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Structura Generala Program pentru  
Prima Editie a Conferintei Stiintifice Anuale a 
Economistilor Romani din Mediul Academic din 
Strainatate (ERMAS)1

Versiune finala2 la data de 04-08-2014, disponibila online la adresele  
http://www.conferinta.econacademia.net  si http://www.econ.ubbcluj.ro/ermas2014

 

Luni, 18 august

09.00-11.30: Curs “Big Data Econometrics”3, sedintele de curs 1 si 2 
(din 4 in total), sala A2 parter, FSEGA

09.00-13.00: Inregistrare participanti la conferinta (i.e., prezentatori, 
invitati speciali, audienta - toti confirmati prin email in prealabil - vor 
primi ecusoane de participant si alte materiale ERMAS 2014), etaj 1 
hol, FSEGA

11:45-13.00: Pranz oferit prezentatorilor si invitatilor speciali, sala de 
sport, FSEGA 

13.00-15.00: Sesiune plenara: Deschidere conferinta si Keynote Mu-
gur Isarescu, Banca Nationala, Aula etaj 1, FSEGA

1  Aceasta este structura generala a programului ERMAS 2014. Un program detaliat 
pentru fiecare sesiune stiintifica si de dezbatere este prezentat intr-un document sep-
arat, accesibil in PDF tot la http://conferinta.econacademia.net si http://www.econ.
ubbcluj.ro/ermas2014
2  Versiunea initiala a programului a fost publicata online pe 12-04-2014, si actual-
izata la 25-05-2014 si respectiv 03-07-2014. O traducere in limba engleza a acestei 
versiuni finale este disponibila online la http://conferinta.econacademia.net
3  Cursul ”Big Data Econometrics” (instructor Otilia Boldea, Tilburg University, 
Olanda) este prezentat si separat pe website-urile de mai sus ale conferintei. Este o 
initiativa asociata ERMAS 2014, insa deschisa- pe langa acei participanti la conferinta 
care ar fi interesati-  si altor persoane de la universitati si institutii de cercetare din 
Romania sau din afara Romaniei (cadre didactice, doctoranzi, studenti masteranzi 
avansati) care nu sunt neaparat interesate si de conferinta. Inregistrarea pentru curs 
se face separat; instructiuni de inscriere se gasesc in documentul prezentand cursul. 
Cursantii vor fi prioritizati la participarea in audienta conferintei.

15.00-15.15: Pauza de cafea, etaj 1 hol, FSEGA

15.15-16.45: Sesiune plenara: Dezbatere tip masa-rotunda pe diverse 
probleme economice relevante pentru Romania, cu invitati speciali si 
participare interactiva a audientei, Aula etaj 1, FSEGA

16.45-17.00: Pauza de cafea, etaj 1 hol, FSEGA

17.00-19.15: Sesiuni paralele A1 si A2, din cele 7 grupuri de sesiuni 
A(1,2)-G(1,2), Aula si sala 118 etajul 1 FSEGA

19.30-…: Welcome reception, Piramida Restaurant, Casa Universitari-
lor Cluj, Strada Emanuel de Martonne, Nr. 1

Marti, 19 august

09.00-10.15: Curs “Big Data Econometrics”, sedinta de curs 3 (din 4 in 
total ), sala A2 parter, FSEGA

10.15-10.30: Pauza de cafea, etaj 1 hol, FSEGA

10.30-12.45: Sesiuni paralele B1 si B2, din cele 7 grupuri de sesiuni 
A(1,2)-G(1,2), Aula si sala 118 etajul 1 FSEGA

12.45-14.00: Pranz oferit prezentatorilor si invitatilor speciali, sala de 
sport FSEGA

14.00-15.30: Sesiune plenara: Keynote Mihai Manea, Massachusetts 
Institute of Technology, Aula etaj 1, FSEGA

15.30-15.45: Pauza de cafea, etaj 1 hol, FSEGA

15.45-18.00: Sesiuni paralele C1 si C2, din cele 7 grupuri de sesiuni 
A(1,2)-G(1,2), Aula si sala 118 etajul 1 FSEGA

18.00-18.15: Pauza de cafea, etaj 1 hol, FSEGA

18.15-19.45: Sesiune plenara: Sfaturi pentru tinerii si mai putin tinerii 
cercetatori economisti, Aula etaj 1, FSEGA

20.00-…: Meeting & cina pentru Comitetele Stiintific si de Organizare 
ale ERMAS 2014, Clubul Casei Universitarilor, Strada Emanuel de Mar-
tonne, Nr. 1 
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Miercuri, 20 august

09.00-10.15: Curs “Big Data Econometrics”, sedinta de curs 4 (din 4 in 
total), sala A2 parter, FSEGA

10.15-10.30: Pauza de cafea, etaj 1 hol, FSEGA 

10.30-12.45: Sesiuni D1 si D2, din cele 7 grupuri de sesiuni A(1,2)-G(1,2), 
Aula si sala 118 etajul 1 FSEGA

12.45-13.30: Pranz oferit prezentatorilor si invitatilor speciali, sala de 
sport, FSEGA

13.15-14.30: Sesiune de prezentari tip POSTER ale unor cercetatori  
economisti din UBB-FSEGA, etaj 1 hol, FSEGA 

14.30-16.00: Sesiune plenara: Keynote Cristian Pop-Eleches, Colum-
bia University, Aula etaj 1, FSEGA

16.00-16.15: Pauza de cafea, etaj 1 hol, FSEGA

16.15-18.45: Sesiune plenara: Dezbatere despre starea cercetarii eco-
nomice din Romania, in contextul cercetarii din Romania in general, 
si al cercetarii performante din alte tari, cu invitati speciali si partici-
pare interactiva a audientei, Aula etaj 1, FSEGA

19.15-…: Cina oficiala conferinta, Piramida Restaurant, Casa Universi-
tarilor Cluj, Strada Emanuel de Martonne, Nr. 1

Joi, 21 august

09.00-10.15: Sesiune plenara: Scurte comunicari-rezumat, in limba 
romana, de rezultate de cercetare obtinute utilizand date din Roma-
nia (sau direct relevante pentru Romania), accesibile unui public mai 
larg, Aula etaj 1, FSEGA

10.15-10.30: Pauza de cafea, etaj 1 hol, FSEGA

10.30-12.45: Sesiuni paralele E1 si E2, din cele 7 grupuri de sesiuni 
A(1,2)-G(1,2), Aula si sala 118 etajul 1 FSEGA

12.45-14.00: Pranz oferit prezentatorilor si invitatilor speciali, sala de 
sport FSEGA

14.00-15.30: Sesiune plenara: Keynote Virgiliu Midrigan, New York 
University, Aula etaj 1, FSEGA

15.45-18.30: Sesiuni paralele F1 si F2, din cele 7 grupuri de sesiuni 
A(1,2)-G(1,2), Aula si sala 118 etajul 1 FSEGA

18.30-18.45: Pauza de cafea, etaj 1 hol, FSEGA

18.45-20.00: Sesiune plenara: Prezentare/adrese, urmata de sesi-
une de dezbatere, despre viitorul conferintei ERMAS si alte initiative 
Econacademia, Aula etaj 1, FSEGA

Vineri, 22 august 

09:00-11.15: Sesiuni paralele G1 si G2 din cele 7 grupuri de sesiuni 
A(1,2)-G(1,2), Aula si sala 118 etajul 1 FSEGA

11.15-11.30: Pauza de cafea, etaj 1 hol, FSEGA 

11.30-13.15: Keynote Nicolae Bogdan Garleanu, University of Califor-
nia at Berkeley, si Inchidere formala a conferintei, Aula etaj 1, FSEGA

13.30-14.30: Pranz oferit prezentatorilor si invitatilor speciali, sala de 
sport, FSEGA

14.30-…: Excursie in afara Clujului pentru prezentatori si invitatii spe-
ciali - cu obiective turistice precum Cetatea de la Alba Iulia, incluzand 
si cina seara, la Coltesti - plecare de la FSEGA la 14.30 fix.
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Program Detaliat al Sesiunilor la Prima Editie 
a Conferintei Stiintifice Anuale a Economistilor 
Romani din Mediul Academic din Strainatate 
(ERMAS)1

Versiune finala2 la data de 04-08-2014, disponibila online la adresele http://www.confe-

rinta.econacademia.net si http://www.econ.ubbcluj.ro/ermas2014

Luni, 18 august

13.00-15.00: Sesiune plenara> Deschidere conferinta ERMAS 2014 
si Keynote Mugur Isarescu, Guvernator BNR

•	 13.00-13.30: Scurte alocutiuni de deschidere a conferintei 
din partea: Coordonatorilor ERMAS (Sebastian Buhai, Univer-
sitatea din Stockholm), Rectoratului UBB (Rector Ioan-Aurel 
Pop), Decanatului FSEGA (Pro-Decan Razvan Mustata), plus 
din partea unor oficialitati administrative locale/ nationale 
reprezentand Prefectura Cluj (Prefect Gheorghe Vuscan), si 
Ministerul Finantelor Publice (Secretar de Stat Attila Gyorgy).

•	 13.30-15.00: Keynote Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Na-
tionale a Romaniei 

o Titlul prezentarii: TBA in prima zi a conferintei

o Timpul de 1h30min alocat prezentarii include o scur-
ta introducere a invitatului keynote din partea co-
ordonatorilor (sub 5 min), si aprox. 10 min de intre-
bari-raspunsuri din partea audientei la final.

15.15-16.45: Sesiune plenara> Dezbatere tip masa-rotunda pe 
probleme economice relevante pentru Romania, cu invitati specia-
li, si posibilitate de interactiune cu audienta (NB: dezbaterea va fi in 
limba engleza).

•	 Tematici principale: uniuni monetare si respectiv politici mon-
etare neconventionale; vor exista si tematici secundare, pre-
cum si tematici ridicate in mod spontan de audienta

1  In acest document sunt detaliate sesiunile stiintifice/ de dezbatere. Pentru structura generala a 
programului (si evenimentele sociale asociate), a se consulta documentul corespunzator, aflat tot la 
http://conferinta.econacademia.net si http://www.econ.ubbcluj.ro/ermas2014
2  Versiunea initiala a fost publicata online pe 12-04-2014, si actualizata la 25-05-2014 si respectiv 
03-07-2014. Versiunea in limba engleza a acestei versiuni finale este disponibila si ea online pe 
http://conferinta.econacademia.net

•	 Participanti la masa-rotunda, alfabetic: Francisco Buera (Chi-
cago Federal Reserve Bank & University of California Los An-
geles); Lucian Croitoru (Banca Nationala a Romaniei); Nicolae 
Bogdan Garleanu (Haas School of Business, University of Cal-
ifornia at Berkeley); si Mugur Isarescu (Guvernator Banca Na-
tionala a Romaniei)

•	 Moderatori: Sebastian Buhai (Stockholm University) si Mihai 
Copaciu (Banca Nationala a Romaniei)

17.00-19.15: Sesiune paralela A1> Dynamic Labor Markets (Ses-
sion Chair: Sebastian Buhai, Stockholm University)

•	 Daniela Andren (Orebro University, SE): “How to Help Employ-
ees with Reduced Work Capacity?” (with Thomas Andren)

•	 Miana Plesca (University of Guelph, CA): “Occupational Mo-
bility and the Returns to Training” (with Gueorgui Kambourov 
and Iourii Manovskii)

•	 Sebastian Buhai (Stockholm University, SE): “Worker-Firm Dy-
namics with Seniority Bargaining: Theory and Empirics” (with 
Miguel Portela and Coen Teulings) NB: Lucrare invitata, ca au-
tor membru al Comitetului Stiintific. 

17.00-19.15: Sesiune paralela A2> Trading in Financial Markets 
(Session Chair: Ana Babus, Chicago Federal Reserve Bank and Impe-
rial College London)

•	 Alexandru Stan (Babes-Bolyai University, RO): “A Dynamic 
Volume Time Model for Characterizing Flash Crashes” (with 
Gheorghe Cosmin Silaghi)

•	 Carmen Stefanescu (ESSEC Business School, FR): “The Dy-
namics of Trading in Commodity Futures” (with Aditya Kaul 
and Lorenzo Naranjo)

•	 Ana Babus (Chicago Federal Reserve Bank, US and Imperial 
College London, UK): “Where to Trade: OTC vs Exchanges” 
(with Cecilia Parlatore) NB: Lucrare invitata, ca autor membru 
al Comitetului Stiintific.

19.30-…: Welcome reception, cu scurte alocutiuni (~ 5 min) ale unor 
reprezentanti UBB si BNR. Vorbitori, in ordine alfabetica: Lucian Croi-
toru (BNR), Dan Lazar (Pro-Rector UBB), Cristian Litan (UBB), Mihaela 
Lutas (Pro-Rector UBB), si Dumitru Matis (Decan FSEGA).
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Marti, 19 august

10.30-12.45: Sesiune paralela B1> General-Equilibrium Asset Mar-
kets (Session Chair: Camelia Bejan, University of Washington-Bothell, 
USA)

•	 Florin Bidian (Georgia State University, US): “Product Variety 
and Asset Pricing” (with Ajay Subramanian and Baozhong 
Yang)

•	 Luminita Stevens (University of Maryland, US): “Investor So-
phistication and Capital Income Inequality” (with Marcin 
Kacperczyk and Jaromir Nosal)

•	 Camelia Bejan (University of Washington-Bothell, US): “Per-
formance-Based Contracts, Monitoring and Fraud” (with P.K. 
Sen) NB: Lucrare invitata, ca autor membru al Comitetului Stiin-
tific.

10.30-12.00: Sesiune paralela B2> Modelling Inflation Expecta-
tions (Session Chair: Alexandru Minea, University of Auvergne) Nota: 
sesiune de 2 lucrari; a 3-a lucrare initial postata in aceasta sesiune a fost 
retrasa.

•	 Anamaria Piloiu (Goethe University Frankfurt, DE): “Economic 
Policy Uncertainty and Inflation Expectations” (with Klodiana 
Istrefi)

•	 Alexandru Minea (University of Auvergne, FR): “Can Inflation 
Targeting Promote Institutional Quality in Developing Coun-
tries?” (with Rene Tapsoba and Patrick Villieu)

14.00-15.30: Sesiune plenara> Keynote Mihai Manea, Massachu-
setts Institute of Technology

•	 Titlul prezentarii: “Intermediation in Networks” 

•	 Timpul de 1h30min alocat prezentarii include o scurta intro-
ducere a invitatului keynote din partea coordonatorilor con-
ferintei (sub 5 min), si aprox. 10 min de intrebari-raspunsuri 
din partea audientei la final.

15.45-18.00: Sesiune paralela C1> Interactions of Education, Labor, 
and Marriage Markets (Session Chair: Gueorgui Kambourov, Univer-
sity of Toronto)

•	 Oana Borcan (Gothenburg University, SE): “The Impact of an 
Unexpected Wage Cut on Corruption: Evidence from a “Xe-
roxed Exam” (with Mikael Lindahl and Andreea Mitrut)

•	 Alexandru Voicu (City University of New York, US): “The Effect 
of Children on the Level of Labor Market Involvement of Mar-
ried Women: What is the Role of Education?”

•	 Gueorgui Kambourov (University of Toronto, CA): “Relation-
ship Skills in the Labor and Marriage Markets” (with Aloysius 
Siow and Laura Turner) NB: Lucrare invitata, ca economist 
strain de top care se va afla la Cluj pentru ERMAS.

15.45-17.15: Sesiune paralela C2> Financial Institutions: Exper-
iments and Empirics (Session Chair: Doina Radulescu, University of 
Bern) Nota: sesiune de 2 lucrari; a 3-a lucrare initial postata in aceasta 
sesiune a fost retrasa.

•	 Razvan Vlahu (De Nederlansche Bank, NL): ”Understanding 
Bank-Run Contagion” (with Martin Brown and Stefan Traut-
mann)

•	 Doina Radulescu (University of Bern, CH): “The Taxation of Bo-
nuses and its Effect on Executive Compensation – Evidence 
from the UK Experience” (with Maximilian von Ehrlich)

18.15-19.45: Sesiune plenara> Sfaturi academice/ stiintifice pentru 
tinerii si mai putin tinerii cercetatori economisti

•	 Invitati panelisti: toti membrii Comitetului Stiintific (CS) prez-
enti fizic la ERMAS 2014

•	 Structura indicativa: scurta prezentare Mihai Manea (MIT); 
intrebari adresate membrilor CS; discutie interactiva si infor-
mala cu intreaga audienta, incurajata la orice moment; orice 
intrebare permisa! 
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Miercuri, 20 august

10.30-12.45: Sesiune paralela D1> Econometric Theory and Appli-
cations (Session Chair: Otilia Boldea, Tilburg University)

•	 Marcel Voia (Carleton University, CA): “Endogeneity in Para-
metric Duration Models with Applications to Clinical Risk In-
dices” (with Anand Acharya, Lynda Khalaf, and David Wens-
ley)

•	 Zsolt Sandor (University of Sapientia- Miercurea Ciuc, RO): 
“Consumer Search and Prices in the Automobile Market” 
(with Jose-Luis Moraga-Gonzalez and Matthijs Wildenbeest) 
NB: Lucrare invitata, ca autor membru al Comitetului Stiintific.

•	 Otilia Boldea (Tilburg University, NL): “Efficient Inference 
with Time-Varying Identification Strength” (with Bertille 
Antoine) NB: Lucrare invitata, ca autor membru al Comitetului 
Stiintific.

10.30-12.45: Sesiune paralela D2> Equilibrium Game Theory (Ses-
sion Chair: Cristian Litan, Babes-Bolyai University)

•	 Noemi Gasko (Babes-Bolyai University, RO): “Characterization 
and Detection of epsilon-Berge Zhukovskii Equilibria” (with 
Mihai Suciu, Rodica Lung, and D. Dumitrescu)

•	 Marius Ochea (University of Amsterdam, NL): “On the Stabil-
ity of the Cournot Equilibrium under Competing Learning 
Rules” (with Cars Hommes and Jan Tuinstra)

•	 Cristian Litan (Babes-Bolyai University, RO): “Generic Deter-
minacy of Nash Equilibrium in Outcome Games with Small 
Number of Strategies and Outcomes” (with Francisco Marhu-
enda and Peter Sudhölter) NB: Lucrare invitata, ca autor mem-
bru al Comitetului Stiintific.

13.15-14.30: Sesiune de pranz cu prezentari tip ’poster’ ale unor 
tineri cercetatori ai institutiei gazda, UBB-FSEGA

•	 Irina Ban: Measuring trade specialization dynamics: the case 
of Romania and Bulgaria

•	 Carmen Bonaci: Financial sophistication, review of the finan-
cial reporting and the probability of fiscal control (with Cris-
tian Litan and Sorina Vaju)

•	 Gabriela Brendea: The effects of the market conditions on the 
capital structure of the Romanian listed firms  (with Fanuta 
Pop)

•	 Angela Filip: Impact of the global financial crisis on corporate 
performance indicators: firm-level evidence in CEE countries 
(with Miruna Pochea and Angela Pece)

•	 Adrian Ienciu-Zoicas: The performance of moving average 
trading rules. An overview across EU stock markets

•	 Rodica Ioana Lung: Notes about Strong Nash Equilibria (with 
Dan Dumitrescu and Noemi Gasko)

•	 Ramona Mara: Redefining the architecture and governance 
of fiscal policy in EU

•	 Codruta Mare: Did structural funds contribute to the stability 
of the EU?

•	 Alexandru Todea: Long memory and integration: empirical 
evidences on emergent stock markets (with Anita Plesoianu)

•	 Beatrice Vladu: Financial crisis impact on the tradeoff be-
tween accrual-based versus real earnings management: Eu-
ropean evidence (with Oriol Amat Salas, Konrad Gabrinski, 
and Dan Cuzdriorean)

14.30-16.00: Sesiune plenara> Keynote Cristian Pop-Eleches, Colum-
bia University

•	 Titlul prezentarii: “Doing Research on Romania” 

•	 Timpul de 1h30min alocat prezentarii include o scurta intro-
ducere a invitatului keynote din partea coordonatorilor con-
ferintei (sub 5 min), si aprox. 10 min de intrebari-raspunsuri 
din partea audientei la final.

16.15-18.45: Sesiune plenara> Dezbatere despre starea, politica si 
managementul cercetarii economice in Romania, in contextul cerce-
tarii din Romania in general, si al cercetarii de inalt nivel din alte tari:  
atitudini, idei, viziuni, solutii. Scurte prezentari, dezbateri tip masa-ro-
tunda, si interactiune libera cu audienta:

•	 Invitati speciali, alfabetic: Catalin Baba (fost Ministru al Edu-
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catiei si Cercetarii); Dragos Ciuparu (fost sef Autoritatea Na-
tionala pentru Cercetare Stiintifica); Mihnea Costoiu (Ministru 
Delegat pentru Invatamant Superior si Cercetare); Razvan 
Florian (Asociatia Ad Astra, Institutul Roman de Stiinta si Teh-
nologie); Daniel Funeriu (fost Ministru al Educatiei si Cerceta-
rii); Tudor Prisecaru (Secretar de Stat pentru Cercetare)

•	 Structura indicativa: introducere/ moderare: Sebastian Buhai 
(Stockholm University, Econacademia); scurte prezentari/ 
adrese ale invitatilor speciali (vezi mai sus) cu dezbatere de-
schisa tuturor; scurte adrese descriind experienta unor econ-
omisti intorsi in Romania dupa studii si/sau activitate de cer-
cetare in strainatate: Zsolt Sandor (Sapientia Miercurea Ciuc), 
Mihai Copaciu (BNR), si Cristian Litan (UBB).

Joi, 21 august

9.00-10.20: Sesiune plenara> Scurte comunicari-rezumat (10 min-
ute pe prezentare; 2-3 minute intrebari la finalul fiecarei prezentari) 
de cercetare utilizand date din Romania, accesibile unui public mai 
larg; in limba romana. Session Chair: Cristian Pop-Eleches (Columbia 
University)

•	 Simona Bejenariu (Gothenburg University, SE): ” Pro-
gramul de Mediere Sanitara in comunitatile de romi: 
efectele asupra sanatatii mamei si copilului”

•	 Alina Botezat (Romanian Academy- Gh. Zane Institute, 
RO): “Impactul migratiei parintilor asupra copiilor ramasi 
acasa. Cazul Romaniei”

•	 Mihai Copaciu (Banca Nationala a Romaniei, RO): “Deter-
minanti ai ciclului de afaceri in Romania” 

•	 Andreea Mitrut (Gothenburg University, SE):  “Coruptia 
in educatie. Pe cine a afectat monitorizarea Bacalaureat-
ului?”

•	 Oana Borcan (Gothenburg University, SE): “Cauze si con-
secinte ale coruptiei in educatie” 

•	 Cristian Pop-Eleches (Columbia University, US): “Efectele 
calculatorului asupra performantelor scolare: Un studiu 
al programului Euro 200”

10.30-12.45: Sesiune paralela E1> Applied Economic Theory (Ses-
sion Chair: Razvan Vlaicu, University of Maryland)

•	 Octavian Strimbu (Toulouse School of Economics, FR): “An In-
fluence Game over the Provision of Public Credence Goods”

•	 Ioana Schiopu (ESADE, Ramon Llull University, ES): “Inequali-
ty and Education Funding: Theory and Evidence from the U.S. 
School Districts” (with Calin Arcalean)

•	 Razvan Vlaicu (University of Maryland, US): ”A Bargaining 
Model of Endogenous Procedures” (with Daniel Diermeier 
and Carlo Prato) NB: Lucrare invitata, ca autor membru al Com-
itetului Stiintific.

10.30-12.00: Sesiune paralela E2> Empirics of Firm Privatization 
and FDI in Transition Economies (Session Chair: Almos Telegdy, Hun-
garian Academy of Sciences and Central European University) Nota: 
sesiune de 2 lucrari; a 3-a lucrare initial postata in aceasta sesiune a fost 
retrasa.

•	 Ramona Jimborean (Banque de France, FR): “Foreign Direct 
Investment Drivers and Growth in Central and Eastern Eu-
rope in the Aftermath of the 2007 Global Financial Crisis” 
(with Anna Kelber)

•	 Almos Telegdy (Hungarian Academy of Sciences- Institute 
of Economics and Central European University, HU): “Where 
Does Privatization Work? The Effect of Privatization Method 
and Business Environment in Transition Economies” (with Da-
vid Brown and John Earle)

14.00-15.30: Sesiune plenara> Keynote Virgiliu Midrigan, New York 
University

•	 Titlul prezentarii: “Household Leverage and the Great Reces-
sion” 

•	 Timpul de 1h30min alocat prezentarii include o scurta intro-
ducere a invitatului keynote din partea coordonatorilor con-
ferintei (sub 5 min), si aprox. 10 min de intrebari-raspunsuri 
din partea audientei la final.

15.45-18.30: Sesiune paralela F1> Economics of Education and 
Health (Session Chair: Andreea Mitrut, Gothenburg University and 
Uppsala University)
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•	 Alina Botezat (Romanian Academy- Gh. Zane Institute Iasi, 
RO): “The Impact of Parents Migration on the Well-Being of 
Children Left Behind. Evidence from Romania” (with Fried-
helm Pfeiffer)

•	 Simona Bejenariu (Gothenburg University, SE): “Bridging the Gap 
for Roma Women. The Effects of a Health Mediation Program on 
Roma Prenatal Care and Child Health” (with Andreea Mitrut)

•	 Andreea Mitrut (Gothenburg University and Uppsala Univer-
sity, SE): “Fighting Corruption: Monitoring and Punishment. 
Effects of a National Campaign on High-Stake Exams” (with 
Oana Borcan and Mikael Lindahl) NB: Lucrare invitata, ca autor 
membru al Comitetului Stiintific.

15.45-18.30: Sesiune paralela F2> Empirics of Financial Asset 
Allocation (Session Chair: Agatha Murgoci, Copenhagen Business 
School)

•	 Eva Deszi (Babes-Bolyai University, RO): “Interdependence, 
Integration and Contagion across Developed and Emerging 
Markets: An Empirical Investigation” (with Caporin Massi-
miliano) 

•	 Andrei Tanase (National Bank of Romania, RO): “Expected 
Shortfall Minimum Forecast Estimators and Their Use in a 
Simple Asset Allocation Model”

•	 Agatha Murgoci (Copenhagen Business School, DK): “Finan-
cial Sector Linkages and the Dynamics of Bank and Sovereign 
Credit Spreads” (with Rene Kallestrup and David Lando)

18.45-20.00: Sesiune plenara> Prezentare, plus dezbatere, cu toti 
cei interesati dintre participanti (prezentatori, invitati speciali, sponsori, 
audienta), despre viitorul conferintei ERMAS + alte initiative Econac-
ademia

•	 Scurta prezentare Sebastian Buhai (Stockholm): “ERMAS & 
Econacademia, present & future” + scurte adrese Mihai Co-
paciu (BNR), Cristian Litan (UBB); introducere a coordonato-
rilor editiei ERMAS 2015

Vineri, 22 august

09.00-11.15: Sesiune paralela G1> Macroeconomics and Growth 
(Session Chair: Francisco Buera, Federal Reserve Bank of Chicago and 
University of California at Los Angeles)

•	 Calin Arcalean (ESADE, Ramon LLull University, ES): “Interna-
tional Tax Competition and the Deficit Bias” 

•	 Mihai Copaciu (National Bank of Romania, RO): “Estimation of 
an Open Economy DSGE model with Financial and Employ-
ment Frictions for Romania”

•	 Francisco Buera (Federal Reserve Bank of Chicago and Uni-
versity of California Los Angeles, US): “The Global Diffusion of 
Ideas” (with Ezra Oberfield) NB: Lucrare invitata, ca economist 
strain de top care se va afla la Cluj pentru ERMAS.

09.00-10.30: Sesiune paralela G2> Economic Impact of Political 
and Social Risks (Session Chair: Sorin Krammer, University of Gron-
ingen) Nota: sesiune de 2 lucrari; a 3-a lucrare initial postata in aceasta 
sesiune a fost retrasa.

•	 Cristian Badarinza (Oxford University, UK): ”Home Away from 
Home? Safe Heaven Effects and London House Prices” (with 
Tarun Ramadorai)

•	 Sorin Krammer (University of Groningen, NL): “Greasing the 
Wheels of Change: The Impact of Corruption, Local Arbitrari-
ness, and Institutions on Firm Innovation”

11.30-13.15: Sesiune plenara> Keynote Nicolae Bogdan Garleanu, 
Haas School of Business, University of California at Berkeley si Inchidere 
formala a conferintei ERMAS 2014

•	 Titlul prezentarii: “On Limited Diversification and the Finan-
cial Industry” 

•	 Timpul de 1h30min alocat prezentarii include o scurta intro-
ducere a invitatului keynote din partea coordonatorilor con-
ferintei (sub 5 min), si aprox. 10 min de intrebari-raspunsuri 
din partea audientei la final.

•	 13.00-13.15: Mesaje de incheiere oficiala a ERMAS 2014, din 
partea Comitetelor Stiintific si de Organizare
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Precizari suplimentare privind sesiunile conferintei ERMAS 2014:
•	 Toate prezentarile de lucrari stiintifice vor fi in limba engleza, 

atat in sesiunile plenare de keynote stiintific, cat si in toate 
sesiunile paralele si in cea de prezentari tip poster. In cazul 
keynote-ului pe politici economice, precum si in cazul sesiuni-
lor plenare tip dezbatere/masa-rotunda prezentarile vor fi in 
limba romana sau in limba engleza, in functie de situatie/
context. Exista si o sesiune de scurte comunicari–rezumat de 
cercetare folosind date din Romania, strict in limba romana, 
accesibile unui public mai larg, nu neaparat specialist.

•	 Cele mai multe prezentari vor fi in sesiuni paralele de comuni-
cari stiintifice de cate 3 lucrari (contribuite sau invitate; daca 
lucrarea e invitata, acest lucru este precizat), prezentatorii 
avand 45 de minute la dispozitie, inclusiv adresarea oricarei in-
trebari din timpul prezentarii sau de la finalul acesteia (incura-
jam interactiunea la orice moment din partea audientei). In 
cazul sesiunilor plenare “keynote”, prezentarile vor avea un timp 
efectiv de 1 ora si 15 minute, plus 5 minute introducere a vorbi-
torului si 10 minute intrebari la final.

o 4 sesiuni paralele au doar cate 2 lucrari, avand in ve-
dere retragerea cate unei lucrari dupa planificarea in 
program a sesiunilor; ele vor ramane mai scurte, tot 
cu 45 de minute pe prezentare. 

o Fiecare sesiune are desemnat un ‘Session Chair’, care 
e ultimul prezentator din sesiune. Session Chair-ul va 
indica foarte exact si ferm timpul maxim pentru fie-
care prezentare, si va modera, cu discretie absoluta, 
orice intrebari ridicate de audienta sau alte interven-
tii din timpul prezentarilor. Pentru ultima prezentare 
(cea a Session Chair-ului) timpul alocat va fi indicat/
controlat de penultimul prezentator din sesiunea re-
spectiva.

o Titlurile de sesiuni paralele si unele lucrari din acee-
asi sesiune nu sunt neaparat “asortate” perfect, dar o 
tema comuna-- chiar daca nu cea dorita de toti prez-
entatorii dintr-o anumita sesiune-- exista.  

o Versiuni PDF pentru majoritatea lucrarilor prezentate 
pot fi accesate prin click pe titluri, in versiunea online 

a programului detaliat; in cazul unora dintre prezen-
tarile invitate nu exista link la o versiune PDF, denotand 
faptul ca prezentarea se bazeaza pe mai multe lucra-
ri si/sau ca o versiune diseminabila public a lucrarii 
prezentate inca nu este accesibila. Nu vor exista copii 
printate ale lucrarilor prezentate disponibile in cadrul 
sesiunilor, deci sfatuim audienta sa vina cu lucrarile 
de interes printate ex ante, in caz de necesitate. Toate 
prezentarile vor fi in format PDF sau PowerPoint si vor 
fi accesibile si ex post conferinta celor interesati, prin 
contactarea organizatorilor.

•	 Inregistrarea participantilor in audienta conferintei se face prin 
completarea formularului UBB-FSEGA de la adresa http://
www.econ.ubbcluj.ro/ermas2014/formular.php pana maxim 
la data de 30 iunie (FINALIZATA).

o Prezentatorii de lucrari invitate sau contribuite, in-
vitatii speciali din sesiunile de dezbatere, precum si 
membrii neprezentatori din Comitetul de Organizare 
au fost inregistrati automat.

o Toate celelalte persoane interesate in a participa in 
audienta conferintei trebuie sa se inregistreze in pre-
alabil prin formularul de mai sus. Multumim si astep-
tam sa va intalnim la ERMAS 2014!

•	 Informatii despre locatiile exacte pentru sesiunile conferintei/ 
evenimentele sociale se afla in documentul-pereche ‘Structu-
ra Generala Program ERMAS 2014’, disponibil online tot pe 
site-urile web ale conferintei.

•	 Informatii complete despre conferinta ERMAS, inclusiv, e.g., de-
spre tintele pe termen scurt si lung ale acestei initiative, se 
pot accesa in format PDF online la http://conferinta.econac-
ademia.net. Pentru actualizari si noutati privind conferinta 
ERMAS si/sau alte initiative Econacademia, va invitam sa ur-
mariti http://noutati.econacademia.net sau respectiv feed-ul 
twitter https://twitter.com/econacademia. 
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Conferinta Stiintifica Anuala a 
Economistilor Romani 

din Mediul Academic din Strainatate

ERMAS 2014

Detalii aferente primei editii
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Conferinţa Ştiinţifică Anuală a Economiştilor 
Români din Mediul Academic din Străinătate 
ERMAS 2014

Prima ediţie în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 
Economice şi Administrarea Afacerilor, 
Universitatea Babeş-Bolyai, în perioada 18 -22 
August 2014

Sebastian Buhai, Mihai Copaciu, Cosmin Iluţ şi Cristian Litan1

Versiune iniţială la 10-12-2013; actualizată2 la 30-01-2014; informaţii accesibile online la 
http://conferinta.econacademia.net şi  http://www.econ.ubbcluj.ro/ermas2014

Scop: Organizarea unei conferinţe ştiinţifice cu frecvenţă anuală – cu 
prima ediţie în August 2014– a cercetătorilor economişti români (sau 
cunoscători ai limbii române). 

Sfera participanților: economişti români afiliaţi unor universităţi 
străine / instituţii de cercetare din afara ţării (aceasta fiind principala 
categorie de interes), precum şi colegi ai acestora care activează în 
România. Inițiative similare au fost implementate cu regularitate în 
alte ţări europene cum ar fi Franța, Germania, Grecia sau, mai recent, 
Ungaria.  

Suportul financiar şi logistic: asigurat de o serie de instituţii cu atri-
buţii în domeniul cercetării, firme private şi instituţii însărcinate cu 
implementarea politicilor publice, din România. 

Comparativ cu încercările anterioare din România, în număr redus de 
altfel, această conferinţă va fi organizată în baza a două principii:

•	 Selecţia celor care vor prezenta lucrări în cadrul conferinţei va fi 
realizată având ca unic criteriu calitatea articolelor propuse. Acest 
ultim aspect va fi evaluat în mod exclusiv de către un comitet 
ştiinţific compus din economişti de naţionalitate română cu re-
zultate academice şi ştiinţifice remarcabile, componenţa acestuia 
(pentru ediţia din 2014) fiind prezentată în secţiunile următoare 
ale prezentului document;

1  Coordonatorii conferintei pot fi contacti la econacademia@gmail.com. 
2  Versiune de document actualizata la 30-01-2014 cu noul website pentru conferinta al institu-
tiei gazda si cu acronimul conferintei. 

•	 Această conferinţă va fi total inclusivă, respectiv deschisă oricărei 
audienţe din mediul academic din România sau din străinătate, 
ideea principală fiind ca absolut toţi participanţii să poată urmări 
şi interacţiona deschis cu cei care prezintă. 

Între obiectivele principale:

•	 Încurajarea şi transmiterea rezultatelor cercetării axate pe, sau re-
levante indirect pentru, România, cu posibile aplicații în construi-
rea şi implementarea atât a unor proiecte de dezvoltare la nivelul 
companiilor private, precum şi a anumitor politici economice;

•	 Medierea cooperării directe, sub diferite forme, dintre universi-
tățile locale şi economiştii români recunoscuţi internațional, cu 
impact pozitiv pe termen lung asupra calității capitalului uman 
dezvoltat în cadrul universităților din România.

•	  Consultarea experţilor români afiliaţi unor instituţii de prestigiu 
din afara tarii vis-a-vis de experienţa lor academică şi recoman-
dări directe ale acestora pentru colegii, dar şi pentru studenţi ab-
solvenţi şi/sau în curs de absolvire, din departamentele de eco-
nomie şi centrele de cercetare româneşti;

•	 Îmbunătăţirea calităţii dezbaterilor (de exemplu, a celor actuale, 
intens mediatizate) pe teme economice din România, prin inclu-
derea în cadrul acestora a unor economişti români cu reputaţie 
ştiinţifică recunoscută internaţional.

Câştiguri/avantaje aşteptate pentru firmele şi  instituţiile româ-
neşti implicate:

- Pe termen scurt:

•	 Întoarcerea economiştilor români afiliaţi universităţilor sau 
centrelor de cercetare din străinătate, cel puţin o dată pe an, 
cu ocazia acestei conferinţe (i.e., o reversare parţială a brain-
drain-ului academic din cadrul ştiinţelor economice).

•	 Acces la cunoştinţele şi know-how-ul infrastructurii academi-
ce aferente unor universităţi şi institute de cercetare de top la 
nivel internaţional;

•	 Posibilitatea unor sesiuni intensive de training general şi/sau 
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specializat pentru specialişti din mediu privat, membrii cor-
pului profesoral sau pentru studenţi, instruire oferită de par-
ticipanţi români cu mare experienţa, din străinătate (care ar 
confirma individual dorinţa de implicare în astfel de activităţi, 
în funcţie de discuţii directe cu instituţiile interesate).

•	 Publicitate crescută/marketing şi expunere media pentru 
toate instituţiile organizatoare;

•	 Dialog relevant între mediul academic, reprezentanți ai me-
diului privat şi cei care stabilesc politicile publice, inclusiv or-
ganizarea unor dezbateri de tip masă rotundă pe probleme 
economice de actualitate.

- Pe termen mediu şi lung (i.e., după câteva ediţii de succes ale 
conferinţei):

•	 Colaborare pe termen lung la nivel academic (activităţi de 
predare/ cercetare /invitaţii periodice ale profesorilor si cer-
cetarilor etc.) cu economiştii români din străinătate;

•	 Reputaţie crescută a instituţiilor care contribuie la organi-
zarea conferinței, atât la nivel naţional cât şi în străinătate 
(consecinţa acestei reputaţii crescute ar putea fi de exemplu 
invitarea la conferinţă, precum şi la posibile evenimente or-
ganizate in jurul conferinţei, a unor profesori străini recunos-
cuţi la nivel internaţional - cum ar fi laureaţi, sau potenţiali la-
ureaţi,  ai premiului Nobel în Economie – pe lângă economişti 
români de top);

•	 O astfel de conferinţă ştiinţifică ar putea fi organizată, după 
un număr de ediţii anterioare de succes, periodic sau ad-hoc, 
împreună cu una dintre societăţile economice de prestigiu 
din UE sau SUA (e.g., American Economic Association, Eco-
nometric Society, Society for Economic Dynamics, American 
Finance Association, European Finance Association, Euro-
pean Economic Association etc.), invitând astfel un număr 
considerabil de economişti străini, şi, în consecinţă, crescând 
dimensiunea şi nivelul calitativ al conferinţei;

•	 Posibilitatea instituțiilor publice şi a firmelor private cu inte-
rese specifice de cercetare stiintifica de a apela la profesorii 

români afiliaţi universităţilor din străinătate pentru eventuala 
dezvoltare a unor proiecte de cercetare comun agreate;

•	 O cooperare mai strânsă între mediul universitar şi instituţiile 
însărcinate cu implementarea politicilor economice/sociale, 
cum ar fi Banca Naţională a României (BNR) sau Consiliul Con-
curenţei.

Comitetele de organizare:

Există doua comitete implicate în organizarea conferinţei, a căror 
componenţă este stabilită deja pentru ediţia din 2014. În cele ce 
urmează detaliem rolul şi componenţa acestor comitete.

a. “Comitetul de Organizare”: acest comitet are în componenţă 
atât membri responsabili cu initiaţiva întregii conferinţe, materia-
lizarea acesteia, şi coordonarea pregătirilor pentru conferinţă (cu 
unii dintre ei fiind şi membri ai comitetului ştiinţific, vezi mai jos), 
cât şi membri responsabili cu aspectele logistice şi de finanţare, 
la nivel local. Pentru prima ediţie, din vara lui 2014, instituţia or-
ganizatoare este Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) prin interme-
diul Facultății de Științe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSE-
GA) din Cluj-Napoca. În ordine alfabetică, membrii comitetului 
de organizare pentru 2014:

Sebastian Buhai (Stockholm University/Aarhus University): iniţiativă 
şi coordonare

Mihai Copaciu (Banca Naţională a României): iniţiativă şi coordonare

Lucian Croitoru (Banca Naţională a României)

Cosmin Iluţ (Duke University): iniţiativă şi coordonare

Dan Lazăr (Universitatea Babeş-Bolyai, Pro-Rector)

Cristian Litan (Universitatea Babeş-Bolyai): iniţiativă şi coordonare

Razvan Mustaţă (Universitatea Babeş-Bolyai; Pro-Decan FSEGA)
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b. “Comitetul ştiinţific”: acest comitet este responsabil cu asigu-
rarea calităţii articolelor prezentate în cadrul conferinţei, şi impli-
cit cu selecţia celor care vor prezenta lucrări în cadrul acesteia. 
Componența acestui comitet, precum şi modul în care a fost ales 
pentru ediţia din 2014 a conferinţei sunt prezentate mai jos.

Pentru editia din 2014 a conferinţei, următorii 14 economişti din me-
diul universitar, afiliaţi unor universităţi de top din străinătate şi din 
ţară, au acceptat cu entuziasm să facă parte din acest comitet ştiinţific. 
În ordine alfabetică, cu afilierea lor curentă, aceştia sunt:

Ana Băbuş, Imperial College London (Anglia) şi Chicago Fede-
ral Reserve Bank (SUA)

Camelia Bejan, Rice University (SUA)

Otilia Boldea, Tilburg University (Olanda)

Sebastian Buhai, Stockholm University (Suedia) şi Aarhus Uni-
versity (Danemarca)

Nicolae Bogdan Gârleanu, Haas School of Business, U. of Cali-
fornia Berkeley (SUA)

Cosmin Iluţ, Duke University (SUA)

Camelia Kuhnen, Kellogg School of Management, Northwes-
tern University ( SUA)

Cristian Litan, Babeş-Bolyai University (România)

Mihai Manea, Massachusetts Institute of Technology (SUA)

Virgiliu Midrigan, New York University (SUA)

Andreea Mitruţ, Gothenburg University si Uppsala University 
(Suedia)

Cristian Pop-Elecheş, Columbia University (SUA)

Zsolt Sándor, Sapientia University-Miercurea Ciuc ( România)

Răzvan Vlaicu, University of Maryland (SUA)

Pentru a asigura o calitate ridicată a articolelor acceptate pentru pre-
zentare, un comitet ştiinţific cu drepturi depline în ceea ce priveşte 
selecţia articolelor este o condiţie sine qua non. Calitatea de membru 
în comitetul ştiinţific este condiţionată de deţinerea unui standard 
academic înalt, reflectat de articole publicate, ce urmează să fie pu-
blicate, sau respectiv care sunt în stadiul de “revise & resubmit”, în jur-
nalele de top din domeniul economic. Prin “top” aici se înţelege prime-
le 5 plus următoarele încă aproximativ 15-20 jurnale academice din 
disciplina Economie, aşa cum sunt ele ierarhizate de universităţile de 
top din Europa şi SUA. Mai mult, acest comitet trebuie să fie repre-
zentativ pentru cât mai multe domenii, pentru a putea evalua în mod 
corespunzător articolele propuse înspre prezentare. Având în vedere 
existenţa unui număr relativ ridicat de economişti români eligibili (în 
special dintrei cei care lucrează în străinătate), nu va fi o problemă 
ca acest comitet să se formeze prin rotaţie în fiecare an (membri noi 
să înlocuiască o parte din membrii vechi), cuprinzând un număr de 
aproximativ 10 până la 15 membri.

 

Participanţi/ audienţă:

Participarea, înţeleasă aici ca prezentare a unui articol academic în 
cadrul conferinţei, este deschisă tuturor economiştilor români din 
departamentele şi centrele de cercetare din ţară şi străinătate. Artico-
lele vor fi trimise de către potenţialii participanţi în cadrul unui proces 
de tip “Call for Papers”, intenţionat a fi lansat la sfârşitul anului 2013 
atat prin website-ul http://conferinta.econacademia.net, cat si dise-
minat prin alte mijloace. Articolele primite vor fi subiectul unui pro-
ces de selecţie condus de către membrii comitetului ştiinţific speci-
alizaţi/ cu interese de cercetare apropiate domeniului articolului din 
context. Ţinta este de a avea maxim 40-50 de prezentări (numarul 
final depinzând şi de calitatea articolelor primite), o parte a acestora 
fiind grupate în sesiuni paralele, altele în sesiuni plenare, si altele in 
posibile sesiuni de tip poster.

Este garantat accesul liber la audierea prezentărilor pentru orice per-
soană afialiată unei instituţii academice/ de cercetare din România 
sau din străinătate, in măsura locurilor disponibile. Un număr de 
locuri vor fi rezervate pentru reprezentanţi ai presei, precum si ai 
sponsorilor. Firmele private şi instituțiile publice care vor contribui 
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financiar la organizarea conferinței vor primi invitații la conferință şi 
posibilitatea de a propune si participa la dezbateri pe teme specifice.

Limba de prezentare a articolelor academice va fi engleza. Discuţiile in-
formale (inclusiv întrebările şi interacţiunea cu prezentatorii), cât şi 
prezentările din cadrul dezbaterilor de tip masa rotundă, pot fi evi-
dent realizate şi în limba română, la alegere.

Locaţia conferinţei / Cazare / Transport

Locaţia conferinţei

Prima ediţie a conferinţei se va desfăşura în cadrul campusului 
universitar al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afaceri-
lor, Universitatea Babeş-Bolyai, str. Teodor Mihali, nr. 58-60, 400591, 
Cluj-Napoca, România.

Perioadă şi program (preliminare)

Conferinţa va avea loc pe parcursul a 5 zile,  in perioada 18-22, 2014 
(săptamana anterioară ediţiei din 2014 a conferinţei anuale comune 
a European Economic Association şi European Meeting of the Econome-
tric Society de la Toulouse, si respectiv a conferinţei anuale European 
Finance Association de la Lugano). 

Conferinţa se va desfăşura  în sesiuni paralele pentru articolele selec-
tate, cu câte o sesiune plenară pe zi (cu un număr de articole asociate 
fiecărei sesiuni ce va fi stabilit ulterior) dedicată prezentărilor de către 
personalităţile ştiinţifice invitate. În plus, doctoranzi şi tineri cercetă-
tori ar putea fi invitaţi să prezinte rezultatele cercetării efectuate în 
cadrul unor sesiuni de tip poster presentation. Programul final va fi 
decis in exclusivitate de membrii comitetului stiinţific.

Mai jos prezentăm o machetă preliminară a programului unei zile 
obişnuite din cadrul conferinţei:

Ora Sesiuni

9.15-9.30 Deschidere zi conferință & menționare sponsori

9.30-10.30 Sesiuni paralele 

10.30-10.45 Pauză de cafea

10.45-11.45 Sesiuni paralele

12.00-13.15 Prânz la FSEGA + Prezentări de tip poster 

13.30-15.00 Sesiune plenara

15.00-15.15 Pauză de cafea

15.15-16.15 Sesiuni paralele

16.15-16.30 Pauză de cafea

16.30-17.30 Sesiuni paralele

17.30-18.00 Închidere lucrări & comunicat de presă către partenerii 
media

18.30 - Cină 

Pe lângă activităţile menţionate, în anumite zile, conferinţa va mai 
include:

•	 Sesiune de sfaturi academice informale pentru studenţii docto-
ranzi şi pentru tinerii cercetători, venite de la economişti români 
cu reputaţie recunoscută la nivel internaţional;

•	 Discuţii tematice la masa rotundă la care sa participe reprezen-
tanți ai partenerului sponsor de tip Platinum (informații pentru 
potențialii sponsori disponibile de la organizatori, vedeți si mai 
jos) şi oricare dintre membrii Comitetului Științific

•	 Discuţii la masa rotundă asupra stării economiei româneşti, invi-
taţi fiind economişti români împreună cu decidenţi în materie de 
politici economice din România;

•	 Prezentări într-un context mai puţin formal ale unor rezultate 
relevante pentru România sau care au ca şi interes central eco-
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nomia României, prezentări adaptate pentru înţelegerea de către 
publicul larg sau media;

•	 Mai mult, condiţionat de interesul manifestat de către reprezen-
tanţii Universităţii Babeş-Bolyai şi ai altor firme sau instituţii impli-
cate, şi potenţialul acord la nivel individual cu profesorul solicitat, 
conferinţa mai poate include scurte cursuri de vară intensive pe 
tematici economice. Aceste cursuri pot fi organizate (similar cu 
programul “AEA Continuing Education Program”) înaintea confe-
rinţei sau după aceasta (posibil şi în ultimele zile ale conferinţei, 
seara). Membrii comitetului de organizare responsabili cu iniţi-
ativa şi coordonarea conferinţei pot oferi sugestii administraţiei 
UBB cu privire la posibilii profesori, dar aceştia trebuie contactaţi 
separat de către administraţie în vederea ajungerii la un acord 
individual cu fiecare dintre ei.

Cazarea

Costurile acoperind cazarea tuturor participanţilor selectaţi pentru 
prezentare în cadrul conferinţei este asigurată de către Universitatea 
Babeş-Bolyai, atât prin intermediul resurselor disponibile la nivel de 
universitate, cât şi, în particular, prin cele ale Facultăţii de Ştiinţe Eco-
nomice şi Gestiunea Afacerilor. Durata cazării pentru toţi participanţii 
este: (prima zi -1) până la (ultima zi +1), dacă nu este indicat altfel.

Costuri aferente transportului- şi alte costuri

Pentru a facilita participarea cercetătorilor români consacraţi, pre-
cum şi a unor tineri doctoranzi si post-doctoranzi români de succes, 
din domeniul ştiinţelor economice, ar fi ideal şi prin urmare se va încer-
ca acoperirea integrală a costurilor de transport ale participanților. În 
cazul neacoperirii în totalitate a acestor costuri din fondurile atrase, 
se va stabili un plafon maxim pentru rambursarea acestora, în funcţie 
de distanţa dintre locaţia externă a instituţiei/universităţii participan-
tului şi Cluj-Napoca, România. 

În cazul cursurilor intensive de vară pentru care care UBB sau 
alţi parteneri ai evenimentului şi-ar manifesta interesul, aşa cum 
am menţionat anterior, acorduri individuale trebuie încheiate cu 
profesorii în cauză, care să includă în mod specific şi aranjamentele 
financiare asupra cărora s-au pus de acord părţile. Organizatorii con-
ferinţei pot asista ca intermediatori ai unor asemenea activităţi.

Prânzul şi cina prezentatorilor de lucrări, aferente zilelor de pe par-

cursul conferinţei, vor fi asigurate de către UBB, în timp ce unul sau 
două evenimente sociale, fie la începutul sau la sfârşitul conferinţei, 
ar putea fi organizate într-un loc extern universităţii, eventual în îm-
prejurimile oraşului Cluj-Napoca, urmând ca aceste din urmă costuri 
să fie acoperite din fondurile atrase.

Sponsori / Colectare de fonduri:

Dată fiind practica din celelalte ţări organizatoare de evenimente 
similare, sponsorii şi finanţatorii posibili ar putea fi:

•	 instituţia (instituţiile) academică(e) gazdă;

•	 bănci naţionale sau comerciale;

•	 companii private, altele decât băncile.

Informatii suplimentare despre beneficiile aferente pachetelor de 
sponsorizare propuse partenerilor externi, prin UBB,  se pot obţine 
contactând coordonatorii acestei prime ediţii a conferinţei, la econa-
cademia@gmail.com. Comitetul de organizare va lua în calcul toate 
opţiunile de sponsorizări / finanţări / colectare de fonduri şi va anali-
za fezabilitatea lor.
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Call for Papers
Conferinta Stiintifica Anuala a Economistilor Romani din Mediul 
Academic din Strainatate

ERMAS 2014

Prima ediţie în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Adminis-
trarea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai, în perioada 18 -22 
August 2014

Versiune initiala la 15-12-2013; actualizata1 la 30-01-2014; accesibila la  

http://conferinta.econacademia.net si http://www.econ.ubbcluj.ro/ermas2014

Invitam trimiterea de lucrari de cercetare economica pentru prima 
editie a conferintei stiintifice anuale a economistilor romani (sau 
cunoscatori de limba romana) din mediul academic, afiliati atat uni-
versitatilor sau institutiilor de cercetare din strainatate (aceasta fiind 
principala categorie de interes), precum si celor din Romania. Confer-
inta va avea loc in saptamana 18-22 august 2014, la Facultatea de Sti-
inte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA), Universitatea Babes-
Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, FSEGA/UBB fiind gazda si sponsorul 
principal al acestei prime editii. Lucrarile vor fi evaluate si selectate 
in mod exclusiv pe baza meritului lor stiintific, de catre un comitet 
stiintific format dintr-un numar de economisti romani cu rezultate de 
cercetare recunoscute international. Invitatii ‘keynote speakers’, pre-
cum si comitetele stiintific si de organizare pentru 2014 sunt prezen-
tate mai jos. 

Informatii complete/ actualizate despre aceasta conferinta se gas-
esc la adresa http://conferinta.econacademia.net. Urmariti si contul 
twitter https://twitter.com/econacademia pentru orice informatii noi. 
Pentru intrebari suplimentare va rugam sa ne contactati la econaca-
demia@gmail.com. 

Instructiuni de trimitere a lucrarilor

Lucrarile vor fi trimise sub forma unui singur fisier PDF- avand pe pri-
ma pagina titlul, numele si afiliatia autorilor, un rezumat de maxim 

1 Versiune actualizata la 30-01-2014 cu noul website al institutiei gazda, acronimul conferintei, 
data inregistrare participanti, si lista de keynote speakers. 

200 de cuvinte, maxim 3 coduri Journal of Economic Literature (JEL), 
si maxim 5 cuvinte-cheie (“keywords”)- atasat unui email trimis la 
econacademia@gmail.com. Articolele pot fi trimise incepand din 16 
decembrie 2013. Data limita pana la care se pot trimite lucrarile este 
15 februarie 2014, ora 23.59 GMT+2 (ora Romaniei). In caz ca nu 
primiti confirmare pentru articolul trimis in doua-trei zile, va rugam 
sa ne recontactati. Orice persoana poate trimite un singur articol, 
desi poate fi co-autoare a altor articole trimise (de co-autori). Va ru-
gam sa mentionati in mesajul email cine este prezentatorul, in cazul 
mai multor autori. Lucrarile si prezentarile vor fi in limba engleza, 
dar prezentatorii selectati trebuie sa fie pregatiti sa interactioneze cu 
audienta si in limba romana. 

Date importante
Data limita trimitere lucrari: 15 februarie 2014, ora 23.59  
(ora Romaniei)
Data rezultat evaluare pentru articole trimise: in jur de 15 martie 
2014
Data anunt program preliminar: in jur de 1 aprilie 2014
Data inregistrare participanti conferinta: 15 iunie 2014 
Data conferinta: 18-22 august 2014

Contact/ Informatii suplimentare
Websites: http://conferinta.econacademia.net si  http://www.econ.
ubbcluj.ro/ermas2014
Twitter: https://twitter.com/econacademia  
Email: econacademia@gmail.com 

Keynote speakers pentru editia din 2014 a conferintei
Mugur Isărescu, Guvernator Banca Natională a României
Nicolae Bogdan Gârleanu, Haas School of Business, University 
of California at Berkeley
Mihai Manea, Massachusetts Institute of Technology
Virgiliu Midrigan, New York University
Cristian Pop-Elecheş, Columbia University
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Comitet stiintific pentru editia din 2014 a conferintei
Ana Băbuş, Imperial College London (Anglia) şi Chicago 
Federal Reserve Bank (SUA)
Camelia Bejan, Rice University (SUA)
Otilia Boldea, Tilburg University (Olanda)
Sebastian Buhai, Stockholm University (Suedia) şi Aarhus 
University (Danemarca)
Nicolae Bogdan Gârleanu, Haas School of Business, University 
of California at Berkeley (SUA)
Cosmin Iluţ, Duke University (SUA)
Camelia Kuhnen, Kellogg School of Management, 
Northwestern University ( SUA)
Cristian Litan, Babeş-Bolyai University (România)
Mihai Manea, Massachusetts Institute of Technology (SUA)
Virgiliu Midrigan, New York University (SUA)
Andreea Mitruţ, Gothenburg University si Uppsala University 
(Suedia)
Cristian Pop-Elecheş, Columbia University (SUA)
Zsolt Sándor, Sapientia University-Miercurea Ciuc ( România)
Răzvan Vlaicu, University of Maryland (SUA)

Comitet de organizare pentru editia din 2014 a conferintei
Sebastian Buhai (Stockholm University/Aarhus University): 
iniţiativă şi coordonare
Mihai Copaciu (Banca Naţională a României): iniţiativă şi 
coordonare
Lucian Croitoru (Banca Naţională a României)
Cosmin Iluţ (Duke University): iniţiativă şi coordonare
Dan Lazăr (Universitatea Babeş-Bolyai, Pro-Rector)
Cristian Litan (Universitatea Babeş-Bolyai): iniţiativă şi 
coordonare
Razvan Mustaţă (Universitatea Babeş-Bolyai, Pro-Decan  
FSEGA)

Lista participantilor

ERMAS 2014
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Achim Andra Maria 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
andra.mary@yahoo.com Romania

Achim Monica Violeta 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
monica.achim@econ.ubbcluj.ro  Romania

Andren Daniela 
Orebro University 
daniela.andren@oru.se  Suedia

Andries Alin 
University of St. Gallen/Universitatea Alexandru Ioan 
Cuza, Iasi 
alin.andries@unisg.ch  Elvetia/Romania

Arcalean Calin 
ESADE Business School, Ramon Llull University 
calin.arcalean@esade.edu  Spania

Asandului Laura 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi 
asand@uaic.ro  Romania

Baba Catalin 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 
baba@fspac.ro  Romania

Babus Ana 
Federal Reserve Bank of Chicago/Imperial College London 
anababus@gmail.com  SUA/Marea Britanie

Badarinza Cristian 
University of Oxford 
cristian.badarinza@sbs.ox.ac.uk  Marea Britanie

Ban Irina Marilena 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
irina.ban@econ.ubbcluj.ro  Romania

Bejan Camelia 
University of Washington 
 Bothell 
cameliab@uw.edu  SUA

Bejenariu Simona 
Gothenburg University 
simona.bejenariu@economics.gu.se  Suedia

Benta Marius 
Digi24 TV 
bentza@gmail.com  Romania

Bidian Florin 
Georgia State University 
fbidian@gsu.edu  SUA

 

Bogdan Marcel 
Universitatea Petru Maior, Targu Mures 
marcel.bogdan@science.upm.ro  Romania

Boldea Otilia 
Tilburg University 
o.boldea@uvt.nl  Olanda

Bolocan Dragos Mihai 
Banca Nationala a Romaniei 
bolocan_md@yahoo.com  Romania

Bonaci Carmen Giorgiana 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
cgbonaci@gmail.com  Romania

Borcan Oana 
Gothenburg University 
oana.borcan@economics.gu.se  Suedia

Botezat Alina 
Academia Romana - Institutul Gh. Zane 
botezat.alina@yahoo.com  Romania

Botoc Claudiu 
Universitatea de Vest, Timisoara 
claudiu.botoc@e-uvt.ro  Romania

Botos Vlad 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
vlad.botos@econ.ubbcluj.ro  Romania

Brendea Gabriela-Maria 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
gabriela.brendea@econ.ubbcluj.ro  Romania

Buera Francisco 
Federal Reserve Bank of Chicago/University of California 
Los Angeles 
fjbuera@gmail.com  SUA

Buhai Sebastian 
Stockholm University 
sbuhai@gmail.com  Suedia

Buligescu Bianca 
Maastricht University 
bianca.buligescu@maastrichtunivesrity.nl  
Olanda

Bunget Ovidiu 
Universitatea de Vest, Timisoara 
ovidiu.bunget@abaconsulting.ro  Romania

Chereches Razvan 
Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca 
razvan.m.chereches@gmail.com  Romania

 

Chizer Raluca 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi 
mardareraluca@gmail.com  Romania

Ciuparu Dragos 
Universitatea Petrol-Gaze, Ploiesti 
dciuparu@upg-ploiesti.ro  Romania

Coman Adela 
Universitatea Bucuresti 
adela_coman2003@yahoo.com  Romania

Constantin Cristinel Petrisor 
Universitatea Transilvania, Brasov 
cristinel.constantin@unitbv.ro  Romania

Copaciu Mihai 
Banca Nationala a Romaniei 
mihai.copaciu@gmail.com  Romania

Cosma Dorin 
Universitatea de Vest, Timisoara 
dorin@cosma.ro  Romania

Costoiu Mihnea 
Ministerul Educatiei Nationale 
mihnea.costoiu@upb.ro  Romania

Crivei Septimiu 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
crivei@math.ubbcluj.ro  Romania

Croitoru Lucian 
Banca Nationala a Romaniei 
lucian.croitoru@bnro.ro  Romania

Culache Oana 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi 
culache.oana@yahoo.com  Romania

Cuzdriorean Dan 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
dan.cuzdriorean@econ.ubbcluj.ro  Romania

Dabija Dan-Cristian 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
cristi_dabija@yahoo.com  Romania

Dezsi Eva 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 
dezsi_eva@yahoo.com  Romania

Dima Bogdan 
Universitatea de Vest, Timisoara 
bogdandima2001@gmail.com  Romania

Dima Stefana Maria 
Universitatea de Vest, Timisoara 
stefana.dima@gmail.com  Romania

Domnisoru Ciprian 
Carnegie Mellon University 
cdomniso@andrew.cmu.edu  SUA

Dumitrescu Alin 
Universitatea de Vest, Timisoara 
alin.dumitrescu@feaa.uvt.ro  Romania

Dumitrescu Dan 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
ddumitr@cs.ubbcluj.ro  Romania

Fat Codruta Maria 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
codruta.fat@econ.ubbcluj.ro  Romania

Filip Angela-Maria 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
flpangela@yahoo.com  Romania

Florian Razvan 
Asociatia Ad Astra, Institutul Roman de Stiinta si Teh-
nologie 
mail@razvanflorian.eu  Romania

Funeriu Daniel 
danielfuneriu@gmail.com  Romania

Garleanu Nicolae 
Haas Business School, University of California at Berkeley 
garleanu@haas.berkeley.edu  SUA

Gasko Noemi 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 
gaskonomi@yahoo.com  Romania

Glodeanu Andrei 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
andrei.glodeanu@econ.ubbcluj.ro  Romania

Gyorgy Attila 
Ministerul Finantelor Publice 
attila.gyorgy@buget-finante.ro  Romania

Ileanu Bogdan 
Academia de Studii Economice, Bucuresti 
ileanub@yahoo.com  Romania

Inceu Adrian 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
inceuadrian@yahoo.com  Romania

Isarescu Mugur 
Banca Nationala a Romaniei 
mugur.isarescu@bnro.ro  Romania

Jimborean Ramona 
Banque de France 
ramona.jimborean@gmail.com  Franta
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Kambourov Gueorgui  
University of Toronto 
g.kambourov@utoronto.ca  Canada

Kerekes Kinga 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
kinga.kerekes@econ.ubbcluj.ro  Romania

Krammer Sorin 
University of Groningen  
sorin.krammer@gmail.com  Olanda

Lazar Dan 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 
dan.lazar@ubbcluj.ro  Romania

Litan Cristian 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 
cristianlitan@gmail.com  Romania

Lovin Horatiu 
Banca Nationala a Romaniei 
horatiu.lovin@gmail.com  Romania

Lumperdean Ioan 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 
ioan.lumperdean@econ.ubbcluj.ro  Romania

Lung Rodica Ioana 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
rodica.lung@econ.ubbcluj.ro  Romania

Lutas Mihaela 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 
mihaela.lutas@econ.ubbcluj.ro  Romania

Manea Mihai 
Massachusetts Institute of Technology 
manea@mit.edu  SUA

Mara Eugenia-Ramona 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
ramonanandra@yahoo.com  Romania

Mare Codruta 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
codruta.mare@econ.ubbcluj.ro  Romania

Marhuenda Francisco 
University Carlos III, Madrid 
marhuend@eco.uc3m.es  Spania

Matis Dumitru 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 
dumitru.matis@econ.ubbcluj.ro  Romania

Megan Ovidiu 
Universitatea de Vest, Timisoara 
ovidiu.megan@feaa.uvt.ro  Romania

Midrigan Virgiliu 
New York University 
virgiliu.midrigan@gmail.com  SUA

Mihaescu Mihai 
Colegiul National Al. Odobescu 
mihaescu_1978@yahoo.com  Romania

Minea Alexandru 
University of Auvergne 
alexandru.minea@udamail.fr  Franta

Mironiuc Marilena 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi 
marilena@uaic.ro  Romania

Moisescu Ovidiu Ioan 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
ovidiu.moisescu@gmail.com  Romania

Molnar Iudita 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
iudita.molnar@gmail.com  Romania

Moza Corina 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
corina.moza@yahoo.com  Romania

Muresan Diana 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
diana.muresan@econ.ubbcluj.ro  Romania

Murgoci Agatha 
Copenhagen Business School,avm.fi@cbs.dk  
Danemarca

Mustata Razvan 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 
r.v.mustata@gmail.com  Romania

Negrea Bogdan-Cristian 
Academia de Studii Economice, Bucuresti 
bc.negrea@gmail.com  Romania

Obada Daniel Rares 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi 
rares.obada@gmail.com  Romania

Ochea Marius 
University of Amsterdam 
m.i.ochea@uva.nl  Olanda

Olteanu Gabriela 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
gabriela.olteanu@econ.ubbcluj.ro  Romania

Oprean Mircea 
ProXpert Consulting 
 Cluj-Napoca 
mircea.oprean@proxpert.ro  Romania

Oprean Victor-Bogdan 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
voprean@gmail.com  Romania

Otel Virginia 
Garanti Bank 
virginia.otel@garantibank.ro  Romania

Pantea Melania 
University of Groningen  
melania.pantea@gmail.com  Olanda

Pece Andreea Maria 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
andreeapece@yahoo.com  Romania

Piloiu Anamaria 
Goethe University 
 Frankfurt 
anamaria.piloiu@gmail.com  Germania

Pintican Alexandra Irina 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
irina.pintican@gmail.com  Romania

Plesca Miana 
University of Guelph 
miplesca@uoguelph.ca  Canada

Plesoianu Anita 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
anita.plesoianu@econ.ubbcluj.ro  Romania

Pochea Miruna Maria 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
miruna.pochea@econ.ubbcluj.ro  Romania

Pop Flaviu 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
flaviu.pop@econ.ubbcluj.ro  Romania

Pop Ioan Aurel 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 
ioan.aurel.pop@acad.ro  Romania

Pop-Eleches Cristian 
Columbia University 
eleches@gmail.com  SUA

Preda Ciprian 
Universitatea de Vest, Timisoara 
ecreb@e-uvt.ro  Romania

Prisecaru Tudor 
Ministerul Educatiei Nationale 
tudor.prisecaru@ancs.ro  Romania

Radulescu Doina 
University of Bern 
doina.radulescu@kpm.unibe.ch  Elvetia

Rotaru Virgil 
Univ. de Medicina si Farmacie V. Babes, Timisoara 
vrg_rtr@yahoo.com  Romania

Sana Marcela Sefora 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
sefora.sana@gmail.com  Romania

Sandor Zsolt 
Universitatea Sapientia 
 Miercurea Ciuc 
zsosan@gmail.com  Romania

Scarlat Alexandra Elvira 
University Carlos III, Madrid 
ascarlat@emp.uc3m.es  Spania

Schiopu Ioana 
ESADE Business School, Ramon Llull University 
ioana.schiopu@esade.edu  Spania

Scridon Mircea Andrei 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
andrei.scridon@econ.ubbcluj.ro  Romania

Silaghi Gheorghe Cosmin 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
gheorghe.silaghi@econ.ubbcluj.ro  Romania

Silaghi Monica Ioana 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
monica.pop@econ.ubbcluj.ro  Romania

Stan Alexandru 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 
alexandru.stan@econ.ubbcluj.ro  Romania

Stanca Liana 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
liana.stanca@econ.ubbcluj.ro  Romania

Stefanescu Carmen 
ESSEC  Business School,stefanescu@essec.edu  
Franta

Stevens Luminita 
University of Maryland 
stevens@econ.umd.edu  SUA

Strimbu Octavian 
University of Toulouse 
ostrimbu@ecn.ulaval.ca  Franta

Suciu Mihai 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
mihai.suciu@ubbcluj.ro  Romania

Szocs Csongor-Erno 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj- Napoca/Transindex- portal de stiri 
szocscsongorerno@gmail.com  Romania
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Tanase Andrei 
Banca Nationala a Romaniei 
andrei.tanase@safeinvestments.ro  Romania

Telegdy Almos 
Central European University/Hungarian Academy of 
Sciences 
telegdya@ceu.hu  Ungaria

Todea Alexandru 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
alexandru.todea@econ.ubbcluj.ro  Romania

Tomuleasa Iuliana 
Universite D’Auvergne/Universitatea  
Alexandru Ioan Cuza, Iasi 
iulianatomuleasa@yahoo.com  Franta/Romania

Turturean Ciprian Ionel 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi 
ciprian.turturean@uaic.ro  Romania

Ursu Silviu 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi 
silviu.ursu@uaic.ro  Romania

Vaidean Viorela Ligia 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
viorela.vaidean@econ.ubbcluj.ro  Romania

Vatavu Sorana 
Universitatea de Vest, Timisoara 
sorana.vatavu88@e-uvt.ro  Romania

Vladu Alina Beattrice 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 
beattrice.vladu@econ.ubbcluj.ro  Romania

Vlahu Razvan 
De Nederlansche Bank 
razvan.vlahu@gmail.com  Olanda

Vlaicu Razvan 
University of Maryland 
vlaicu@econ.umd.edu  SUA

Voia Marcel 
Carleton University 
marcel.voia@carleton.ca  Canada

Voicu Alexandru 
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