titlul ”Taking a life 
for a walk”, urmat, în a doua zi, de o serie de 
seminarii pe tema ”Leadership as distributed 
heroism”. Evenimentul a fost organizat în 
cooperare de Mathias Corvinus Collegium 
din Budapesta și colegiul profesional GTK– 
Business Consulting Club din Cluj-Napoca.
În cadrul prelegerii dr. Sims a vorbit despre 
importanța comunicării și a ascultării 
reciproce în organizații. A subliniat ideea că, 
prin comunicarea informală, prin povestiri, se 
pot crea legături foarte puternice pe care se 
pot clădi relații profesionale de lungă durată. 
De asemenea, este foarte important ca 
mesajul să fie transmis în contextul potrivit, 
adaptat la situația actuală și la personalitatea 
părții celeilalte.

Seminariile s-au concentrat pe noțiunea 
de leadership ca artă și pe descoperirea 
calităților de conducător ale participanţilor. 
La fel, au fost dezbătute exemple concrete de 
conducere și de luare a deciziilor. Studenții 
au vorbit despre experiențele și opiniile lor 
privind rolul de conducător, punând accent 
pe planurile lor de viitor și metodele prin 
care vor să-și dezvolte aptitudinile necesare 
pentru atingerea obiectivelor ţintite.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați 
pagina http://gtk.ro/ro/blog/Sims2014-report-ro
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apariții editoriale în anul 
universitar 2013-2014
Cărți ale cadrelor didactice de la Facultatea de Științe Economice  
și gestiunea afacerilor

Achim Monica Violeta: Analiza economică 
și financiară, Cluj Napoca, Editura Risoprint, 
2013, 152 p.

Achim Monica Violeta: Analiza și evaluarea 
întreprinderii, Cluj Napoca, Editura Risoprint, 
2013, CD

Benyofszki Annamaria: Leiro statisztika, 
Kolozsvar, Editura Abel, 2013, 159p.

Bodea Gabriela, Ban Irina-Marilena, 
Ciobanu Gheorghe, Cocioc Paul-Stelian, 
Jula Octavian, Popescu Gheorghe, Pop 
Larisa-Nicoleta, Rovinaru Flavius-Ioan, 
Rovinaru Mihaela-Daciana, Silaghi 
Monica-Ioana: Macroeconomie, Cluj Napoca, 
Risoprint, 2014, 248 p.

Buchmann Robert Andrei, Breșfelean Paul, 
Lăcurezean Ramona: Bazale informaticii 
economice, Cluj Napoca, Editura Risoprint, 
2014, 263 p.

Ciumaș Cristina, Dragos Fărcaș Simona: 
Asigurări generale și de viață, Cluj Napoca, 
Editura Napoca Star, 2014, 168 p.

Cocioc Paul-Stelian, Ban Irina-Marilena, 
Bodea Gabriela, Jula Octavian, Rovinaru 
Flavius-Ioan, Popescu Gheorghe, Pop Lari-
sa-Nicoleta: Microeconomie, Cluj Napoca,  
Editura Risoprint, 2013, 234 p.

Lăcătus Viorel: Finanţele întreprinderii, Cluj 
Napoca, Editura Risoprint, 2013, 174 p.

Mara Eugenia Ramona: Finanțele publice, 
Cluj Napoca, Editura Risoprint, 2013, 249 p.

Miff Angela: Dreptul turismului. caiet de semi-
nar, Cluj Napoca, Editura EFES, 2013, 272 p. 

Nistor Ioan, Lăcătus Viorel, VăidanViorela 
Ligia, Cuceu Ionut: Finațele înteprinderii, Cluj 
Napoca, Editura Risoprint, 2013, 165 p.

Nistor Răzvan, Munteanu Valentin: 
Managementul proiectelor europene, Cluj 
Napoca, Editura Eikon, 2013, 261 p.
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UniVERSiTaTEa BaBEȘ- BoLYai  apărute în 2013-2014

Achim Monica Violeta: Analiza economică 
și financiară, Cluj Napoca, Editura Risoprint, 
2013, 152 p.

Achim Monica Violeta: Analiza și evaluarea 
întreprinderii, Cluj Napoca, Editura Risoprint, 
2013, CD

Benyofszki Annamaria: Leiro statisztika, 
Kolozsvar, Editura Abel,  2013, 159p.

Buchmann Robert Andrei, Breșfelean Paul, 
Lăcurezean Ramona: Bazale informaticii 
economice, Cluj Napoca,  Editura Risoprint, 
2014, 263 p.

Ciumaș Cristina, Dragos Fărcaș Simona: 
Asigurări generale și de viață, Cluj  Napoca, 
Editura Napoca Star, 2014, 168 p.

Lăcătus Viorel: Finanţele întreprinderii, Cluj 
Napoca, Editura Risoprint, 2013, 174 p.

Macroeconomie ; Bodea Gabriela, Ban Irina-
Marilena, Ciobanu Gheorghe, Cocioc Paul-
Stelian, Jula Octavian, Popescu Gheorghe, 
Pop Larisa-Nicoleta, Rovinaru Flavius-
Ioan, Rovinaru Mihaela-Daciana, Silaghi 
Monica-Ioana,  Cluj Napoca, Risoprint, 2014, 
248 p.

Macroeconomie, Bodea Gabriela, Ban Irina-
Marilena, Ciobanu Gheorghe, Cocioc Paul-
Stelian, Jula Octavian, Popescu Gheorghe, 
Pop Larisa-Nicoleta, Rovinaru Flavius-
Ioan, Rovinaru Mihaela-Daciana, Silaghi 
Monica-Ioana,  Cluj  Napoca, Editura EFES, 
2013, 248 p.

Mara Eugenia Ramona: Finanțele publice, 
Cluj Napoca, Editura Risoprint, 2013, 249 p.

Microeconomie;  Cocioc Paul-Stelian, 
Ban Irina-Marilena, Bodea Gabriela, 
Jula Octavian, Rovinaru Flavius-Ioan, 
Popescu Gheorghe, Pop Larisa-Nicoleta,  
Cluj Napoca, Editura Risoprint, 2013, 234 p. 
 
Miff Angela: Dreptul turismului. caiet de 
seminar, Cluj Napoca, Editura EFES, 2013, 272 p. 

Nistor Ioan, Lăcătus Viorel, VăidanViorela 
Ligia, Cuceu Ionut: Finațele înteprinderii, Cluj 
Napoca,  Editura Risoprint, 2013, 165 p.
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Păun Ciprian Adrian: Dreptul afacerilor. 
Profesionistii, Cluj Napoca, Editura EFES, 
2013, 380 p.

Petru Tunde Petra: Matematika 
kozgazdaszoknak, Kolozsvar, Editura Abel, 
2013, 175 p.

Popa Mirela, Lungescu Calin Dan, Salanta 
Iulia: Management. Concepte, tehnici, abilităţi, 
Cluj Napoca, Editura Presa Universitară 
Clujeană, 2013, 385 p.

Roșca Alin Vasile: Metode de simulare Monte 
Carlo cu aplicații in economie, Cluj Napoca, 
Editura Presa Universitara Clujeană, 2013, 
229 p.

Trenca Ioan: Tehnică bancară, Cluj Napoca, 
Editura Casa Cărții de Știință, 2013, 259 p.

Zoicas Ienciu Adrian: Elemente de 
management financiar, Cluj Napoca, Editura 
Presa Universitară Clujeană, 2013, 210 p.
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Achim Monica Violeta, Cuzdriorean – 
Valdu Alina Beattrice, Deaconu Adela: 
Studii de caz pentru evaluarea proprietățiilor, 
Cluj Napoca, Editura Risoprint, 2013, 161 p.

ACHIM, M.V., BORLEA, N.S., Analiza 
financiară actualizată cu prevederile IFRS, Ed. 
Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 
2014.

Afrăsinei-Zevoianu C.: Managementul ca-
lității și investiția în calitate. Particularizare 
pe domeniul serviciilor, Cluj Napoca, Editura 
Casa Cărții de Știinta, 2013

Băbuț Raluca: Consumatorul și publicitatea, 
Cluj Napoca, Editura Risoprint, 2013, 236 p.

Băbuț Raluca: Bazele marketingului, Cluj 
Napoca, Editura Risoprint, 2014, 251 p.

Băcila Mihai Florin: Cercetări de marketing 
în instituțiile de învațămănt superior, Cluj 
Napoca, Editura Risoprint, 2013, 189 p.

Bătrâncea Ioan, Bătrâncea Larissa, 
Moscviciov Andrei: Standing & Rating in 
business, Cluj Napoca, Editura Risoprint, 
2013, 315 p.

Bătrâncea Ioan, Bătrâncea Maria, 
Moscviciov Andrei: Analiza & Rating in banci, 
Cluj Napoca, Editura Risoprint, 2013, 293 p.
Bodea Gabriela, Ban Irina-Marilena: 

Economica, Cluj Napoca, Editura Risporint, 
2013, 342 p.

Bodea Gabriela, Pop Larisa-Nicoleta: 
Agricol, agrar, rural: pledoarie pentru 
durabilitate, Cluj Napoca, Editura Risoprint, 
2013, 184 p.

Bodea Gabriela: Dezvoltarea durabilă, 37oC, 
Cluj Napoca, Editura Presa Universitară 
Clujeană, 2014, 220 p.

Bonaci Carmen Girogiana, Fătăcean 
Gheorge, Matiș Dumitru, Iacob Ioana: 
Evaluarea instrumentelor financiare, Cluj 
Napoca, Editura Risoprint, 2013, 181 p.

Cardona Elena, Mureșan Anton, Ernesto 
Volpe di Prignano: Probleme și aplicații de 
matematici financiare (complet rezolvate cu 
folosirea Excel-ului), Cluj Napoca, Editura 
Mega, 2014, 110 p.

Cocean Radu, Moisescu Ovidiu: Economia 
și planificare strategică în turism, Cluj Napoca, 
Editura Risoprint, 2014, 381 p.

Cordoș Alin Gheorghe, Văidean Viorela-
Ligia, Orza Bogdan: Managementul 
sistemelor informatice medicale, Cluj Napoca, 
Editura U.T.Press, 2013,

ii. MonogRaFii
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Cuzdriorean – Valdu Alina Beattrice, Filip 
Crina, Mustată Răzvan, Matiș Dumitru: 
Contabilitate și raportari financiare, Cluj 
Napoca, Editura Risoprint, 2013, 164 p.

Cuzdriorean – Valdu Alina Beattrice: 
Diagnosticul și evaluarea întreprinderii, Cluj 
Napoca, Editura Risoprint, 2013, 161 p.

Dolean, Cristina, Modeling economic 
decision making processes using intelligent 
mining tools, Cluj Napoca, Editura Presa 
Universitară Clujeană, 2014.

Filip Crina Ioana, Ienciu Alin, Oprean Vic-
tor, Matis Dumitru, Nistor Cristina: Referen-
țială și standarde utile evaluării proprietăților, 
Cluj Napoca, Risoprint, 2013, 160 p.

Dragos Cristian: Metode econometrice 
utilizate în analiza absorbției finanțărilor, Cluj 
Napoca, Editura Eikon, 2013, 129 p.

Ienciu Ionel Alin, Bonaci Carmen Giorgiana: 
Auditul public extern in cadrul proiectelor cu 
finanțare europeană, Cluj Napoca, Editura 
Eikon, 2013, 167 p.

Jula Octavian: Carl Menger - școala austriacă 
de economie, Cluj Napoca, Editura EFES, 2013, 
P. 150

Maniu Andrea Ioana, Plăias Ioan: Reclamele 
televizate, Cluj Napoca, Editura Risoprint, 
2013, 178 p.

Nagy Balint Zsolt: Penzugyi viselkedestan es 
ertekpapirertekeles, Kolozsvar, Editura Abel, 
2013, 159 p.

Oprean Victor Bogdan, Matiș Dumitru: 
Evaluarea proprietățiilor imobiliare, Cluj 
Napoca, Editura Risoprint, 2013, 168 p.

Postelnicu Cătălin: Migraţia forţei de muncă 
în economia globală, Cluj Napoca, Editura 
Presa Universitară Clujeană, 2013, 220 p.

Păun Ciprian Adrian: Legistltia fondurilor 
europene, Cluj Napoca, Editura EIKON, 2013 

Pochea Maria Miruna: Piete financiare, Cluj 
Napoca, Editura Risoprint, 2013, 78 p.

Pop Cristiana Zenovia, Competitivitatea 
întreprinderilor mici și mijlocii în context 
internațional: Concepte, Abordări, Studii 
comparative, Editura Presa Universitară 
Clujeană, 269p. 

Rovinaru Flavius: Economistul G.N Leon, Cluj 
Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 
2013, 154 p.

Rovinaru Mihaela, Războiul rece: zid între 
economii?, Cluj Napoca, Editura EFES, 2014, 
390 p.

Span Georgeta Ancuța, Tiron Tudor 
Adriana, Popa Irimie: Fundamentarea 
rationamentului profesional in auditul 
statutar, Cluj Napoca, Editura EIKON, 2013, 
240 p.

Suciu Leonina Emilia: Resursele umane 
din administrația publică locală și drumul 
spre europa, Cluj Napoca, Editura Presa 
Universitara Clujeana, 2014, 181 p.

Szász Levente, Györfy Lehel-Zoltán : 
Manufacturing in Romania – research report 
on the International Manufacturing Strategy 
Survey VI in Romania (2013-2014), Cluj Napoca 
Editura Presa Universitară Clujeană, 2014, p

Tiron Tudor Adriana, Nistor Cristina Silvia, 
Cirstea Andreea: Contabilitatea institutiilor 
publice din Romania, Cluj Napoca, Editura 
Presa Universitara Clujeana, 2013, 580 p.

Tomai Nicolae: Retele de calculatoare, Cluj 
Napoca, Editura Risoprint, 2013, 187 p.

Trenca Ioan: Macroprudentialitae bancară, Cluj 
Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2013 

Trenca Ioan, Dezsi Eva: Interconexiuni ale 
piețelor bursiere, Cluj Napoca, Editura Casa 
Cărții de Știință, 2013, 198 p.

Zaharie Monica, Plaias Ioan: 
Comportamentul neetic al consumatorului, 
Cluj Napoca, Editura Risoprint, 2013, p.175

Zaharie Monica: Relația dintre educație 
și piața muncii - repere pentru calitatea 
învățământului superior, Cluj Napoca, Ed. 
Risoprint, 2014
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Achim Monica Violeta, Borlea, N.S: 
Corporate governance and business 
performances, LAP Lambert Academic 
Publishing Germany, 2013.

Albu Cătălin, Mustață Răzvan V. (eds.), 
Research in Accounting in Emerging Economies 
- Accounting in Central and Eastern Europe, 
vol. 13, Emerald Publishing, 2013

Bodea Gabriela, Bako Elena-Dana, Pop 
Larisa-Nicoleta, Rovinaru Flavius-Ioan, 
Rovinaru Mihaela-Daciana, Postelnicu 
Catalin, Varvari Stefana-Alexandra, Achim 
Sorin-Adrian, Oprean Victor-Bogdan, 
Lacurezeanu Ramona, Stanca Liana Maria, 
Pintea Mirela-Oana, Vaidean Viorela-Ligia, 
Mare Codruta, Dragos Cristian-Mihai, 
Nagy Agnes, Benyovszki Annamaria, Szasz 
Levente, Demeter Krisztina, Felea Cristina-
Nona: The Global Economic Crisis, between 
Theory and Pragmatism,  Lambert Academic 
Publishing, Saarbrucken, Germania, 2013, 
362 p.

Dragan Mihaela, Pitic Diana, Pop 
Zenovia: Attraktive in der Betriebswirtschaft, 
Rothenburg ob der Tauber Rotabene, 2013, 
139 p.

Strouhal Jiří, Bonaci Carmen Giorgiana, 
Mustață Răzvan V., International Accounting 
Practices, OECONOMICA VSE, University of 
Economics Prague. 2014

Postelnicu Catalin, Dabija Dan 
Cristian: Transfer and Diffusion of New 
Technologies within the Supply Chain of 
multinational companies with operations in 
to Developing Economies – A Contemporary 
Approach, capitol, Global Supply Chain 
Security, Springer Publishing House, 
New Yourk, USA, 2014, p. 250-263. 
 
Valdu Alina Beattrice, Cuzdriorean 
Dan Dacian: What lies beneath: fairness or 
creative accounting?, LAP Lambert Academic 
Publishing, Saarbrucken, Germania, 451 p.
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Achim Monica Violeta, Borlea, N.S: 
Corporate governance and business 
performances, LAP Lambert Academic 
Publishing Germany, 2013.

Dragan Mihaela, Pitic Diana, Pop 
Zenovia: Attraktive in der Betriebswirtschaft, 
Rothenburg ob der Tauber Rotabene, 2013, 
139 p.

Strouhal Jiří, Bonaci Carmen Giorgiana, 
Mustață Răzvan V., International Accounting 
Practices, OECONOMICA VSE, University of 
Economics Prague.,, 2014

Transfer and Diffusion of New Technologies 
within the Supply Chain of multinational 
companies with operations in to 
Developing Economies – A Contemporary 
Approach, Postelnicu Catalin, Dabija 
Dan Cristian, capitol,, Global Supply 
Chain Security, Springer Publishing 
House, New Yourk, USA, 2014, 250-263 p. 
 
The Global Economic Crisis, between Theory 
and Pragmatism, Bodea Gabriela, Bako 
Elena-Dana, Pop Larisa-Nicoleta, Rovinaru 

Flavius-Ioan, Rovinaru Mihaela-Daciana, 
Postelnicu Catalin, Varvari Stefana-
Alexandra, Achim Sorin-Adrian, Oprean 
Victor-Bogdan, Lacurezeanu Ramona, 
Stanca Liana Maria, Pintea Mirela-Oana, 
Vaidean Viorela-Ligia, Mare Codruta, 
Dragos Cristian-Mihai, Nagy Agnes, 
Benyovszki Annamaria, Szasz Levente, 
Demeter Krisztina, Felea Cristina-Nona, 
Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 
Germania, 2013, P. 362

Valdu Alina Beattrice, Cuzdriorean 
Dan Dacian: What lies beneath: fairness or 
creative accounting?, LAP Lambert Academic 
Publishing, Saarbrucken, Germania, 451 p.
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Cuzdriorean Dan Dacian: Relația dintre con-
tabilitate și fiscalitate, Cluj Napoca, Editura 
Casa Cărții de Știință, 2013, 424 p.

Pochea Maria Miruna: Testarea eficienței pie-
ței derivatelor financiare din România, Cluj Na-
poca, Editura Risoprint, 2013, 224 p.

Radomir Lăcramiora: Calitatea serviciilor 
bancare, Cluj Napoca, Editura Risoprint, 2013, 
515 p. 

Souca Maria Luiza: Contibuții la măsurarea 
satisfacției consumatorilor de servicii hoteliere, 
Cluj Napoca, Editura Risoprint, 2013, 235 p.
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Şcoala doctorală de Ştiinţe Economice şi gestiunea afacerilor 

teze de doctorat 
susținute în anul 2014
•	 Vineri, 10 ianuarie 2014, începând cu ora 11.00, a avut loc în sala 

118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Contributions to the development of intelligent trading 
application/Contribuţii la dezvoltarea aplicaţiilor inteligente de 
tranzacţionare bursieră”, elaborată de doctorandul Alexandru Ioan 
STAN.

•	 Vineri, 10 ianuarie 2014, începând cu ora 09.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Modeling economic decision making processes using 
intelligent mining tools”, elaborată de doctoranda Cristina Claudia 
DOLEAN.

•	 Luni, 13 ianuarie 2014, începând cu ora 10.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Managementul cererii şi ofertei turistice”, elaborată de 
doctoranda Monica Maria DULĂU (căs. COROŞ).

•	  
Vineri, 17 ianuarie 2014, începând cu ora 10.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Capitalul uman şi resursele de muncă din România”, 
elaborată de doctorandul Balint BALOGH.

•	 Vineri, 24 ianuarie 2014, începând cu ora 11.00, a avut loc în sala 
026 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Implicaţii ale îndatorării externe asupra economiei 
naţionale”, elaborată de doctorandul Augustin Sorin CÂLEA.

•	 Vineri, 24 ianuarie 2014, începând cu ora 11.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Evoluţia exploataţiilor agricole din România – element 
fundamental al economiei rurale”, elaborată de doctoranda Oana 
Eleonora GLOGOVEŢAN.

•	 Vineri, 07 februarie 2014, începând cu ora 09.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Impactul economic al instrumentelor structurale în 
România”, elaborată de doctoranda Biborka-Eszter BIRO.

•	 Luni, 10 februarie 2014, începând cu ora 10.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Gestiunea financiară a societăților de asigurare din 
România - analiză critică și direcții de perfecționare”, elaborată de 
doctoranda Raluca - Meda ȘUMANDEA - SIMIONESCU (căs. ANTAL)

•	 Luni, 24 februarie 2014, începând cu ora 14.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Echilibru și politici fiscale. Experiențe românești 
în procesul de aderare la Uniunea Europeană”, elaborată de 
doctorandul Simion – Iosif MIHON. 

•	 Miercuri, 12 martie 2014, începând cu ora 08.30, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Leadership in Education”, elaborată de doctoranda 
Techoresh – Peleg Josepha. 

•	 Marți, 06 mai 2014, începând cu ora 10.00, a avut loc în sala 118 din 
Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat intitulată 
“Contribuții privind perfecționarea sistemului managerial al 
unităților de poliție”, elaborată de doctorandul Gherman Mihai. 

•	 Marți, 13 mai 2014, începând cu ora 09.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Managementul vânzării în domeniul bancar”, elaborată 
de doctoranda Alina Crenguța PRECUP (MATIȘ).

•	 Vineri, 30 mai 2014, începând cu ora 10.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Studiu privind asigurările agricole: între coordonatele 
clasice și alternativele moderne”, elaborată de doctoranda NAN 
Anca Petruța (căs. AVRAM). 

•	 Joi, 05 iunie 2014, începând cu ora 11.00, a avut loc în sala 118 din 
Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat intitulată 
“The correlation between customers satisfaction from the quality 
of service and their loyalty to NISKO/ARDAN group of companies”, 
elaborată de doctorandul OFIR Ben Zion Yakov. 

•	 Joi, 05 iunie 2014, începând cu ora 09.00, a avut loc în sala 118 din 
Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat intitulată 
“Studiu privind perfecționarea managementului academic”, 
elaborată de doctoranda WOLF (SOPON) Diana Anneliese. 

•	 Joi, 19 iunie 2014, începând cu ora 10.00, a avut loc în sala 118 din 
Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat intitulată 
“Armonizarea și tentația coordonării fiscale în Uniunea Europeană”, 
elaborată de doctorandul CONDEA Bogdan - Virgil. 

•	 Vineri, 27 iunie 2014, începând cu ora 09.30, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “ Studiu privind motivarea angajaților din unitățile de 
învățământ ale M. A. I.”, elaborată de doctorandul BOCȘA Alina - 
Viorica (căs. RAUS). 

•	 Vineri, 11 iulie 2014, începând cu ora 16.00, a avut loc în sala 
026 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “ Studiu privind managementul calității în instituțiile de 
învățământ superior”, elaborată de doctoranda BRĂTEAN Diana 
(căs. IVANA)

•	 Vineri, 11 iulie 2014, începând cu ora 18.00, a avut loc în sala 026 din 
Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat intitulată “ 
Studiu privind perfecționarea managementului cluburilor sportive 
de drept privat”, elaborată de doctorandul MOCA Cosmin – Mihai.

•	 Sâmbătă, 12 iulie 2014, începând cu ora 09.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Perfecționarea activităților bazelor acvatice sportive și 
de recreere”, elaborată de doctorandul BALOGA Istvan. 

•	 Sâmbătă, 12 iulie 2014, începând cu ora 10.30, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Contribuții privind evaluarea programelor de instruire 
a resurselor umane din organizații”, elaborată de doctoranda 
BĂNESCU Petruța (BLAGA).

•	 Vineri, 05 septembrie 2014, începând cu ora 11.00, a avut loc 
în sala 118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de 
doctorat intitulată “Conturile naționale în sistemul informațional 
macroeconomic”, elaborată de doctoranda URSUȚ Maria (căs. 
ILCA). 
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•	 Vineri, 05 septembrie 2014, începând cu ora 09.00, a avut loc în sala 

118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Contabilitate și fiscalitate, conectare și deconecta-re”, 
elaborată de doctorandul POP Ioan.

•	 Miercuri, 10 septembrie 2014, începând cu ora 13.00, a avut loc 
în sala 118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de 
doctorat intitulată “Noua arhitectură a industriei contemporane a 
turismului”, elaborată de doctoranda GHIURCO Monica – Simona. 

•	 Marți, 16 septembrie 2014, începând cu ora 08.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “An Internal Marketing Perspective on Accelerating 
the Diffusion of Innovation in Practical Engineering Education”, 
elaborată de doctorandul TAREEF Fadil. 

•	 Marți, 16 septembrie 2014, începând cu ora 10.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Causes and Conditions Affecting Employees Voluntary 
Turnover Intentions: An Internal Marketing Approach – The Case 
of Hi-Tech Employees in Israel”, elaborată de doctorandul KESSLER 
LADELSKY Limor. 

•	 Vineri, 19 septembrie 2014, începând cu ora 11.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Decizia de finanțare și performanța bursieră a societăților”, 
elaborată de doctoranda POPOVICI Ioana - Florina (căs. COITA). 

•	 Miercuri, 24 septembrie 2014, începând cu ora 10.00, a avut 
loc în sala 118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei 
de doctorat intitulată “Cercetări privind evaluarea entităților 
economice”, elaborată de doctoranda AVRAM Ancuța - Raluca (căs. 
ȘANDRU). 

•	 Joi, 25 septembrie 2014, începând cu ora 09.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Influența implementării sistemelor de management 
de mediu asupra componentelor organizaționale”, elaborată de 
doctorandul CÎRSTEA Ștefan – Dragoș. 

•	 Joi, 25 septembrie 2014, începând cu ora 11.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Contribuții privind perfecționarea managementului 
întreprinderilor din industria confecțiilor de îmbrăcăminte”, 
elaborată de doctorandul BELA Ioan - Florin. 

•	 Joi, 25 septembrie 2014, începând cu ora 13.00, a avut loc în 
sala 118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de 
doctorat intitulată “Implementarea managementului proiectelor 
în administrația publică din România”, elaborată de doctoranda 
NEGREA Natalia - Monica. 

•	 Vineri, 26 septembrie 2014, începând cu ora 09.00, a avut loc în sala 
026 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Contribuții la securitatea sistemelor informatice 
economice”, elaborată de doctorandul MIHUȚ Marius. 

•	 Sâmbătă, 27 septembrie 2014, începând cu ora 09.00, a avut loc 
în sala 118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de 
doctorat intitulată “Impactul economiei digitale asupra industriei 
românești de software. Un scenariu pentru România”, elaborată de 
doctorandul HOTIMA Vasile-Sandu.

•	 Marți, 30 septembrie 2014, începând cu ora 12.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Dezvoltări și aprofundări ale evaluării imobilizărilor 
corporale pentru raportarea financiară”, elaborată de doctoranda 
STANCIU Sorana (căs. CRIȘAN).

•	 Vineri, 28 noiembrie 2014, începând cu ora 09.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Usefulness of the solution-focused approach to team 
development”, elaborată de doctorandul GALLI Yoram. 

•	 Vineri, 28 noiembrie 2014, începând cu ora 11.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Analyzing environmental factors which influence 
the resource allocation management for diabetes prevention”, 
elaborată de doctorandul AZENCOT Mazal.

•	 Marți, 16 decembrie 2014, începând cu ora 10.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Dezvoltări și aprofundări privind situațiile financiare ale 
grupurilor din sectorul public”, elaborată de doctoranda SEVERIN 
Andreea (căs. Cîrstea). 

•	 Miercuri, 17 decembrie 2014, începând cu ora 11.00, a avut loc 
în sala 118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de 
doctorat intitulată “Rezistența la schimbare în organizațiile din 
administrația publică”, elaborată de doctorandul TRIPON Raul - 
Ciprian.

•	 Joi, 18 decembrie 2014, începând cu ora 11.00, a avut loc în sala 
501 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Importanța transporturilor în politica regională. Studiu 
de caz: perspective ale infrastructurii autostradale în regiunile 
Centru - Nord - Vest - Vest”, elaborată de doctorandul CSUTAK 
István. 

•	 Joi, 18 decembrie 2014, începând cu ora 10.00, a avut loc în sala 
118 din Campusul FSEGA susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată “Arhitectura și problematica finanțării învățământului 
superior – studiu de caz: România”, elaborată de doctorandul 
MANȚA Ștefan George. 
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Proiecte de cercetare științifică  
în cadrul FSEga, cu derulare în 
anul 2015

Proiect 1
 Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1762
 Finanțator: UEFISCDI
 Tip proiect: PCCA - PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE
 Director proiect: Prof. dr. Rusu Lucia Maria/Conf. dr. Sitar Tăut Dan Andrei
 Valoare totală: 275.000 RON
 Buget aferent 2015: 196.631 RON

Proiect 2
 Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-315
 Finanţator: UEFISCDI 
 Tip proiect: PCCA – Parteneriate in domenii prioritare
 Director proiect:  Prof.dr.Rusu Lucia Maria/ Lect.dr.Jecan Sergiu
 Valoare totală: 200.000 RON
 Buget aferent 2015:   144.812 RON

Proiect 3
 Cod proiect: PN-II-PCCA-2013-4-1644
 Finanțator: UEFISCDI 
 Tip proiect: PCCA – Parteneriate in domenii prioritare
 Director proiect: Prof. dr. Silaghi Gheorghe Cosmin
 Valoare totală: 735.000 RON
 Buget aferent 2015: 470.000 RON

Proiect 4
 Cod proiect: RESPECT
 Finanțator: COMISIA EUROPEANA
 Tip proiect: FP 7
 Director proiect: Prof. dr. Silaghi Gheorghe Cosmin
 Valoare totală: 160.000 EUR
 Buget aferent 2015: 20.000 EUR
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Proiect 1
 Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0682
 Finanţator: UEFISCDI
 Tip proiect: Parteneriate
 Director proiect: Conf. dr. Rodica Ioana LUNG
 Valoarea totală: 2.000.000 lei
 Buget aferent 2015: 498.255 lei

Proiect 1
 Cod proiect: PN – 11 – TE – 2012 – 3 - 0190
 Finanțator: CNCS / UEFISCDI
 Tip proiect: TE
 Director proiect: Conf. univ. dr. Baricz Árpád
 Valoare totală: 699.999,25 RON
 Buget aferent 2015: 259.900 RON

Proiect 2
 Cod proiect: PN – 11 – ID – PCE – 2011 – 3 - 0241
 Finanțator: CNCS / UEFISCDI
 Tip proiect: IDEI
 Director proiect: Prof. univ. dr. Kristály Alexandru
 Valoare totală: 1.200.000 RON
 Buget aferent 2015: 377.948 RON
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Proiecte finanțate din fonduri 
structurale cu derulare în anul 2015

Proiect 1
 ID proiect: POSDRU/156/1.2/G/133202
 Titlul proiectului: Armonizare prin inovare in evaluarea cunostintelor in  
  domeniul de  studii contabilitate
 Finanțator: OIPOSDRU MEN
 Tip proiect: POSDRU
 Manager proiect: Conf.univ.dr. Răzvan V. Mustață
 Calitatea în proiect: Responsabil partener 2
 Valoare totală: 267.685 RON
 Buget aferent 2015: 177.275 RON

Proiect 2
 Cod proiect: ADAPTYKES 2012-1-HU1-LEO05-05847
 Finanțator: Comisia Europeana
 Tip proiect: LdV Innovation Transfer Project
 Director proiect: Adriana Tiron Tudor, partener UBB, FSEGA.
 Valoare totală: 203.121 RON
 Buget aferent 2015: 67.707 RON

Proiect 3
 Cod proiect: PEST 2013-1-HU1-LEO04-10201
 Finanțator: Comisia Europeana 
 Tip proiect: Leonardo da Vinci Partnership Project
 Director proiect: Vasile Cardos
 Valoare totală: 112.500 RON
 Buget aferent 2015: 56.250 RON

Proiect 4 
 ID proiect: 142115
 Titlul proiectului: Performanță și excelență în cercetarea doctorală și  
  postdoctorală în  domeniul științelor economice din România
 Finanțator: Guvernul României şi Comisia Europeană prin Programul  
  Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 Tip proiect: Strategic (UBB partener)
 Manager proiect: prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE, ASE, Bucureşti
 Calitatea în proiect: Coordonator partener: prof.univ.dr. Mihaela Luţaş
 Valoare totală: UBB: 1.918.327 RON
 Buget aferent 2015: 1.198.327 RON
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Proiect 5 ID proiect: COD SMIS CSNR 48801/1862
 Finanţator: ANCS
 Tip proiect: POSCCE – Infrastructuri strategice de cercetare
 Manager proiect: Prof.dr. Gheorghe Cosmin Silaghi
 Calitatea în proiect: Partener, in cadrul rețelei de cercetare constituită in UBB  
  pentru execuția acestui proiect
 Valoare totală: 5.000.000 RON
 Buget aferent 2015: 4.600.000 RON

Proiect 6
 Cod proiect: 2012 – 3806/001-001
 Finanţator: Comunitatea Europeană
 Tip proiect: Proiect internaţional ERASMUS The Challenges of the  
  Multilingual and Multicultural Learning Space in the  
  International University IntlUni, proiect de tipul Lifelong  
  Learning Programme.
 Director proiect: Partener proiect 
 Valoare totală: 1.600.000 EUR
 Buget aferent 2015: 300.000 EUR

Proiect 7 
 ID proiect: 134197
 Titlul proiectului: Performanță și excelență în cercetarea doctorală și  
  postdoctorală în domeniul științelor economice din România
 Finanțator: Guvernul României şi Comisia Europeană prin Programul  
  Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  
  2007-2013
 Tip proiect: Strategic (UBB partener)
 Manager proiect: prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE, ASE, Bucureşti
 Calitatea în proiect: Coordonator partener: prof.univ.dr. Liviu Ilieş
 Valoare totală: UBB: 1918327 RON 
 Buget aferent 2015: 1.258.327 RON

Proiect 8
 ID proiect: 135285
 Titlul proiectului: Dezvoltarea carierei prin consilierea şi formarea  
  profesională a forţei de muncă cu studii superioare
 Finanțator: AM POSDRU
 Tip proiect: Granturi
 Manager proiect: Conf.univ.dr. Codruța Luminița Osoian
 Calitatea în proiect: Coordonator proiect 
 Valoare totală: 2.121.700,00 RON
 Buget aferent 2015: 1.623.750,00 RON
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Proiect 9 
 ID proiect: 138033
 Titlul proiectului: Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practica  
  de succes (PRACT-IT)
 Finanțator: Guvernul României şi Comisia Europeană prin Programul  
  Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  
  2007-2013
 Manager proiect: conf.univ.dr. Anca Andreica
 Calitatea în proiect: Coordonator domeniu științe economice: prof.univ.dr.  
  Mihaela Drăgan
 Coordonator domeniu  
 științe mate-info:  prof.univ.dr. Adrian Petrușel
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Revista de Studii şi Cercetări 
Economice Virgil Madgearu / 
Review of Economic Studies and 
Research Virgil Madgearu
an Vii, nr. 2/2014

1. Angelica-Mariana Bud, The 
success rate of projects funded 
by structural and cohesion funds 
– The case study of SOP HRD 
within Babes-Bolyai University

2. Helena Maria da Costa 
Oliveira, The Balanced Scorecard 
Operating As A Risk Management 
Tool 

3. Lina Klovienė, Edita 
Gimžauskienė , The effect of 
information technology on 
accounting system’s conformity 
with business environment: a 
case study in banking sector 
company

4. Izabela Luiza Pop, Anca 
Borza, Quality Improvement In 
Museums Using Organizational 
Diagnosis

5. Bogdan Popovici,  Development 
Of A Venture Capital Market A 
European Overview

6. Marcela Sefora Sana, Strategic 
Orientation of Cause-Related 
Marketing: A Framework Based 
on Values Theory and Donating 
Behaviour in Romania

7. Mircea Săveanu, A conceptual 
framework for integrating natural 
capital

8. Adrian Zoicaş-Ienciu, The 
Performance of Moving Average 
Rules in the Central and Eastern 
European Stock Markets
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www.econ.ubbcluj.ro/cebss

Seminar coordinator 
Cristian M. Litan
(+40) 264 418 653 | cristian.litan@econ.ubbcluj.ro

Details

Cluj Economics 
and Business 
Seminar 
Series

CEBSS

October 24th, 2014 (Friday), FSEGA Campus, Room 118, 13:30-15:00

Florin VASVARI, London Business School
“Corporate Loan Securitization and the 
Standardization of Financial Covenants”

October 30th, 2014 (Thursday), FSEGA Campus, Room 118, 13:30-15:00

Sebastian BUHAI, University of Stockholm, Department of Economics
“A Social Network Analysis of  
Occupational Segregation”

November 6th, 2014 (Thursday), FSEGA Campus, Room 118, 13:30-15:00

Gilles FEDAK, University of Lyon
“Big Data, Beyond the Data Center”

November 20th, 2014 (Thursday), FSEGA Campus, Room 118, 13:30-15:00

Uwe GOETZE, Technical University in Chemnitz, Faculty of Economics
“Material Flow Cost Accounting – Methodology,  
Use Cases, and Perspectives”

November 27th, 2014 (Thursday), FSEGA Campus, Room 118, 13:30-15:00 
(Special session dedicated to social sciences other than economics/business)

Gabriel BADESCU, Babeș-Bolyai University
“Social Dilemmas and Interpersonal Trust”

December 4th, 2014 (Thursday), FSEGA Campus, Room 118, 13:30-15:00 
(Special session dedicated to social sciences other than economics/business)

Daniel DAVID, Babeș-Bolyai University
“Psychology and Economics: The Case of Behavioral 
and Cognitive Neuroeconomics”

December 11th, 2014 (Thursday), FSEGA Campus, Room 118, 13:30-15:00 
(Special session dedicated to social sciences other than economics/business)

Remus ANGHEL, Babeș-Bolyai University
“Remittances: Opportunities, Limits and their 
Relevance for Romania”

Cluj Economics and Business Seminar SeriesCEBSS

Cluj Economics and Business Seminar SeriesCEBSS
www.econ.ubbcluj.ro/cebss

fall session

Seminar paper

Seminar Coordinator
Cristian M. Litan
(+40) 264 418 653
cristian.litan@econ.ubbcluj.ro

Presenter

Topic

Time & Date

Venue

About the series

Enquires

Design și fotografie: Mihai-Vlad Guță

Denumire: Newsletter FSEGA
Coordonator: Prof.univ.dr. Dumitru Matiș

Secretar: Cristina Radu

Apariție: Trimestrial / 4 numere anual   
Martie - Iunie - Septembrie - Decembrie

Limbi de apariție: Română, Maghiară, Germană, Engleză
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