
 

 
 

 
 

 

INVITAŢIE 
 

 

 

Stimate domnule/Stimată doamnă, 

 
 Avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la cursurile de specialitate din cadrul 

proiectului „Institutional cooperation in research activities for specialists, training and usage of 

computational intelligence for fundamenting companies financial decisions” – ROHU 217, 

Acronim CIFIDE. Locația desfășurării cursurilor este Hotel Continental Forum Oradea, sala 

Paladium. 

 

Descrierea proiectului: 

 Programul de Cooperare Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020 

 Axa prioritară  AP6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni 

(Cooperarea instituțiilor şi comunităţilor) 

 Obiectiv Specific: SO11/b Intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a instituțiilor și 

comunităților 

 Valoarea totală a proiectului: 217.867 euro: 

 Partener lider: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul 

de Finanţe şi Contabilitate  

 Partener: University of Debrecen, Faculty of Economics and Business 

 Perioada de derulare: 01.12.2018 - 31.05.2020, durata 18 luni; 

 

 Obiectivul principal al proiectului este creșterea dezvoltării economice în regiunea 

transfrontalieră româno-maghiară prin consolidarea cooperării instituționale între Universitatea 

din Oradea și Universitatea din Debrețin în domeniul inteligenţei computaționale aplicate în 

managementul financiar al companiilor. 



 

 
 

 
 

  

 Programul de desfasurare al cursurilor de specialitate în domeniul utilizării inteligenței 

computaționale pentru consolidarea performanțelor și fundamentarea deciziilor financiare ale companiilor 

este următorul: 

1. Cursul Computational Intelligence with applications in corporate finance, lector de curs 

Conf.univ. dr. MITREA DELIA ALEXANDRINA, perioada 11-14 septembrie 2019, 8 h/zi, 

intervalul orar 10-18. 

2. Cursul Using software in computational intelligence, lector de curs Conf.univ.dr. CODRUȚA 

MARE, perioada 18-21 septembrie 2019, 8 h/zi, intervalul orar 10-18 

3. Cursul Analyzing and managing databases for financial decisions of companies, lector de curs 

Prof.univ.dr. HERȚELIU CLAUDIU, perioada 25-28 septembrie 2019, 8 h/zi, intervalul orar 10-

18. 

4. Cursul Business analysis computer aided, lector de curs Conf.univ.dr. DELCEA CAMELIA, 

perioada 2-5 octombrie 2019, 8 h/zi, intervalul orar 10-18. 

5. Cursul Financial modeling using computational intelligence, lector de curs Prof.univ.dr. DIMA 

BOGDAN, perioada 18-19 octombrie 2019 și 25-26 octombrie 2019, 8 h/zi, intervalul orar 10-18. 

 

Vă așteptăm cu drag! 

 

Cu stimă,  

Manager de proiect, 

Prof.univ.dr. habil. Diana Sabău-Popa 

 

 

 


