
 

 
 

 
 

 

 

INVITAŢIE 

 
 

 Avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi în data de 17 Aprilie 2019, începând cu 

ora 10:00, la conferinţa de deschidere 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 care va avea loc la 

Biblioteca Universității din Oradea. 

 

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. 

  

 Proiectul își propune să consolideze cooperarea instituțională privind cercetarea în 

materie de inteligenţă computaționale în domeniul finanțelor corporative. Mediul de afaceri are 

nevoie de metode și tehnici moderne pentru a fundamenta deciziile financiare, atât pentru a spori 

performanța, cât și pentru a oferi management eficient din punct de vedere al resurselor în vederea 

oferirii către consumatori a unor produse și servicii de calitate.  

 

 Pornind de la această necesitate a mediului de afaceri, cooperarea instituțională în 

activitatea de cercetare vizează, în cadrul acestui proiect, trei direcții principale de acțiune: 

- Formarea specialiștilor în domeniul inteligenței computaționale; 

- Achiziționarea de software și tehnologii de calcul pentru testarea inteligenței 

computaționale; 

- Testarea diferitelor tipuri de tehnici de inteligenţă computațională necesare pentru luarea 

deciziilor în cadrul companiilor 

 

Conferinţa de deschidere a proiectului  va avea loc în data de 17 Aprilie 2019, începând cu 

ora 10:00, Biblioteca Universității din Oradea. 

 

 

Cu stimă,  

Manager de proiect,  

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


