Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași a câştigat cea de a cincea ediţie
locală a “CFA Institute Research Challenge”
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Echipa Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași a câștigat faza locală a celei de a
cincea ediţii a “CFA Institute Research Challenge”. Aceasta este o competiţie a celor
mai prestigioase şcoli de business internaţionale care se desfăşoară anual. În
România competiția este organizată de CFA România, sub auspiciile CFA Institute şi
urmează cele mai bune practici profesionale în cercetarea şi analiza investiţională.
Faza finală a competiţiei locale (România și Republica Moldova) a avut loc în data de
4 martie a.c. la Bucureşti şi a reunit reprezentanţii celor mai importante şcoli de
economie din România si Republica Moldova: Academia de Studii Economice din
Bucureşti cu două facultăți (FABBV și REI), Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Politehnică București și
Academia de Studii Economice a Moldovei.
Mugur Popescu, CFA - Vicepreşedinte al CFA România, în calitate de coordonator
de proiect - a declarat: "Este al cincilea an în care organizăm această competiţie în
România, competiție care a crescut constant ca și calitate a lucrărilor cu fiecare nouă
ediție. În acest an avem o nouă premiera și anume, o echipa a unei Universități
tehnice s-a alăturat competiției. Această echipă a reprezentant Universitatea
Politehnică București, Facultatea Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și
Managementul Afacerilor. De asemenea, doresc să subliniez faptul că echipa
cîștigătoare din acest an, reprezenta Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
Universitate care cîștigă pentru a treia oară competiția locală a CFA Research
Challenge. Le dorim succes la concursul internațional care va avea loc în acest an la
Praga, în luna aprilie.”
Competiţia a constat în realizarea unui raport propriu de cercetare şi analiză
investițională a companiei ELECTRICA S.A., companie listată la Bursa de Valori
Bucureşti (Simbol: EL). Cele șase echipe de studenţi, care au reprezentat cinci
Universităţi au fost notate în două etape - o parte scrisă care a constat într-un raport
de analiză şi o prezentare publică a concluziilor, ambele susținute în fața unor comisii
distincte de profesioniști în analiză financiară şi administrare investiții, profesioniști
membri ai CFA România.
Alături de comisiile de evaluare a raportului de analiză şi de membrii juriului care au
notat prezentarea publică, la reuşita proiectului CFA Institute Research Challenge,

etapa locală, au contribuit prin activitatea lor profesorii coordonatori din cadrul fiecărei
universități şi o echipă de voluntari, membri ai asociaţiei CFA România, în calitate de
mentori.
Reprezentanții Universității “Alexandru Ioan Cuza” au obţinut cel mai mare punctaj
atât pentru conţinutul raportului de cercetare şi analiză investiţională, cât şi pentru
prezentarea publică a acestuia şi va reprezenta România și Moldova în competiţia
internatională CFA Institute Research Challenge care va avea loc în luna aprilie a.c.,
la Praga. Echipa care a reprezentat Universitatea a fost formată din studenți ai
Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA): Daniela BALUȚEL,
Gheorghe COJOCARU, Daniela DABIJA – masteranzi în cadrul programului cu
predare în limba engleză “Finance and Risk Management” (FRM) și Paul Carcea și
Alexandru Șerban – studenți în cadrul programului de licență cu predare în limba
engleză “Business Administration” (BA). Din partea universității, profesor coordonator
a fost Silviu Ursu, conferențiar universitar și coordonator al FRM.

Contacte media
Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați office@cfaromania.ro
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