
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION 
DIMITRIE CANTEMIR CHRISTIAN UNIVERSITY BUCHAREST  

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES CLUJ-NAPOCA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INTERNATIONAL CONFERENCE 
 

CURRENT ISSUES IN THE ECONOMIC AND 
SOCIAL THINKING, SCIENCE AND PRACTICE 

 
16th Edition 

 
 

ABSTRACTS 
 
 

 
 
 

CLUJ-NAPOCA 
 

26th - 27th of April 2013 
 
 
 



2 
 

 
COMITETUL ŞTIINŢIFIC 

 
SCIENTIFIC COMMITTEE 

Prof. univ. dr. Momcilo LUBURICI 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 

Prof. Momcilo LUBURICI, PhD 
„Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest 

 
Prof. univ. dr. Corina Adriana DUMITRESCU 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 

 
Prof. Corina Adriana DUMITRESCU, PhD 
„Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest 

 
Prof. univ. dr. Gheorghe LEPĂDATU 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 

 
Prof. Gheorghe LEPĂDATU, PhD 
„Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest 

 
Prof. univ. dr. Victor MUNTEANU 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 

 
Prof. Victor MUNTEANU, PhD 
„Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest 

 
Prof. univ. dr. Cristiana CRISTUREANU 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 

 
Prof. Cristiana CRISTUREANU, PhD 
„Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest 

 
Prof. univ. dr. Viorica IONAŞCU 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 

 
Prof. Viorica IONAŞCU, PhD 
„Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest 

 
Prof. univ. dr. Constantin ROŞCA 
Asociaţia Facultăţilor de Economie din România 

 
Prof. Constantin ROŞCA, PhD 
Romanian Association of Economic Faculties 

 
Prof. Piero MELLA, PhD 
Università di Pavia, Italy 

 
Prof. Piero MELLA, PhD 
Università di Pavia, Italy 

 
Prof. univ. dr. Egidio RANGONE 
Università Degli Studi „G. D’Annunzio” 
Chieti e Pescara, Italia 

 
Prof. Egidio RANGONE, PhD 
Università Degli Studi „G. D’Annunzio” 
Chieti e Pescara, Italy 

 
Prof. Asoc. Roberto CHIAVACCINI 
Università di Pisa, Italia 

 
Prof. Roberto CHIAVACCINI, PhD 
Università di Pisa, Italy 

 
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ 
Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca 

 
Prof. Dumitru MATIŞ, PhD 
„Babeş Bolyai” University Cluj-Napoca 

 
Prof. univ. dr. Anca DODESCU 
Universitatea din Oradea 
Facultatea de Ştiinţe Economice Oradea 

 
Prof. Anca DODESCU, PhD 
University of Oradea 
Faculty of Economic Sciences Oradea 

 
Conf. univ. dr. Ioana POP COHUŢ 
Universitatea din Oradea 
Facultatea de Ştiinţe Economice Oradea 

 
Assoc. prof. Ioana POP COHUŢ, PhD 
University of Oradea 
Faculty of Economic Sciences Oradea 

 
Prof. univ. dr. Ioan OPREAN 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 
Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca 

 
Prof. Ioan OPREAN, PhD 
„Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest  
Faculty of Economic Sciences Cluj-Napoca 

 
Prof. univ. dr. Vasile MARIAN 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 
Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca 

 
Prof. Vasile MARIAN, PhD 
„Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest  
Faculty of Economic Sciences Cluj-Napoca 

 
Prof. univ. dr. Petru PRUNEA 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 
Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca 

 
Prof. Petru PRUNEA, PhD 
„Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest  
Faculty of Economic Sciences Cluj-Napoca 

  



3 
 

Prof. univ. dr. Aurel CODOBAN 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 
Facultatea de Drept Cluj-Napoca 
 

Prof. Aurel CODOBAN, PhD 
„Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest  
Faculty of Law Cluj-Napoca 

Prof. univ. dr. Gheorghe STÂNEANU 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 
Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca 
 

Prof. Gheorghe STÂNEANU, PhD 
„Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest  
Faculty of Economic Sciences Cluj-Napoca 

Conf. univ. dr. Radu DANCIU 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 
Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca 

Assoc. prof. Radu DANCIU, PhD 
„Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest  
Faculty of Economic Sciences Cluj-Napoca 

 
 

COMITETUL DE ORGANIZARE 
 

ORGANIZING COMMITEE 

Conf. univ. dr. Radu DANCIU – preşedinte 
Economist Simona MOLDOVAN - secretar 

Assoc. prof. Radu DANCIU, PhD –president 
Economist Simona MOLDOVAN –secretary 
 

 Membri 
 

              Members 

Conf. univ. dr. Cristina FLOREA  
Conf. univ. dr. Adam FLEŞERIU 
Conf. univ. dr. Miranda VLAD 
Conf. univ. dr. Cristina FĂTU 
Conf. univ. dr. Eugenia MATIŞ 
Conf. univ. dr. Rodica ŢÎRLEA 
Lector univ. dr. Adrian POCOL 
Lector univ. dr. Corina RUSU 
Lector univ. dr. Daniela RUS 
Lector univ. dr. Letiţia ISTRATE 
Lector univ. dr. Marius DEAC 
Lector univ. dr. Mihaela NICOARĂ  
Lector univ. dr. Radu LENGHEL 
Lector univ. dr. Rosana BUZGĂU 
Lector univ. dr. Mugurel POP 
Preparator  univ. drd. Dragoş VANA 

Assoc. prof. Cristina FLOREA, PhD 
Assoc. prof. Adam FLEŞERIU, PhD 
Assoc. prof. Miranda VLAD, PhD 
Assoc. prof. Cristina FĂTU, PhD 
Assoc. prof. Eugenia MATIŞ, PhD 
Assoc. prof. Rodica ŢÎRLEA, PhD 
Assist. prof. Adrian POCOL, PhD 
Assist. prof. Corina RUSU, PhD 
Assist. prof. Daniela RUS, PhD 
Assist. prof. Letiţia ISTRATE, PhD 
Assist. prof. Marius DEAC, PhD 
Assist. prof. Mihaela NICOARĂ, PhD 
Assist. prof. Radu LENGHEL, PhD 
Assist. prof. Rosana BUZGĂU, PhD 
Assist. prof. Mugurel POP, PhD  
Graduate assist. Dragoş VANA, PhD candidate 

 
 
 



4 
 

CONTENTS 
 
 

PROGRAM…………………………………………9 
 

 PROGRAM…….……….………………………………9 
 

 

SUSŢINEREA LUCRĂRILOR ÎN 
PLEN 

Amfiteatrul A2 
 

 PLENARY LECTURES 
 

Amphitheater A2 

 

1. Ecolonomia. Un nou mod de a 
gândi și a trăi 
Prof. univ. dr. Constantin POPESCU 
Prof. univ. dr. Alexandru TAŞNADI 
Drd. Filip ZGUBEA………………..……………..….…..11 

 1. Ecolonomy. A new way of thinking 
and living 
Prof. Constantin POPESCU, PhD 
Prof. Alexandru TASNADI, PhD 
PhD. Student Filip ZGUBEA………..…..….….……….……..11 

 

2. Gândirea Lean, o propunere 
Prof. Roberto CHIAVACCINI….…….……………....….12 

 2. Lean Thinking, a proposal 
Prof. Roberto CHIAVACCINI, PhD……………...…….……12 

 

3. Gândirea socială. Crearea de 
valoare pentru părțile interesate 
Prof. univ. dr. Piero MELLA 
Conf. univ. dr. Patrizia GAZZOLA….…………..….….…12 

 3. Social thinking. Creation of value for 
stakeholders 
Prof. Piero MELLA, PhD. 
Assoc. Prof.Patrizia GAZZOLA, PhD…….......….……………12 

 

4. Despre aptitudini şi fidelitatea 
managerilor 
Prof. univ. dr. Petru PRUNEA…….……..……….………14 

 4. About manager skills and fidelity 
 
Prof. Petru PRUNEA, PhD…….…….….……..….....…..……..14 

 

5. O viziune asupra perspectivelor 
dezvoltării şcolii superioare 
economice 
Conf. univ. dr. Radu DANCIU………….…….……….….14 

 5. A vision on the development 
perspectives of the economic higher 
education system 
Assoc. prof. Radu DANCIU, PhD………..……...…….……....14 

 

 

SUSŢINEREA LUCRĂRILOR PE 
SECŢIUNI 

 ORAL PRESENTATIONS  

    
 Secţiunea 1 

ECONOMIE ŞI ISTORIE 
ECONOMICĂ 

Amfiteatrul „AUREL NEGUCIOIU” 
 

 Section 1 
ECONOMICS AND ECONOMIC 

HISTORY 
Amphitheater “AUREL NEGUCIOIU” 

 

1. Învăţământul economic liceal din 
Ardeal înainte de 1920 
Prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU……………....………18 

 1. Secondary economic education in 
Transylvania before 1920 

Prof. Gheorghe POPESCU, PhD…..…………………..……..18 

 

2. Noua paradigmă socio-economică a 
investiției în capitalul intelectual 
realizată prin intermediul 
învățământului terțiar 
Conf. univ. dr. Mirela MINICĂ…………..…...……….…18 

 2. New socio-economic paradigm of 
intellectual capital investment done 
through tertiary education 
 

Assoc. prof. Mirela MINICĂ, PhD….…..………………..…..18 

 

3. Dominanta intangibilă a economiei 
moderne 
Lector univ. dr. Roxana Arabela DUMITRAŞCU 
Conf. univ. dr. Vadim DUMITRAŞCU 
Conf. univ. dr. Marinella Sabina TURDEAN…….………19 

 3. Intangible dominant of modern 
economy 
PhD. Lecturer Roxana Arabela DUMITRAŞCU 
Assoc. prof. Vadim DUMITRAŞCU, PhD  

Assoc. prof. Marinella Sabina TURDEAN, PhD…...….......…19 

 



5 
 

4. Reţeaua ca principală formă de 
organizare în economia bazată pe 
cunoaştere 
Conf. univ. dr. Vadim DUMITRAŞCU 
Conf. univ. dr. Marinella Sabina TURDEAN 
Lector univ. dr. Roxana Arabela DUMITRAŞCU………..20 

 4. Network as the main form of 
organization in the knowledge - based 
economy 
Associate professor Vadim DUMITRAŞCU, PhD 
Associate professor Marinella Sabina TURDEAN, PhD 
Assist. prof. Roxana Arabela DUMITRAŞCU, PhD……….20 

 

5. Particularităţi şi efecte ale 
schimbărilor climatice în România 
Conf. univ. dr. Andreea BĂLTĂREŢU……………..……21 

 5. Peculiarities and outputs of the 
climatic changes in Romania 
Associate Professor Andreea BĂLTĂREŢU, PhD…………21 

 

6. Învăţământul superior românesc: 
de la ”lux” la ”frivolitate” 
Prof. univ. dr. Vasile MARIAN………………………..…21 

 6. The Romanian higher education: 
from”luxury” to”shallowness” 
Prof.Vasile MARIAN, PhD…………………………………21 

 

7. Despre etnogeneza şi continuitatea 
Poporului Român în spaţiul Carpato-
Dunărean 
Prof. univ. dr. Anton DRĂGOESCU………………..……22 

 7. On the Ethnogenesis and Continuity of 
the Romanian People in the Carpathians 
– Danube Space 
Prof. Anton DRĂGOESCU, PhD……………………….….22 

 

8. Începuturile carierei universitare și 
publicistice a economistului Augustin 
Gustav Tătarul în perioada anilor 
1935- 1938 
Prof. univ. dr. Vasile DOBRESCU………………….……23 

 8. The early academic and journalistic 
career of the economists Augustin Gustav 
Tătaru during 1935 – 1938 
 
Prof. Vasile DOBRESCU, PhD…………………………….23 

 

9. Informatica şi ştiinţele economice 
Conf. univ. dr. Miranda Petronella VLAD 
Prof. Univ. Dr. Ştefan Ioan NIŢCHI……….………..……24 

 9. Informatics and the economic sciences 
Assoc. prof. Miranda Petronella VLAD, PhD* 
Prof. Ştefan Ioan NIŢCHI, PhD…………………………….24 

 

10. Tendinţe de dezvoltare a pieţei 
turistice contemporane 
 
Lector univ. dr. Octavia-Violeta ŞUTA……………..……25 

 10. The perspectives of tourism 
contemporary tourist market 
development 
Assist. prof. Octavia-Violeta ŞUTA, PhD………………….25 

 

11. O privire asupra problemelor 
cooperaţiei 
Drd. Stanca Alexandra POP………………………………26 

 11. An overview upon the problems of 
cooperation 
Stanca Alexandra POP, PhD candidate……………………..26 

 

12. Economia neoinstituțională. Rolul 
instituțiilor informale în 
performanțele economice ale statelor 
Drd. Laura-Flavia IONESCU…………….…………….…27 

 12. New institutional economics. The role 
of informal institutions in national 
economic performances 
Laura-Flavia IONESCU, PhD candidate……………………27 

 

13. Evaluarea riscului în investițiile 
străine directe 
Asistent univ. Drd. Ana-Maria DINU……………….……28 

 13. Risk assessment in FDI 
 
Ana-Maria DINU, PhD candidate……….……….…...…….28 

 

14. Poluarea şi principalele probleme 
de mediu ale judeţului Cluj. 
Combaterea poluării. 
Lector univ. dr. Mihaela NICOARĂ……………...………28 
 
 
 
 
 
 
 

 14. Pollution and the main environmental 
problems of Cluj county Fighting 
pollution 
Assist. prof. Mihaela NICOARĂ, PhD………………..……28 

 



6 
 

Secţiunea 2 
MANAGEMENT ŞI MARKETING 

SALA P04 

 Section 2 
MANAGEMENT AND MARKETING 

ROOM P04 

 

1. Cum este antreprenorială 
comunicarea? 
Prof. univ. dr. Aurel CODOBAN…………..…………….30 

 1. How is communication 
entrepreneurial? 

Prof. Aurel CODOBAN, PhD………….……..………...……30 

 

2. Consideraţii privind analiza relaţiei 
guvernanţă corporativă – 
responsabilitate socială în cadrul 
companiilor româneşti, în contextul 
economiei bazate pe cunoaştere 
Prof. univ. dr. Manoela POPESCU 
Prof. univ. dr. Ion STEGĂROIU 
Asistent univ. drd. Luminiţa CRENICEAN…………....…31 

 2. Considerations regarding the analysis 
between corporate governance and social 
responsibility in romanian companies, in 
the context of knowledge based economy  
Prof. Manoela POPESCU, PhD 
Prof. Ion STEGĂROIU, PhD 

Assistant PhD. student Luminiţa CRENICEAN…...……....…31 

 

3. Două secole de gândire economică 
despre antreprenoriat: o abordare 
critică 
Prof. univ. dr. Alina BADULESCU………...…………….32 

 3. Two centuries of economic thinking 
about entrepreneurship: a critical 
approach 

Prof. Alina BADULESCU, PhD……..……….…………...…32 

 

4. Managementul etic al companiei în 
timpul crizei globale 
Conf. univ.dr. Cezar MILITARU 
Asistent univ. drd. Adriana ZANFIR…………..…………32 

 4. Ethical management of the business 
organization during the global crisis 
Assoc. prof. Cezar MILITARU, PhD 

Teaching assistant Adriana ZANFIR, PhD candidate…...…....32 

 

5. Transportul turistic 
Conf. univ. dr. Adam FLEŞERIU………………………...33 

 5. Tourism transport 
Assoc. prof. Adam FLEŞERIU, PhD …….…..………………33 

 

6. Calitatea în învăţământul superior: 
între lege şi necesitate 
Lector univ. dr. Corina RUSU………………………….…33 

 6. Quality in higher education: between 
law and necessity 

Assist. prof. Corina RUSU, PhD………..……………………33 

 

7. Cultura organizaţională. Valori 
specifice culturii unei firme 
Lector univ. dr. Daniela RUS………………………….…34 

 7. Organizational culture. A company's 
culture specific values 

Assist. prof. Daniela RUS, PhD…………..……….…………34 

 

8. Psihologia succesului: rolul 
cadrelor didactice universitare în 
viata studentului modern 

Dr. Carmen TODOR…………………………………..…35 

 8. Psychology of success: the role of the 
academic teaching staff in the life of the 
modern student 

Dr. Carmen TODOR…………………...………………..……35 

 

9. Aspecte privind utilizarea 
sistemelor expert, în practica 
managerială 
Asistent univ. drd. Radu MODOLA………………………35 

 9. Issues regarding the use of expert 
systems in the managerial practice  
 

Teaching assistant Radu Modola, PhD candidate ……...….…35 

 

10. Managementul localizării site-
urilor web 
Preparator univ. drd. Dragoş VANA………………..……36 

 10. Web site localization in the tourism 
industry 

Graduate assist. Dragoş VANA, PhD candidate……...………36 

 

11. Studiu privind îmbunătăţirea 
serviciilor la S.C. Electrica S.A. Cluj 
Lector univ. Dr. Adrian POCOL…………………………36 

 11. Study on improving services to SC 
Electrica S.A. Cluj 

Assist. Prof. Adrian POCOL, PhD…………………..….……36 

 

12. Influenţe direct observabile 
asupra comportamentului 
consumatorului 
Lector univ. dr. Letiţia ISTRATE………………...………37 

 12. Directly observable influences on 
consumer behavior 
 

Assist. prof. Letiţia ISTRATE, PhD…………...…..…………37 
 

 



7 
 

 
Secţiunea 3 

FINANŢE ŞI BĂNCI 
SALA P03 

 Section 3 
FINANCE AND BANKS 

ROOM P03 

 

1. O sursă de creştere economică într-
un model unisectorial: învățarea prin 
practica externalității 
Prof. univ. dr. Anton S. MUREŞAN………………...……38 

 1. A source of economic growth in a one-
sector model: learning-by-doing 
externalities 

Prof. Anton S. MUREŞAN, PhD…………………….………38 

 

2. E-Banking 
Conf. univ. dr. Miranda Petronella VLAD......……………39 

 2. E-Banking 
Assoc. prof. Miranda Petronella VLAD, PhD..........................39 

 

3. Posibilităţi de previziune a valorii 
indicatorilor financiari 
Conf. univ. dr. Gabriela Cristina FLOREA…….…………40 

 3. Possibilities of forecasting the value of 
financial indicators 

Assoc. Prof. Gabriela Cristina FLOREA, PhD.........................40 

 

4. Leasing-ul - modalitate modernă de 
finanţare  
Conf. univ. dr. Mariana Rodica ŢÎRLEA…………………40 

 4. Leasing - financing modern way 
 

Assoc. prof. Rodica ŢÎRLEA, PhD……………………...……40 

 

5. Coordonatele managementului 
riscului  investiţional 
Conf. univ. dr. Mariana Rodica ŢÎRLEA…………………42 

 5. Coordinates of  investment risk 
management 

Assoc. prof. Mariana Rodica ŢÎRLEA, PhD…………………42 

 

6. Matricea covarianţelor 
Conf. univ. dr. Cristina FĂTU……………………………42 

 6. Covariances matrix 
Assoc. prof. Cristina FĂTU, PhD……………………….……42 

 

7. Arhitectura de interconectare a 
clusterilor cu subunităţi tetraedrale  
Drd. Virginia Ramona BUCILĂ 
Prof. univ. dr. Mircea DIUDEA…………………..………43 

 7. Cluster interconnect architecture of 
tetrahedral subunits 
Virginia Ramona BUCILĂ, PhD candidate 

Prof. Mircea DIUDEA, PhD………………………………….43 

 

8. Restructurarea corporativă şi 
crearea de valoare 
Lector asociat dr. Tudor POPESCU………………………43 

 8. Corporate restructuring and value 
creation 

Associate Lecturer Tudor POPESCU, PhD…………………43 

 

9. Recomandări privind 
managementul riscului în vederea 
îmbunătăţirii performanţelor 
societăţilor de asigurare româneşti 
Lector univ. dr. Diana Miruna HANCU…………….……44 

 9. Recommendations for improving 
performance in romanian insurance 
companies regarding the risk 
management  

Assist. prof. Diana Miruna HANCU, PhD……………………44 

 

10. Analiză comparativă privind 
eficiența efectuării cheltuielilor 
publice în România comparativ cu 
alte state europene 
Lector univ. dr. Rosana BUZGĂU…………………..……45 

 10. Comparative analysis on the 
effectiveness of public spendings in 
Romania compared to other European 
countries 

Assist. Prof. Rosana BUZGĂU, PhD…………………………45 

 

11. Politica financiar-bugetară în 
perioada de criză 
Lector univ. Dr. Mugurel Gabriel Sorin POP ………….…45 

 11. Budgetary and financial policy 
during the crisis 

Assist. prof. Mugurel POP, PhD…………………………...…45 

 

12. Tendinţe actuale în bugetarea 
activităţii firmei 
Prof. univ. dr. Gheorghe STÂNEANU 
Lector univ. dr. Mugurel Gabriel Sorin POP……...………46 
 
 
 

 12. Current trends in business activity 
budgeting 
Prof. Gheorghe STÂNEANU, PhD 

Assist. prof. Mugurel POP, PhD……………………...………46 

 



8 
 

 
Secţiunea 4 

CONTABILITATE ŞI AUDIT 
FINANCIAR 

SALA 101 

 Section 4 
ACCOUNTING AND FINANCIAL AUDIT 

ROOM 101 

 

1. O privire asupra evoluției istoriei 
contabilităţii din punctul de vedere 
românesc - o analiză a literaturii 
Drd. Teodora Viorica FĂRCAȘ 
Prof. univ. dr. Adriana TIRON TUDOR…………….……48 

 1.A n overlook into the accounting 
history evolution from a Romanian point 
of view – a literature review 
PhD. Student Teodora Viorica FĂRCAȘ 

Prof. Adriana TIRON TUDOR, PhD………….…….………48 

 

2. Consideraţii privind modelarea 
unui sistem informaţional din 
perspectiva raportării financiare 
Prof. univ. dr. Victor MUNTEANU 
Drd. Marlena NEAGU 
Drd. Virgil ŞTEFAN………………………………...……49 

 2. Considerations on the modeling of an 
informational system from a financial 
reporting perspective 
Prof.Victor MUNTEANU, PhD 
PhD. student Marlena NEAGU 

PhD. student Virgil STEPHEN…………...………………..…49 

 

3. Auditul financiar şi interesul 
public: ipoteze şi perspective în 
practicile sociale internaţionale 
Prof. Univ. Dr. Victor MUNTEANU 
Drd. Virgil ŞTEFAN 
Drd. Cristina Maria GHEORGHIAN………………..……50 

 3. Financial audit and the public interest: 
assumptions and perspectives in the 
international social practice 
Prof.Victor MUNTEANU, PhD 
Virgil STEPHEN, PhD candidate 

Cristina Maria GHEORGHIAN, PhD candidate………..……50 

 

4. Considerații privind conceptul de 
contabilitate digitală și e-accounting 
Conf. univ. dr. Radu DANCIU……………………………51 

 4. Considerations regarding the concept 
of digital accounting and e-accounting 

Assoc. prof. Radu DANCIU, PhD………………….………51 

 

5. Răspunderea profesioniştilor 
contabili 
Prof. univ. dr. Ioan OPREAN 
Lector univ dr. Radu Dorin LENGHEL………………..…52 

 5. Professional accountants liability 
 
Prof. Ioan OPREAN, PhD 

Assist. prof. Radu LENGHEL, PhD…………..………...……52 

 

6. Opinii privind necesitatea 
modernizării reglementărilor 
contabile naţionale 
Economist Sorin DAMIAN………………………….……53 

 6. Views on the need to modernize 
national accounting regulations 
 

Economist Sorin DAMIAN………………………..………53 

 

7. Chiar şi contabilitatea poate fi 
creativă? 
Drd. Maria Mădălina VOINEA……………………...……54 

 7. Even accounting can be creative? 
 

Maria Mădălina VOINEA, PhD. candidate…………………54 

 

8. Considerații privind utilizarea 
valorii juste în contabilitate 
Lector univ. dr. Marius DEAC……………………………54 

 8. Considerations on the use of fair value 
in accounting 

Assist. prof. Marius DEAC, PhD……………………...……54 

 

9. Procedurile auditului intern 
Lector univ dr. Radu Dorin LENGHEL………....…..……55 
 

 9. Internal audit procedures 
Assist. prof. Radu Dorin LENGHEL, PhD…………………55 

 

 

INDEX………………………………………………..57  INDEX……………………………………………………57 

 
 



9 
 

 
PROGRAM 

 
 

26 aprilie 2013 
 

PROGRAM 
 
 

26 aprilie 2013 
 
 

09:00-09:30   - Primirea invitaţilor  
 
09:30-09:45   - Deschiderea conferinței 
 
Cuvânt de deschidere - Conf. univ. dr. Radu DANCIU 
 
09:45-12:00   - Susținerea comunicărilor în plen 
 
12:00-12:30   - Pauză de cafea 
 
12.30-15.00    
 
     - Inaugurarea Amfiteatrului  
 “AUREL NEGUCIOIU” 
 
     - Lansare de carte 
 

 Despre viaţă şi economie  
autor: Constantin POPESCU 

 George Baritiu. Monografie. Partea I  
autor: Toader IONESCU 

 
15:00–16:00   - Masa de prânz 
 
16.00-19.00   - Suținerea lucrărilor pe secţiuni 
       Secţiunea 1 - Economie şi istorie economică 
       Secţiunea 2 - Management şi marketing 
       Secţiunea 3 - Finanţe şi bănci 
       Secţiunea 4 - Contabilitate şi audit financiar 
 

09:00-09:30    - Registration 
          
10.30-11.00   - Opening Ceremony 

 
     Speaker - assoc. prof. Radu DANCIU, PhD 
 
09:45-12:00   - Plenary Lectures  
 
12:00-12:30   - Coffe Break 
 
12:30-15:00     
 
     - “AUREL NEGUCIOIU”  
 Lecture Theatre inauguration  
 
     - Book launch 
 

 Despre viaţă şi economie  
author: Constantin POPESCU 

 George Baritiu. Monografie. Partea I  
author: Toader IONESCU 

 
15:00-16:00   - Lunch Break 
 
16.00-19.00   - Oral Presentations 
       Section 1 - Economics and economic history 
       Section 2 – Management and marketing 
       Section 3 - Finance and banks 
       Section 4 - Accounting and financial audit 

 
27 aprilie 2013 

 
 

09.00-11.00   - Susținerea lucrărilor pe secţiuni 
 
11.00-11.30   - Pauză de cafea  
 
11.30-12:00   - Prezentarea concluziilor 
                         conferinței 

27 aprilie 2013 
 
 

09.00-11.00   - Oral Presentations 
 
11.00-11.30   - Coffe Break 
 
11:30-12:00   - Conclusions of the Conference 
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Susţinerea lucrărilor în plen 
 

Plenary Lectures 
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SUSŢINEREA LUCRĂRILOR ÎN 

PLEN 
 

Amfiteatrul A2 
 

PLENARY LECTURES 
 
 

Amphitheater A2 

Moderator:  
Conf. univ. dr. Radu DANCIU  

Chairman:  
Assoc. prof. Radu DANCIU, PhD 

 
 

1. Ecolonomia 
Un nou mod de a gândi și a trăi 

 
Prof. univ. dr. Constantin POPESCU 
Prof. univ. dr. Alexandru TAŞNADI 

Drd. Filip ZGUBEA 
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

 

1. Ecolonomy 
A new way of thinking and living 

 
Prof. Constantin POPESCU, PhD 
Prof. Alexandru TASNADI, PhD 

PhD. Student Filip ZGUBEA 
Academy of Economic Studies in Bucharest 

 
Rezumat: Termenul de ecolonomie îl folosim 
pentru prima dată în anul 2003 în “Farmecul 
economiei”, unde afirmăm că economia 
societății omenești este un organism viu creat 
de om care poate fi sănătos sau bolnav. Autorii 
abordează ecolonomia ca știința despre 
sănătatea vieții economice ca parte a societății 
omeneşti şi împreună a ecologiei lumii vii. Din 
această perspectivă autorii apreciază că 
actuala criză globală este o criză ecolonomică 
cu caracter sistemic, o criză a valorilor 
sensului ce afectează toate laturile vieții 
umane în societate, inclusiv viața mediului. 
Depăşirea pe sens a actualei crize globale, are 
ca urgenţă spirituală un nou mod de a gândi 
şi trăi bazat pe interpretarea vieții ca existență 
în relație, în iubire şi armonie, “ca întregi vii 
integrați”. 
 În acest sens, o revoluţie a conştiinţei 
este condiționată ca urgență a Pământului- 
mamă, de schimbare a paradigmei prin care 
interpretăm şi acţionăm. Este nevoie ca în 
numele valorii armoniei, exprimată prin 
atributele acordare, coerență şi rezonanță, să 
respiritualizăm educația la scara universală, 
adică să trecem la o educaţie bazată pe iubire 
şi înţelegerea integrală a vieţii.  
 Omul ca personalitate, are nevoie să 
se transforme din interior spre a putea să se 
maturizeze liber, în responsabilitate, în 
solidaritate şi comuniune socială. 
 Un asemenea mod de a gândi și trăi, 

Abstract: We used the term ecolonomy for the 
first time in 2003, in our paper "The charm of 
economy" where we say that the economy of 
human society is a living organism created by 
man, which can be either healthy or sick. The 
authors approach ecolonomy as the science of 
economic life’s health which is part of the 
human society and together they are part of the 
living world ecology. From this perspective, 
the authors consider that the current global 
crisis is an ecolonomic systemic crisis, a crisis 
of the meaning’s values that affects all sides of 
human life in society, including the 
environment’s life. Overcoming the effect of 
the current global crisis oriented towards 
meaning, needs a new spiritual emergency 
which is a new way of thinking and living 
based on the interpretation of life as being the 
existence in relationship, love and harmony 
"as integrated living wholes". 
 To this end, a revolution of 
consciousness is an emergency for the mother 
Earth, in order to change the paradigm by 
which we interpret and act. It is necesary that, 
in the name of the value called harmony, 
expressed by granting such attributes as 
coherent and reasonable, we respiritualize 
education at a universal scale, that is to move 
on to an education based on love and full 
understanding of life. 
 Man as a personality, needs to 
transform himself from the inside out to be 
able to freely grow in responsibility, in social 
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trebuie să fie guvernat de Triada Sfântă a 
sănătății întregului viu: Adevăr, Bunătate și 
Frumusețe. 

solidarity and communion. 
 Such a way of thinking and living, must 
be governed by the Holy Triad of the health of 
the whole living: Truth, Goodness and Beauty. 
 

Cuvinte cheie: întregul viu, sănătatea vieții 
economice, ecolonomie, respiritualizare, 
armonie, Triada Sfântă. 

Keywords: whole living, health of the 
economic life, ecolonomy, respiritualization, 
harmony, Holy Triad. 

Clasificare JEL: A1 JEL Classification: A1 
 
 
2. Gândirea Lean, o propunere 

 
Prof. univ. dr. Roberto CHIAVACCINI 

Universitatea din Pisa, Italia 
 

2. Lean Thinking, a proposal 
 

Prof. Roberto CHIAVACCINI, PhD 
University of Pisa, Italy 

 
Rezumat: După ce am atras atenția pe scurt 
asupra Paradigmei de gândire Lean, pentru 
cei care nu o cunosc sau nu și-o amintesc, 
autorul propune înființarea la Cluj-Napoca a 
unei organizații alcătuite dintr-un Centru 
Universitar de Cercetare și Formare în 
domeniul Lean și o Școală Fabrică Lean 
pentru învățarea prin practică. Educația și 
formarea practică pot fi oferite ca un serviciu 
afacerilor comerciale (românești și nu numai), 
administrației publice și chiar universității 
pentru a-și pregăti mai bine studenții precum 
și pentru a le crea perspectivele bune de 
angajare. Centrul de Cercetare s-ar putea 
ocupa în schimb cu probleme specifice, cum ar 
fi cele ale tehnologiei informației și 
comunicațiilor în domeniul Lean, cunoașterea 
în acest domeniu fiind încă destul de precară 
în lume. 
 

Abstract: After having briefly pointed out the 
Paradigm of Lean Thinking, for those who do 
not know it or do not remember it, the author 
proposes the setting up in Cluj-Napoca of an 
organization consisting of a University Centre 
for Research and Training on Lean and a Lean 
Factory School for learning by doing. The 
education and practical training may be 
offered as a service to commercial businesses 
(Romanian or not), the public administration 
and even to the university for a better 
preparation of its own students as well as for 
creating good employment prospects for them. 
The Centre for Research could instead deal 
with specific issues, such as those of Lean 
Information and Communication Technologies, 
the knowledge in this field being still quite 
lacking, all over the world. 

Cuvinte cheie: Centrul Român de Excelență în 
domeniul Gândirii Lean. 

Keywords: Lean Thinking Romanian 
Excellence Centre. 

Clasificare JEL: M11, I23 JEL Classification: M11, I23 
 
 

3. Gândirea socială. Crearea de 
valoare pentru părțile interesate 

 
Prof. univ. dr. Piero MELLA 

Conf. univ. dr. Patrizia GAZZOLA** 
*Universitatea din Pavia, Departmentul de 

Economie și Afaceri, Pavia – Italia. 
** Universitatea Insubria, Facultatea de Economie, 

Varese – Italia 
 

3. Social thinking. Creation of value 
for stakeholders 

 
Prof. Piero MELLA, PhD*  

Assoc. prof. Patrizia GAZZOLA, PhD** 
*University of Pavia, Department of Economics and 

Business, Pavia – Italy. 
**Insubria University, Faculty of Economics, 

Varese – Italy 
 

Rezumat: Nevoia firmei de a lua în Abstract: The firm’s need to consider and 
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considerare și de a satisface într-un mod 
echilibrat nevoile și interesele tuturor părților 
interesate a fost deja amplu evidențiată de 
către economiști aparținând școlii behavioriste 
(Simon, 1961; Cyert, martie, 1955). În acest 
sens și în special cu privire la întreprinderile 
de dimensiuni medii și mari, crearea de 
valoare, un obiectiv tipic al părților interesate, 
ar trebui să fie luată în considerare în procesul 
de optimizare a unei funcții obiective, care este 
mai mare și mai complexă, rezultând dintr-un 
"compromis politic" în ceea ce privește 
obiectivele diferitelor tipuri de părți interesate. 
Această funcție, în mod special, trebuie să fie 
compatibilă cu nevoile mediului extern, ținând 
cont de influența rădăcinilor culturale într-un 
context de Responsabilitate Socială 
Corporativă (CSR) (Mella, Gazzola, 2005). 
 Prezența intereselor conflictuale, atât 
în interiorul cât și în afara companiei, creează 
posibilitatea de conflicte între grupuri; profitul 
depinde de măsura în care aceste grupuri sunt 
mulțumite de interesele conflictuale și de 
modul în care are loc rezoluția conflictuală 
internă și externă. Această integrare profundă 
între interesele acționarilor și ale altor părți 
interesate se produce atunci când compania își 
asumă un rol din ce în ce mai important, în 
special în comunitățile locale, în sprijinul 
contextului social și profesional, indicând 
influența din ce mai puternică a imaginii 
corporative, ceea ce în mod inevitabil reflectă, 
mai presus de toate, opțiunile investitorilor și 
consumatorilor, precum și pe cele ale tuturor 
celorlalte părți interesate. 
 Acest studiu își propune să descrie 
metode de identificare a principiilor de 
management responsabil, care, deși rezultă din 
culturi diferite, dacă sunt legate împreună 
permit o înțelegere mai clară a 
comportamentului corporațiilor moderne. 
Analiza literaturii internaționale de 
specialitate va fi însoțită de rezultatele 
obținute în urma cercetării empirice extinse 
asupra companiilor italiene, care sunt 
reprezentative în contextul cultural tipic latin. 
 

satisfy in a balanced way the needs and 
interests of all stakeholders had already been 
amply highlighted by economists belonging to 
the behaviorist school (Simon, 1961; Cyert, 
March, 1955). In this sense, and especially 
with regard to medium- and large-sized 
enterprises, the creation of value, a typical 
goal of stockholders, should be considered in 
the process of optimizing an objective function 
that is larger and more complex, resulting 
from a "political compromise" regarding the 
aims of the different classes of stakeholders. In 
particular, this function must be compatible 
with the needs of the external environment, 
taking into account the influence of cultural 
roots in a context of Corporate Social 
Responsibility (CSR) (Mella, Gazzola, 2005). 
 The presence of conflicting interests, 
both inside and outside of the company, 
creates the possibility for conflicts between 
groups; profit depends on the extent to which 
these groups are satisfied with the conflicting 
interests and with how internal and external 
conflict resolution takes place. This deep 
integration between the interests of 
shareholders and those of other stakeholders 
occurs when the company assumes an 
increasingly important role, particularly in 
local communities in support of the social and 
occupational context, while also indicating the 
increasingly strong influence of the corporate 
image, which inevitably reflects the choices of 
investors and consumers above all, as well as 
those of all other stakeholders.  
 This study aims to describe ways of 
identifying the principles of responsible 
management that, although resulting from 
different cultures, if linked together allow a 
more meaningful understanding of the 
behavior of modern corporations. The analysis 
of the international literature will be 
accompanied by the results obtained from 
empirical research extended to Italian 
companies, which are representative of the 
typical Latin cultural context. 
 

Cuvinte cheie: responsabilitate socială 
corporativă, creare de valoare, parte interesată, 
raport de sustenabilitate. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, 
Creation of Value, Stakeholder, Sustainability 
Report. 

Clasificare JEL: M14 M16 JEL Classification: M14 M16 
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4. Despre aptitudini şi fidelitatea 
managerilor 

 
Prof. univ. dr. Petru PRUNEA 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 
Bucureşti 

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca 
 

4. About manager skills and fidelity 
 
 

Prof. Petru PRUNEA, PhD 
„Dimitrie Cantemir” Christian University 

Bucharest  
Faculty of Economic Sciences Cluj-Napoca 

Rezumat: Revoluţia managerială a făcut ca 
managerii firmelor publice să urmărească şi 
obiective specifice lor, nu doar pe cele stabilite 
de Consiliul de Administraţie. În lucrare nu 
insistăm pe faptul că urmărirea acestor 
obiective afectează atingerea ţelului strategic 
de bază al managerilor respectivi, ci pe 
realitatea inexorabilă că maximizarea 
profitului acestor firme depinde de 
comportamentul managerilor. Calităţile 
importante pe care le-am găsit la managerii 
firmelor performante, unele sunt de ordin 
tehnic, altele sunt mai degrabă de ordin 
emoţional, se vor manifesta pe scară largă 
numai dacă se întreprind două tipuri de 
măsuri. Pe acestea le analizăm şi ajungem la 
concluzia că folosirea perspectivei pieţei de 
capital nu trebuie absolutizată în aprecierea 
activităţii managerilor şi în organizarea 
economiei. 
 

Abstract: The managerial revolution made it 
possible for managers of public companies to 
also track their own specific objectives, not 
just the ones established by the Board of 
Directors. The paper does not stress the fact 
that pursuing these objectives affects the 
attainment of the manager's basic strategic 
goals, but the inexorable reality that these 
companies maximize profits depending on 
managers' behaviour. Important qualities that 
we found in the managers of high performance 
companies are some of them technical and 
others rather in the emotional field will 
manifest themselves widely only if two types of 
measures are undertaken. This is what we 
tried to analyze and came to the conclusion 
that the use of capital market’s perspective 
should not be generalized in assessing the 
activity of the managers and in organizing the 
economy. 

Cuvinte cheie: comportamentul managerilor, 
activitatea mangerilor, maximizarea profitului. 

Keywords: manager behaviour, manager 
activity, maximizing profit. 

Clasificare JEL: M12 JEL Classification: M12 
 
 

5. O viziune asupra perspectivelor 
dezvoltării şcolii superioare 

economice 
 

Conf. univ. dr. Radu DANCIU 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 

Bucureşti 
Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca 

 

5. A vision on the development 
perspectives of the economic higher 

education system 
 

Assoc. prof. Radu DANCIU, PhD 
„Dimitrie Cantemir” Christian University 

Bucharest  
Faculty of Economic Sciences Cluj-Napoca 

Rezumat: Unitatea în diversitate este un 
subiect contemporan nouă  şi a fost adoptat ca 
motto al Uniunii Europene cu scopul de a 
cristaliza sub un singur stindard pacea şi 
prosperitatea prin deschiderea spiritului către 
culturile, tradiţiile şi limbile atât de diverse ale 
continentului nostru. Şcoala superioară 
economică este instituţia de la care se aşteaptă 

Abstract: Unity in diversity is a contemporary 
topic and it was adopted as a motto of the 
European Union in order to crystallize under 
the same banner the peace and prosperity by 
opening the spirit towards the so diverse 
cultures, traditions and languages of our 
continent. The economic higher education 
system is the institution which is expected to be 
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promovarea cunoaşterii capabile să inducă 
explozia progresului. În anii de criză şcoala 
superioară economică mondială şi-a 
demonstrat neputinţa în faţa cutremurului 
mondial pe care l-a produs dezvoltarea 
necontrolată a investiţiilor imobiliare şi de 
capital în detrimentrul dezvoltării economice 
echilibrate. Falsitatea informaţională 
promovată de organismele internaţionale de 
normalizare cu acordul direct sau tacit al şcolii 
superioare economice au bulversat o lume care 
după „tsunami-ul” financiar încearcă să-şi 
revină pe fondul temerii că oricând un alt 
cutremur ar putea dărâma ceea ce s-a încercat 
a se fortifica sau reclădi. Întrebări asupra 
prezentului şi viitorului îşi pun şi marii dascăli 
ai şcolii superioare economice, însă constată 
cu neputinţă că răspunsurile lor nu coincid cu 
mersul vremurilor grele care nu dau semne de 
îmbunătăţire. 

Se pare că nevoia de cunoaştere 
economică îmbracă noi forme. Practica 
economică caută specialiştii pe care nu-i 
găseşte. Ce se va întâmpla cu 
incompatibilitatea dintre lumea care nu găseşte 
soluţii la criza economică şi şcoala superioară 
economică care nu are soluţii? Vom asista la o 
reformă radicală a şcolii superioare 
economice? Care este scopul acestei reforme? 
Şcoala superioară economică va trebui să 
pomoveze economia bazată pe cunoaştere şi 
bune practici sau va continua să promoveze 
economia politică versus politica economică? 
Cum ar trebui să arate o şcoală superioară 
economică a viitorului?    

Toate acestea sunt întrebări la care 
încercăm să răspundem bazându-ne pe studiul 
efectuat asupra formării prin şcoala economică 
superioară europeană, asupra educaţiei 
economice şi asupra  rezultatelor cercetărilor 
ştiinţifice în domeniul economic în ultimii cinci 
ani.  

Pentru a putea construi o nouă şcoală 
economică superioară va fi nevoie de un nou 
suflu plin de voinţă, imaginaţie şi ambiţie 
împletit cu aplecarea asupra cunoaşterii 
economice avansate care produce dezvoltarea 
economică armonioasă. 

Diversitatea specializărilor economice 
nu trebuie să creeze o ruptură între ramurile 
științelor economice, ci dimpotrivă va trebui să 
conducă spre unitatea acestora în scopul 

fostering knowledge, being capable of 
inducing the explosion of progress. In the 
years of crisis the world’s economic higher 
education system has shown weakness in the 
face of the global earthquake that was 
produced by the uncontrolled development of 
real estate and capital investments, 
detrimental to a balanced economic 
development. Informational fallacy promoted 
by the international standardization bodies 
with the direct or tacit consent of the economic 
higher education institutions have disrupted a 
world which after the financial "tsunami" is 
trying to recover, amid fear that anytime 
another earthquake could destroy what they 
are attempting to fortify or rebuild. Questions 
on the present and future are also raised by 
the great professors of the higher schools of 
economics but they helplessly ascertain that 
their answers do not match the hard times that 
are not showing signs of improvement. 

It seems that the need for economic 
knowledge takes new forms. The economic 
practice is seeking specialists that are not to 
be found. What will happen to the 
incompatibility between the whole world that 
is looking for solutions to the economic crisis 
and the economic academia that has no 
solutions? Will we witness a radical reform of 
the economic higher education system? What 
is the purpose of this reform? The economic 
higher education system will have to promote 
the economy based on knowledge and best 
practices or will it continue to promote the 
political economy versus the economical 
policy? How should the future of the economic 
higher education system look like? 

All these are questions that we are 
trying to answer based on the research we 
carried out, on the academic offers of the top 
European schools in economics, regarding 
economic education and the results of 
scientific research in economics in the last five 
years. 

In order to build a new higher 
education system in economics we will require 
a fresh spurt of wilfulness, imagination and 
ambition intertwined with the inclination 
towards the advanced economic knowledge 
that produces a balanced economic 
development. 
 The diversity of economic 
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consolidării fundamentelor teoriilor și 
practicilor economice avansate. 
 

specialization should not create a rift between 
the branches of economic science, but it 
should rather lead to their unity, in order to 
strengthen the fundamentals of the advanced 
economic theories and practices. 
 

Cuvinte cheie: economie bazată pe cunoaştere 
şi bune practici, şcoala superioară economică a 
viitorului. 

Keywords: economy based on knowledge and 
best practices, the economic higher education 
system of the future.  

Clasificare JEL: I23, I25 JEL Classification: I23, I25 
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Susţinerea lucrărilor pe secţiuni 
 

Oral Presentations 



18 
 

 
Secţiunea 1 

ECONOMIE ŞI ISTORIE 
ECONOMICĂ 

 
Amfiteatrul „AUREL NEGUCIOIU” 

 

Section 1 
ECONOMICS AND ECONOMIC 

HISTORY 
 
Amphitheater “AUREL NEGUCIOIU” 

Moderatori:  
Prof. univ. dr. Constantin POPESCU 
Prof. univ. dr. Marian VASILE 
Secretari:   
Lector univ. dr. Mihaela NICOARĂ 
Lector univ. dr. Mugurel POP 

Chairmen: 
Prof. Gheorghe POPESCU, PhD. 
Prof. Vasile MARIAN, PhD. 
Secretaries: 
Assist. prof. Mihaela NICOARĂ, PhD 
Assist. prof. Mugurel POP, PhD  

 
 

1. Învăţământul economic liceal din 
Ardeal înainte de 1920 

 
Prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU 
Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea 
Afacerilor 

 

1. Secondary economic education in 
Transylvania before 1920 

 
Prof. Gheorghe POPESCU, PhD 

“Babes-Bolyai” University Cluj-Napoca 
Faculty of Economics and Business Administration 

 

Rezumat: În anul 1869 s-a înființat Şcoala 
Superioară Comercială Brașov (cu predare în 
limba română), iar în 1878 s-a înființat Şcoala 
Superioară Comercială Cluj (cu predare în 
limba maghiară). Studiul nostru urmăreşte şi 
analizează în paralel conținutul și evoluția 
celor două şcoli superioare comerciale până la 
înființarea în 1920 a Academiei de Înalte 
Studii Comerciale şi Industriale Cluj. 
 

Abstract: In 1869 the Commercial Secondary 
School Brasov was established (with teaching 
in Romanian language), and in 1878 the 
Commercial Secondary School Cluj was 
established (with teaching in Hungarian 
language). Our study tracks in parallel and it 
analyzes the content and evolution of the two 
commercial secondary schools until the 
establishment in 1920 of the Academy of High 
Commercial and Industrial Studies in Cluj. 
 

Cuvinte cheie: învăţământ economic, planuri 
de învățământ, elevi înscriși, absolvenți, 
analiza structurală. 

Keywords: economic education, curricula, 
enrolled students, graduates, structural 
analysis. 

Clasificare JEL: N33, B15 JEL Classification: N33, B15 
 
 

2. Noua paradigmă socio-economică 
a investiției în capitalul intelectual 

realizată prin intermediul 
învățământului terțiar 

 
Conf. univ. dr. Mirela MINICĂ 
Universitatea “Eftimie Murgu” Reșița 

Facultatea de Științe Economice 
 

2. New socio-economic paradigm of 
intellectual capital investment done 

through tertiary education 
 
 

Assoc.prof. Mirela MINICĂ, PhD 
University “Eftimie Murgu” Reșița 

Faculty of Economic Scinces 

Rezumat: Articolul își propune să Abstract: The article proposes to base a 
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fundamenteze teoretic o propunere pentru 
elaborarea unei matrice disciplinare în 
contextul dezvoltării inteligenței de succes prin 
intermediul învățământului terțiar. Orice 
matrice disciplinară, care stă la baza unei 
teorii, presupune realizarea unor generalizări 
simbolice, elaborarea unor modele și noi 
paradigme de raportare. 
 Obiectivele cercetării vizează 
definirea conceptelor de investiție în capital 
intelectual, paradigmă socio-economică și a 
corelațiilor dintre dimensiunea morală a 
capitalului uman și modelarea inteligenței 
pentru succes a absolvenților de învățământ 
superior. 
 Ipoteza de la care pornește 
cercetarea este că, în contextul actualei crize 
generalizate, schimbarea paradigmei 
concurenței cu cea integrativă, de colaborare, 
fundamentată pe legile generale ale Naturii, 
poate fi o alternativă care să conducă la o 
dezvoltare durabilă a unei națiuni. 
 

proposal to develop a theoretical disciplinary 
matrix in the development of successful 
intelligence through tertiary education. Any 
disciplinary matrix, which forms the basis of a 
theory, involves the development of symbolic 
generalizations, developing models and new 
reporting paradigm. 
 Research objectives concern the 
definitions of investment in intellectual capital, 
socio-economic paradigm and the correlations 
between the moral dimension of human capital 
and shaping intelligence for successful of 
higher education graduates. 
 Hypothesis that starts research is that, 
in the current generalized paradigm shift 
competition with the integrative, collaborative, 
based on the general laws of Nature, may be 
an alternative that would lead to sustainable 
development of a nation. 
 

Cuvinte cheie: capital intelectual, investiție în 
capitalul uman, paradigmă socio-economică, 
învățământ terțiar. 

Keywords: intellectual capital, investment in 
human capital, socio-economic paradigm, 
higher education. 
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Rezumat: Capitalul intelectual concretizat în 
active intangibile este expresia sintetică a 
cunoaşterii utilizate în procesele de creare a 
valorii economice. Economia bazată pe 
cunoaştere este, din acest motiv, o economie a 
intangibilelor. Activele intangibile au devenit 
principalul mijloc de realizare a dezvoltării 
sustenabile a unui teritoriu. În acest sens, 
argumentul esențial rezultă din faptul că acest 
tip de active numără printre caracteristicile lor 
fundamentale proprietatea de a nu se consuma 
pe măsură ce este utilizat și de a nu atrage 

Abstract: Intellectual capital, resulted in 
intangible assets, is synthetic expression of 
knowledge used in economic value creation 
processes. Knowledge-based economy is, 
therefore, an economy of intangibles. 
Intangible assets have become the main means 
of achieving the sustainable development of a 
territory. The essential argument is that these 
assets include among their fundamental 
features the fact that they are not consumed 
during use and do not harm the environment 
during the process of exploitation. Sustainable 
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deteriorarea mediului în procesul exploatării 
sale. Dezvoltarea sustenabilă are în vedere 
armonizarea durabilă a relațiilor dintre 
economie, societate și mediu. Echilibrul între 
dimensiunile menționate nu este perfect și nici 
nu are loc în toate împrejurările. Contribuția 
pe care o aduce fiecare dintre aceste elemente 
în scopul asigurării dezvoltării sustenabile nu 
este încă definită într-o manieră clară și 
univocă. 
 

development focuses on the sustainable 
harmonization of relationships between the 
economy, society and environment. The 
balance between these elements is not perfect 
and is not always achieved. The contribution of 
each element to sustainable development has 
yet to be defined in a clear and unequivocal 
manner.  
 
 

Cuvinte cheie: cunoaştere, active intangibile, 
capital intelectual, reţele, dezvoltare 
sustenabilă. 

Keywords: Knowlegde, intangible assets, 
intellectual capital, networks, sustainable 
development. 
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Rezumat: Cunoașterea este resursa cheie a 
Noii Economii, iar rețeaua reprezintă 
principala modalitate de acces la cunoaștere. 
În această ipostază, rețeaua constituie o 
prolifică sursă de proprietăți emergente și 
autoorganizare. Capitalul rețelelor de 
cunoaștere depinde de varietatea lor 
structurală. În societate și economie rețelele 
de tip „lume mică“ şi „scară liberă“ sunt cele 
mai frecvente. Difuzarea cunoașterii în rețele 
este rezultatul funcționării unor feedback-uri 
pozitive, astfel încât procesul de creștere este 
exponențial. 

Abstract: Knowledge is the key resource of the 
New Economy and the network represents the 
main way of access to knowledge. In this 
hypostasis, the network constitutes a prolific 
source of emergent properties and self-
organisation. The capital of knowledge 
networks depends on their structural variety. 
In society and economy, the networks of type 
„small world“ and „free scale“ are the most 
common. The dissemination of knowledge in 
networks is the result of functioning of some 
positive feedback, so that the increasing 
process is exponential. 
 

Cuvinte cheie: capital intelectual, capital 
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Rezumat: Încălzirea climei este un fenomen 
real al zilelor noastre şi unanim recunoscut la 
nivel mondial, fiind deja evidenţiat de analiza 
datelor observaţionale pe perioade lungi de 
timp. Simulările realizate cu modele climatice 
globale complexe au arătat că principalele 
cauze sunt atât naturale (variaţii în radiaţia 
solară şi în activitatea vulcanică) cât şi 
antropice (arderea combustibililor fosili, 
schimbarea folosinţei terenurilor etc.). În 
România, variabilitatea climatică va avea 
efecte directe asupra unor sectoare precum 
agricultura, silvicultura, gospodărirea apelor, 
infrastructura, va conduce la modificarea 
perioadelor de vegetaţie şi la deplasarea 
liniilor de demarcaţie dintre păduri şi pajişti, 
va determina creşterea frecvenţei şi intensităţii 
fenomenelor meteorologice extreme (furtuni, 
inundaţii, secete). Schimbările în regimul 
climatic din România se încadrează în 
contextul global, ţinând seama de condiţiile 
regionale: creşterea temperaturii şi secete mai 
pronunţate în timpul verii; agricultura va fi 
cea mai afectată, scăderea considerabilă a 
productivităţii pădurilor, intensificarea 
evenimentelor meteorologice extreme. 

Abstract: Climate warming is a real 
phenomenon of our times, recognized 
worldwide and already evidenced by the 
analysis of observational data for long periods 
of time.  The simulations performed with 
complex global climate models have shown 
that the main causes are both natural 
(variations in solar radiation and volcanic 
activity) and anthropogenic (combustion of 
fossil fuels, changing land use etc.). In 
Romania, the climate variability will have 
direct effects on certain sectors such as 
agriculture, forestry, water administration, 
infrastructure; it will lead to periods of 
vegetation change, and displacement of the 
lines between the forests and meadows, and it 
will determine the increase of the frequency 
and intensity of extreme weather events 
(storms, floods, droughts). The changes in the 
climate regime of Romania fit in the global 
context, taking into account the regional 
conditions: increased temperatures and more 
pronounced droughts in the summer; the 
agriculture will be most affected and there will 
be a considerable decrease of forest 
productivity and increased extreme weather 
events.  
 

Cuvinte cheie: schimbare climatică, încălzire 
globală, secetă, valuri de căldură, fenomene 
meteorologice, scenarii climatice. 
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Rezumat: Învățământul superior românesc  a Abstract: Romanian higher education has 
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ajuns să fie o zona invadată de numeroase 
evenimente nedorite. Acele evenimente legate 
de management, uită felul în care școala 
obișnuia să fie și nici un fel de amintire nu le 
predispune înspre o gândire ”demodată”. 
Comunicarea încearcă să ne facă să 
recunoaștem răul pe care anumite schimbări îl 
produc, inclusiv recenta transformare a 
învățământului din ”lux” în ”frivolitate”. 
Această imagine ne ajută să rezolvăm mai 
eficient câteva din problemele actuale ale 
educației superioare. 
 

become an area with numerous unwanted 
events. Those events concerned with 
management, forget the way academics used to 
be and no memory predisposes them to 
an”outdated” thinking. Communication is 
trying to make us recognize some changes for 
the worse in them, including its lately 
transformation from luxury to shallowness. 
This image can help us solve more effectively 
some of the current problems of higher 
education. 
 

Cuvinte cheie: educație superioară, 
management, comunicare, lux, frivolitate. 
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Rezumat: Şase mii de ani î.Hr. pelasgii au 
ocupat întreg spațiul european și au devenit 
arieni, sumerieni, egipteni, evrei, frigieni, și 
sabine etc. Arienii s-au extins în întregul 
spațiu Carpato - Dunărean și au ajuns la Asia 
Centrală, generând explozii de civilizații în 
Mesopotamia, Egipt, Creta etc. și au cucerit 
Troia, Anatolia, insulele din Marea Egee, 
liberienii şi ligurienii în Spania, Italia, târziu 
francii și o parte dintre vechii greci. Până în 
prezent cercetarea istorică a stabilit că 
singurul spațiu geografic care este în acord cu 
condițiile descrise de literatura vedică este cel 
dintre Carpați și Dunăre, unde a apărut  
prima etapă a culturii vedice. Modurile de 
viață ale oamenilor au fost transferate în viața 
reală de către daco-geți prin obiceiuri, 
tradiții, îmbrăcăminte, limbă, religie cu multe 
mii de ani înainte de Hristos. Condițiile 
geografice şi climatice extrem de favorabile au 
constituit elementul fundamental pentru 
nașterea şi așezarea geto-dacilor în acest 
spațiu, de fapt, primii europeni, promotori ai 
culturii vedice. Geto-dacă este o limbă ariano 

Abstract: Six thousand years BC the 
Pelasgians occupied the entire European space 
and became Arians, Sumerians, Egyptians, 
Jews, Phrygians, and Sabine etc. The Arians 
extended in the entire Carpathians – Danube 
space and reached Central Asia, generating 
explosions of civilizations in Mesopotamia, 
Egypt, Crete etc. and conquered Troy, 
Anatolia, the Aegean Islands, the Liberians 
and Ligurians in Spain, Italy, the later Francs 
and some of the ancient Greeks. Until now the 
historic research established that the only 
geographic space that is in agreement with the 
conditions described by the Vedic literature is 
the one between the Carpathians and the 
Danube, where the first stage of the Vedic 
culture emerged. The people’s ways of life 
were transferred in real life by Getae Dacians 
as customs, traditions, way of clothing, 
language, religion many thousands of years 
before Christ. The exceptionally favorable 
geographic and climate conditions constituted 
the fundamental element for the birth and 
settlement of the Getae Dacians, in fact the 
first Europeans, promoters of the Vedic 
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– carpato – danubiană, aceasta fiind limba 
română vorbită în permanență de-a lungul 
timpului şi până în prezent de către poporul 
român, fapt dovedit de cele 1000 de cuvinte 
din sanscrita veche, care aparțin fondului 
lingvistic al limbii române. Româna este mai 
veche decât Latina şi în timpul epocilor 
dinainte de Hristos era limbă liturgică şi 
primul reper al limbilor romane. 
 

Culture. The Getae Dacians is an Arian – 
Carpathian Danubian language, it is the 
Romanian language spoken at all times to 
present time, language spoken by the 
Romanian people, fact proven by the 1000 
words in Old Sanscrit, that belong to the 
linguistic background of Romanian language.  
Romanian is older than Latin and during the 
ages before Christ represented the liturgical 
language and the first mark of Roman 
languages.  
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Rezumat: Absolvent al Academiei de Înalte 
Studii Comerciale şi Industriale din Cluj, 
Augustin Tătaru, unul dintre tinerii apreciaţi şi 
promovaţi de profesorul Victor Jinga, a urcat 
scara ierarhiei universitare de la asistent 
suplinitor la aceea de profesor universitar 
până în anul 1946. În perioada debutului 
activităţii universitare dintre anii 1935-1938 a 
avut privilegiul de a fi cooptat ca membru în 
comitetul redacţional al periodicului social-
economic „Ţara de Mâine” de orientare 
agrarian-ţărănistă, cât şi printre colaboratorii 
activi ai publicaţiei ştiinţifice a Academiei 
Comerciale „Observatorul Social Economic”. 

În această calitate a susţinut 
îndeosebi în paginile revistei „Ţara de 
Mâine”, aproape permanent, rubrica de 
recenzii, afirmându-se însă şi prin publicarea 
unor articole consistente privind însemnătatea 
şi rolul cooperaţiei în lumea rurală prin 
prisma ideilor doctrinei ţărăniste. De 
asemenea, în cele două reviste de specialitate 
şi-a publicat, alternativ, capitole sau 
subcapitole din viitoarea sa teză de doctorat 
(susţinută în 1938) intitulată „Structura 
socială şi economică a Bazinului dunărean”, 

Abstract: Graduate of the Academy of High 
Commercial and Industrial Studies in Cluj, 
Augustin Tătaru, one of the young people 
appreciated and promoted by professor Victor 
Jinga, climbed the ladder of academic 
hierarchy from substitute teaching assistant to 
full university professor until 1946. During the 
onset of his academic activity between the 
years 1935-1938 he had the privilege of being 
co-opted as a member of the editorial board of 
the social and economical periodical "Land of 
Tomorrow" agrarian-peasant oriented, as well 
as among the active employees of the 
Commercial Academy’s scientific publication 
"Social Economic Monitor". 
 In this capacity he supported, 
especially in the "Land of Tomorrow" 
magazine an almost permanent section of 
reviews, also claiming however the publishing 
of some consistent articles on the importance 
and role of cooperatives in the rural world 
through the ideas of the peasant doctrine. Also, 
in the two magazines he alternately published 
chapters or subchapters from his forthcoming 
doctoral thesis (presented in 1938) entitled 
"The social and economic structure of the 
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în care susţinea necesitatea coordonării 
politicilor economice a statelor din această 
zonă. Acţiunea era întrevăzută, într-o primă 
fază, printr-o colaborare vamală reciproc 
avantajoasă, pornind de la stadiul asemănător 
al dezvoltării acestora şi de la apărarea 
intereselor lor economice în raporturile lor cu 
statele industrializate. 

Soluţiile propuse de către economist 
erau de stringentă actualitate şi se înscriau în 
aria încercărilor statelor agrare din Centrul 
Europei de a-şi formula şi concepe politici 
economice comune menite să le redreseze 
situaţia economică după marea criză 
mondială. Publicistica desfăşurată de Augustin 
Tătaru din acei ani relevă calităţile unui 
economist în formare, sensibil la realităţile 
epocii, capabil să emită şi să conceapă idei 
originale demne de a fi reţinute şi de a fi 
aplicate în practică de factorii instituţionali ai 
României interbelice. 
 

Danube Basin", in which he argued the need to 
coordinate economic policies of the Member in 
this area. The action was glimpsed in a first 
instance, by a customs mutually beneficial 
cooperation, based on the similar stage of their 
development and the defense of their economic 
interests in their relations with the 
industrialized countries. 
 The solutions proposed by the 
economist were topical and urgent and they 
were within the purpose of the agrarian states 
of Central Europe to formulate and conceive 
common policies designed to redress the 
economic situation after the great global 
crisis. The journalism done by Augustin Tătaru 
those years reveals the skills of an economist 
in trainings, sensitive to the realities of the 
times, able to deliver and develop original 
ideas worthy of being retained and be applied 
in practice by the institutional factors of the 
interwar Romania. 
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Rezumat: Informatica a apărut iniţial ca 
ramură a matematicii, mai exact ca ramură a 
analizei numerice. Primele şcoli de 
informatică în România au fost înfiinţate la 
Facultăţile de Matematică de la Universităţile 
din Bucureşti şi din Cluj-Napoca, anul 1960. 
Ulterior au apărut Facultăţile de calculatoare 
de la Universitatea Tehnică din Timişoara şi 
Universitatea Politehnică din Bucureşti. 
 Persoanele cu viziuni largi printre 
care academicianul. Grigore C. Moisil, 

Abstract: Informatics originally appeared as 
a branch of mathematics, namely the branch of 
numerical analysis. The first computer science 
schools in Romania were established at the 
University of Bucharest, Faculty of 
Mathematics and the “Babeș-Bolyai” 
University in Cluj-Napoca, Faculty of 
Mathematics in 1960. Subsequently faculties of 
computer science were established within the 
Technical University of Timisoara and the 
Polytechnic University in Bucharest. 



25 
 

profesorul. Edmond Nicolau şi alţii au intuit de 
la început rolul informaticii în domeniul 
economic. Astfel, în 1967 a luat fiinţă Centrul 
pentru Perfecţionarea Cadrelor de Conducere 
(CEPECA) cu sprijinul unor specialişti 
americani. 
 Prima secţie de Informatică 
Economică a fost înfiinţată cu aproape 50 de 
ani în urmă la Academia de Studii Economice 
Bucureşti. Primul decan a fost profesorul 
Edmond Nicolau. Ulterior începând cu 1990  
s-au înfiinţat secţiile de Informatică economică 
la UBB Cluj şi la Universitatea din Craiova, 
iar ulterior s-au înfiinţat pe aceste modele 
secţii similare la Universităţile din Iaşi, 
Timişoara, Sibiu, Suceava etc. 
 Dacă la început economiştii au privit 
cu reticenţă rolul informaticii în cadrul 
disciplinelor lor, la ora actuală nici la nivel 
teoretic şi nici la nivel practic nu poate fi 
concepută o disciplină economică fără suport 
informatic. Astfel, în domeniul 
Managementului există o serie de discipline 
specifice cum ar fi: Întreprinderea simulată, 
Sisteme de Asistare a Deciziilor, Depozitele de 
bune practici etc. În domeniul marketingului 
există Sistemele pentru relaţii cu clienţii, 
Sistemele de gestiune a bazelor de date de 
marketing, Statisticile de marketing etc. În 
domeniul contabilităţii aproape că nu se poate 
concepe un sistem de analiză financiar-
contabilă fără sprijinul calculatorului. 
Exemplele pot fi continuate cu finanţele, 
analizele economico-financiare şi altele. 
 În cadrul lucrării vom expune pe 
scurt unele aspecte legate de aceste aplicaţii. 
 

People with a broad vision, including 
academician Grigore C. Moisil, professor 
Edmond Nicolau and other, guessed from the 
beginning the role that informatics could have 
in the field of economics. Thus, in 1967 the 
Centre for Management Training was founded 
with the support of American experts. 

The first programme of informatics 
for economics was established almost 50 years 
ago at the Academy of Economic Studies, the 
first dean being professor Edmond Nicolau. 
Subsequently since 1990, informatics for 
economics programmes were established at the 
“Babeș-Bolyai” University in Cluj-Napoca, 
University of Craiova and then similar 
programmes were developed following these at 
the University of Iasi, Timisoara, Sibiu, etc. 

If at first economists were reluctant to 
the role that informatics could have in their 
disciplines at present neither in theory nor in 
practice an economic discipline cannot be 
conceived without IT support. Therefore the 
field of management was enriched with a 
number of specific disciplines such as: 
simulated enterprise, decision support systems, 
best practices deposits, etc. In the field of 
marketing we can mention: customer 
relationship report, marketing database 
management, marketing statistics, etc. In the 
field of accounting one can hardly conceive a 
financial analysis system without computerized 
support. Examples may go on with finance, 
economic and financial analysis and others. 

In this paper we briefly describe some 
aspects regarding these applications. 
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Rezumat: Deşi este un fenomen la fel de vechi Abstract: Although it is a phenomenon as old 
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precum istoria omenirii, turismul este 
considerat de mulţi specialişti ca fiind un 
fenomen economic-social contemporan. 
 Această caracterizare se datorează, în 
primul rând, amplorii pe care acest fenomen a 
cunoscut-o şi ritmului rapid de dezvoltare a 
activităţii turistice după cel de-al doilea război 
mondial. Circulaţia turistică mondială a 
cunoscut după acest moment rate de creştere 
care au depăşit cu mult rata de creştere 
mondială pentru comerţul cu orice altfel de 
bunuri şi/sau servicii. 
 Odată cu dezvoltarea activităţii 
turistice pe plan mondial, a avut loc o 
reconsiderare a locului pe care turismul l-a 
ocupat în cadrul economiei fiecărei ţări şi prin 
agregare a locului turismului în economia 
mondială.  
 În acelaşi timp, creşterea experienţei 
consumatorilor turişti aduce cu sine 
diversificarea motivaţiilor de călătorie 
turistică, apariţia de noi motivaţii de consum 
touristic, precum şi schimbarea preferinţelor 
cu privire la destinaţiile alese pentru 
petrecerea vacanţelor. 
 Schimbarea obiceiurilor de consum 
ale populaţiei s-a resimţit şi în ceea ce priveşte 
activitatea turistică, produsul turistic, 
considerat ca făcând parte din categoria 
produselor de lux, având tendinţa de a intra în 
cadrul produselor de consum strict necesar. 
 O dată cu creşterea preocupărilor 
omenirii pentru păstrarea şanselor 
generaţiilor viitoare de a beneficia de aceeaşi 
moştenire, cunoscută pe plan mondial sub 
numele de dezvoltare durabilă, apar 
preocupări pentru includerea în orice strategie 
de dezvoltare a turismului şi a dimensiunilor 
durabilităţii. 
 

as the history of mankind, tourism is 
considered by many experts as a contemporary 
socio-economic phenomenon.  
 This characterization is due primarily 
to the extent that this phenomenon known and 
rapidly developing tourist activity after the 2nd 
World War. Worldwide Tourist expediture 
worldwide known after the 2nd World War a 
growth rate that far exceeded the average 
growth rate of world trade in any kind of 
goods and / or services. 
 Due to the development of tourism 
worldwide, there has been a reconsideration of 
the place that tourism occupied in the economy 
of each country and also in the world economy.  
 At the same time, the increasing of 
consumer’s experience had determined the 
diversifying of tourist travel motivations, the 
emergence of new touristic consumption 
motivations and changes on the preferences of 
consumers for their holiday destination.  
 The changing of the population 
consumption habits was also felt regarding the 
tourism, touristic product, regarded as a 
luxury good, tending to become a strictly 
necessary product for consumers. 
 With the increasing of tourism, 
concerns of mankind to preserve opportunities 
for future generations to enjoy the same 
heritage, known worldwide under the name of 
sustainable development, there are concerns 
for inclusion in any tourism development 
strategy the sustainability dimensions. 
 

Cuvinte cheie: piața turistică mondială, 
tendințe de dezvoltare, produs turistic, 
dezvoltare durabilă. 

Keywords: worldwide touristic market, 
development tendencies, touristic product, 
sustainable development. 
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11. O privire asupra problemelor 

cooperaţiei 
 

Drd. Stanca Alexandra POP 
Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

11. An overview upon the problems 
of cooperation 

 
Stanca Alexandra POP, PhD candidate 

“Babeş-Bolyai” University 
 

Rezumat: Începând cu înfiinţarea primei Abstract: Since the establishment of the first 
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societăţi cooperative în 1844, cooperaţia a 
urmărit împăcarea bogaţilor şi săracilor, 
realizarea dreptăţii sociale. Istoria ne arată 
însă că drumul său nu a fost lipsit de 
obstacole. Acest articol oferă o scurtă privire 
de ansamblu asupra deficienţelor cooperaţiei 
ca metodă de organizare economică şi asupra 
dificultăţilor întâmpinate în expansiunea sa.  

cooperative society in 1844, cooperation has 
aimed at reconciliating the rich and the poor, 
at achieving social justice. History shows that 
its path was not voided of obstacles, though. 
This article sets out to present a short review 
upon the deficiencies of the cooperative as a 
method of economic organization and the 
difficulties in the way of its expansion.  
 

Cuvinte cheie: cooperativă, capital, profit, 
concurenţă, reglementare. 

Keywords: cooperative, capital, profit, 
competition, regulation. 
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12. Economia neoinstituțională. 
Rolul instituțiilor informale în 

performanțele economice ale statelor 
 

Drd. Laura-Flavia IONESCU 
Universitatea “Babeș-Bolyai” - Cluj-Napoca, Școala 

Doctorală Științe Economice și Gestiunea 
Afacerilor, Domeniul de Doctorat Economie 

(Doctrine Economice) 
 

12. New institutional economics. The 
role of informal institutions in 

national economic performances 
 

Laura-Flavia IONESCU, PhD candidate 
“Babeș-Bolyai” Univesity – Cluj-Napoca, Doctoral 

School of Economic Studies and Business 
Administration, Doctoral Fieldof Economy 

(Economic Doctrines) 

Rezumat: Lucrarea de față susține 
necesitatea gândirii economiei altfel, prin 
reconfigurarea teoriei neoclasice cu pilonii 
paradigmei neoinstituționalismului economic 
(NEI). Pornind de la aspectele generale, 
definitorii ale NEI, studiul îşi propune să 
analizeze legătura de cauzalitate dintre 
instituțiile informale şi performanțele 
economice ale statelor, evidențiind pârghiile și 
instrumentele de cuantificare ai acestor 
determinanți instituționali ai creșterii și 
dezvoltării economice. Scopul este acela de a 
încerca să dăm un răspuns sub forma unei 
recenzări – nicidecum exhaustive – a 
literaturii, faimoasei întrebări a lui Douglass 
North (1991, 111): „Ce anume din cadrul 
constrângerilor informale le acordă o 
influență atât de persistentă asupra 
caracterului de durată al economiilor?”  
 

Abstract: This paper promotes the necessity of 
rethinking the economy, especially the 
Neoclassical theory, by supporting it on the 
pillars of New Economic Institutionalism 
(NEI). Building on the NEI framework, this 
study aims at analysing the causal link between 
informal institutions and national economic 
performances with an emphasis on the 
mechanisms and instruments of quantification. 
In the shape of a far from exhaustive literature 
review, this research is intended as an attempt 
to answer the famous question of Douglass 
North (1991, 111): ” What is it about informal 
constraints that gives them such a pervasive 
influence upon the long-run character of 
economies?”  
 
 

Cuvinte cheie: instituționalism economic, 
performanțe economice, instituții informale, 
cultură, capital social, religie 
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13. Evaluarea riscului în investițiile 
străine directe 

 
Asistent univ. drd. Ana-Maria DINU 
Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir",  

București 
 

13. Risk assessment in FDI 
 
 

Ana-Maria DINU, PhD candidate 
„Dimitrie Cantemir” Christian University 

Bucharest 
 

Rezumat: Riscul este un concept universal, 
care se poate referi la orice activitate sau 
acțiune umană, dar este general acceptat 
faptul că din toate activitățile economice, 
investițiile poartă cel mai mare risc. În 
domeniul investițiilor, riscul este primit în 
cazul în care acesta este compensat de un 
câștig suplimentar care poate fi prezis cu o 
anumită probabilitate. Procesul de evaluare a 
riscurilor trebuie să fie proiectat pentru a face 
față unei game largi de probleme care vor ieși 
la suprafață pe întreaga durată de viață a 
companiei. Indiferent de calea de a investi 
aleasă de o companie, este esențial să se 
înțeleagă și să ia în considerare riscul 
activelor alese de firmă. 
 

Abstract: Risk is a universal concept that can 
refer to any activity or human action, but it is 
generally accepted that from all economic 
activities, investment carries the highest risk. 
In investment field, risk is received if it is 
compensated by additional gain that can be 
predicted with a certain probability. Risk 
assessment process must be designed to deal 
with a wide range of issues that will surface 
throughout the company’s lifetime. No matter 
the investing path chosen by a company, it is 
essential to understand and to take into 
account the risk of the firms chosen assets.  

Cuvinte cheie: risc, ISD, evaluare, investiţii. Keywords: risk, FDI, assessment, investment. 
Clasificare JEL: D8, G3 JEL Classification: D8, G3 

 
 

14. Poluarea şi principalele 
probleme de mediu ale judeţului 

Cluj. Combaterea poluării. 
 

Lector univ. dr. Mihaela NICOARĂ 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 

Bucureşti 
Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca 

 

14. Pollution and the main 
environmental problems of Cluj 

county Fighting pollution 
 

Assist. prof. Mihaela NICOARĂ, PhD 
„Dimitrie Cantemir” Christian University 

Bucharest 
Faculty of Economic Sciences Cluj-Napoca 

 
Rezumat: Din dorinţa de progres şi de 
creştere economică cu orice preţ, omul a uitat 
de cele mai multe ori de sistemul natural. 
Astfel au apărut  dezechilibre ale căror efecte 
se simt deja, iar la nivel mondial s-a luat 
atitudine pentru contracararea acestor efecte.  
Pe măsura dezvoltării industriei, a creşterii 
demografice, a modernizării tehnicii, poluarea 
s-a extins, poluanţii s-au înmulţit. Poluarea 
artificială  a apărut odată cu dezvoltarea 
primelor aşezări urbane, sub influenţa 
factorului antropic. La început produsele 
poluante erau puţine, de natură organică şi 
uşor degradabile de către microorganismele 
mediului. Factorul uman poate cauza 

Abstract: Because of the desire for progress 
and economic growth at any cost, the man 
often forgot about the natural system. This is 
how imbalances emerged with effects that are 
already felt and worldwide people reacted in 
order to counter these effects. As the industry 
developed, population grew, and technology 
upgraded, pollution expanded and the number 
of pollutants have increased. Artificial 
pollution occurred with the development of the 
first urban settlements under the anthropic 
influence. At first there were few polluting 
products, they were organic and easily 
degradable by environment’s microorganisms. 
The human factor can cause disruption of the 
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perturbări ale ecosistemului, de cele mai multe 
ori cu implicaţii mai complexe decât cele 
provocate de factorii naturali. Când cantitatea 
de poluanţi depăşeşte capacitatea de 
neutralizare a mediului, ecosistemele suferă un 
proces de alterare şi distrugere a lor, 
rezultând zone lipsite total de viaţă.  
 

ecosystem, with implications often more 
complex than those caused by natural factors. 
When the amount of pollutants exceeds the 
neutralizing capacity of the environment, 
ecosystems undergo a process of alteration 
and destruction, resulting in areas with total 
lack of life. 
 

Cuvinte cheie: mediu, mediu natural, poluare, 
poluare fonică, mediu artificial, ecosistem, 
echilibru ecologic. 

Keywords: environment, natural environment, 
pollution, noise pollution, artificial 
environment, ecosystem, ecological balance. 
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1. Cum este antreprenorială 
comunicarea? 

 
Prof. univ. dr. Aurel CODOBAN 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 
Bucureşti, Facultatea de Drept Cluj-Napoca 
Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 

Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul de 
Filosofie, Școala Doctorală de Filosofie 

Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca 
 

1. How is communication 
entrepreneurial? 

 
Prof. Aurel CODOBAN, PhD 

Christian University "Dimitrie Cantemir" of 
Bucharest, Faculty of Law Cluj-Napoca 

"Babes-Bolyai" University of Cluj-Napoca, Faculty 
of History and Philosophy, Department of 
Philosophy / Philosophy Doctoral School 

University of Art and Design in Cluj-Napoca 
 

Rezumat: Cum este comunicarea 
antreprenorială? Este evident, dar foarte 
clasic și tradițional și, prin urmare, puțin 
productiv astăzi, faptul că antreprenoriatul are 
o dimensiune de comunicare important, care le 
face eficiente. Schimbarea de paradigmă în 
domeniul științei și practicii comunicării 
presupune o schimbare de perspectivă în 
relația dintre antreprenoriat și comunicare, 
probabil, un fel de echivalență. Într-adevăr, în 
cheia noii paradigme, modelarea și practica 
teoretică transformă comunicarea mai 
degrabă în acțiune pentru a construi relații 
umane, decât într-un proces de transmitere a 
informațiilor. În modul în care este practicată 
acțiunea de comunicare este identificată ca 
fiind esența spiritului antreprenorial. 
 

Abstract: How is communication 
entrepreneurial? It is obvious, but very classic 
and traditional and therefore little productive 
today, that entrepreneurship has an important 
communicative dimension that makes them 
effective. Paradigm shift in communication 
science and practices involves a change of 
perspective in the relationship between 
entrepreneurship and communication, 
probably a kind of equivalence. Indeed, in the 
key of the new paradigm, theoretical modeling 
and practice make communication rather 
action to build human relationships than a 
process of information transmission. And the 
way it is practiced communicative action is 
identified with the essence of entrepreneurship. 
 

Cuvinte cheie: comunicare, acțiune 
comunicativă, spiritul antreprenorial, filosofie 
antreprenorială de comunicare, paradigma 
psiho-terapeutică a comunicării, relațional, 
Scoala de Palo Alto. 

Keywords: communication, communicative 
action, entrepreneurship, entrepreneurial 
philosophy of communication, psycho-
therapeutic paradigm of communication, 
relational, School of Palo Alto. 
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2. Consideraţii privind analiza 
relaţiei guvernanţă corporativă – 
responsabilitate socială în cadrul 

companiilor româneşti, în contextul 
economiei bazate pe cunoaştere 

 
Prof. univ. dr. Manoela POPESCU* 
Prof. univ. dr. Ion STEGĂROIU** 

Asistent univ. drd. Luminiţa 
CRENICEAN* 

*Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 
Facultatea de Management Turistic şi Comercial 

**Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea 
de Ştiinţe Economice 

 

2. Considerations regarding the 
analysis between corporate 

governance and social responsibility 
in romanian companies, in the 

context of knowledge based economy  
 

Prof. Manoela POPESCU, PhD* 
Prof. Ion STEGĂROIU, PhD** 
Assistant PhD. student Luminiţa 

CRENICEAN * 
*Dimitrie Cantemir” Christian University, Faculty of 

Touristic and Commercial Management 
**Valahia University of Târgovişte, Faculty of 

Economics 
 

Rezumat: Economia bazată pe cunoaştere 
aduce în prim plan necesitatea dezvoltării de 
relaţii de cooperare între toţi actanţii 
economici. Cunoscut este faptul că sistemul de 
relaţii între conducerea unei întreprinderi, 
consiliul de administraţie, acţionarii şi 
celelalte părţi interesate, care este guvernanţa 
corporativă, prezintă cel puţin elemente de 
congruenţă cu ceea ce înseamnă 
responsabilitatea socială.  
 Deşi codurile de guvernanţă 
corporativă se aplică doar companiilor cotate, 
totuşi, practica a relevat faptul că o bună 
guvernanță corporativă este esenţială şi 
pentru întreprinderilor necotate, deoarece 
relaţionarea eficientă dintre toate părţile 
interesate în activitatea unei entităţi generează 
perspective reale de creştere a profitabilităţii 
respectivei entităţi, precum şi a societăţii, în 
general. Desigur, armonizarea intereselor 
tuturor celor interesaţi reprezintă şi 
dezideratul responsabilităţii sociale. Ca atare 
ideea de bază a studiului vizează faptul că 
firmele cotate sau nectotate care îşi asumă 
responsabilităţi sociale îşi pot implementa în 
mod facil coduri de guvernanţă corporativă, 
datorită asemănărilor dintre cele două procese 
şi fenomene ce se manifestă în cadrul 
economiei bazate pe cunoaştere. 
 

Abstract: Knowledge-based economy 
highlights the need to develop cooperation 
relationships between all economic actants. It 
is known the fact that the system of relations 
between a company's management, board, 
shareholders and other stakeholders (which 
corporate governance in fact is) has, at least, 
elements of congruence with what CSR means. 
 Although corporate governance codes 
apply only to listed companies, however, 
practice has shown that good corporate 
governance is essential also for unlisted 
companies as efficient networking between all 
stakeholders in an entity activity generates real 
opportunities to increase profitability of that 
entity and of the society in general. Of course, 
harmonizing the interests of all stakeholders is 
also the purpose of social responsibility. 
Therefore the basic idea of the study concerns 
the fact that companies listed or unlisted which 
is assuming social responsibilities can easily 
implement corporate governance codes, 
because of the similarities between the two 
processes and phenomena that manifests in 
knowledge-based economy. 
 

Cuvinte cheie: guvernanţă corporativă, 
responsabilitate socială, transparenţă, 
comunicare, relaţie. 

Keywords: corporate governance, social 
responsibility, transparency, communication, 
relationship. 
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3. Două secole de gândire economică 
despre antreprenoriat: o abordare 

critică 
 

Prof. univ. dr. Alina BĂDULESCU 
Universitatea din Oradea 

Facultatea de ştiinţe Economice Oradea 

3. Two centuries of economic 
thinking about entrepreneurship: a 

critical approach 
 

Prof. Alina BĂDULESCU, PhD 
University of Oradea 

Faculty of Economic Sciences Oradea 
 

Rezumat: Gândirea economică, sau am putea 
spune chiar proto-gândirea economică despre 
antreprenoriat, îşi găseşte începuturile în 
abordările clasicilor englezi, continuate de 
cele ale economiştilor neoclasici. Abordările  
s-au rafinat pe parcurs, astfel că de la 
definirea conceptelor şi înţelegerea rolului 
acestora, se ajunge, odată cu lucrarea 
fondatorului Schumpeter, la abordarea 
proceselor antreprenoriale și surprinderea 
esenței inovatoare a antreprenoriatului. 
Trecând prin Knight, Kirzner, Gilder etc., 
cercetările teoretice şi, mai ales, abordările 
empirice și-au multiplicat și îmbogățit  sfera 
de preocupări, astăzi antreprenoriatul 
reprezentând un câmp de cercetare foarte 
dinamic, fertil și cu numeroase valențe inter-
disciplinare. Lucrarea reprezintă o contribuție 
conceptuală ce îşi propune o mai bună 
înțelegere a devenirii antreprenorului şi 
antreprenoriatului ca teme de cercetare. 
 

Abstract: The economic thinking, or we could 
say the proto-economic thinking about 
entrepreneurship, finds its beginnings in the 
approaches of the British classical 
researchers, continued by the neoclassical 
economists. Approaches have been refined in 
time, so that from the defining of concepts and 
the understanding of their role, with the work 
of the founder Schumpeter they start 
addressing the entrepreneurship processes and 
capturing the essence of innovative 
entrepreneurship. Passing through Knight, 
Kirzner, Gilder etc., the theoretical and 
especially the empirical approaches, multiplied 
and enriched the areas of concern, today 
entrepreneurship representing a very dynamic 
research field, fertile and with numerous inter-
disciplinary facets. This paper is a conceptual 
contribution proposing a better understanding 
of the entrepreneur’s and entrepreneurship’s 
becoming, as a research subjects. 
 

Cuvinte cheie: antreprenoriat, antreprenor, 
gândire economică, ceretare, inovare. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneur, 
economic thinking, research, innovation. 
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4. Managementul etic al companiei 

în timpul crizei globale 
 
 

Conf. univ.dr. Cezar MILITARU 
Asistent univ. drd. Adriana ZANFIR 

 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 
Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice 

Internaţionale 
 

4. Ethical management of the 
business organization during the 

global crisis 
 

Assoc. prof. Cezar MILITARU, PhD 
Teaching assistant Adriana ZANFIR, PhD 

candidate 
„Dimitrie Cantemir” Christian University  

Bucharest, Faculty of International Business and 
Economics 

Rezumat: Criza economică a avut un impact 
sever asupra companiilor din întreaga lume, 
producând, fără excepție, o serie de turbulenţe 
în toate domeniile de activitate. Deși impactul 
global asupra mediului de afaceri este 
imposibil de cuantificat, pot fi văzute unele 

Abstract: The economic crisis has had a 
severe impact on businesses around the world, 
producing, without exception, a series of 
turbulences in all fields of activities. Although 
the overall impact on the business environment 
it is impossible to quantify, can be seen some 
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schimbări remarcabile, atât în 
comportamentul organizațional cât şi în modul 
de gestionare a luării deciziilor. Lucrarea de 
față îşi propune să analizeze dimensiunea etică 
a activității organizațiilor și a deciziilor de 
management, în contextul economic actual, 
profund marcat de riscurile în creștere și 
presiunile din exterior. 
 

remarkable changes, both in the 
organizational behavior and decision-making 
mode of management. This paper aims to 
analyze the ethical dimension of organizations 
activity and of management decisions, in the 
current economic context profoundly marked 
by risks increasing and external pressures. 
 

Cuvinte cheie: companii internaționale, criza 
mondială, etica în afaceri, management etic, 
comportament organizațional. 

Keywords: international companies, global 
crisis, business ethics, ethical management, 
organizational behavior. 
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5. Transportul turistic 
 

Conf. univ. dr. Adam FLEŞERIU 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 

Bucureşti 
Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca 

 

5. Tourism transport 
 

Associate Professor Adam FLEŞERIU, PhD 
„Dimitrie Cantemir” Christian University  

Bucharest  
Faculty of Economic Sciences Cluj-Napoca 

 
Rezumat: Transportul este o componentă 
esenţială a pachetului de servicii turistice. 
Pentru derularea traficului turistic se poate 
apela la o gamă variată de mijloace de 
transport: terestre, aeriene şi navale ca şi la 
folosirea lor combinată. Alegerea mijlocului 
de transport are în vedere o serie de avantaje 
şi dezavantaje economico-organizatorice 
privind: distanţa şi timpul afectat călătoriei, 
rapiditatea, capacitatea, comoditatea, 
siguranţa deplasării, preferinţele turistului etc. 
Formele de transport turistic grupate după 
natura mijlocului de transport sunt: transport 
rutier, transport feroviar, transport aerian şi 
transport naval. 
 

Abstract: The transport is an essential 
component included into the package of 
tourism services. To ensure the tourism 
traffic, is used a wide range of vehicles: land, 
air and water vehicles but also all of this can 
be used as a mix. To choose the right vehicle 
for the transport means, that the person 
should take into consideration a number of 
economic and organizational advantages and 
disadvantages regarding: distance and time 
for traveling, rapidity, capacity, commodity, 
safety by traveling, the tourist’s preferences, 
etc. The variety of tourism transportation, 
based on the transportation type, is: road, 
rail, water and air. 
 

Cuvinte cheie: transport turistic, transport 
rutier, transport feroviar, transport aerian, 
transport naval, aranjament turistic. 

Keywords: tourism transport, road transport, 
rail transport, air transport, naval transport, 
travel arrangement. 
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6. Calitatea în învăţământul 
superior: între lege şi necesitate 

 
Lector univ. dr. Corina RUSU 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 
Bucureşti 

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca 
 

6. Quality in higher education: 
between law and necessity 

 
Assist. prof. Corina RUSU, PhD 

„Dimitrie Cantemir” Christian University 
Bucharest  

Faculty of Economic Sciences Cluj-Napoca 

Rezumat: Lucrarea de faţă abordează Abstract: This paper addresses the issue of 
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problema calităţii în instituţiile de învăţământ 
superior din România, analizând aspectele 
caracteristice proceselor educaţionale (de 
predare, învăţare, evaluare a studenţilor) din 
două puncte de vedere: cel al legislaţiei în 
vigoare, respectiv standardele şi cerinţele 
minimale ce trebuie respectate conform 
legislaţiei, şi, necesităţile impuse de viaţa 
economico-socială, de cerinţele reale 
manifestate de beneficiarii direcţi şi indirecţi 
ai serviciilor educaţionale. 
 

quality in higher education institutions in 
Romania, considering the characteristics of the 
educational processes (teaching, learning, 
student assessment) from two points of view: 
that of effectual legislation, namely the 
minimum standards and requirements to be 
respected according to the law, and the needs 
imposed by the economic and social life, by the 
actual requirements expressed by direct and 
indirect beneficiaries of educational services. 

Cuvinte cheie: calitate, servicii educaţionale, 
managementul calităţii, acreditare, evaluare. 

Keywords: quality, educational services, 
quality management, accreditation, assessment. 
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7. Organizational culture. A 
company's culture specific values 

 
Assist. prof. Daniela RUS, PhD 

„Dimitrie Cantemir” Christian University  
Bucharest  

Faculty of Economic Sciences Cluj-Napoca 

Rezumat: În procesul transformărilor care au 
loc în societatea contemporană, un rol aparte 
revine culturii organizaţionale. Se spune că 
organizaţiile au culturi tot aşa cum oamenii au 
personalitate. Cultura organizaţională se naşte 
odată cu organizaţia. Fiind un factor ce 
determină succesul activităţii organizaţiei, 
cultura reprezintă un element esenţial, 
indispensabil pentru progresul social. Orice 
organizaţie are o cultură proprie, care reflectă 
istoria ei, modul de abordare a problemelor, 
practicile de conducere a activităţilor, stilul 
managerial, atitudinea faţă de risc, competiţie, 
consumatori şi salariaţi. 
 

Abstract: In the process of the 
transformations taking place in our society, a 
special role has the organizational culture. It 
is said that organizations have cultures as 
people have personality. Organizational 
culture is born with the organization. Being a 
factor that determines the success of the 
organization, the culture is an essential 
element for social progress. Every 
organization has a culture of its own, 
reflecting its history, how to approach 
problems, leading practices, managerial 
activities, attitudes towards risk, competition, 
consumers and employees. 
 

Cuvinte cheie: cultură oraganizaţională, 
cultură managerială, valorile organizaţiei, 
stiluri manageriale, misiunea şi imaginea 
organizaţiei. 

Keywords: organizational culture, managerial 
culture, company’s values, managerial styles, 
company image. 
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8. Psihologia succesului: rolul 
cadrelor didactice universitare în 

viața studentului modern 
 

Dr. Carmen TODOR 
 

8. Psychology of success: the role of 
the academic teaching staff in the life 

of the modern student 
 

Dr. Carmen TODOR 
 

Rezumat: Cel mai adesea, scurtele cercetări 
realizate în România evidenţiază profunda 
dezamăgire, atât a studenţilor, cât şi a 
profesorilor, privind felul în care evoluează 
învăţământul universitar românesc, inserţia pe 
piaţa muncii sau posibilităţile de dezvoltare în 
carieră şi, desigur, mult discutatul fenomen de 
"brain drain". Această prezentare readuce în 
atenţie potenţialul şi rolul extraordinar pe care 
îl poate avea Universitatea în viaţa tinerilor, 
felul în care le poate modela percepţia şi 
viziunea, instrumentele puternice pe care le 
are la dispoziţie pentru a face o schimbare, 
pozitivă şi semnificativă, în societatea 
românească. 
 

Abstract: Most often, the brief research 
conducted in Romania highlights the brief 
disappointment, of both students and teachers, 
regarding the way Romanian higher education 
is evolving, labor market insertion and career 
development opportunities and of course, the 
much-discussed "brain drain" phenomenon. 
This presentation recalls the extraordinary 
potential and the role that the University can 
have in the lives of young people, the way it 
can shape their perception and vision, the 
powerful tools at its disposal to make a 
positive and significant change in the 
Romanian society. 
 

Cuvinte cheie: educație superioară, cadru 
didactic universitar, student. 
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systems in the managerial practice  
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candidate 

„Dimitrie Cantemir” Christian University  
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Faculty of Economic Sciences Cluj-Napoca 
 

Rezumat: Studiul prezintă câteva aspecte 
legate de utilizarea managerială a sistemelor 
expert ca instrumente informatice menite să 
acumuleze și să prelucreze datele prin 
intermediul inteligenței artificiale în vederea 
creării, adoptării și supervizării deciziilor 
manageriale. Problematica sistemelor expert 
este abordată din perspectiva principalelor 
aspecte care o fac interesantă pentru 
managerii firmei. 
 

Abstract: The study presents some aspects 
regarding the managerial use of the expert 
systems as computer science instruments meant 
to accumulate and process data by means of 
artificial intelligence being intended to create, 
adopt and supervise the managerial decisions. 
The problem of the expert systems is 
approached from the perspective of the main 
aspects which make it interesting for the firm's 
managers. 
 

Cuvinte cheie: sistem expert, inteligență 
artificială, asistarea procesului decisional. 

Keywords: expert system, artificial 
intelligence, decision making assistance. 
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Rezumat: Localizarea este procesul prin care 
un site web sau un produs software este 
disponibil în mod ţintit către utilizatorii 
vorbitori de o anumită limbă şi are un conţinut 
dedicat acestora. În mod eronat, de multe ori, 
doar traducerea efectivă a site-ului este 
considerată localizarea când acesta este doar 
una dintre activităţile ce iau parte în acest 
proces. A face un produs local, înseamnă a te 
adresa unui public ţintă ce împărtăşeşte 
aceeaşi limbă, sistem de scriere şi alte 
proprietăţi ce pot conduce la nevoie creeri 
unei versiuni separate sau adiţionale ale 
produsului. În ziua de astăzi termenul de 
localizare este folosit în conjunctura cu cel de 
internaţionalizare, ceea ce reprezintă procesul 
prin care un site este realizat astfel încât să 
poată fi folosit de către oricine de pe glob. 
Lucrarea realizează o paralelă între 
internaţionalizare şi localizare şi prezintă 
implementarea sistemului într-un studiu de 
caz. 
 

Abstract: Localization is the process by which 
a website or software is made available to 
users, being targeted to speakers of a 
particular language and having a content 
which is dedicated to them. Mistakenly, very 
often, only the effective translation of the site is 
considered localization when this is just one of 
the activities that take part in this process. 
Creating a local product means addressing an 
audience that shares the same language, 
writing system and other properties that later 
may lead to the need for creating a separate or 
additional version of the product. Nowadays 
the term localization is used in conjunction 
with internationalization, this being the 
process by which a website is designed so that 
it can be used by anyone in the world. This 
paper provides a comparison between 
internationalization and localization and it 
presents the system’s implementation within a 
case study. 
 
 

Cuvinte cheie: site web, localizare, 
internaționalizare, managementul localizării. 

Keywords: website, localization, 
internationalization, localization management. 
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Rezumat: Fiecare om este produsul 
interacţiunilor dintre caracteristicile personale 
moştenite şi caracteristicile mediului social 
căruia îi aparține. Este permanent în căutare 
de motive şi  motivaţii, pentru a-şi satisface în 
cel mai înalt grad posibil trebuinţele 
personale. În precizarea trebuinţelor vieţii de 

Abstract: Every man is the product of 
interactions between the inherited personal 
characteristics and the characteristics of the 
social environmental he belongs to. He is 
permanently looking for reasons and 
motivations, in order to satisfy his personal 
necessities at the greatest possible level. In 
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consumator, amploarea influenţei lor depinde 
de variabile personale precum: anumite 
îndemânări, nivel de instruire, cunoaştere, 
trăsături de personalitate, structură 
psihologică, roluri sociale. 

specifying the needs of their consumer life, the 
extent of their influence depends on personal 
variables such as: specific skills, level of 
education, knowledge, personality traits, 
psychological structure, social roles. 
 

Cuvinte cheie: chestionar, servicii, plan de 
cercetare. 

Keywords: questionnaire, services, research 
plan. 
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Rezumat: Comportamentul consumatorului 
este influenţat de o multitudine de factori, 
grupaţi în două mari categorii: influenţe direct 
observabile şi influenţe deduse. În categoria 
influenţelor direct observabile asupra 
comportamentului consumatorului se numără 
factorii demografici, factorii economici, 
factorii specifici mix-ului de marketing şi 
factorii situaţionali. 
 

Abstract: Consumer behavior is influenced by 
many factors, grouped into two broad 
categories: directly observable influences and 
deducted influences. In the category of directly 
observable influences on consumer behavior 
shall be entered demographic factors, 
economic factors, specific marketing mix 
factors and situational factors. 
 

Cuvinte cheie: comportamentul 
consumatorului, factori demografici, factori 
economici, factori specifici mix-ului de 
marketing, factori situaţionali. 

Keywords: consumer behaviour, demographic 
factors, economic factors, specific marketing 
mix factors, situational factors. 
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1. O sursă de creştere economică 
într-un model unisectorial: învățarea 

prin practica externalității 
 

Prof. univ. dr. Anton S. MUREŞAN 
Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 

1. A source of economic growth in a 
one-sector model: learning-by-doing 

externalities 
 

Prof. Anton S. MUREŞAN, PhD 
“Babes-Bolyai” University Cluj-Napoca 

 
Rezumat: În această lucrare, introducem un 
stoc de capital rămas printr-o externalizare de 
tip Arrow care conduce la condiții de 
optimalitate formulate ca un sistem de ecuații 
diferențiale funcționale cu întârziere. Acest 
cadru simplu, ne permite în special să 
furnizăm rezultate privind stabilitatea locală şi 
determinismul. În special, demonstrăm că 
fluctuațiile endogene persistente pot avea loc, 
în primul rând fără a ține seama de munca 
endogenă și efectele externe provenind din 
oferta de muncă, și în al doilea rând, cu 
preferințele standard şi tehnologia 
caracterizate de valori mici pentru 
elasticitatea de substituție intertemporală a 
consumului și o elasticitatea capital-muncă a 
substituției, în conformitate cu estimările 
empirice recente. Noi presupunem că investiția 
brută cumulată (producția cumulată de bunuri 
de capital) este un indice mai bun de 
experiență. Considerăm un model unisectorial 
cu muncă inelastică şi învățare prin practica 
externalităților bazat pe investiţii brute 
cumulate (productia cumulativă de bunuri de 
capital), care se presupune a fi un indice mai 
bun de experiență decât stocul mediu de 
capital. Învăţare prin practica externalităților 
în procesul de producţie este bine-cunoscută 
ca o sursă de creștere economică. În lucrarea 

Abstract: In this paper, introducing a lagged 
capital stock through an Arrow-type 
externality leads to optimality conditions 
formulated as a system of delay functional 
differential equations. This simpler framework 
notably allows us to provide results on local 
stability and determinacy. In particular, we 
prove that persistent endogenous fluctuations 
can occur, first without considering 
endogenous labor and external effects coming 
from the labor supply, and second with 
standard preferences and technology 
characterized by small values for the elasticity 
of intertemporal substitution in consumption 
and a capital-labor elasticity of substitution in 
line with recent empirical estimates. We 
assume that cumulative gross investment 
(cumulative production of capital goods) is a 
better index of experience. We consider a one-
sector model with inelastic labor and learning-
by-doing externalities based on cumulative 
gross investment (cumulative production of 
capital goods), which is assumed to be a better 
index of experience that the average capital 
stock. Learning-by-doing externalities in the 
production process are well-known as a source 
of economic growth. In our paper, we show 
that they could also explain economic 
fluctuations. To do so, we depart significantly 
from most existing contributions in the 
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noastră, vom arăta că acestea ar putea 
explica, de asemenea, fluctuațiile economice. 
Pentru a face acest lucru, ne îndepărtăm în 
mod semnificativ de la cele mai multe 
contribuții existente în literatura de 
specialitate și mai ales de la Romer care 
folosesc stocul de capital existent ca un proxy 
pentru experiență. 
 

literature and notably from Romer that use the 
existing capital stock as a proxy for 
experience. 
 

Cuvinte cheie: model unisectorial, învățare 
prin practica externalizării. 

Keywords: one-sector model, learning-by-
doing externalities. 
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Rezumat: E-banking-ul a fost introdus pe 
piaţa românească de către băncile 
internaţionale. Serviciul bancar a cunoscut o 
evoluţie concretizată în: electronic-banking, 
internet-banking-ul şi mobile-banking-ul. 
Aceste servicii oferă clientului băncii 
aproximativ, aceleaşi facilităţi. Ca şi difereţe 
amintim libertatea de mişcare oferită şi 
comunicarea directă cu banca. E-banking-ul, 
sau electronic-banking-ul, se înscrie ca primul 
dintre serviciile care permit utilizatorilor să-l 
efectueze de acasă. Pentru omul de afaceri 
reprezintă o economie de timp. Acest tip de 
serviciu, e-banking, nu este o noutate în mediul 
bancar, deoarece se utilizează sisteme E-
banking de peste 20 de ani, importanţa sa 
rezultând din faptul că, permite utilizatorilor 
vizualizarea balanţelor contabile, plăţile, 
transferurile, schimburile valutare, 
constituirea de depozite, depozite la termen, 
dar şi capacitatea de înregistrare în programul 
de contabilitate al firmei. Acest seviciu s-a 
creat şi dezvoltat în timp, ca o infrastructură 
care respectă standardele internaţionale de 
securitate a informaţiei. 
 

Abstract: E-banking was introduced on the 
Romanian market by international banks. 
Banking service has evolved materializing in: 
electronic banking, internet banking and 
mobile banking. These services offer the bank 
costumers approximately the same facilities. 
As differences we mention, the offered freedom 
of movement and the direct communication 
with the bank. E-banking or electronic-banking 
is the first one of the services which allows the 
costumers to use it at home. For the 
businessman, they are time saving. This 
service, e-banking, is not new in the banking 
environment, as it has been using e-banking 
systems for over 20 years, its importance 
resulting from the fact that firms allow users to 
view their account balances, payments, 
transfers, currency exchange, creating 
deposits, term deposits as well as the ability to 
record them in the company’s accounting 
software. This service was created and 
developed in time, as an infrastructure that 
meets international standards for information 
security. 
 
 

Cuvinte cheie: E-banking, mobile-banking, 
costurile de operare. 

Keywords: e-banking, mobile banking, 
operating costs. 
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Rezumat: Analiza economico-financiară se 
poate utiliza şi pentru a estima valoarea unor 
indicatori. Vom analiza un procedeu de 
previziune în condiţii de incertitudine a unor 
indicatori calculaţi pe baza situaţiilor 
financiare anuale, insistînd asupra 
posibilităţilor de utilizare a aparatului 
matematic în estimare. 
 

Abstract: The economic and financial analysis 
may also be used to estimate the value of some 
indicators. We will analyze a specific method, 
used under uncertainty conditions for the 
forecasting of some indicators calculated 
based on the annual financial statements, 
insisting on the possible use of the 
mathematical apparatus in the estimation. 
 

Cuvinte cheie: incertitudine, indicatori 
financiari, interval de valori, minimum şi 
optimum economico-financiar. 

Keywords: uncertainty, financial indicators, 
range of values, economical and financial 
minimum and optimum. 
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Rezumat: Astăzi, mai mult ca oricând, piaţa 
financiară oferă o gamă largă de noi produse 
de creditare financiară, concretizate în 
finanţarea prin leasing.  
 Leasing-ul este o afacere de natură 
economică care se încheie pe o perioadă 
determinată de timp în condiţii de plată şi a 
altor condiţii specifice cuprinse în contractul 
de leasing, şi care constituie suportul juridic al 
acţiunii. Leasing-ul, reprezintă o formă 
modernă şi practică de finanţare, deoarece, se 
realizează din alte surse decât cele proprii, 
pentru investiţiile de modernizare, redotare 
sau retehnologizare, ce poate fi utilizată de 
orice sector economic naţional, în activitatea 
de eficientizare economico - financiară. 
 Literatura şi practica de specialitate 
prezintă două forme ale leasing-ului, respectiv 
leasing operaţional şi leasing financiar. 

Abstract: Today, more than ever, the financial 
market offers a wide range of new financial 
lending products, resulting in lease financing. 
 Leasing is a business closed for a 
determined period of time in terms of payment 
and other specific conditions mentioned in the 
lease contract which represents the legal 
supports of the action. Leasing is a modern 
and practical form of financing, as is done 
from other sources than your own, for 
modernization investments, refurbishment or 
retechnologization that can be used by any 
national economic sector in making efficient 
the economic and financial activity.  
 The specialized literature and practice 
present two forms of leasing namely, the 
operating leasing and the financial leasing. 
The operating leasing implies the temporary 
assignment of the right to use the asset to the 
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Contractul de leasing operaţional prevede 
cesiunea temporară a dreptului de folosinţă a 
bunului către utilizator. Ceea ce 
caracterizează acest tip de contract de leasing 
este faptul că perioada minimă de derulare a 
contractului de un an poate constitui fracţiune 
de timp din durata de utilizare a activului, iar 
opţiunea de achiziţionare (cumpărare) a 
bunului la finele contractului nu este implicită, 
precum şi faptul că şi beneficiile ce decurg din 
dreptul de proprietate sunt ale finanţatorului. 
Rata pentru leasing-ul operaţional o constituie 
cota de amortizare calculată în  baza valorii 
de înregistrare (istorică) determinată potrivit 
legislaţiei în vigoare, plus rata de profit care 
revine locatorului. Aceste valori se vor stipula 
în mod expres în contract. Leasing-ul 
financiar, se poate considera ca o modalitate 
de cesiune a dreptului de folosinţă pe perioadă 
determinată de timp, ceea ce dă dreptul 
utilizatorului, respectiv a locatarului de a 
procura activul la finele perioadei.  
 Odată cu însuşirea contractului de 
către părţi, utilizatorul/locatarul preia asupra 
sa toate riscurile şi toate beneficiile rezultate 
în urma exploatării activului, fapt pentru care 
bunul închiriat va fi înregistrat ca activ fix 
propriu în contabilitatea sa. De subliniat 
faptul că la expirarea contractului de leasing 
financiar, dreptul de proprietate asupra 
bunului (activului) revine 
utilizatorului/locatarului. În cazul unui astfel 
de contract, rata de leasing reprezintă cota-
parte din valoarea de intrare (la cost istoric) a 
activului cât şi a dobânzii de leasing.  
În situaţia când activul achiziţionat provine 
dintr-o operaţiune de import, acesta este 
exceptat de la plata oricăror obligaţii de 
import pe durata derulării contractului de 
leasing. Aceste datorii vor fi stinse de către 
utilizator/locatar în momentul finalizării 
contractului, pentru care baza de impozitare 
este valoarea reziduală. 
 

user. What characterizes this type of lease is 
that the minimum period of the contract which 
is one year, may be just one small part of the 
asset’s lifetime and the option to purchase 
(buy) the asset at the end of the contract it is 
not implicit, as well as the fact that the benefits 
arising from the ownership rights belong to the 
sponsor. The operational leasing rate is the 
rate of depreciation calculated based on the 
recorded value (historical) determined 
according to the legislation in force, plus the 
profit rate belonging to the lesser. These 
values will be expressly stipulated in the 
contract. The financial leasing can be 
considered a way of transferring the right to 
use an asset for a certain period of time, which 
gives the user, called the lessee, to purchase 
the asset at end of the period.  

With the acquisition agreement being 
endorsed by the parties, the user / tenant bears 
all of the risks and all the benefits from 
operating the asset, which is why the leased 
asset is recorded as a fixed asset in his 
accounts. We should stress the fact that at the 
expiration of the financial leasing contract, 
ownership of the asset returns to the lesser/ 
landlord. If such a contract, the lease rate is a 
share of the input value (at a historical cost) of 
the asset as well as the lease interest. 
 When the purchased asset comes from 
an import operation, it is exempt from payment 
of any import duties, during the duration of the 
lease. These debts will be settled by the user/ 
tenant at the end of the contract, when the tax 
basis is the residual value. 
 
 

Cuvinte cheie: locator, locatar, valoarea totală, 
rata de leasing, dobanda de leasing. 

Keywords: lessor, lessee, total, leasing, lease 
interest. 
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5. Coordinates of  investment risk 
management 
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Faculty of Economic Sciences Cluj-Napoca 

Rezumat: Principala funcţie a 
managementului investiţional, este dată de 
modul de gestionare al resurselor umane, al 
resurselor financiare cât şi al resurselor 
materiale. În contextul actual al crizei 
economice care a condus la reducerea 
resurselor de energie, şi de materii prime, 
elaborarea deciziei este o acțiune creativă, 
care stă la baza analizei ştiinţifice şi la sinteza 
informaiilor profesionale. Actul decizional de 
investiţie, reprezintă rezultatul unei alegeri 
conştiente care are la bază fundamentări 
ştiinţifice care este rezultatul celor mai 
eficiente variante de proiect. O decizie corectă, 
se bazează pe informaţii de calitate. 
Informaţiile  de calitate, sunt acele informaţii 
care reprezintă o sursă creatoare de valoare. 
Schimbările rapide, concurenţa, 
competitivitatea, din cadrul economiei, al 
mediului de afaceri, au determinat 
participanţii la acesta, să găsească modalităţi 
de culegere şi prelucrare a datelor şi 
transformarea acestora în informatii, de o aşa 
manieră încât să răspundă rapid în luarea 
deciziilor, care să conducă la creşterea 
eficienţei economice a activităţii acestora. Ca 
atare, principala functie a managementului în 
investiţii este calitatea deciziei investiţionale şi 
gestionarea riscului. 
 

Abstract: The main function of investment 
management is given by the management of 
human resources, financial resources and 
material resources. In the context of the 
present economic crisis, which led to the 
reduction of energy resources and raw 
materials, the elaboration of the decision is a 
creative action, which lies at the basis of the 
scientific analysis and professional 
information synthesis. The investment decision 
act is the result of conscious choices based on 
scientific substantiation of the most effective 
alternatives to the project. A correct decision 
is based on quality information. Quality 
information is that information that is value 
creating. Rapid changes, competition, 
competitiveness of the economy, of the business 
environment, caused participants to find ways 
of collecting and processing data and 
transforming them into information in order to 
respond quickly in the decision making process 
and to increase the economic efficiency of their 
work. 
As such, the main function of investment 
management is the quality of investment 
decision and risk management. 

Cuvinte cheie: Management investiţional, risc, 
risc investiţional, stare de certitudine, starea de 
incertitudine, starea de risc. 

Keywords: Investment management, risk, 
investment risk, feeling certain state of 
uncertainty, risk status. 
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Rezumat: În această lucrare prezentăm Abstract: In this paper we present the 
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matricea covarianțelor și proprietățile sale. 
 

covariances matrix and its properties. 
 

Cuvinte cheie: matricea covarianţelor, 
matricea corelaţiilor, variabilă aleatoare, vector 
aleator, valoare proprie, vector propriu. 

Keywords: covariances matrix, correlations 
matrix, random variable, random vector, 
eigenvalue, eigenvector. 
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Rezumat: În utilizarea paralelă a unităților 
computaționale, conexiunea componentelor 
joacă un important rol. Arhitectura de 
interconectare a clusterilor depinde de tipul 
calculului (în principal de algoritmii de lucru). 
Este cunoscut faptul ca o paralelizare eficientă 
a algoritmilor este potențată de conectarea 
optimă a clusterilor de PC, în particular de 
distanța dintre componentele structurii. În 
această lucrare, se propun câteva arhitecturi 
de asamblare a unor subunități tetrahedrale de 
computere, de la una liniară la formațiuni 
globulare cu simetrie icosahedrală a 
grafurilor lor asociate. Se arată că distanța 
globală minimă este atinsă în arhitectura 
icosahedrală, în concordanță cu valoarea 
minimă a distanțelor în graful asociat 
arhitecturilor discutate. 

Abstract: In the parallel use of computing 
units, the components connection play an 
important role. Cluster interconnect 
architecture depends on the type of 
calculations (basically on working 
algorithms). It is known that efficient 
parallelization of algorithms is supported by 
optimization of connections of clusters of PCs, 
particularly the distance between the joined 
units. In this paper we propose several 
architectures for assembling of computer 
tetrahedral subunits, lying from linear to 
icosahedral (spherical) symmetry of the graphs 
associated to the proposed architectures. It is 
shown that the shortest global distance is 
attained in the icosahedral architecture, as 
given by the minimal value of the distances in 
the associated graphs of the discussed arrays. 
 

Cuvinte cheie: paralelizare, arhitectura 
clusterilor, graf. 
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Rezumat: Restructurarea companiei şi 
sporirea valorii acesteia implică orice 
modificare fundamentală în activitatea 
companiei sau structura financiară destinată 
creşterii valorii companiei. Restructurarea 

Abstract: Company restructuring and 
increase in value implies fundamental changes 
in the company’s activity or financial 
structure. Restructuring means certain 
activities, such as acquisitions, share buy-
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presupune diverse activităţi, cum ar fi 
vânzarea activităţilor nerentabile, achiziţii, 
răscumpărări de acţiuni, divizări, dar şi 
schimbări structurale introduse în activitatea 
de zi cu zi a firmei. Restructurarea poate fi de 
portofoliu, organizaţională sau financiară. 
Sporirea valorii este un obiectiv dorit de toate 
companiile, însă puţine reuşesc, deoarece este 
un proces dificil. Lucrarea prezintă 
principalele abordări teoretice şi practice cu 
privire la restructurare cât şi câteva modele de 
restructurare. 
 

backs, sell-offs, and also structural changes in 
everyday activities of the company. 
Restructuring can be portfolio restructuring, 
organizational restructuring or financial 
restructuring. The increase in value is an 
objective for every company, but not every 
company succeeds because it is a difficult 
process. The paper presents theoretical and 
empirical approaches to restructuring and 
value creation as well as some models of 
restructuring 
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Rezumat: Ca răspuns la schimbările 
fundamentale în reglementare și tehnologie, 
industria financiară din întreaga lume trece 
printr-un val fără precedent de consolidare. 
Din punct de vedere al riscului şi al 
randamentului se poate dovedi mai încununată 
de succes o strategie care nu este orientată 
după standarde decât una care are drept scop 
să controleze riscul portofoliului versus 
standardul de capitalizare ponderată. 
Lucrarea investighează modelul ALM, precum 
și avantajele și sugestiile sale pentru 
asiguratori. Dacă se optează pentru o 
abordare de rentabilitate redusă legat de un 
portofoliu de acţiuni selectate pentru indicele 
beta scăzut, se poate ajunge la o rentabilitate 
mai uşor de prognozat în timp, cu o volatilitate 
mai redusă per ansamblu şi mai puţină 
sensibilitate la mişcările pieţei.  
 

Abstract: In response to fundamental changes 
in regulation and technology, the financial 
industry around the world is undergoing an 
unprecedented wave of consolidation. From a 
risk and return standpoint, a strategy that is 
benchmark-unaware may be more successful 
than one that is designed to control portfolio 
risk versus a cap-weighted benchmark. The 
paper investigates the ALM model as well as 
its benefits and suggestions for the insurers. 
Employing a quantitative, low turnover 
approach to a portfolio of stocks selected for 
their low beta can lead to a more predictable 
return stream over time with lower overall 
volatility and less sensitivity to market 
movements. 
 
 
 
 

Cuvinte cheie: managementul riscului, modele Keywords: Risk Management, Insurance 
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de asigurare, managementul activelor și 
pasivelor. 

Models, Asset-Liability Management. 
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Rezumat: Eficiența efectuării cheltuielilor 
publice reprezintă un subiect de larg și 
permanent interes. În această lucrare abordăm 
acest subiect în cazul particular al României, 
comparativ cu alte state europene, având  în 
vedere calitatea țării noastre de membru al 
Uniunii Europene. În urma cercetării am 
evidențiat aspecte pozitive și negative ale 
efectuării cheltuielilor publice în România, dar 
și în alte state europene și am formulat 
propuneri  de eficientizare a acestei activități. 
 

Abstract: Performance of public expenditure 
is a matter of general and permanent interest. 
In this paper we address this issue in the 
particular case of Romania, compared to other 
European countries, given the quality of our 
country's membership of the European Union. 
From the research I have highlighted positive 
and negative aspects of the performance of 
public expenditure in Romania and in other 
European countries and have made proposals 
to streamline this activity. 
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efficiency 
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Rezumat: Politica financiară şi implicit 
bugetară se manifestă în sfera repartiţiei, 
asupra relaţiilor ce iau naştere în procesul de 
formare şi dirijare a fondurilor băneşti 
necesare satisfacerii nevoilor sociale. Prin 
modul în care se înfăptuieşte repartiţia, prin 
dimensiunile şi destinaţia fondurilor 
constituite, ca şi prin obiectivele ce sunt 
urmărite în mod sistematic, politica financiară 

Abstract: The financial policy and by default 
the budgetary policy, occur in line of 
distribution, having an effect on the relations 
that arise in the process of creating and 
managing the financial funds necessary to 
meet the existing social needs. By the way 
distribution is done, by the size and destination 
of the constituted funds as well as by the 
objectives that are systematically pursued, the 
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şi bugetară influenţează practic, toate 
componentele activităţilor economico-sociale. 

Prin prezentul studiu, autorul îşi 
propune să evidenţieze preocuparea care 
trebuie să existe din partea decidenţilor în 
stabilirea unor corelaţii optime în repartizarea 
produsului intern brut.  

Faptul că resursele monetar-valutare, 
materiale şi, în final, financiare sunt limitate, 
iar destinaţiile acestora sunt concurenţiale, 
presupune utilizarea acestora în condiţii de 
maximă eficienţă. 

Autorul studiului pune în evidenţă 
faptul că prin politica bugetară, care este 
partea consistentă a politicii financiar-fiscale, 
trebuie să se stabilească volumul şi 
provenienţa veniturilor ce pot fi procurate de 
stat, în condiţii de normalitate. De asemenea, 
trebuie găsite căile de realizare a 
predictibilităţii în formarea fondurilor băneşti, 
metodele de prelevare ce urmează a fi utilizate 
precum şi obiectivele ce trebuie atinse în 
domeniul economico-social prin utilizarea 
fondurilor constituite. 
 Având în vedere importanţa deosebită 
pe care bugetul de stat o are în întreaga 
activitate financiară din economie, autorul 
face referiri la componentele procesului 
bugetar precum şi la efectele nerespectării 
unor prevederi din legea bugetară (evaziunea 
fiscală provenită din incorecta evaluare a 
masei materiei impozabile, a contribuabililor 
precum şi a metodelor de încasare efectivă a 
veniturilor statului). 
 

financial and budgetary policy affects, 
virtually all components of the social and 
economic activities. 
Through this study, the author aims to 
highlight the concern of all decision makers, in 
determining the optimal correlations in the 
distribution of the gross domestic product. 
The fact that currency and monetary resources, 
material, and finally financial ones are limited 
and their destinations are competitive requires 
their use with maximum efficiency. 

The study’s author highlights the fact 
that through the budgetary policy, which is the 
consistent part of the financial and fiscal 
policy, we must establish the amount and 
sources of income that can be purchased by the 
state, under normal conditions. We also need 
to find ways of achieving predictability in the 
creation of financial funds, sampling methods 
to be used and the objectives to be achieved in 
the economic and social field by using the 
established funds. 
 Given the importance of the state’s 
budget in the financial activity across 
economy, the author refers to the components 
of the budgetary process as well as to the 
effects of non-compliance with certain 
stipulations of the budget’s law (tax evasion 
arising from the incorrect assessment of the 
taxable matter`s mass, taxpayers as well as the 
methods of effectively collecting state 
revenues). 
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sistem bugetar, resurse bugetare. 
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presupune conducerea întregii activităţi 
financiare cu ajutorul bugetelor. În cadrul 
acestui studiu, autorii îşi propun să analizeze 
succint principiile pe care se fundamentează 
procesul bugetării precum şi principalele 
etape ale acestui proces. 

În cuprinsul studiului se fac referiri la 
structura sistemului bugetar şi la principalele 
bugete ce compun această structură. 
Pornindu-se de la bugetele de bază ale 
activităţii cum sunt: bugetul aprovizionării, 
bugetul producţiei şi bugetul desfacerii 
(comercial), se pun în evidenţă principalele 
interdependenţe dintre acestea. 
 În finalul studiului se accentuează 
ideea că prezintă mare importanţă pentru 
întregul proces de bugetare la nivelul firmei 
cele două mari bugete, considerate de autor a 
fi: bugetul de investiţii şi bugetul de trezorerie. 
Nu este lipsit de importanţă actualul document 
elaborat de către managementul firmei şi 
denumit „bugetul de venituri şi cheltuieli”, 
care rămâne în continuare cu rolul de 
instrument de fundamentare a principalelor 
decizii economico-financiare şi, la sfârşitul 
perioadelor de gestiune, instrument de analiză 
şi control. 
 

involves managing the company's financial 
activities with the help of budgets. In this 
study, the author briefly analyzes the principles 
underlying the budgeting process, as well as 
the main stages of this process. 

Throughout the study we refer to the 
structure of the budgeting system and the main 
budgets that make up this structure. Starting 
from the basic activity budgets such as supply 
budget, production budget and budget 
dissolution (commercial), the 
interdependencies between them are 
highlighted. 
 At the end of the study we stress the 
importance of the two main budgets for the 
entire budgeting process, considered by the 
author to be: investment budget and treasury 
budget. The document prepared by company’s 
management which is called "the income and 
expenses budget" is not at all unimportant, still 
remaining a tool for substantiating the main 
economic and financial decisions and at the 
end of the inventory periods a tool for analysis 
and control. 
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bugetar. 

Keywords: budget, budgeting system, 
budgetary principles, stages of budgeting, 
budgetary balance. 

Clasificare JEL: G32 JEL Classification: G32 
 
 



48 
 

 
Secţiunea 4 

CONTABILITATE ŞI AUDIT 
FINANCIAR 

 
SALA 101 

 

Section 4 
ACCOUNTING AND FINANCIAL 

AUDIT 
 

ROOM 101 

Moderatori:  
Prof. univ. dr.Victor MUNTEANU 
Conf. univ. dr.Radu DANCIU  
Secretari:   
Lector univ. dr. Radu LENGHEL  
Lector univ. dr. Marius DEAC 

Chairmen: 
Prof. Victor MUNTEANU, PhD 
Assoc. prof. Radu DANCIU, PhD 
Secretaries: 
Assist. prof. Radu LENGHEL, PhD 
Assist. prof. Marius DEAC, PhD 

 
 

1. O privire asupra evoluției istoriei 
contabilităţii din punctul de vedere 

românesc - o analiză a literaturii 
 

Drd. Teodora Viorica FĂRCAȘ 
Prof. univ. dr. Adriana TIRON TUDOR 

Universitatea “Babeş-Bolyai” 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea 

Afacerilor,  
Universite de Nantes, LEMNA 

 

1. An overlook into the accounting 
history evolution from a romanian 
point of view – a literature review 

 
PhD. student Teodora Viorica FĂRCAȘ 

Prof. Adriana TIRON TUDOR, PhD 
Babes-Bolyai University Cluj-Napoca 

Faculty of Economics and Business  
Administration 

Universite de Nantes, LEMNA 

Rezumat: Problemele actuale ale gândirii și 
practicii contabile pot căuta un răspuns în 
trecut. Istoria contabilității și istoria în 
general, este importantă pentru înţelegerea și 
rezolvarea problemelor din prezent. Istoria 
contabilității a început să se dezvolte la 
început ca un suport pentru legitimitatea 
contabilității ca știință și pentru contabili ca 
profesie. Încă de la primii pași, istoria 
contabilității a câștigat mulți adepți la nivel 
internațional. Există o mare varietate de 
subiecte acoperite, inclusiv acela de evoluție a 
gândirii contabile și a practicii, instituțiile, 
profesia contabilă, lucrări biografice. 
 Munca noastră este o analiză a 
literaturii care încearcă să urmărească 
trecutul istoriei contabilității. Studiul 
evoluează de la general la particular, de la 
internațional la național. În primul rând am 
identificat țările unde acest tip de literatură a 
apărut, principalii autori și principalele 
caracteristici. La nivel internațional, am 
identificat două caracteristici principale 
conform cărora această literatură ar putea fi 
grupată: după evoluția cronologică și după 

Abstract: The current issues of accounting 
thought and practice can search an answer in 
the past. Accounting history and the history in 
general is important in understanding and 
solving problems from the present. Accounting 
history started to develop at the beginning as a 
support for the legitimacy of accounting as a 
science and for the accountants as a 
profession. Since its first steps, accounting 
history has gained many adepts at an 
international level. There are a large variety of 
covered topics, including that of evolution of 
accounting thought and practice, institutions, 
accounting profession, biographical works.  
 Our work is a literature review which 
tries to track the past of accounting history. 
The study goes from general to particular, 
from international to national. Firstly we have 
identify the countries were this kind of 
literature emerged, its main authors and the 
main features. At an international level, we 
have identified two main characteristics by 
which this literature could be grouped: after 
the chronological evolution and after theme/ 
role of accounting. The two of them are 
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temă/rolul contabilității. Cele două sunt 
interconectate, deoarece fiecare perioadă a 
cadrului cronologic a fost caracterizată de 
anumite teme principale de cercetare și a avut 
un scop specific. 
 Cazul particular, național, pe care o 
propunem este România. Am identificat 
apariția și dezvoltarea istoriei literaturii 
contabile din România. Revizuirea literaturii 
de specialitate existentă în istoria contabilității 
din această țară arată că este un subiect de 
cercetare căruia nu i-a fost acordată suficientă 
importanță. Cu toate acestea, există unele 
cadre didactice care și-au exprimat interesul 
în acest domeniu de cercetare pe parcursul 
timpului. 
 Studiul de față este concentrat în 
principal pe dezvoltarea istoriei contabilității 
în Europa continentală. Acesta încearcă să 
prezinte care au fost principalele caracteristici 
ale istoriei contabilității de-a lungul timpul. 
De asemenea, această lucrare investighează 
locul istoriei contabile din România, în 
contextul internațional și care au fost 
principalele influențe internaționale în acest 
tip de cercetare din țara noastră. 
 

interconnected because each period of the 
chronological framework has been 
characterized by some main themes of 
research and it had a specific purpose.  
 The particular, national case, which we 
propose is Romania. We identified the 
emergence and the development of accounting 
history literature in Romania. Our review of 
the existent literature in the accounting history 
from this country shows that is a research 
focus which has not been accorded sufficient 
importance. However there are some 
academics who have expressed their interest in 
this area of research during the time.  
 The present study is mainly 
concentrated on the development of accounting 
history in continental Europe. It attempts to 
present which were the main characteristics of 
accounting history during the time. 
Nevertheless this paper investigate the place of 
accounting history from Romania in the 
international context and which were the main 
international influences in this type of research 
from our country. 
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Rezumat: Datorită presiunii manifestate în 
direcția reducerii costurilor, a schimbărilor 
rapide ale modelelor de afaceri, ale legislației 
ori cerințelor piețelor de capital, numeroase 
organizații au luat în considerare necesitatea 
unei ”remanieri” a sistemelor informaționale 
de raportare financiară. Analizând 

Abstract: Due to pressure manifested towards 
reducing costs, rapid changes in business 
models, legislation or capital markets 
requirements, many organizations have 
considered the need for a "reshuffle" of the 
financial reporting information systems. 
Analyzing the information provided by the 
international financial and accounting 
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informațiile oferite de companii internaţionale 
de consultanță financiar- contabilă, rezultă că 
raportarea financiară și controlul costurilor 
sunt relevate drept elemente cheie ale 
performamnței economico-financiare; prin 
urmare, modernizarea sistemelor informatice 
care furnizează elemente de fundamentare a 
deciziilor în aceste sfere de activitate 
constituie o condiție a sustenabilității 
dezvoltării afacerii. Preocupările specialiștilor 
sunt îndreptate către standardizarea și 
automatizarea proceselor de afacerii în 
vederea diminuării complexității informației și 
a creșterii transparenței privind modul de 
obținere a rezultatelor activității unei 
organizații. Dispersia geografică a unităților 
unei companii multinaționale poate genera 
dificultăți provenite din diferențele între 
contabilitatea internă și cea practică în 
exteriorul țării companiei – mamă. 
Armonizarea procedurilor de raportare 
financiară, utilizând tehnologii informatice 
moderne poate fi utilă în acest caz. 
 

consulting companies, it results that the 
financial reporting and control of costs are 
highlighted as key elements of the economic 
and financial performance; so upgrading 
systems that provide elements for underlying 
the decisions in this sphere of activity is a 
condition for the sustainable business 
development. The concerns of the specialists 
are directed towards standardizing and 
automating business processes in order to 
reduce information’s complexity and increase 
transparency on how to obtain the output of an 
organization. The geographical dispersion of a 
multinational company’s units can generate 
difficulties arising from differences between 
the internal accounting practices and the ones 
used outside the company’s country. 
Harmonization of financial reporting 
procedures, using modern technologies can be 
useful in this case. 
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Rezumat: Evoluţiile din mediul economic şi 
financiar din Europa, dar nu numai, au 
demonstrat faptul că globalizarea a reprezentat şi 
reprezintă o provocare pentru mediul de afaceri, 
pentru fiecare dintre noi, dar şi pentru profesia de 
auditor financiar în calitate de mediator si 
responsabil pentru asigurarea competenţelor şi 
abilităţilor profesionale adecvate. În contextul 

Abstract: Developments in the economic and 
financial environment in Europe, but not only, 
demonstrated that globalization represented and still 
represents a challenge for the business environment, 
for each of us, and also for the  financial auditor 
profession as a mediator, responsible for ensuring 
adequate professional skills and abilities. In this 
context, it becomes increasingly clear that international 
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dat, devine tot mai clar faptul că tendinţele 
internaţionale de globalizare din domeniul 
afacerilor şi din dezvoltarea internaţională a 
profesiilor liberale, în special a profesiei de 
auditor financiar, trebuie să răspundă 
aşteptărilor publicului şi să susţină interesul 
public. Se ştie că un mediu de afaceri transparent şi 
competitiv nu poate exista fără ajutorul reglementărilor 
din domeniul auditului si al contabilităţii.  
Dar în ce măsură actualele reglementări susţin mediului  de 
afaceri ? În ce măsură actualele reglementări şi mediul  de 
afaceri  susţin interesul public?  
 

trends in business globalization and in the international 
development of liberal professions, especially the 
financial auditor profession must respond to public 
expectations and sustain public interest. It is known 
that a transparent and competitive business 
environment cannot exist without the regulations in 
auditing and accounting. But to what extent current 
regulations support the business environment? To 
what extent do current regulations and business 
environment support public interest? 
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Rezumat: Informatizarea contabilităţii a ajuns 
la nivelul de dezvoltare premergător apariţiei 
sistemelor contabile inteligente. Deşi ne aflăm 
în acest stadiu literatura contabilităţii 
computerizate rămâne în continuare săracă şi 
nu  ţine pasul cu tehnologiile avansate de 
gestiune a datelor şi informaţiilor. Nu trebuie 
să ne uimească această stagnare atât timp cât 
întreaga literatură contabilă ţinteşte 
standardele internaţionale de raportare 
financiară care nici măcar nu vorbesc de 
sistemele clasice de gestiune a datelor şi 
informaţiilor financiar-contabile în mediile 
computerizate. Din punctul nostru de vedere 
destul de târziu încep să-şi facă loc în 
universul cunoaşterii contabile două noi 
concepte: contabilitatea digitală şi                  
e-accounting. Unii autori pun semn de 
egalitate între cele două concepte, alţii 
încearcă să le vadă drept concepte individuale. 
Prin studiul de faţă încercăm să înlăturăm 
conul de umbră şi confuziile legate de aceste 
concepte şi să lansăm în cercetarea contabilă 
aceste două noi provocări care vor domina 
literatura contabilă viitoare. 

Abstract: Accounting computerization has 
reached a level of development which precedes 
the emergence of the intelligent accounting 
systems. Although we find ourselves at this 
stage, the computerized accounting literature 
remains poor and does not keep up with the 
advanced technology of data and information 
management. This stagnation should not 
surprise us as the entire accounting literature 
is targeting the international financial 
reporting standards, which do not even 
mention the accounting and financial 
traditional data and information management 
systems in computerized environments. From 
our point of view it is rather late when two new 
concepts start to find their way around the 
accounting knowledge universe: digital 
accounting and e-accounting. Some authors 
consider the two concepts equal, while others 
try to see them as separate concepts. Through 
this study we try to remove the shadow cone 
and the confusion about these concepts and to 
launch these two new challenges into the 
accounting research which will dominate the 
future accounting literature. 
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Rezumat: Contabilitatea se organizează și se 
conduce, de regulă, în compartimente 
distincte, conduse de către directorul 
economic, contabilul-șef sau altă persoană 
împuternicită să îndeplinească această funcție. 
Aceste persoane trebuie să aibă studii 
economice superioare. Contabilitatea poate fi 
condusă și pe bază de contracte de prestări de 
servicii în domeniul contabilității, încheiate cu 
persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit 
legii, membre ale Corpului Experților 
Contabili și Contabililor Autorizati din 
Romania. 
 Răspunderea pentru organizarea și 
conducerea contabilității revine 
administratorului, ordonatorului de credite 
sau altei persoane, care are obligația 
gestionării entității respective. Răspunderea 
pentru aplicarea necorespunzătoare a 
reglementărilor contabile revine directorului 
economic, contabilului-șef sau altei persoane 
împuternicite să îndeplinească această funcție, 
împreună cu personalul din subordine. În 
cazul, în care contabilitatea este condusă pe 
bază de contract de prestări de servicii, 
încheiat cu persoane fizice sau juridice, 
autorizate potrivit legii, membre ale Corpului 
Expertilor Contabili și Contabililor Autorizati 
din Romania, răspunderea pentru conducerea 
contabilității revine acestora, potrivit legii și 
prevederilor contractuale. Profesioniştii 
contabili trebuie să se conformeze și cerinţelor 
Codului etic. Normele legale stabilesc în 
sarcina profesioniştilor contabili şi o 
răspundere juridică. 

Abstract: Accounting is usually organized and 
lead in separate compartments, led by the chief 
financial officer, chief accountant officer or 
other person authorized to perform this 
function. These individuals must have superior 
economic studies. Accounting can be 
conducted and based on service contracts in 
accounting, completed with natural or legal 
persons authorized by the law, members of the 
Body of Expert and Licensed Accountants of 
Romania. 
 The responsibility for the organization 
and management of the accounting belongs to 
the manager, the authorizing officer or other 
person who is liable for managing the entity. 
Liability for the misapplication of accounting 
regulations rests upon the economic director, 
chief accountant or other persons authorized 
to perform this function, along with his staff. In 
the case where the accounting is managed 
under a service agreement, concluded with 
natural or legal entities authorized by law, 
members of the Body of Expert and Licensed 
Accountants of Romania, the responsibility for 
keeping the accounts falls upon them, 
accorging to the law and contractual 
stipulations. The professional accountants 
must comply with the requirements and the 
Code of Ethics. The legal norms also entail a 
legal liability upon the professional 
accountants. 
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Rezumat: În perioada de după 1989, sistemul 
contabil naţional a cunoscut trei schimbări 
majore. În România, normalizatorul a oscilat, 
într-un interval relativ scurt de timp, între 
armonizarea contabilităţii cu directivele 
europene şi Standardele Internaţionale de 
Contabilitate şi conformitatea cu directivele 
europene. Procesul de evoluţie şi de 
modernizare a contabilităţii româneşti  trebuie 
continuat  şi în prezent. Considerăm că stadiul 
actual de dezvoltare economică a ţării noastre, 
multitudinea societăţilor comerciale 
componente ale unor grupuri internaţionale de 
societăţi,  cerinţele pieţelor financiare 
internaţionale, impune evoluţia spre o 
contabilitate în care Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară ar 
trebui să constituie o alternativă la actualele 
reglementări contabile conforme cu directivele 
europene. Legislaţia prezentă lasă la 
latitudinea societăţilor comerciale aplicarea 
IFRS pentru întocmirea unui al doilea set de 
situaţii financiare pentru nevoile proprii de 
informare, dar aceasta nu reprezintă o opţiune 
viabilă pentru că nevoia de a organiza un al 
doilea sistem informaţional duce implicit la 
dublarea costurilor cu producerea unei 
informaţii financiar contabile fiabile. 
Producătorii de informaţii financiar-contabile 
trebuie să aibă în vedere nu numai diferenţele 
de tratamente contabile între reglementările 
contabile naţionale şi IFRS ci şi organizarea 
unui sistem de culegere a datelor care să 
satisfacă cerinţele informaţionale ale 
referenţialului internaţional. 

Abstract: In the period after 1989, the 
accounting system of national known three 
major changes. In the case of Romania, 
normalized oscillated in a rather short time 
span, between Accounting harmonization with 
European directives and International 
Accounting Standards and compliance with 
European directives. The process of 
production and of the modernization of 
Romanian accounting should be continued 
also and in the present. We believe that current 
stage of economic development of our country, 
the multiplicity of companies, components of 
international groups, the requirements of 
international financial markets, is such that it 
is necessary to change an accounting system in 
which International Financial Reporting 
Standards should not be an alternative to 
current accounting rules in accordance with 
European directives. The present legislation 
leaves it to the companies applying IFRS for 
the purpose of drawing up a second set of 
accounts for own needs for information, but it 
does not represent a viable option for that 
need. It is necessary to organize a second 
information system will default to doubling the 
costs of producing a reliable accounting 
financial information. Producers of financial 
and accounting information will have to take 
into account not only differences in accounting 
treatment between national accounting 
regulations and IFRS but also to organize a 
system for the collection of data which meet 
the requirements of reference information 
international. 
 

Cuvinte cheie: reglemetări contabile, Keywords: accounting regulations, 
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Rezumat: Situaţiile financiare anuale se 
bazează pe un set de principii contabile, în 
scopul de a arăta adevărata imagine a realității 
economice. Dar, uneori, informația contabilă 
este distorsionată și astfel manipulează 
comportamentul utilizatorilor. Managerii, care 
controlează forma și conținutul situațiilor 
financiare efectuate de societate, trebuie să se 
asigure că acestea vor forma per ansamblu o 
"imagine” favorabilă. Desigur, există momente 
în care aceștia nu vor face un efort serios pentru 
a ajunge la nevoile consumatorilor. 
 

Abstract: Annual financial statements are 
based on a set of accounting principles in 
order to show the true picture of economic 
reality. But, sometimes, accounting 
information is distorted and thus manipulate 
the behavior of users. The managers, who 
control the form and content of financial 
statements conducted by the company, shall 
ensure that they will form an overall favorable 
"picture". Certainly, there are times when they 
will not make a serious effort to reach out to 
the needs of consumers. 
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Rezumat: În ultimii ani, International 
Financial Accounting Standards Boards 
(IASB) și Financial Accounting Standards 
Board (FASB) au emis standarde de 
contabilitate financiară, care au dus la 
înlocuirea costului istoric cu valoarea justă. 
Dar actuala criză financiară a scos în evidență 
o serie de dificultăți în evaluarea activelor și 
pasivelor la valoarea lor justă și un dezavantaj 
major al utilizării contabilității la valoarea 
justă: o agravare a crizei financiare prin 
cerința acesteia de a înregistra deprecierea 
activelor. Acest lucru a dus la o scădere 
bruscă a capitalurilor băncilor și a altor 
instituții financiare. La rândul său acest lucru 

Abstract: In recent years, the International 
Financial Accounting Standards Boards 
(IASB) and Financial Accounting Standards 
Board (FASB) have issued accounting 
standards that require replacing historical cost 
with fair-value accounting. But the current 
financial crisis has exposed difficulties in 
measuring assets and liabilities at their fair 
value and a major drawback of using fair 
value accounting:  an aggravation of the 
financial crisis by its requirements of assets 
write-downs. This has led to a sharp decrease 
in the capitals of banks and other financial 
institutions. Consequently this has led to a 
reappraisal of the use of fair value versus 
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a dus la o reevaluare a utilizării valorii juste 
în locul costului istoric. Prezentul studiu 
încearcă să analizeze criticile aduse utilizării 
valorii juste și a modului în care organismele 
de reglementare (IASB și FASB) au răspuns 
acestor critici. 
 

historical value. This study tries to analyze the 
main objections to the use of fair value 
accounting and how the regulatory bodies 
(IASB and FASB) responded to this critique. 
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Rezumat: Societăţile comerciale ale căror 
situaţii financiare anuale sunt supuse auditului 
financiar, potrivit legii sau hotărârii 
acţionarilor, vor organiza auditul intern 
potrivit normelor elaborate de Camera 
Auditorilor Financiari din România.  

Entitățile economice trebuie să 
instituie o funcție sau o structură de audit 
intern cu scopul de a monitoriza și evalua 
eficacitatea și eficiența sistemului de control 
intern și al celorlalte activități din cadrul 
entității. 

Misiunile de audit intern se 
desfășoară după următoarele proceduri: 
procedura planului de audit intern; procedura 
ordinului de misiune; procedura ordinului de 
serviciu; procedura de notificare privind 
declanşarea misiunii de audit intern;  
procedura de colectare şi prelucrare a 
informaţiilor;  procedura de identificare şi 
analiza a riscurilor;  procedura de elaborare a 
programului misiunii de audit;  procedura 
şedinţei de deschidere;  procedura de 
colectare a probelor de audit; procedura de 
revizuire a documentelor de lucru;  procedura 
de elaborare a proiectului de raport de audit 
intern;  procedura de transmitere a proiectului 
de raport de audit intern; procedura reuniunii 
de conciliere;  procedura de monitorizare a 
misiunii; procedura difuzării raportului de 
audit intern;  procedura de monitorizare a 
implementării recomandărilor.  

Pe baza unei metodologii prestabilite 

Abstract: Companies whose financial 
statements are audited according to the 
financial law or the ruling of the shareholders 
will organize the internal audit according to the 
procedures developed by the Chamber of 
Financial Auditors of Romania. 
 Economic entities must establish a 
function or an internal audit structure to 
monitor and evaluate the effectiveness and 
efficiency of the internal control system and of 
the other activities of the entity. 
 The internal audits are conducted 
according to the following procedures: internal 
audit plan; mission order procedure , service 
order procedure, the notification procedure for 
triggering the internal audit mission, the 
procedure for collecting and processing 
information, procedure for risk identification 
and analysis, the procedure for developing the 
audit program, opening session procedure, the 
procedure for collecting audit evidence, the 
procedure for revising the working papers, the 
procedure for drafting the internal audit report, 
the procedure for forwarding the internal audit 
report, the procedure for the conciliation 
meeting; the procedure for mission monitoring; 
the procedure for disseminating the internal 
audit report, the procedure for monitoring the 
implementation of recommendations. 
 Based on an established methodology 
(procedures for conducting internal audit) and a 
working plan approved by the entity’s 
management, the internal audit carries out a 
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(proceduri de desfășurare a auditului intern) şi 
al unui plan de activitate aprobat de 
conducătorul entităţii, auditul intern 
realizează un diagnostic general al sistemului 
de control intern și al celorlalte activități, care 
include aspecte: manageriale, tehnice, 
economice, financiare, contabile, operaționale 
şi de altă natură. 
 Auditul intern prin activitățile pe care 
le desfășoară, adaugă valoare atât prin 
evaluarea sistemului de control intern și 
analiza riscurilor asociate activităților 
auditabile, cât și prin recomandările incluse în 
raportul de audit intern și comunicate 
conducerii, în vederea atingerii obiectivelor 
entităților economice. 
 

diagnostic of the internal control system and 
other activities, including different aspects: 
management, technical, economic, financial, 
accounting, operational and others. 

 The internal audit by the activities they 
engage in, add value both through the 
assessment of internal control system and risk 
analysis associated to the audited activities as 
well as through  the recommendations included 
in the internal audit report and communicated 
to the management, in order to achieve the 
objectives of the economic entities. 
 

Cuvinte cheie: audit intern, instrumente și 
tehnici de audit intern, procedurile auditului 
intern , metodologia auditului intern. 

Keywords: internal audit, internal audit tools 
and techniques, internal audit procedures, 
internal audit methodology. 

Clasificare JEL: M40, M41. JEL Classification: M40, M41. 
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