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Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de organizator, în parteneriat cu AsociaŃia 
FacultăŃilor de Economie din România (AFER), AsociaŃia Generală a Economiştilor din România – filiala Bihor (AGER ), Centrul 
de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă al UniversităŃii din Oradea (CCCDD), Centrul de Documentare 
Europeană Oradea (EDCO), anunŃă desfăşurarea:  
 

ConferinŃei internaŃionale: 

„Integrarea Europeană – noi provocări”, 
ediŃia a VII-a, 27-28 mai 2011 

 
Bucurându-se de un deosebit prestigiu științific și de o largă participare națională și internațională, conferinŃa noastră, aflată acum 
la a șaptea ediție, își propune și în acest an să ofere cadrul unor dezbateri științifice relevante privind provocările pe care 
integrarea europeană, în noul context al “ieşirii din criză” și confruntării cu priorităŃile creşterii inteligente, durabile şi favorabile 
incluziunii (Europa 2020), le ridică în fața oricărui economist și cercetător în domeniul larg al științelor economice (administrarea 
afacerilor, afaceri internaționale, contabilitate, economie, finanțe, management, marketing etc.), cu referire atât la cadrul specific 
al României, ca nou stat membru al Uniunii Europene, cât și la cadrul general al celor mai recente politici și practici europene. Ȋn 
acest an au fost înscrise un număr de 280 lucrări ştiinŃifice la cele 4 secŃiuni ale ConferinŃei: Afaceri InternaŃionale şi Integrare 
Europeană; Economie şi Administrarea afacerilor; FinanŃe, Bănci şi Contabilitate; Management şi Marketing. Şi-au anunŃat 
participarea peste 250 de cercetători din învăŃământul superior economic românesc, precum şi din FranŃa, Germania, Italia, 
Spania, Ungaria, Republica Moldova. 
 
Deschiderea oficială a ConferinŃei internaŃionale „European Integration – New Challenges”, ediŃie aniversară dedicată 
sărbătoririi a 20 de ani de la înfiinŃarea învăŃământului economic academic orădean, va avea loc vineri, 27 mai 2011, orele 
9.00 în Aula Magna a UniversităŃii din Oradea, în prezenŃa reprezentanŃilor comunităŃii academice orădene şi a numeroşi 
invitaŃi din cadrul FacultăŃilor de ŞtiinŃe Economice din România şi din străinătate. 
 
Manifestările dedicate sărbătoririi a 20 de ani de la înfiinŃarea învăŃământului economic academic orădean ne oferă prilejul de 
a mulŃumi fondatorilor, susŃinătorilor, partenerilor, colaboratorilor şi tuturor prietenilor FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii 
din Oradea şi, nu în ultimul rând, studenŃilor şi absolvenŃilor noştri. În cadrul acestor manifestări va avea loc Ceremonia de 
decernare a titlului de Doctor Honoris Causa al UniversităŃii din Oradea, Domnului Prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN, Membru 
Corespondent al Academiei Române, Preşedintele AsociaŃiei Generale a Economiştilor din România şi Lansarea cărŃii 
„CuminŃenia pământului. Strategii de supravieŃuire a poporului român”, Ed. Corint, Bucureşti, 2010 a Academicianului Mircea 
MaliŃa, Doctor Honoris al UniversităŃii din Oradea, precum şi următoarele lansări de carte: 
− „Cercetare exploratorie pe un eşantion de disponibilitate privind ospitalitatea şi industria ospitalităŃii în judeŃul Bihor”, Ed. 

UniversităŃii din Oradea, Oradea, 2011 - Prof. univ. dr. Gabriela Stănciulescu (coord.), (27 mai 2011, Biblioteca 
UniversităŃii din Oradea, ora 18.00); 

− „InvestiŃiile pe pieŃele la termen”, Ed. UniversităŃii din Oradea, Oradea, 2011 - Cosmina Mădălina Pop, (27 mai 2011, 
Biblioteca UniversităŃii din Oradea, ora 18.00); 

−  „Lo spirito dell’economia. La direzione di una grande orchestra”, Edizione dell Universita degli Studi di Pavia, Italia, 2011 - 
Prof. Egidio Rangone (coord.), (27 mai 2011, Restaurant „Grand Palace”, ora 19.30). 

 
SusŃinerea lucrărilor ştiinŃifice se va desfăşura pe secŃiuni vineri 27 mai 2011, începând cu orele 15.00 şi sâmbătă, 28 mai 2011, 
începând cu ora 9.00. ConferinŃa este deschisă tuturor economiştilor – membri ai AsociaŃiei Generale a Economiştilor din 
România – filiala Bihor.  
Festivitatea de sărbătorire a 20 de ani de la înfiinŃarea învăŃământului economic academic orădean este deschisă tuturor 
prietenilor FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Oradea. 
 
Preşedintele ConferinŃei: prof. univ. dr. Anca Dodescu 
 

Pentru informaŃii suplimentare: http://steconomiceuoradea.ro/cercetare.html    
Eveniment, organizat sub patronajul Modulelor europene„Jean Monnet”: "EU Sustainable Economic Development and 
Competitiveness", “International Trade and European Trade Policy”, şi “European Economic Integration”,  

    

 

 

 


