
 

 

 
 
 

 
 
  

Prin EAST-EUROPEAN CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND BUSINESS 

(ECREB) s-au organizat în perioada octombrie 2016 - iulie 2021, 107 evenimente de 

natură ştiinţifică sau de suport al cercetării, în beneficiul comunităţii academice.  

Astfel, manifestările ştiinţifice realizate cu suportul ECREB au inclus: 

I. manifestări interne cu caracter interdisciplinar (dezbateri de carte - 

Essential Books, Meetings, Roundtables, Young Meetings; Sessions); 

II. Conferinţe ştiinţifice cu participare internaţională organizate de/cu sprijinul 

ECREB (TIMTED 2017, 2019, 2021; Annual Scientific Conference of 

Romanian Academic Economists from Abroad - ERMAS 2016; Annual 

Conference of the Romanian Network for Migration Studies - RoMig 2018); 

III. evenimente dedicate specializării profesionale a doctoranzilor, tinerilor 

cercetători şi cadrelor didactice (Workshops, Webinars şi Courses); 

IV. susţinerea continuă a activităţii  de cercetare a studenţilor doctoranzi 

(Seminarul de cercetare); 

V. networking academic & comunicarea cercetării pe domeniul de specialitate 

(Lectures). 
 

Tip eveniment Nr.editii 

Seminarul de cercetare  29 

Webinars 3 

Workshops  15 

(e)Courses 8 

Conferences  5 

(e)Lectures 22 

(e)Meetings 7 

Young (e)Meetings 5 

Sessions 8 

Essential Books 4 

Roundtables 1 

TOTAL 107 

 

Tipologia evenimentelor organizate de/cu sprijinul ECREB 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Evenimente ştiinţif ice organizate de EAST-EUROPEAN CENTER FOR 

RESEARCH IN ECONOMICS AND BUSINESS (ECREB)  în perioada 2016-2021  

Nr.4 



 

 
 
 

Page 2 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conferinţe ştiinţifice cu participare internaţională 

Dintre conferinţele ştiinţifice la care ECREB a fost partener vom prezenta pe scurt în cele 

ce urmează ultimele 2 ediţii ale TIMTED Current Economic Trends in Emerging and 

Developing Countries.   

TIMTED 2019 (6-8 iunie 2019) a reunit peste 90 de participanţi din 12 ţări, profesori, 

cercetători, doctoranzi şi chiar studenţi masteranzi interesaţi de subiectele discutate. 

Astfel, 36 de lucrări au avut ca şi co-autori studenţi doctoranzi. 

Manifestări interne cu caracter interdisciplinar 

In perioada de analiză, ECREB a organizat o serie de dezbateri de carte menite să 

suscite interesul doctoranzilor în literatura de specialitate, dar şi să furnizeze o 

platformă formală pentru schimbul de idei dintre cadrele didactice, cercetători şi 

doctoranzi. Astfel au fost propuse dezbaterii: “The Honest Truth About Dishonesty” 

(Dan Ariely - 08.05.2018 ), "Butoiul cu pulbere al Asiei. Marea Chinei de Sud şi sfârşitul 

stabilităţii în Pacific” (Robert D. KAPLAN - 05.07.2017), "Misbehaving - the Story of 

Behavioral Economics" şi "Nudge" (Richard H. Thaler - 23.11.2017), “Civilizația – 

Vestul și restul“ (Niall FERGUSON - 08.12.2016). 

Printre manifestările interne cu caracter interdisciplinar menţionăm şi: 

 ECREB e-Meetings cu invitaţi speciali din FEAA: FOCUS: Competiția 2020 pentru 

"Proiecte de Cercetare Exploratorie" (9.04.2020; cu o prezenţă semnificativă din 

rândul cadrelor didactice FEAA); Global Entrepreneurship, Economics and 

Management-GEEM (4.11.2020; invitaţi C. BOŢOC, B. DIMA, C. ŞIPOS);  

 ECREB Young Meeting (20.07.2021) dedicată candidaţilor interesaţi de admiterea 

la programul de studii doctorale în economie şi administrarea afacerilor al SDEAA; 

ECREB Young Meeting (11.01. 2018) vizând importanţa şi relevanţa granturilor de 

cercetare pentru studenţi, absolvenţi şi doctoranzi; 

 Roundtable on Entrepreneurship and Innovation (26.09.2018), Robert D. HISRICH 

Thunderbird School of Global Management (USA); 

 ECREB Sessions: How to publish in good/top research journals, Robert M 

DAVISON, City University of Hong Kong (13.12.2019); Health Patient Costing 

Project (HPCP) - A model for social-economic management of a Poly-chronic 

patient: a survey in Italy, Marco BENVENUTO, Universita del Salento, Italia 

(26.01.2018); Dis-embedded Openess: Inequalities in European Economic 

Integration at the Sectoral Level, Balazs VEDRES, Center for Network Science, 

Central European University, Institute for Analytical Sociology, Linkoping 

University, Suedia (28.11.2017). 
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Remarcăm existenţa a 4 sesiuni speciale: Macroeconomic policy and development 

(partener ESCE International Business School, Franţa); Sustainable Growth (partener 

Institute of Economic Sciences, Serbia); Socioeconomic challenges of Industry 4.0 

(partener University of Szeged, Ungaria); Session Spéciale Francophone (Co-chair: 

Fulconis FRANÇOIS,  Avignon University, Franţa). 

În plus, TIMTED 2019 a inclus şi două prezentări destinate tinerilor cercetători: 

Understanding the data (Marcel VOIA, Carleton University of Ottawa) şi  How to write 

a scientific paper (Alexandru MINEA, University of Clermont - Auvergne). 

 

În ciuda condiţiilor speciale impuse de pandemie, TIMTED 2021 (3-4 iunie, 2021) a 

reuşit să atragă 81 de participanţi din 9 din ţări, din care 51% au fost studenţi 

doctoranzi. Pe lângă aceştia, comunitatea FEAA a avut acces liber online, iar taxa de 

participare pentru doctoranzi a fost nulă. Remarcăm existenţa a două sesiuni speciale 

INFER (chairs MUTAŞCU, Mihai & HORKY Florian, TURCU, Camelia & MINEA, 

Alexandru) şi a unei IES-ECREB Joint Session (chairs DIMA, Ştefana M. & ĐUKID, 

Mihajlo).  

La această ediţie participanţii au avut posibilitatea să decidă asupra oportunităţilor de 

publicare oferite de 6 jurnale sau numere speciale ale acestora: Timisoara Journal of 

Economics and Business, INFER Special Issue on New Strategies for the European 

Economy (Eastern European Economics); Economy, Business & Development: An 

international journal; Special issue “Risk Management and Derivative Financial 

Instruments” (Journal of Risk and Financial Management - JRFM); Special issue 

“Bioeconomy, Energy, Logistics, Environmental Issues and Sustainable Resource 

Management” (Resources); Journal of Corporate Governance, Insurance, and Risk 

Management (JCGIRM). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evenimente dedicate specializării profesionale a 
doctoranzilor, tinerilor cercetători şi cadrelor didactice 

În perioada de analiză s-a încercat încurajarea demersului ştiinţific în rândul 

studenţilor la nivel de master şi doctorat, în special prin intermediul: evenimentelor 

ECREB dedicate specializării profesionale, consultaţiilor individuale acordate acestora 

pe tematica abordată în cadrul cercetării doctorale, sau prin consilierea privind 

traiectoria în cercetare.  

Evenimentele ECREB dedicate specializării profesionale s-au dovedit populare şi în  

rândul tinerilor cercetători şi cadrelor didactice din ţară şi străinătate.  

În acest context, remarcăm faptul că din luna martie 2020, manifestările ştiinţifice 

online ale ECREB  au atras un număr mai mare de participanţi, decât în format fizic 

(când exista o limitare a numărului de participanţi datorată numărului maxim de 

calculatoare existente într-o sală FEAA şi/sau a deplasării fizice la sediul FEAA).  
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  Astfel, mediul digital a permis nu doar transmiterea de informaţii într-o manieră mai 

eficientă, dar şi apariţia unei noi forme de networking, necesitând o regândire a 

strategie de comunicare şi follow up a participanţilor, fie ei studenţi, masteranzi, 

doctoranzi, tineri cercetători sau cadre didactice. Această analiză a condus la apariţia 

ECREB e-Courses in anul academic 2020-2021. 

 

Per ansamblu, în perioada de analiză, notăm existenţa a două categorii de evenimente 

ECREB dedicate specializării profesionale a doctoranzilor, tinerilor cercetători şi 

cadrelor didactice: de scurtă durată (max 3h) şi de durată medie (aproximativ 10 h).  

În prima categorie  încadrăm evenimente precum: 

 Atelierele de lucru în limba engleză: ECREB Webinar on Applied Academic Writing 
(15.05.2020), ECREB Webinar on E-search Methods (19.06.2020) şi ECREB Webinar 
HOW TO SELECT A RELEVANT CONFERENCE?  (16.02.2021) - conferenţiar Ştefana 
M. DIMA, ECREB; 

 Diaspora Guest Workshops: Promoting engagement and cross-border 

collaboration in Economics education  (20.11.2019), Liliana HARDING, University 

of East Anglia (UEA), School of Economics – membru asociat extern al ECREB; 

ECREB Workshop on Improving Academic Writing Skills, Cornel OROS, Universite 

de Poitiers (23.10.2019); 

 Workshop  International Migration Research: on the edge between sociology and 

economics, Liliana HARDING, University of East Anglia (13.12.2017);  

 Workshop Academic writing – create a scientific article, Liliana HARDING, 

University of East Anglia (13.12.2017); 

 ECREB Course Research in Information Systems. Intra-disciplinary and inter-

disciplinary approaches - Robert M DAVISON, City University of Hong Kong 

(12.12.2019); 

 

În a doua categorie, încadrăm evenimentele ECREB intensive și esențiale demersului 

științific, conturate în urma sugestiilor primite de la doctoranzi, conducători de 

doctorat şi cadre didactice din FEAA şi din ţară.  

Spre exemplu:  

 WORKSHOP ON FUZZY SETS THEORY AND APPLICATIONS TO ECONOMICS AND 

BUSINESS (13 -15.03. 2018) a inclus 2 module susţinute de profesori de la  

Universita del Salento, Lecce, Italia: An introduction to fuzzy sets theory and non-

additive measures with application to finance and insurance, susținut de Luca 

ANZILLI şi Software tools for fuzzy expert systems and fuzzy clustering with 

applications in finance and decision theory susținut de Tommaso PIROTTI. 

 ECREB Course Structural Equation Modeling. Multivariate Data Analysis, Andrei 

SCRIDON, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, (05-06.05.2017).  
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În plus, membri interni ai centrului (Ştefana M. DIMA, Roxana IOAN şi Bogdan DIMA) au 

susţinut per total 8 module în cadrul: ECREB WINTER WORKSHOP (februarie 2019), 

ECREB SPRING WORKSHOP (aprilie-mai 2019); ECREB AUTUMN WORKSHOP (noiembrie 

2019- ianuarie 2020) pe teme variind de la modelare economică şi financiară, statistică, 

econometrie, planificarea cercetării şi scriere academică. 

Aceste workshopuri au fost continuate în formă virtuală odată cu adâncirea crizei 

sanitare, transformându-se în ECREB-Course - module individuale dedicate 

îmbunătățirii competenţelor şi abilităţilor în cercetarea științifică. Modulele au putut fi 

parcurse împreună sau separat, în funcție de gradul de cunoştiinţe al fiecărui 

participant şi de tematica cercetării individuale. 

Pentru anul universitar 2020-2021, aceste module intensive au fost supuse consultării 

publice (prin email academic şi prin pagina de Facebook a centrului - 

https://www.facebook.com/ecreb.feaa.ro/), rezultând că există interes pentru 

desfăşurarea lor, atât în comunitatea FEAA cât şi din alte centre academice (Academia 

de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 

Universitatea '1 Decembrie 1918' din Alba Iulia, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 

Universitatea din Oradea, Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu, Universitatea Transilvania din Brașov, Institute of Economic Sciences, Belgrad). 

Astfel, modulele care au avut loc sunt următoarele: 

Modul 1: Applied Academic Writing - conferenţiar: Ştefana M. DIMA; 

Modul 2: Essential Statistics - conferenţiar: Roxana IOAN; 

Modul 3: Introduction to Econometrics - conferenţiar: Roxana IOAN; 

Modul 4: Econometrics in R language - conferenţiar: BOGDAN DIMA;  

Modul 6: SPSS Basics - conferenţiar: Gheorghe PREDA; 

Modul 7: Academic Writing in English  - conferenţiar: Stefana M. DIMA.  

Din totalul participanţilor la cele 6 module, 58% au fost reprezentaţi de studenţi 

doctoranzi, 6% de studenţi la nivel de licenţă şi master, 2% de reprezentanţi ai mediului 

de business, iar 33% de cadre didactice şi de cercetare. 

O analiză a gradului de satisfacţie în rândul participanţilor la evenimentele ECREB e-

Courses 2020-2021 se regăseşte pe website-ul ECREB: http://ecreb.ro/. 

Seminarul de cercetare 

 
Seminarul de cercetare se organizează periodic în scopul susţinerii continue a activităţii  

de cercetare a studenţilor doctoranzi SDEAA (unele ediţii fiind deschise participării 

doctoranzilor din ţară, în special cele organizate în format digital). În funcţie de 

tematica stabilită de acord cu doctoranzii, limba de comunicare poate fi română sau 

engleză. 

Acest eveniment este moderat de către Ştefana M. DIMA (conducător de doctorat 

domeniul Contabilitate), dar beneficiază de prezenţa ocazională şi a altor conducători 

de doctorat SDEAA. 
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În perioada de analiză, Seminarul de cercetare a avut şi invitaţi speciali, precum 

Florian HORKY, doctorand la Zeppelin University (14.01.2021), întâlnire cu o audienţă 

numeroasă – 40 de doctoranzi şi conducători de doctorat. 

Tratând teme de discuţie precum strategia de cercetare, etapele planificării stagiului 

doctoral, modalitățile de selecție aplicabile jurnalelor științifice, vizibilitatea cercetării, 

identificarea obstacolelor întâlnite în activitatea de cercetare, utilizarea resurselor 

electronice ale UVT, Seminarul de cercetare se doreşte o platformă de networking şi 

discuţii informale între doctoranzi. De asemenea, organizarea periodică a acestuia 

vine în completarea informaţiilor furnizate de SDEAA şi permite identificarea nevoilor 

de perfecţionare profesională a doctoranzilor.   

Networking academic & comunicarea cercetării pe 
domeniul de specialitate 

Încă de la înfiinţarea sa, ECREB a reprezentat „locul” principal de întâlnire şi dezbatere 

a problemelor cu caracter ştiinţific atât între membrii săi, cât şi între cadrele didactice 

ale FEAA (respectiv UVT) şi cercetători din ţară şi străinătate, prin intermediul  unor  

evenimente precum ECREB (e)Lectures. Observăm că peste 90% dintre conferenţiari au 

provenit din universităţi şi institute de cercetare din afara UVT.  

În scopul exemplificării, menţionăm câteva ediţii ale ECREB (e)Lectures: 

 Research performance in Business Schools: The impact of team size and diversity 

(21.05.2021), Sorin KRAMMER, University of Exeter Business School, UK; 

 Financial, social and environmental reporting in an emerging economy 

(16.12.2020), Nadia ALBU şi Cătălin  ALBU, ASE Bucureşti; 

 Health Economics (22.10.2019), Cornel OROS, Professor, Universite de Poitiers; 

 Qualitative research method: Grounded theory model (20.03.2018), Eva 

MALOVICS, University of Szeged; 

 Spatial distribution of educational attainment levels in Romania: The importance 

of access to markets (21.05.2018), Jesus LOPEZ-RODRIGUEZ, University of A 

Coruna; 

 Stock Market's Reaction to News of Product Tampering (23.02.2017), Paul S. 

KOKU, Florida Atlantic University; 

 Big Data with R (16.05.2017), Eugen URSU, Université de Bordeaux, Research 

Group Theoretical and Applied Economics (GREThA) – membru asociat extern al 

ECREB;  

 Quantitative Research Methods–New topics related to Big Data (19.12.2016), 

Mihai CALCIU, Université des Sciences et Technologies de Lille I. 

 


