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Cod proiect ROHU-217 

Titlu proiect 
Cooperarea instituțională în activitățile de cercetare pentru 

specialiști, instruirea și utilizarea informațiilor computaționale 

pentru fundamentarea deciziilor financiare ale companiilor 

Axă prioritară 6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și 

cetățeni (Cooperare între instituții și comunități) 

Prioritate de 

investiție 

11/b1 - Promovarea cooperării juridice și administrative și a 

cooperării între cetățeni și instituții. Cooperarea între instituții. 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este creșterea dezvoltării 

economice în regiunea transfrontalieră prin consolidarea 

cooperării instituționale dintre Universitatea din Oradea și 

Universitatea din Debrecen în domeniul informațiilor 

computaționale aplicate în managementul financiar al 

companiei. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Universitatea din Oradea – Facultatea de 

Științe  Economice - Departamentul Finanțe - Contabilitate 

(România) 

Beneficiar: Universitatea din Debrecen – Facultatea de Economie 

și Afaceri (Ungaria)                             

Buget total 217.867,00 Euro, din care FEDR, 185.186,95 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

- evaluarea nevoilor, identificarea condițiilor juridice, sociale și 

economice și a obstacolelor în calea furnizării de servicii de către 

IMM-urile care operează în regiune (raport) 

  - ateliere de lucru 

  - organizarea cursurilor de informatică computațională cu 

aplicații în finanțe corporative 

  - achiziționarea de software necesar în procesul decizional de 

modelare financiară 

- dezvoltarea și testarea algoritmilor prin utilizarea software-ului 

achiziționat 

  - achiziționarea de echipamente 

  - schimb de experiență în cadrul întâlnirilor organizate 

  - organizarea a două evenimente bilaterale cu câte 50 de 

participanți, denumite "Zilele Inteligenței Computaționale 

Transfrontaliere Româno-Maghiare" 

  - editarea Ghidului de utilizare a inteligenței computaționale în 

gestiunea financiară a companiilor 
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Rezultatele proiectului: 

- cooperarea instituțională între cele două instituții, 

Universitatea din Oradea și Universitatea din Debrecen, prin 

asigurarea formării comune a personalului din domeniul 

proceselor decizionale în domeniul finanțelor 

computaționale 

- crearea unui nucleu specializat de experți care să poată 

răspândi ulterior cunoștințele în domeniu în rândul 

studenților și companiilor, și poate oferi consultanță în 

utilizarea software-ului specializat 

- transferul cunoștințelor către factorii de decizie, proprietarii 

IMM-urilor și cel puțin alte cinci instituții implicate în 

dezvoltarea economică și activitățile IMM, prin cursuri și 

evenimente 

- un pachet software special conceput, care ar trebui să fie 

utilizat în procesul de luare a deciziilor privind 

managementul financiar al calculatorului 

- două schimburi de experiență cu 15 participanți, pentru a 

coordona activitatea de predare a cercetării și a dezvolta 

algoritmi de inteligență computațională în domeniul 

managementului financiar 

- două evenimente bilaterale cu câte 50 de participanți, 

denumite "Zilele Inteligenței Computaționale", care vor 

îmbunătăți cooperarea instituțională și vor asigura 

vizibilitatea aplicabilității inteligenței computaționale în 

managementul afacerilor 

- Ghidul Inteligenței Computaționale, având scopul de a 

împărtăși expertiza dobândită în procesul de cooperare 

instituțională, precum și pentru a dezvolta abilitățile de 

specialitate necesare pentru activitățile de cercetare 

desfășurate în comun de cele două universități 

 

 


