
 
 

 

Monica Zaharie este profesor universitar la Facultatea de Științe 

Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai, are 

o experiență de peste 10 ani în domeniul resurselor umane şi o 

bogată experienţă de predare la universităţi internaţionale. Având 

studii în domeniul Psihologie, Monica a coordonat două proiecte de 

formare profesională a adulţilor, a participat cu prezentări la 

multiple conferinţe internaţionale, a publicat trei cărţi şi capitole 

în cărţi în edituri internaţionale precum Sage şi Palgrave McMillan. Monica Zaharie a publicat 

rezultate de cercetare în domeniul resurselor umane în reviste internaţionale de prestigiu 

precum Business Ethics, Scientometrics, European Management Journal, Employee Relations, 

and Multinational Business Review. 

 

Oana Adriana Gică este conferențiar universitar în cadrul 

Facultății de Business și predă discipline în domeniul management: 

Management operaţional, Antreprenoriat, Antreprenoriat în 

industria ospitalităţii, Management Strategic, Afaceri de familie în 

industria hotelieră. Ea este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe 

Economice şi Gestiunea Afacerilor a Universităţii Babeş-Bolyai, 

Cluj-Napoca, specializarea Managementul firmei. A urmat studiile 

de masterat în cadrul aceleaşi facultăţi, la specializarea Strategii 

şi politici de marketing şi management în unităţile economice. A 

obţinut titlul de doctor în Management în anul 2011. Desfăşoară activităţi de cercetare în 

acelaşi domeniu fiind membră în echipa de cercetare a două granturi finanţate de CNCSIS și a 

4 proiecte finanțate din fonduri europene. Este autoarea a peste 30 de articole ştiinţifice şi 

coautoarea a trei cărţi. 

 

Mirela Popa este cadru didactic în cadrul Universității Babeș-Bolyai din 

1992. A obținut titlul de doctor în Management în anul 2000. Este conf. 

univ. dr. la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, 

Departamentul de Management. De-a lungul timpului a predat diverse 

discipline dintre care amintim: Motivarea și recompensarea resurselor 

umane, Etică în afaceri, Management, Management internațional, 

Comportament uman în organizații. Activitățile științifice și de 

cercetare s-au finalizat cu publicarea a peste 12 cărți, peste 60 de 

articole în reviste de specialitate, lucrări și studii științifice, respectiv 

participări la conferințe naționale si internaționale.  
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trainer, doctorand, cercetător și dansator. Ca formare a absolvit 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-

Bolyai, Cluj–Napoca, Masteratul în Resurse Umane și Sănătate 

Organizațională și în momentul de față urmează un doctorat în psihologie 

organizațională la Școala Doctorală Psihologie Cognitivă Aplicată. În 

prezent lucrează în cadrul Programului de Cercetare ”Povestea”, derulat 

de Mind Education și Wellbeing Institute ca și cercetător, unde 

investighează în mod empiric o serie de intervenții proiectate pentru 

sistemul educațional din România. În plus, este Co-fondator ”Gânduri cu 

Dichis”, o pagină de sănătate mentală și vicepreședinte Concrete 

Rockers, o asociație care are ca scop dezvoltarea unui mediu cultural auto-sustenabil la nivel 

de Cluj Napoca și unde coordonează proiecte cu implicare civică prin artă. 

 

Elena Manole este doctorandă în cadrul Școlii Doctorale de 

Psihologie Cognitivă Aplicată și cadru didactic asociat la 

disciplinele Psihologie Socială și Psihologia Muncii și Personalului. 

A absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și 

programul masteral de Psihologia Resurselor Umane și Sănătate 

Organizațională în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-

Napoca. În prezent este implicată în proiecte de cercetare în 

domeniul psihologiei organizaționale, care vizează efectele 

aranjamentelor de lucru flexibile asupra angajaților și echipelor 

organizaționale. 

 

 

Alexandru Ursu este doctorand în cadrul Școlii Doctorale de 

Psihologie Cognitivă Aplicată și cadru didactic asociat la 

disciplinele Psihologie experimentală și analiza datelor 1 și 2. 

Este absolvent în domeniul Management în cadrul Universității 

Ștefan cel Mare din Suceava, absolvent în domeniul psihologie 

și absolvent al programului masteral Psihologia resurselor 

umane și sănătate organizațională din cadrul Universității 

Babeș-Bolyai. Interesale sale de cercetare țin de domeniul 

psihologiei anterprenoriale și domeniul psihologiei economice. 


