
 

 

 

ERMAS 2015: Expunere Mass-Media1 
-Ultima actualizare: 05-09-2015; versiunea initiala: 05-09-2015- 

 

NB. Articolele/interviurile de mai jos unde apare steluţa (*) la început sunt materialele mai ample despre 

conferinţa ERMAS 2015 (e.g., pagini de ziar sau revistă, înregistrări video mai lungi, etc.). 

 

A. Site-uri conferinţă: 

• FSEGA - http://econ.ubbcluj.ro/ermas2015/ 

• ECONACADEMIA - http://www.econacademia.net/ermas2015.html 

 

B. Expunere mediatică până la începutul conferinţei (înainte de 29-07-2015; ordine cronologică) 
 

• * 01/01/2015: Interviu pe adevarul.ro cu Sebastian Buhai, realizat de Remus Florescu: 
Clujeanul care a adus acasă românii care schimbă economia lumii: „Aş ura României să aibă 
în sfarşit voinţa de a renunţa la recompensarea mediocrităţii” 

• 13/01/2015: Anunţ “Call for Papers” pe Inomics.com 

• 24/02/2015: Anunţ conferinţă pe blog.econacademia.net 

• 10/03/2015: Articol pe Hotnews.ro: A doua editie a Conferintei stiintifice anuale a 
economistilor romani din mediul academic din strainatate - ERMAS 2015, intre 29-31 iulie, la 
Universitatea Babes-Bolyai  

• 18/03/2015: Comunicat de presă UBB 

• 02/07/2015: Articol pe Adevarul.ro: Conferinţa ERMAS 2 adună încă o dată la Cluj 
economişti români din străinătate 

• 24/07/2015: Articol pe Hotnews.ro: Conferinta la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj cu 
economistii romani din universitatile straine   
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• 28/07/2015: Anunţ curs teoria jocurilor pe Hotnews.ro: Curs de teoria jocurilor la Conferinta 
economistilor romani din universitatile straine  

• * 28/07/2015: Talk-show de 50 de minute în emisiunea “Vocile Clujului” a Digi24 Cluj-
Napoca: “Cercetarea de top e posibilă în România”, cu moderatorul Marius Benţa, şi 
invitatul Sebastian Buhai. 

• Anunţ conferinţă Romanian – U.S. Fulbright Commission:  Babes Bolyai University to host 
the 2nd edition of ERMAS 2015 
 

C. Expunere mediatică din timpul sau de după conferinţa ERMAS 2015 

• C.1. În general despre ERMAS 2015 (ordine cronologică) 

• * 29/07/2015: Mesajul Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, cu ocazia Conferinței 
Științifice Anuale a Economiștilor Români din Mediul Academic din Străinătate 

• * 29/07/2015: Comunicat de presă Transylvania College, preluat de Agerpres.ro 

• * 02/08/2015: Interviu pe adevarul.ro cu Florin Bîlbîie, realizat de Remus Florescu: Românul 
considerat cel mai bun macroeconomist al lumii, plecat din ţară de 15 ani: „Ce se face în 
România nu se compară nici cu ceva mediocru din Vest” 

• * 03/08/2015: Interviu pe Hotnews.ro cu Oana Borcan, realizat de Kristina Reştea: In 
Romania lucrurile sunt mereu fragile. Nu avem sectoarele din economie legate intre ele, nu 
exista dialog institutional si nu exista coordonare 

• * 05/08/2015: Interviu pe Hotnews.ro cu Mihai Manea, realizat de Kristina Reştea: Teoria 
Jocurilor e studiul interactiunilor strategice, pacat ca in Romania nu prea se preda asta / 
Codul Fiscal mi se pare un ultim act disperat de populism, un act absurd ale carui consecinte 
le-am suferi pe o perioada indelungata 

• * 07/08/2015: Interviu pe Hotnews.ro cu Andreea Mitruţ, realizat de Kristina Reştea: Intr-o 
societate care nu investeste in Sanatate, in Educatie, in copii, nu ai cum sa speri sa fie bine 

• * 09/08/2015: Interviu pe Hotnews.ro cu Octavian Strîmbu, realizat de Kristina Reştea: In 
tarile unde nu exista transparenta, daca amelioram un pic lucrurile spaga va creste in faza 
initiala, apoi va disparea odata cu cresterea transparentei. Initial, intre grupurile de interes 
care vor sa influenteze politicienii concurenta devine mai puternica, deci trebuie sa dea bani 
mai multi 

• * 17/08/2015: Interviu pe actualdecluj.ro cu Cosmin Iluţ, realizat de Kristina Reştea: Cosmin 
Iluţ, economist, profesor la Duke University, despre România: „Aş vrea să văd că se face mai 
mult în educaţie, mi-aş dori să fie mai multă responsabiltate şi să se pună accent pe valoare” 

• * 01/09/2015: Interviu pe actualdecluj.ro cu Cristian Pop Elecheş, realizat de Kristina Reştea: 
Cristian Pop-Elecheş, economist şi profesor român la Columbia University despre România: 
„Mi-ar plăcea să devenim o ţară mult mai plicticoasă” 



 

 

• * 02/09/2015: Interviu pe adevarul.ro cu Florin Bîlbîie, realizat de Remus Florescu: 
Economistul român de geniu, cu şanse la Nobel: „Nu mi se pare OK să munceşti o viaţă ca 
să-ţi trimiţi copilul la şcoală“ 

• * 05/09/2015: Interviu pe actualdecluj.ro cu Florin Bîlbîie, realizat de Kristina Reştea: Florin 
Bîlbîie, economist român, profesor la Sorbona – despre cercetarea din domeniu în România, 
criză și pariuri de Nobel 
 
 

• C.2. Ştiri derivate din Comunicatul de presă al Transylvania College: 

• 29/07/2015: Articol pe stirileprotv.ro: Cei mai buni profesori de economie romani care predau la 
universitati de prestigiu din lume se reunesc la Cluj 

• 29/07/2015: Articol pe ordineazilei.ro: Conferinta ERMAS 2015: Cei mai buni profesori de economie 
romani vin la eveniment 

• 30/07/2015: Articol pe portalinvatamant.ro: CEI MAI BUNI PROFESORI DE ECONOMIE ROMANI CARE 
PREDAU LA UNIVERSITATI DE PRESTIGIU DIN LUME SE REUNESC LA CLUJ, IN CADRUL CONFERINTEI 
ERMAS 2015  

• 30/07/2015: Articol pe ziuanews.ro: Cei mai buni profesori de economie romani care predau la 
universitati de prestigiu din lume se reunesc la Cluj, in cadrul conferintei ERMAS 2015 

• 30/07/2015: Articol pe eclujeanul.ro: Cei mai buni profesori de economie români care predau la 
universități de prestigiu din lume se reunesc la Cluj, în cadrul conferinței ERMAS 2015 

 

• C.3. Ştiri pe subiecte din derivate din mesajul Preşedintelui României (ordine cronologică), cu 

menţionarea conferinţei 

• 29/07/2015: Ştire presalibera.net:  Iohannis: Îi felicit pe toți economiștii români, din 
străinătate și din țară 

• 29/07/2015: Ştire juridice.ro:  Mesajul Președintelui Klaus Iohannis, rostit la Conferința 
Științifică Anuală a Economiștilor Români din Mediul Academic din Străinătate 

• 29/07/2015: Ştire Mediafax: Iohannis: Am solicitat reexaminarea Codului fiscal cu 
motivaţia prudenţei şi responsabilităţii 

• 29/07/2015: Ştire Digi24: K. Iohannis, explicaţii despre Codul Fiscal: România are nevoie 
de relaxare fiscală, dar contează maniera în care se realizează aceasta 

• 29/07/2015: Ştire ziare.com: Iohannis explica de ce a respins Codul Fiscal 

• 29/07/2015: Ştire Evenimentul Zilei: Klaus Iohannis EXPLICĂ de ce a cerut reexaminarea 
Codului Fiscal 

• 29/07/2015: Ştire wall-street.ro: Iohannis: Am solicitat reexaminarea Codului fiscal 
pentru ca Romania nu isi permite sa fie prospera doar pe termen scurt 



 

 

• 29/07/2015: Ştire romaniatv.net: De ce a respins Iohannis CODUL FISCAL: "Politicile 
economice trebuie să depăşească interesele politice" 

• 29/07/2015: Ştire realitatea.net: Iohannis: Romania are nevoie de relaxare fiscala, insa 
conteaza maniera in care se realizeaza 

• 29/07/2015: Ştire money.ro: „România are nevoie de relaxare fiscală” 

• 29/07/2015: Ştire cotidianul.ro: Într-un mesaj transmis cu ocazia Conferinței ERMAS 
2015, Iohannis: Am solicitat reexaminarea Codului fiscal cu motivaţia prudenţei şi 
responsabilităţii 

• 29/07/2015: Ştire aktual24.ro: Iohannis a explicat de ce a respins Codul Fiscal 

• 29/07/2015: Ştire paginadepolitica.ro: Klaus Iohannis EXPLICĂ respingerea noului Cod 
Fiscal: Trebuie depășite interesele politice 

• 29/07/2015: Ştire dcnews.ro:  Klaus Iohannis, prima reacție pe CODUL FISCAL. Cerințele 
președintelui  

• 29/07/2015: Ştire stiripesurse.ro:  Iohannis e de neclintit. Un nou atac la susţinătorii 
Codului Fiscal 

• 29/07/2015: Ştire masapresei.ro:  KLAUS IOHANNIS: ROMANIA ARE NEVOIE DE RELAXARE 
FISCALA INSA DEPINDE CUM ESTE FACUTA 

• 29/07/2015: Ştire enational.ro:  Iohannis explica de ce a cerut reexaminarea noului Cod 
fiscal 

• 29/07/2015: Ştire actmedia.eu:  President Iohannis: Romania needs tax relaxation 

• 29/07/2015: Ştire mondonews.ro:  IOHANNIS: ROMANIA are nevoie de RELAXARE 
FISCALA, dar conteaza maniera in care se realizeaza 

• 29/07/2015: Ştire mariustuca.ro:  Iohannis explică de ce a respins Codul Fiscal 

• 29/07/2015: Ştire comisarul.ro:  Iohannis: România are nevoie de relaxare fiscală, însă 
contează maniera în care se realizează 

• 30/07/2015: Ştire replicaonline.ro: Iohannis: România are nevoie de relaxare fiscală. Am 
cerut reexaminarea Codului din prudență și responsabilitate 

• 30/07/2015: Ştire obiectivbr.ro: Iohannis: Contează modul de realizare a relaxării fiscale 

• 31/07/2015: Ştire revista22.ro: Guvernul nu va reveni asupra masurilor din Codul Fiscal, 
sustine ministrul de Finante Teodorovici 

• 03/08/2015: Ştire contabilul.manager.ro: Klaus Iohannis despre Codul fiscal. Mesajul 
presedintelui la Conferinta Stiintifica Anuala a Economistilor Romani din Mediul 
Academic din Strainatate 

 

 


