Cuprins
Bélyácz Iván: Criză financiară, mers aleatoriu, eficienţa pieţii .................................................1
Horváth Gyula: Două elemente ale noii paradigme de dezvoltare regională
în Europa Centrală şi de Est: decentralizare instituţională şi cercetare-dezvoltare .............21
Benedek József: Dezvoltare regională şi coeziune teritorială în România
în perspectiva perioadei de programare 2014–2020............................................................36
Kocziszky György: Analiza mecanismului de impact al intervenţiilor fiscale şi monetare
asupra dezvoltării teritoriale ................................................................................................48
Bankó János: Între standardele Uniunii Europene şi realităţile central europene:
reglementarea muncii parte-time în Ungaria .......................................................................58

Atelier
Kapronczai István: Economia agriculturii maghiare în anii de după aderarea la UE ..............69
Balla Emese: Estimarea rolului sectorului agricol în ţările din Europa Centrală şi de Est,
utilizând analiza întrări-ieşiri...............................................................................................83
Bíró Boróka Júlia: Modernizarea intreprinderilor agricole în România
prin implementarea măsurii de dezvoltare rurală 121 .......................................................100
Takácsné György Katalin – Takács István: Rolul personalităţii
în coeziunea economico-socială a unei comunităţi ...........................................................107
Bakos Izabella Mária – Tamus Antalné –Takácsné György Katalin:
Diferenţe regionale privind suportul pentru dezvoltare regională în România şi Ungaria .......118
Bíró Bíborka Eszter: Situaţia fondurilor neranbursabile alocate microintreprinderilor
prin Programul Oparaţiomal Regional în Regiunea Nord-Vest
în perioada de programare 2007–2013 ..............................................................................131
Madaras Szilárd: Rămânere în urmă sau încadrare?
Problemele actuale ale dezvoltării economice în judeţul Harghita ...................................139
Heindrich Balázs – Nick Chandler: Se prăbuşesc turnurile de fildeş?
Analiza schimbării rolului economico-social al instituţiilor de studii superioare
în baza exemplului unei şcoli de business .........................................................................153
Györfy Lehel: Participări cu succes ale studenţilor clujeni
la concursurile internaţionale de rezolvare de studii de caz ..............................................170
Kulcsár Erika: Marketingul educaţional la nivelul prestărilor de serviciu
în îmvăţământul superior ...................................................................................................182
Györbiró András – Borzási Kinga – Hámos Mária Dalma – Györbiró Nóra Alice:
Efectul potenţial al învăţământului superior maghiar din Transilvania
asupra dezvoltării economice a regiunii din perspectiva formării forţei de muncă ..........187
Toró Tibor: Relaţi interetnice la începutul secolului 20.
Analiza relaţiilor etno-lingvistice în comitatele Arad şi Timiş..........................................194
Kokoly Zsolt: Criteriile stabilirii jurisdicţiel asupra furnizărilor de servicii mass-media
în politica audiovizuală a Uniunii Europene .....................................................................218
Kádár Hunor: Analiza evoluţiei armonizării legislative în materia dreptului penal
în cadrul Uniunii Europene ..............................................................................................229

Székely János: Tendinţe comune observabile în transformarea sistemului căilor de atac
în dreptul procesual civil al unor state europene ...............................................................240
Hajdú Zoltán: Problemele principale ale formăii şi dezvoltării oraşelor mari maghiare,
reflectate în literatura de specialitate a epocii dualismului................................................255

Recenzii
Hegyi Bella: A trăi în mediu rural ..........................................................................................272
Kocziszky György: Istoria Asociaţiei Bancare din Ungaria .................................................. 274
Makó Tünde: Dezvoltare rurală .............................................................................................276
Vita Emese: Politica de dezvoltare ........................................................................................ 279

