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I. Materiale
conferintei:

despre

ERMAS 2019,

publicate inainte

de startul

24 Iulie 2019
Hotnews
A 6-a ediție a conferinței anuale a economiștilor români din universitățile străine ERMAS 2019- va avea loc la Cluj. Printre speakeri, economiști mondiali de primă mână
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-23274353-6-editie-conferintei-anualeeconomistilor-romani-din-universitatile-straine-ermas-2019-avea-cluj-printre-speakeri-economistimondiali-prima-mana.htm
Transilvania Reporter
Economiști de top vin la Cluj. UBB organizează Conferința ERMAS 2019
https://transilvaniareporter.ro/actualitate/economisti-de-top-vin-la-cluj-ubb-organizeazaconferinta-ermas-2019/
Actual de Cluj
A șasea ediție a conferinței anuale a economiștilor români din universitățile străine ERMAS 2019- va avea loc la Cluj. Printre speakeri, economiști mondiali de primă mână
https://actualdecluj.ro/a-sasea-editie-a-conferintei-anuale-a-economistilor-romani-dinuniversitatile-straine-ermas-2019-va-avea-oc-la-cluj-printre-speakeri-economisti-mondiali-de-primamana/
The World News
A șasea ediție a conferinței anuale a economiștilor români din universitățile străine ERMAS 2019- va avea loc la Cluj. Printre speakeri, economiști mondiali de primă mână
https://theworldnews.net/ro-news/a-6-a-editie-a-conferintei-anuale-a-economistilor-romani-dinuniversitatile-straine-ermas-2019-va-avea-oc-la-cluj-printre-speakeri-economisti-mondiali-de-primamana
Agerpres
Comunicat de presă - Universitatea Babeş-Bolyai
https://wwwb.agerpres.ro/stiri/2019/07/24/comunicat-de-presa-universitatea-babes-bolyai--345793
Profit24
A 6-a ediție a conferinței anuale a economiștilor români din universitățile străine ERMAS 2019- va avea loc la Cluj. Printre speakeri, economiști mondiali de primă mână
http://profit24.ro/a-6-a-editie-a-conferintei-anuale-a-economistilor-romani-din-universitatilestraine-ermas-2019-va-avea-oc-la-cluj-printre-speakeri-economisti-mondiali-de-prima-mana/
Făclia
Conferinţa economiştilor români din străinătate
http://ziarulfaclia.ro/conferinta-economistilor-romani-din-strainatate/
ClujInsider
UBB organizează Conferința Științifică Anuală a Economiștilor Români din Mediul
Academic din Străinătate
http://www.clujinsider.ro/2019/07/24/ubb-organizeaza-conferinta-stiintifica-anuala-aeconomistilor-romani-din-mediul-academic-din-strainatate/

LaClujNapoca.ro
Universitatea Babes-Bolyai Organizează Conferinţa Ştiinţifică Anuală A Economiştilor
Români Din Mediul Academic Din Străinătate
http://laclujnapoca.ro/universitatea-babes-bolyai-organizeaza-conferinta-stiintifica-anuala-aeconomistilor-romani-din-mediul-academic-din-strainatate

25 Iulie 2019
Monitorul de Cluj (ediția tipărită)
Economişti de la universităţile americane Princeton şi Duke vin la Cluj
https://www.monitorulcj.ro/documente/online/25.07.2019.pdf
Exponentul
UBB organizează Conferința Științifică Anuală a Economiștilor Români din Mediul
Academic din Străinătate
https://exponentul.ro/ubb-organizeaza-conferinta-stiintifica-anuala-a-economistilor-romani-dinmediul-academic-din-strainatate/
Ziua News
UBB organizeaza Conferința Științifica Anuala a Economiștilor Romani din Mediul
Academic din Strainatate
https://m.ziuanews.ro/revista-presei/ubb-organizeaza-conferin-a-tiin-ifica-anuala-a-economi-tilorromani-din-mediul-academic-din-strainatate-1220412
RFI
Economiști români din lume vin în țară. Ce facem cu ei?
https://m.rfi.ro/economie-113199-economisti-romani-lume-vin-tara-facem
E-politic
UBB organizeaza Conferința Științifica Anuala a Economiștilor Romani din Mediul
Academic din Strainatate
http://www.e-politic.ro/revista-presei/ubb-organizeaza-conferin-a-tiin-ifica-anuala-a-economi-tilorromani-din-mediul-academic-din-strainatate-1156141
BZC.ro
UBB organizează Conferința Științifică Anuală a Economiștilor Romani din Mediul
Academic din Străinătate
http://www.bzc.ro/ubb-organizeaza-conferinta-stiintifica-anuala-a-economistilor-romani-dinmediul-academic-din-strainatate-68640
Realitatea de Cluj
UBB organizează Conferința Științifică Anuală a Economiștilor Români din Mediul
Academic din Străinătate
https://realitateadecluj.net/ubb-organizeaza-conferinta-stiintifica-anuala-a-economistilor-romanidin-mediul-academic-din-strainatate/
Transilvania Reporter
Politica economică a statului și hemoragia de creiere
https://transilvaniareporter.ro/opinii/politica-economica-a-statului-si-hemoragia-de-creiere/

II. Materiale despre ERMAS 2019, publicate in timpul desfasurarii
conferintei:

1 August 2019
Monitorul de Cluj (ediția tipărită)
Economişti de la universităţile americane Princeton şi Duke vin la Cluj
https://www.monitorulcj.ro/documente/online/01.08.2019.pdf

III. Materiale despre ERMAS 2019, publicate dupa conferinta:

13 August 2019
Revista Sinteza
Teoria economică aplicată în ultimii ani în România e o formă mascată de populism
https://www.revistasinteza.ro/profesor-de-la-duke-university-teoria-wage-led-growth-aplicata-inultimii-ani-in-romania-e-o-forma-mascata-de-populism

20 August 2019
Adevărul de Cluj
Profesor român la o universitate de top din SUA: „Migraţia creierelor din România nu
se opreşte prin aruncarea de bani la bugetari“
https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/profesor-roman-universitate-top-sua-migratia-creierelorromania-nu-opreste-aruncarea-bani-bugetari-1_5d5be142892c0bb0c6bb0167
Ziarul de Iași
Profesor din SUA: „Migraţia creierelor nu se opreşte prin aruncarea de bani la
bugetari“
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/profesor-din-sua-a-migratia-creierelor-nu-se-opreste-prinaruncarea-de-bani-la-bugetaria--228218.html
Ziare.com
Profesor roman la o universitate de top din SUA: "Migratia creierelor din Romania nu
se opreste prin aruncarea de bani la bugetari"
http://www.ziare.com/cluj-napoca/stiri-actualitate/profesor-roman-la-o-universitate-de-top-dinsua-migratia-creierelor-din-romania-nu-se-opreste-prin-aruncarea-de-bani-la-bugetari-7781201
Ultimele-stiri.eu
Profesor român la o universitate de top din SUA: „Migraţia creierelor din România nu
se opreşte prin aruncarea de bani la bugetari“
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/profesor-roman-la-o-universitate-de-top-din-sua-migratiacreierelor-din-romania-nu-se-opreste-prin-aruncarea-de-bani-la-bugetari/5570645
Theworldnews.net
Profesor român la o universitate de top din SUA: „Migraţia creierelor din România nu
se opreşte prin aruncarea de bani la bugetari“
https://theworldnews.net/ro-news/profesor-roman-la-o-universitate-de-top-din-sua-migratiacreierelor-din-romania-nu-se-opreste-prin-aruncarea-de-bani-la-bugetari

21 August 2019
Transilvania Reporter
Profesor la Duke University: salariile bugetarilor români au crescut degeaba
https://transilvaniareporter.ro/uncategorized/profesor-la-duke-university-salariile-bugetarilorromani-au-crescut-degeaba/

