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Academia Română vă invită să participați la conferinţa științifică naţională  

„Cunoașterea socială - între ficțiune euristică și coroborare factuală”,  

organizată în cadrul proiectului  

„Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ”, 

cofinanțat din Fondul Social European, contract POSDRU/159/1.5/S/137926 

 

Scop, obiective: 

Cea de-a doua conferință națională din cadrul proiectului își propune să reunească grupul țintă și 

invitații, sub cupola Academiei Române, pentru o dezbatere pe o tematică provocatoare care 

implică plasarea demersului științific pe multiple niveluri de profunzime. Evenimentul 

încununează seria de întâlniri la nivel de grup, deschizând câmp liber de manifestare inspirației 

și libertății de exprimare, pe temelia acumulărilor din programele individuale de cercetare, dar și 

răspunsurilor la întrebările generate de evenimentele comune precedente - trei workshopuri și o 

conferință - ori asocierilor de idei prilejuite de participările la conferințele internaționale și la 

stagiile de  pregătire în universități și centre de cercetare din România și/sau din țări membre ale 

Uniunii Europene. 

 

Ne așteptăm ca acestă conferință să ateste: 

 progresele individuale ale cercetătorilor doctoranzi și post-doctoranzi, în planul metodic și 

metodologic general; 

 abilitățile în utilizarea instrumentarului științific și în aplicarea acestuia în domeniul specific de 

cercetare în care se formează și se perfecționează;  

 potențialul de abordare a problematicii specifice din prespectivă inter-multi- și trans- 

disciplinară. 

 

Nu mai puțin important, evenimentul va pune în lumină preocupări și rezultate care vor crea o 

platformă pentru inițierea de colaborări și, desigur, vor contribui la extinderea și consolidarea 

relațiilor de cooperare create între membrii grupului țintă, între aceștia și experții pe termen lung 

și scurt sau tutorii implicați în proiect.                                                                   .

 

MOTTO: 
 

Investiţia în cunoaştere aduce cea mai buna dobândă 
        

         Benjamin Franklin 
 



 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 
 

  Președinte: 

Acad. Emilian Dobrescu – grup țintă cercetători postdoctorat 
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   Membri: 
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 Coordonatori  Secţiunea I  - Științe economice  

Președinte: 

                                          Acad. Lucian - Liviu Albu 

   Membri: 

                                          M.c. AR. Gheorghe Zaman 

                              Prof.univ.dr. Ene Dinga 

                              Prof.univ.dr. Elena Pelinescu 
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           Coordonatori Secţiunea II - Științe socio - umane                 

       Președinte: 

                                          Prof.univ.dr. Toma Dorin Roman  

          Membri:  

                                          Prof.univ.dr. Adriana Grigorescu 

                               Prof.univ.dr. Nicoleta Moldovan 

                               Conf.univ.dr. Constantin Bărbulescu 

                               CS II dr. Mioara Anton 

                               Conf.univ.dr. Ion-Lucian Catrina 

          Conf.univ.dr. Oana Lobonț 
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Conferința națională „Cunoașterea socială - între ficțiune euristică și coroborare factuală” 

este organizată în cadrul proiectului „Rute de excelenţă academică în cercetarea 

doctorală şi post-doctorală – READ”, în perioada 23 – 24 aprilie 2015 la sediul Academiei 

Române. 

Conferința este organizată cu scopul principal de a sprijini doctoranzii și cercetătorii 

postdoctorat. 

 

Loc de desfăşurare: sediul Academiei Române din Calea Victorei nr. 125, sector 1, 

Bucureşti – Aula şi Sala de Consiliu. 

 

Tema conferinței este pluridisciplinară, de aceea pot fi abordate subiectele din domeniile 

de interes științific.  

 

Comunicările științifice vor avea ca subiect științific tematici din marja de referință a tezei 

de doctorat, respectiv a disertației postdoctorale. 

 

Lucrările conferinței se vor desfășura pe secțiuni paralele, ce se vor stabili în funcţie de 

numărul şi tematica comunicărilor științifice acceptate: 

 

 Secţiunea 1 – Ştiinţe economice 

 Secţiunea 2 – Ştiinţe socio-umane 

 

Prezentarea comunicărilor în cadrul secțiunilor: 

 conținut: prezentarea și dezbaterea comunicării științifice  

 durata prezentării: 5 - 6 minute 

 durata dezbaterii: 4 - 5 minute 

 modalitatea prezentării: PowerPoint sau alt program specializat. 

 

Înscrierea la eveniment se va realiza prin completarea Formularului de participare și se 

va transmite la adresa de e-mail: roxana.fratila1988@gmail.com. 

 

Comunicările transmise trebuie să nu fi fost publicate anterior sau transmise pentru 

prezentare/publicare la alte conferințe sau publicații.  

 

Comunicările vor fi supuse unei proceduri de recepție științifică și vor fi evaluate în funcţie 

de gradul de originalitate, importanţă, claritate şi contribuţiile aduse.  

 
 

INFORMAŢII GENERALE 



 

 

                                                                                                            

 

Termene limită: 
 

 10 martie 2015 - data limită de transmitere a rezumatelor.  

 25 martie 2015 - data limită de transmitere a comunicărilor. 

 25 martie 2015 - transmiterea formularelor de participare.  

 1-8 aprilie 2015 - recenzia științifică a comunicărilor.  

 9-10 aprilie 2015 - transmiterea notificării de acceptare/respingere a   

                              comunicărilor trimise.    

 

 

Comunicările științifice prezentate în cadrul conferinței nu vor fi publicate.  
 

Participarea la conferinţă nu este condiţionată de plata/achitarea vreunei taxe de 

înscriere. 
 

Cheltuielile de deplasare și/sau cazare la conferință vor fi suportate din bugetul 

proiectului.  

 

 

 

Persoane de contact: 
 

Consilier juridic, Veronica Bostanica: veronica.acad@gmail.com  

Telefon: 0726.996.781/0742.148.187 

 

Asistent manager, Roxana Frățilă: roxana.fratila1988@gmail.com 

Telefon: 021. 2012.86.40 – int.172 / 0745.103.346 

mailto:veronica.acad@gmail.com
mailto:roxana.fratila1988@gmail.com


 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Comunicările științifice vor fi redactate şi prezentate în limba română, cu respectarea 

următoarelor cerințe: 

       

 Titlurile și subtitlurile vor fi scrise cu majuscule cu Arial 12, bold, iar textul cu Arial 11 

regular, la un rând. 

 Paginile vor avea format  A4, margini: top, bottom, left and right 2 cm. 

 Lucrarea va avea între 6 şi 9 pagini (exclusiv bibliografia). 

 Tabelele şi graficele vor fi plasate după menţionarea lor în text.   

   

Structura orientativă a lucrării: 

 

 Introducere 

 Descrierea  problemei 

 Metodologia şi sursa  datelor 

 Rezultatele obţinute 

 Concluzii 

 Bibliografie. 

 

Comunicările științifice propuse la conferinţa naţională vor fi lucrări individuale.  

 

Comunicarea ştiinţifică va avea specificată apartenenţa instituţională a autorului şi va cuprinde în 

mod obligatoriu, înainte de Bibliografie  sau în josul primei pagini, fraza prevăzută în Contractul 

de studii doctorale, respectiv Contractul de cercetare postdoctorală: „Această lucrare a 

beneficiat de suport financiar prin proiectul “Rute de excelenţă academică în cercetarea 

doctorală şi post-doctorală – READ” cofinanţat din Fondul Social European, prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract nr. 

POSDRU/159/1.5/S/137926.”  

 

Rezumatul lucrării va fi redactat cu respectarea următoarelor specificații: 

 

 Titlul lucrării: Arial 12, bold 

 Numele și prenumele autorului: Arial 12 italic 

 Rezumat: Arial 11, Italic, maximum 10 rânduri 

 Cuvinte cheie: 3-5 cuvinte cheie, separate prin virgulă 

 Clasificare JEL (maximum trei coduri) 

 Textul va cuprinde scopul lucrării și ipoteza de lucru, fără tabele sau grafice. 

 
 

CERINȚE DE REDACTARE A LUCRĂRII 

 



 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

„Cunoașterea socială - între ficțiune euristică și coroborare factuală” 

    

- Program -  
 
 

 
 
 
 

 

 830 – 900: Înregistrarea participanților 

 900 – 910: Cuvânt de întâmpinare (managerul de proiect: dr. Constantin Marin) 

 910 – 920: Cuvânt de salut din partea conducerii Academiei Române 

 920 – 930: Cuvânt de salut (coordonator științific, dl. Acad. Păun Ion Otiman) 

 930 – 1200: Lucrări plenare 

 Prelegerea 1: Creativitatea în științele sociale și politice, cunoaștere socială și valori  

 930 – 1005: Prezentare: Prof.univ.dr. Gheorghe Lencan Stoica  

            Prelegerea 2: Etică și comportament economic 

 1005 – 1040: Prezentare: Prof.univ.dr. Constantin Munteanu Gurgu  

       • 1045 – 1100: Coffee break  

            Prelegerea 3: Avatarurile ipotezei ceteris paribus în cercetarea economică actuală 

 1100 – 1135: Prezentare Prof.univ.dr. Ene Dinga  

 1145 – 1200: Întrebări, răspunsuri pentru comunicările în plen; 

 1200 – 1330: Lucrări pe secțiuni paralele 

 1330 – 1430: Prânz 

 1430 – 1730: Lucrări pe secțiuni paralele  

 1730 – 1800: Analiză și diseminare 

 
 

AGENDA CONFERINŢEI 

 

JOI, 23 aprilie 2015  



 

 

                                                                                                            

 

 
 
 
 
 
 

 
„Cunoașterea socială - între ficțiune euristică și coroborare factuală” 

 

- Program - 
 

 
 
 
 
 

 

   900 – 1130: Lucrări pe secțiuni paralele 

 1130 – 1200: Coffee break 

 1200 – 1430: Lucrări pe secțiuni paralele 

 1430 – 1500: Concluzii și informări diverse 

 1430 – 1445: Evaluare conferință (managerul de proiect: dr. Constantin Marin) 

 1445 – 1500: Informări de natură organizatorică, financiară etc. de interes general pentru                  

                    echipa de implementare și grupul-țintă  

 
 
 

 
 

Referințe: 

 timpul acordat prezentării unei prelegeri în plen: 35 minute 

 timpul total acordat unei prezentări în secțiuni: 5 minute 

 timpul acordat comentariilor, adresării de întrebări și formulării răspunsurilor la 
comentarii și întrebări în secțiuni: 5 minute 

VINERI, 24 aprilie 2015  

 
 

AGENDA CONFERINŢEI 

 



 

 

                                                                                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secţiunea  economică  
 
 
 
Mihaela BRATU (SIMIONESCU) 
(Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române) 

 
Îmbunătățirea previziunilor ratei șomajului trimestrial în România pe baza unei tehnici de combinare   
Bayesiană a predicțiilor 

[rezumat] 
 

 Obiectivul cercetării este orientat spre trei direcții: elaborarea de predicții trimestriale ale ratei șomajului BIM în 
României, evaluarea acestor predicții și îmbunătățirea lor. Modelele panel de tip dinamic cu estimatori Arrelano-Bond 
și Arelano-Bover/Blunedell-Bond pe baza datelor de la nivel celor 8 regiuni ale României au generat erori de predicție 
mai mici decât un model autoregresiv pentru date de la nivel național pe orizontul trimestrul I: 2012- trimestrul IV:2014. 
Folosind predicțiile elaborate pe baza modelelor econometrice indicate s-au construit modele de regresie Bayesiană 
în condițiile procedurii de Selecţie a Variabilei prin Căutare Stochastică, modelele actualizându-se prin adăugarea 
succesivă a predicțiilor și realizărilor din trimestrul anterior. Mediile aposteriorice ale coeficienților din regresiile 
Bayesiene au fost folosite ca ponderi în combinațiile liniare ale prognozelor inițiale, această tehnică îmbunătățind 
previziunile pe baza modelelor econometrice propuse. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ioan Tiberiu SOCACIU – LENDVAI 
(Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava ) 

 
Metode de discretizare tip Milstein multidimensionale cu aplicaţie în pricing-ul derivatelor într-un 
framework de tip multi-Heston 
 

[rezumat] 
 

În această lucrare vom utiliza discretizarea de tip Milstein vectorială pentru a obţine recurenţe necesare 
construcţiei de path pentru simulari Monte Carlo în cazul modelului multi-Heston. Formulele s-au obţinut folosind 
componenta simbolică de generare a formulelor, iar pentru simulare s-au folosit instrumente software prezentate 
anterior. Avantajul discretizărilor Milste în faţa de discretizările Euler stochastice este faptul că această discretizare îmi 
asigură o convergenţă în sens tare mai bună, ceea ce o face utilă pentru pricing-ul derivatelor care depind de 
traiectorie.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

        

 
 

REZUMATELE COMUNICĂRILOR ŞTIINŢIFICE 



 

 

                                                                                                            

 

 

Diana DEZSI (MARICA) 
 

Simularea unei pieţe bursiere artificiale utilizând tehnici de programare genetică 
[rezumat] 

 

Ȋn lucrarea de faţă, piaţa bursieră este simulată cu ajutorul unui model evolutiv bazat pe agenţi eterogeni. În 
cadrul acestui model, 2,000 de agenţi tranzacţionează pe o piaţă bursieră artificială, luarea deciziilor de tranzacţionare 
bazându-se pe strategia de tranzacţionare a fiecărui agent. În cadrul modelului, populaţia de agenţi trece printr-un 
proces evolutiv utilizând tehnici de programare genetică precum mutaţia şi încrucişarea, cu scopul de a se adapta la 
noile condiţii ale pieţei bursiere. Strategiile de tranzacţionare ale agenţilor reprezintă o colecţie de funcţii care 
analizează evoluţia cotaţiei istorice a instrumentului financiar analizat, iar prin intermediul tehnicilor de programare 
genetică are loc un proces de selecţie a celor mai bune strategii de tranzacţionare, creându-se oportunitatea de 
recunoaştere şi anticipare a comportamentului recurent al preţului. Simularea acestui model bazat pe agenţi este 
realizată cu ajutorul softului de simulare Adaptive Modeler, care permite crearea unui model evolutiv bazat pe agenţi 
cu ajutorul căruia se simulează o piaţă bursieră. La baza simulării stă o serie reală de date a indicelui S&P500, astfel 
încât analiza agenţilor să fie una cât mai realistă. 
.……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Daniela LIŢAN 
 

Modernizarea activităţilor desfăşurate în instituţile statului prin dezvoltarea şi implementarea  
sistemelor informatice de tip m-government 
 

[rezumat] 
 

Datorită evoluţiei foarte rapide a tehnologiei, din ultimile decenii, modalitatea de desfăşurare a activităţilor atât 
din cadrul companiilor cât şi din cadrul institutilor statului, din prezent, este greu de comparat, de exemplu cu perioada 
anilor ‟60, ‟70 sau ‟80. “Astăzi” spre deosebire de “atunci”, noile tehnologii informatice au dus la simplificarea cu mult a 
activităţii angajatului pe de o parte, iar pe de altă parte, la simplificarea interacţiunii dintre cetăţean şi stat sau dintre 
client şi companiile prestatoare de servicii şi/ sau produse.  

Pentru că tehnologia a evoluat atât de mult în ultimii ani, în prezent accesul la informaţie, se poate realiza 
“oriunde, oricând, oricum”, singura condiţie fiind deţinerea unui dispozitiv cu conexiune la Internet (PC desktop, laptop, 
tabletă, telefon mobil performant etc.). Pornind de la această idee, imi propun ca în această lucrare să prezint câteva 
tehnologii informatice specifice dispozitivelor mobile, care integrate adecvat pot contribui la dezvoltarea unor sisteme 
informatice de tip m-government perfomante. 
………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Ioana VIAŞU 
 

Studiu comparativ al cauzalitatii pe termen lung. O abordare macro- economica la nivelul Uniunii 
Europene 

 
[rezumat] 

 

În anul 1996 Sims formulează o critică severă modelelor macro econometrice și propune o modelare complet 
diferită, cunoscută azi sub denumirea de VAR; plecând de la idea că informațiile furnizate de datele statistice 
primează în fața oricărei teorii.O alternativă a acestei formulări constituie punctul de plecare al acestui articol, și 
anume doar datele statistice pot confirma o teorie. Modelele endogene fac apel la relații între o serie de variabile 
macro economice. În articolul de față ne propunem un demers analitic al unora dintre relații pe baza datelor statistice 
și a abordării de tip VAR, să relevăm atât sensul acestora cât și să facem un studiu comparativ la nivelul a trei state 
ale Uniunii Europene: Germania, Franța și România. Rezultatele obținute confirmă în mare parte ipotezele teoretice 
care stau la baza modelelor endogene. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

                                                                                                            

 

 
Costin CIORA 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Proprietate rezidențială privată și rata somajului 
 

[rezumat] 
 

Nivelul de proprietate rezidențială privată al unei țări poate fi semnalul unui nivel ridicat de dezvoltare. 
Totodată, însă factori de natură socială pot contribui ca nivelul de proprietate să fie scăzut, ducând la dezechilibre în 
ceea ce privește rata somajului. Scopul acestui articol este să verifice ipoteza unei legături directe existente între 
creșterea nivelului de proprietate rezidențială și rata somajului. Mai precis, analiza urmărește dacă creșterea 
somajului este sau poate fi efectul creșterii nivelului de proprietate rezidențială. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Diana – Larisa ŢÂMPU 
 

 Dezvoltarea economică și motivația angajaților 
 

[rezumat] 
 

Rata rapidă de evoluție a conceptului de motivare în context organizațional și progresul rapid al societății a 
condus la dezvoltarea de noi practici motivaționale. Prezenta cercetare trece în revistă cercetările motivaționale 
existente în literatura de specialitate până în prezent și modul în care anumiți indicatori motivaționali influențează 
dezvoltarea economică (măsurată prin indicatori precum PIB, Indicele Dezvoltării Umane, Indicele dezvoltării 
Tehnologiei, Informației și Comunicării). Toate aceste evidențe empirice încearcă să explice modalitatea în care 
funcționează motivația în rândul populației din România. Cercetarea se bazează pe serii de date statistice puse la 
dispoziție de OECD, Banca Mondială, etc.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Mihai ANDRONIE 
(Universitatea Spiru Haret) 

 
Sisteme de tip busuness intelligence, avantaje, limitari, aspecte privind siguranta datelor 

 
[rezumat] 

 

Tehnologiile de tip Business intelligence au început să fie tot mai folosite de către Întreprinderile care au 
acces la volume mari de date, cu scopul de a îşi fundamenta deciziile şi de a reduce riscurile cu care se confruntă, 
datele deţinute de acestea căpătând o importanţă deosebită. În acest context, se pune problema evaluării 
vulnerabilităţii organizaţiilor economice care utilizează sisteme de tip business intelligence, prin comparaţie cu cele 
care nu utilizează astfel de sisteme, şi a asigurării securităţii datelor deţinute de acestea. Lucrarea de faţă îşi propune 
să exploreze aceste posibilităţi în contextul în care, în prezent, tot mai multe companii îşi bazează activitatea curentă 
pe analiza datelor deţinute. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                            

 

 
Mihaela KRUZSLICIKA (GAGIU) 
(Institutul de Economie Agrară, Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costic C. Kiriţescu”) 

 
Evaluarea securităţii alimentare prin instrumente de măsurare specific 

 

[rezumat] 
 

Evaluarea securităţii alimentare reprezintă un proces complex, de o importanţă fundamentală, iar pentru 
aceasta sunt disponibile, la ora actuală, la nivel macroeconomic – mondial, regional şi naţional, precum şi la nivelul 
microeconomic – gospodărie şi individ,  mai multe abordări şi instrumente de măsurare specifice.  

Din punct de vedere economic şi social, măsurarea adecvată a securităţii alimentare este esenţială pentru 
disponibilitatea şi distribuirea alimentelor, accesul economic la hrană - cantitativ şi calitativ, nutriţie din punctul de 
vedere al unei alimentaţii sănătoase şi nu în ultimul rând pentru politicile guvernelor. 

Lucrarea îşi propune să expună instrumentele de evaluare a securităţii alimentare la nivel macroeconomic şi 
să analizeze problemele de terminologie şi de măsurare. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

Gabriela – Maria BRENDEA 
(Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca) 

 
Structura optimă a capitalului societăților românești listate la bursă: importanța factorilor de influență 
interni și externi 

 
[rezumat] 

 

Lucrarea investighează factorii determinanți ai structurii optime a capitalului societăților românești listate la 
Bursa de Valori București în perioada 2006-2012. Utilizând un model dinamic cu date de tip panel și metodologia 
propusă de Arrelano și Bond (1991), am găsit că profitabilitatea, mărimea fimei și tangibilitatea activelor sunt cei mai 
importanți factori interni de influență ai structurii optime a capitalului societăților românești listate la bursă. În plus, rata 
inflației și rata dobânzii de referință sunt factori externi care influențează comportamentul de finanțare al societăților 
românești în atingerea structurii optime a capitalului. 
………………………................................................................................................................................................... 

 
 
Florina – Maria BOBEŞ 
(Universitatea Lucian Blaga Sibiu) 

 
Auditul integrat, prioritate in domeniul auditului public 

 
 [rezumat] 

 

O radiografie a tipurilor de audit public extern exercitat de instituțiile supreme de audit din Uniunea 
Europeană, evidențiază faptul că deși modul de organizare al instituțiilor supreme de audit este diferit toate au 
obiective comune și exercită , în principal auditul financiar prin care se urmărește legalitatea și regularitatea siuațiilor 
financiare și auditul performanței, respectiv  economicitatea, eficiența și eficacitatea cheltuielilor publice.  

Integrarea celor două tipuri de audit, în opinia noastră,  va asigura identificarea deviațiilor de la performanțele 
stabilite și în baza lor vor fi elaborate măsurile și recomandările ce vor fi implementate în urma misiunilor de audit.   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 

 
 



 

 

                                                                                                            

 

Delia – Elena DIACONAŞU 
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi) 

 
  Volatilitatea Bursei de Valori Bucureşti post-criză 
 
 

[rezumat] 
 

  Recentul colaps al pieţelor de capital internaţionale, după o perioadă de dezvoltare accelerată, a condus, 
inevitabil, la reîmprospătarea intereselor cu privire la interpretarea comportamentului volatilităţii pieţelor emergente. În 
această accepţie, scopul studiului prezent este de a analiza impactul factorilor macroeconomici asupra evoluţiei 
volatilităţii bursei de valori româneşti în intervalul ianuarie 2010 – noiembrie 2013. Făcând uz de familia de modele 
ARCH şi de setul de variabile: cursul de schimb EUR/ROL, rata dobânzii pentru creditele în monedă naţională 
acordate pe piaţa interbancară – la trei luni, EURIBOR – 3 luni, cursul de schimb USD/EUR şi indicii bursieri americani 
– DJIA şi S&P500, testăm impactul determinanţilor naţionali versus internaţionali asupra variaţiei indicelui bursier BET 
şi a companiilor din structura acestuia în perioada de după criză. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Gabriel BOBEICĂ 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Aspecte empirice ale anticipărilor de inflaţie în ţările CEE 
 

[rezumat] 
 

Lucrarea studiază formarea anticipărilor de inflaţie în principalele economii din Centrul şi Estul Europei: Rep. 
Cehă, Polonia, România şi Ungaria. Abordarea este una empirică, analiza utilizând două seturi de anticipări 
referitoare la dinamica preţurilor de consum: anticipări recuperate prin metoda Carlson-Parkin din sondajul Comisiei 
Europene (CE) şi anticipări ale profesioniştilor din sectorul financiar-bancar. Rezultatele obţinute prin tehnici de 
estimare de tip Dynamic Model Averaging (DMA) care explică anticipările de inflaţie printr-un set potenţial de variabile 
ce include în principal variabile macroeconomice disponibile pe termen scurt permit conturarea unei imagini asupra 
raţionalităţii anticipărilor, evaluând măsura în care acestea includ o componentă autoregresivă, precum şi modul în 
care înglobează informaţii referitoare la evoluţiile macroeconomice. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Alexie – Ciprian ALUPOAIEI IANCU 
 

Efectele incertitudinii în sens Knight în funcție de modul de formare al așteptărilor 
 

[rezumat] 
 

Conceptul de incertitudine a prezentat interes pentru cercetătorii din domeniul economic și financiar încă 
dinaintea recesiunii din anii 30. Precursorul acestui demers este Frank Knight, care în 1921 abordează conceptul de 
incertitudine în vederea diferențierii clare față de conceptul de risc. În pofida acestui demers, în domeniul aplicat al 
cercetării economice și financiare, conceptele de risc și incertitudine nu au fost tratate diferențiat. Acest fapt se 
datorează în principal complexității pe care o ridică definirea conceptului de incertitudinii în procesul de modelare. 
Chiar dacă soluții izolate au mai existat, o platformă integrată pentru cuantificarea incertitudinii în modele a fost 
propusă abia la sfârșitul anilor 2000 de către Hansen și Sargent (2000, 2001, 2003 și 2005), ce se bazează pe tehnici 
de control robust. Lucrarea de față își propune în acest sens să folosească o abordare bazată pe controlul robust al 
procesului decizional într-un context neo-keynesist pentru a cuantifica efectele pe care le are incertitudinea în sens 
Knight asupra nivelului de bunăstare în cazul economiei României. În contextul de față, bunăstarea este măsurată prin 
intermediul funcției de cost a autorității monetare, dat fiind obiectivul central al acesteia în modelele neo-keynesiste. 
Totodată, aceste aspecte sunt analizate și în funcție de modul de formare al așteptărilor.                           .                                                                         
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

                                                                                                            

 

Mihai NIŢOI 
(Universitatea din Craiova) 

 
Testarea ipotezei convergenţei în sistemele bancare din Europa Centrală şi de Est 
 

[rezumat] 
 

În cadrul acesui articol, vom testa convergenţa sistemelor bancare din Europa Centrală şi de Est în perioada 
2007-2014. În acest sens, vom utiliza modelul neliniar propus de Phillips şi Sul (2007). Rezultatele arată că sistemele 
bancare din Europa Centrală şi de Est nu formează un grup omogen, ipoteza convergenţei fiind respinsă. Mai mult, 
criza financiară globală şi criza datoriilor suverane au amplificat disparităţile în sistemele bancare analizate. În opinia 
noastră, nivelul ridicat de eterogenitate pune în veedere dificultăţile integrării în Uniunea Europeană. În consecinţă, 
ţările din Europa Centrală şi de Est ar trebui să accelereze reformele în sisteme bancare pentru a creşte nivelul 
convergenţei financiare în această zonă.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ana - Raluca CHIOSA 
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași) 

 
Prezența unei companii pe Facebook – pentru imagine sau pentru a vinde? 
 

[rezumat] 
 

Lucrarea prezintă rezultatele obținute în uma aplicării unei strategii de conținut pe pagina de Facebook a unui 
business local. Metodologia a vizat elaborarea de mesaje relevante pentru domeniul de activitate și monitorizarea 
feed-back-ului primit de la utilizatori. Scopul cercetării a fost acela de a determina influența conținutului creat pe 
pagina de Facebook asupra implicării (engagement) consumatorilor și asupra răspunsurilor la ofertele de vânzare. S-a 
constatat că mesajele care strârnesc interesul utilizatorilor sunt cele care comunică oferte speciale de preț, cele care 
prezintă avantajele utilizării produsului, cu focus pe efectul personal, dar și cele care expun citate din operele 
scriitorilor cunoscuți, însoțite de imagini sugestive. Prezența pe Facebook a unei companii nu determină creșterea 
vânzărilor în magazinul fizic, însă poate fi considerată o modalitate de creare și menținere a imaginii firmei în rândul 
consumatorilor. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Marius – Cristian PANĂ 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Aranjamente instituționale și performanță antreprenorială: o abordare din perspectiva costurilor de 
tranzacție 
 

[rezumat] 
 

Setul de reguli formale și informale existente în economia unei țări influențează activitatea antreprenorială în 
sensul creării unor oportunități sau, dimpotrivă, prin limitarea celor deja existente. În ultimă instanță, aranjamentele 
instituționale influențează costurile activităților antreprenoriale. Integrarea acestei abordări în contextul economiei 
instituționale este necesară și inevitabilă. Comportamentele antreprenoriale sunt manifestări individuale într-un anumit 
context instituțional, deci sub o anumită structură a drepturilor de proprietate. Prin urmare, au atașate anumite costuri 
de tranzacție. Schimbarea instituțională va fi însoțită, deci, de modificări în structura și dimensiunile costurilor de 
tranzacție. Scopul acestei lucrări este de a analiza efectul schimbării instituționale asupra performanței antreprenoriale 
prin raportare la costurile de tranzacție produse de modificările structurii drepturilor de proprietate. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 



 

 

                                                                                                            

 

Ioana – Cristina SECHEL 
(Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca) 

 
Comportament investițional. Factori determinanți. 
 

[rezumat] 
 

În ultimii treizeci de ani, cercetătorii din domeniul psihologiei au adus un aport semnificativ în ceea ce privește 
cunoașterea și înțelegerea modului în care sunt luate deciziile. Luarea deciziei de investire este analizată diferit de 
către cercetătorii economiști, psihologi sau specialiștii din domeniul finanțelor. În prezenta lucrare facem o incursiune 
asupra celor mai importanți factori ce intervin asupra comportamentului investițional al brokerilor din piața de capital 
românească și analizăm aspecte de natură subiectivă ce intervin în comportamentul lor investițional. În finalul lucrării 
nostre, ne-am propus să analizăm legătura dintre câteva temeri pe care brokerii le au vis-a-vis de procesul 
investițional și aversiunea lor față de risc, sumele investite și eficiența activității lor.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Gabriel GAIDUCHEVICI 
 

Analiza riscului suveran la nivelul Europei emergente. O abordare bazată pe metodologia utilizată 
pentru evaluarea riscului de piață. 
 
 

[rezumat] 
 

Scopul acestui studiu este de a implementa un model flexibil pentru evaluarea intensității și structurii 
dependenței riscului suveran aferent țărilor cu economie emergentă din Uniunea Europeană. Abordarea utilizată 
implică adaptarea cadrului metodologic destinat evalurăii riscului de piață pentru analizarea riscului suveran. 
Rezultatele obținute sunt prezentate sub o formă sinoptică intuitivă, pentru facilitarea întelegerii structurii conform 
căreia sunt interconectate riscurile de țară. Concluziile analizei indică faptul că riscul suveran nu este o caracteristică 
intrinsecă a unei țări ci mai degrabă o reflexie atât a factorilor de risc interni cât și a condițiilor macroeconomice 
externe. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Floarea GEORGESCU (MOCANU) 
(Universitatea Spiru Haret) 

 
Analiza previzională a fluxurilor de trezorerie – măsură ce vizează promovarea unor investiţii coerente 
de creştere pe termen lung 
 

[rezumat] 
 

În acestă lucrare ne vom îndrepta studiul spre perspectiva viitoare, respectiv pe previzionarea condiţiilor 
economice viitoare, sarcină considerată de maximă importanţă pentru managementul oricărei afaceri. În acest context 
vom analiza conceptele şi tehnicile cheie de previziune a performanţelor operaţionale şi ale necesarului financiar, care 
să susţină operaţunile viitoare ale unei firme.  

Previziunea necesităţilor financiare constituie o componentă esenţială în cadrul procesului de planificare a 
afacerilor. Pe această bază managementul îşi fundamentează poziţia activităţilor viitoare, în funcţie de mediul 
economic, competitiv şi tehnologic prognozat. Întocmirea planurilor de afaceri presupune structurarea întregii activităţi 
în jurul unor obiective specifice. Prin aceste planuri se stabilesc strategiile şi acţiunile necesare at ingerii rezultatelor 
dorite pe termen scurt, mediu sau lung, atenţia deosebită fiind pusă pe nevoia de a crea valoare pentru acţionari, prin 
obţinerea unei rentabilităţi superioare costului capitalului investit şi promovarea unor investiţii coerente de creştere pe 
termen lung. 

Toate aceste planuri sunt cuantificate în termeni financiari sub forma situaţiilor financiare previzionate şi a unor 
bugete operaţionale. 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

                                                                                                            

 

Daniel MOISE 

(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Metode de evaluare a audienței indirecte a unui eveniment – o abordare din perspectiva cercetării 
calitative 

 
[rezumat] 

 

Numărul și importanța evenimentelor a crescut în ultimile decenii, dar și specializarea acestora a dus la o mai 
bună segmentare a pieței de evenimente. Organizatorii trebuie să găsească noi modalități de promovare către 
audiența potențială a evenimentului, astfel încât să crească numărul audienței directe ce va lua parte, atât în ceea ce 
privește ediția actuală cât și edițiile viitoare. Nu trebuie omisă nici audiența indirectă a unui eveniment, deoarece 
modul în care se comunică cu aceștia și a informațiilor transmise poate garanta succesul edițiilor viitoare al oricărui 
eveniment.   
În acest articol se va propune o metodologie de cercetare calitativă a modului în care acoperirea media, dar și alte 
canale de comunicare utilizate pentru promovarea unui eveniment, atât pre, în timpul cât și post eveniment, indiferent 
de tipul acestuia: cultural, sportiv, artistic sau ștințiific; influențează comportamentul audienței potențiale. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Alina-Beattrice CUZDRIOREAN-VLADU 
(Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca) 

 
Taxonomia gestiunii rezultatului, criza financiară și guvernanța corporativă: evidențe empirice în 
uniunea europeană 
 

[rezumat] 
 

Această lucrare testează predicția conform căreia criza financiară globală din anii 2008-2009 a avut un impact 
diferențiat asupra tipurilor de gestiune a rezultatului. În acest sens rezultatele studiului de față documentează o 
scădere a magnitudinii gestiunii rezultatului reală comparativ cu magnitudinea gestiunii rezultatului prin estimare. De 
asemenea am testat impactul crizei financiare asupra calității guvernanței corporative, rezultatele fiind neconcludente. 
Fiind primul studiu empiric care analizează impactul crizei financiare asupra tipurilor de gestiune a rezultatului la 
nivelul Uniunii Europene, limitele inerente sunt de asemenea analizate și discutate, precum și viitoare direcții de 
cercetare. 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ramona – Anca NICHITA 
  

 Impactul educaţiei fiscale asupra deciziei de conformare a contribuabililor: O perspectivă 
interculturală 

 
[rezumat] 

 

 
  Potrivit literaturii de specialitate, nivelul cunoştinţelor fiscale deţinute de contribuabili determină gradul în care 
aceştia se conformează legislaţiei fiscale în vigoare, calitatea sistemului bunurilor publice şi, nu în ultimul rând, nivelul 
economiei subterane. Lucrarea îşi propune să evidenţieze principalele strategii implementate de autorităţile fiscale la 
nivel internaţional în vederea educării contribuabililor şi efectele generate de acestea.                                                          
În plus, se vor indica strategiile aplicabile în cazul sistemului fiscal din România. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                            

 

NICOLAE – MARIUS JULA 
(Universitatea Nicolae Titulescu) 

 
Situații speciale în seriile de date electorale. Puncte atipice 

[rezumat] 
 

În această lucrare vom analiza anumite situații speciale în care seriile de date cu rezultate electorale și nu 
numai prezintă anumite valori ce par atipice. Un punct atipic este o observație care pare să se abată de la tendința 
celorlalte observații din eșantion. Este important să se identifice o excepție, deoarece aceasta poate sugera date 
eronate sau, în unele cazuri, valorile extreme se poate datora variației întâmplătoare sau pot indica o situație de 
interes științific. Cu toate acestea, în cazul în care datele conțin puncte atipice semnificative, analistul trebuie să ia în 
considerare utilizarea de tehnici statistice robuste pentru analiza acestora. 

În cazul datelor electorale, un punct atipic poate sugera nu neapărat o eroare în seria de date, ci o situație 
specială - de exemplu, mai multe voturi pe listele speciale. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Octav – Ionuț MACOVEI 
(Universitatea Europei Sud - Est Lumina) 

 
Analiza comportamentului ecologic de cumpărare al generației anilor '90 

 
[rezumat] 

 

Creșterea nivelului de trai și a puterii de cumpărare a populațiilor din țările dezvoltate sau în curs de 
dezvoltare a dus implicit și la creșterea consumului. Astfel, consumatorul este în centrul efortului de marketing al 
organizațiilor cu scop comercial, acestea utilizând un întreg arsenal de strategii, tactici și tehnici pentru a atrage cât 
mai mulți clienți. Existența unei oferte foarte bogată și variată pe piață de produse și servicii a dat consumatorului și 
implicit cumpărătorului numeroase opțiuni din care poate alege. Generația tinerilor din România născuta în perioada 
anilor '90, după căderea regimului comunist, este o generație formată în spiritul occidental al consumului, care are la 
dispoziție o ofertă foarte variată din care poate alege, dispunând în același timp si de numeroase instrumente ce îi pot 
ajuta în luarea deciziilor, instrumente precum canalele media moderne sau Internetul. Problema principală ce va fi 
analizată pe parcursul acestei lucrări este dacă această generație de tineri formată în spiritul consumului cu opțiuni și 
instrumente numeroase de alegere a ofertei are și un comportament de cumpărare ecologic, fiind conștienți de 
problemele mediului înconjurător. Pentru a răspunde acestei probleme s-a apelat la o cercetare cantitativă realizată 
pe baza Teoriei Comportamentului Planificat a lui Ajzen ce are ca scop prezicerea comportamentului ecologic de 
cumpărare al tinerilor din generația '90. Rezultatele acestei cercetări oferă organizațiilor un instrument valoros de 
marketing ecologic ce poate fi utilizat în lupta pentru sustenabilitate și protejarea mediului înconjurător. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Gabriela – Mariana IONESCU 
 

Ciclul tehnologic de viață 
 

[rezumat] 
 

Lucrarea prezintă o analiză comparativă între ciclul tehnic de viaţă al produselor, ciclul economic de viață al 
produselor şi ciclul de viaţă al unei tehnologii (ciclul tehnologic de viaţă) înglobate într-o gamă de produse. Ciclul 
tehnologic de viaţă este analizat din punctul de vedere al utilizării acestuia pentru realizarea previziunii tehnologice. 
Lucrarea propune un set de indicatori pentru evaluarea poziției unei tehnologii pe ciclul de viaţă al acesteia şi pentru 
plasarea acestora în categoria tehnologiilor emergente, evolutive, mature şi, respectiv, în declin. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                            

 

Alina – Steluța CRISTEA 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Analiza echilibrului pieţei de energie electrică din România  
 

[rezumat] 
 

Piaţa de energie electrică din România este total  deschisă încă de la 1 iulie 2007, iar până la 1 ianuarie 
2014, conform legii nr. 123/2012, toate ofertele pe care le vor primi clienţii business vor proveni din pia ţa 
concurenţială. Introducerea concurenţei în producerea şi distribuţia energiei electrice impune o regândire a activităţii 
comerciale din cadrul unităţilor sistemului energetic. Piaţa liberalizată de energie pretinde participanţilor un 
comportament flexibil impus de existenţa concurenţei şi de necesitatea adaptării la toate schimbările care apar în mod 
permanent. Acestă lucrare are drept scop de a analiza echilibrul pieţei de energie electrică în contextul liberalizării si 
la 3 ani dupa deschiderea pieţei de energie electrică în România, timp în care consumatori rezidenţiali (casnici) au 
avut opţiunea de a-şi alege singuri furnizorul de energie electrică şi de a-şi negocia contractul de furnizare, stabilindu-
şi cantitatea de energie electrică pe care intenţionează să o consume şi preţul pe care doreşte să-l plătească pentru 
ea. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Sorina – Simona BUMBESCU 
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia) 

 
Modele de analiză a rentabilității în agricultură 
 

[rezumat] 
 

Obiectivul major al orcărei organizaţii îl constituie desfăşurarea unei activităţi rentabile, motiv pentru care 
analiza rentabilităţii şi a factorilor care o pot influenţa constituie elemente importante în fundamentarea opţiunilor 
strategice, a politicii de investiţii. În acest articol este dezvoltat un cadru teoretic sintetic cu privire la rentabilitate, 
analiza rentabilităţii prin intermediul ratelor de rentabilitate economică şi financiară utilizând diferite modele, şi nu în 
ultimul rând este realizat un studiu de caz privind asemănările şi deosebirile dintre diferite modele de analiză a ratelor 
de rentabilitate în cadrul exploataţiilor agricole. Motivaţia alegerii acestei teme constă în determinarea relaţiei existente 
între rentabilitatea economică şi financiară utilizând coeficientul de corelaţie Pearson. Cercetarea realizată conduce la 
două categorii importante de rezultate; pe de o parte se realizează o sinteză teoretică calitativă privind modelele de 
analiză a rentabilitaţii, iar pe de altă parte se determină corelaţia existentă între rentabilitatea financiară şi cea 
economică în cadrul organizaţiilor cu profil agricol.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Iuliana – Mădălina LICĂ 

(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Economia religioasă: o paralelă între economia creștină și cea islamică 

[rezumat] 
 

 
Lucrarea vizează problema influenței exercitate de considerentele etico-morale creștine și islamice asupra 

teoretizării economice. Știința economică se afirmă a fi disciplina științifică umanistă cea mai avansată în ceea ce 
privește disponibilitatea ei de a se deschide spre dezbaterea unor probleme comune cu gândirea teologică. Și, 
probabil că acest lucru se datorează în primul rând faptului că, așa cum o arată realitatea curentă, economia și religia 
se întâlnesc și se întrepătrund pe mai multe planuri.  Un prim plan al întâlnirii îl reprezintă domeniul politicii 
economice. Un al doilea plan de interferență îl reprezintă influența pe care o exercită religia asupra comportamentului 
economic al indivizilor și colectivităților.  

Un al treilea și cel mai profund plan de interacțiune îl reprezintă relațiile ce operează între teoria economică și 
gândirea teologică. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

                                                                                                            

 

Constantin – Aurelian IONESCU 
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Rolul analizei strategice în demersul costului țintă 
 

[rezumat] 
 

Determinarea costului țintă se integrează în analizele care fac obiectul unei abordări globale de gestiune a 
entității economice. Acestea trebuie să contribuie la asigurarea unei competitivități în termen de preț al produsului aflat 
în faza de concepție. Pentru atingerea acestui obiectiv, entitatea economică realizează analiza strategică, pornind de 
la pachetul de produse sau produsul ce asigură cele mai bune rezultate din optimizarea relației ”preț - cost - volum”. 
Această corelație se obține cu ajutorul indicatorilor: punctul de echilibru sau pragul de rentabilitate, factorul de 
acoperire, coeficientul de siguranță și intervalul de siguranță. 

Entitatea economică continuă analiza strategică astfel încât să creeze un avantaj concurențial competitiv, să 
asigure o creștere a rentabilității comerciale și a cifrei de afaceri pe ansamblu. 

Lucrarea are scopul de a reliefa rolul analizei strategice în demersul costului țintă. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Roxana – Maria MARIN 
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Externalizarea serviciilor de contabilitate financiară și de gestiune 

 
[rezumat] 

 

 Externalizarea serviciilor de contabilitate reprezintă de fapt, unul din instrumentele mobilizante ale 
competitivității, în special pentru rațiuni de suplețe, reactivitate și reducere a costurilor, în paralel cu responsabilitățile 
politicilor locale asupra deplasării angajaților și efectelor asupra populației active din sectorul de activitate vizat.  

Eficiența și specializarea sunt două rațiuni care au generat ideea externalizării serviciilor. În ceea ce privește 
externalizarea serviciilor de contabilitate, alegerea acestei variante de către o entitate economică trebuie să dea 
răspunsul la următoarea întrebare: care este succesiunea structurală care permite o mai bună strategie a întreprinderii 
în termeni de control al costurilor, de flexibilitate, de asistare a deciziei, de calitate informațională și de producție de 
cunoștințe? Complexitatea normelor contabile și nevoia de performanță determină în general managerii să ia în 
considerare externalizarea contabilități lor. 

Scopul lucrării este reprezentat de evidențierea importanței și a modalităților de realizare a externalizării 
serviciilor de contabilitate financiară și de gestiune. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Mircea – Florin CRICOVEAN 
(Universitatea de Vest Timişoara) 

 
Corelarea cheltuielilor cu veniturile unităților de cult religios din cadrul Bisericii Ortodoxe Române 
 

[rezumat] 
 

 
Lucrarea de față este structurată în patru secţiuni: cea dintâi prezintă unele puncte de vedere din literatura de 

specialitate; secţiunea a doua descrie pe scurt metodologia de analiză şi sursa datelor, iar secţiunea a treia prezintă în 
detaliu principalele rezultate ale studiului. În final, ultima secţiune relevă succint concluziile desprinse în urma analizei 
efectuate. Avându-se în vedere structura și organizarea unităților de cult finanțate din cadrul Bisericii Ortodoxe 
Române, studiul nostru va fi circumscris, folosind metoda descriptivă, analizei evoluţiei şi structurii cheltuielilor 
înregistrate de 40 de parohii, din cadrul unei unităţi intermediare (protopopiat) aflate sub jurisdicția canonică a unei 
entitățí centrale (eparhie) din zona de vest a României, pe o perioadă cuprinsă între anii 2007-2012. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

                                                                                                            

 

Ioana – Iuliana TOMULEASA 
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași) 

 
Evaluarea impactului riscurilor asupra performanței financiare 
 

[rezumat] 
 

Stabilitatea financiară europeană se află actualmente sub semnul incertitudinii datorită slăbiciunilor evidenţiate 
în cadrul economiilor naţionale, a manifestării fenomenului de contagiune şi hazard moral, astfel sistemul financiar 
este caracterizat printr-o înaltă sensibilitate la presiunile existente pe scena internațională. Scopul lucrării este de a 
analiza empiric impactul riscurilor, dimensiunii și factorilor externi asupra performanței a 249 de instituții financiare din 
țările membre ale Uniunii Europene și țările candidate la UE. Perioada analizată este 2000-2012, iar prin intermediul 
unor metode statistice bazate pe efecte fixe, aleatorii și mixte, s-au obținut o serie de rezultate ce conturează ideea 
conform căreia riscul de credit rămâne vulnerabilitatea majoră a sectoarelor bancare europene, însă se impune o 
gestionare adecvată a tuturor riscurilor, deoarece aceste slăbiciuni se pot materializa la eventuale sincope externe. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Dumitru-Cristian OANEA 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Riscul sistemic și interdependenţa instituţiilor financiare 

 
[rezumat] 

 

Importanţa pieţelor de capital este într-o continuă creştere, atât prin prisma redistribuiri capitalurilor în 
economie, cât şi prin prisma facilitării accesului la capitalurile disponibile între ţări, sau între diferite regiuni ale 
globului. Procesul de globalizare a facilitat mobilitatea capitalurilor, cât şi răspândirea mult mai uşoară a crizelor 
financiare, determinând numeroare pierderi pentru instituţiile financiare. De aceea, intermediarii financiari au devenit 
din ce în ce mai interconectaţi, făcând posibilă o creştere a produceri riscurilor sistemice. 

Prin această lucrare, pe baza folosiri metodologiei Granger-causality, voi evidenţia interdependeţa 
intermediarilor financiari pe piaţa de capital din România în perioada de dinainte, cât şi în perioada crizei financiare. 
Ne aşteptăm ca în perioada crizei financiare interdependenţa dintre intermediarii financiari să fie mult mai ridicată, 
lucru care determină o creştere a posibilităţii de manifestare a riscului sistemic.   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ioana MOŢ (HERBEI)  
(Universitatea de Vest Timişoara) 

 
Cadrul legal şi sfera de aplicare la nivel naţional a standardelor internaţionale de raportare financiară 
 

[rezumat] 
 

 Lucrarea își propune să prezinte sfera de aplicare a IFRS la nivelul României. În realizarea acestui lucru, pe 
lângă cercetarea studiilor specialiștilor naționali, s-a prezentat o analiză a standardelor internaționale aplicate de către 
entitățile individuale și consolidate la nivel mondial.  
 Necesitatea aplicării IFRS-urilor în România a izvorât în urma asigurării conformităţii reglementărilor naţionale 
cu cele ale Uniunii Europene. Acest lucru deschizând entităților naționale accesul spre pieţele internaţionale de 
capital, contribuind la reducerea cheltuielile şi la derularea eficientă şi simplă a tranzacţiilor internaționale, permițându-
se compararea performanţei entității cu competitori de la nivel global. 

Însă, mai sunt semne de întrebare în ce privesc standardele IFRS în România, fiind nevoie de cercetări 
fundamentale cu rezultate mult mai precise. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

 
 



 

 

                                                                                                            

 

Matei Alexandru APĂVĂLOAEI 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Intervenționismul: O analiză economică a alocării de resurse în absența prețului  
 

[rezumat] 

Prezenta lucrare va prezenta teoria misesiană a intervenționismului în lumina analizei economice 
proprietariene. Vom argumenta că orice măsură intervenționistă poate fi analizată raportând-o contrafactual la ordinea 
voluntară a capitalismului laissez-faire. Intervenționismul operează sub auspiciile proprietătii fiat, fiind o ordine parțială 
situată pe un continuum între capitalism laissez-faire și socialism. Deoarece statul poate decide unilateral măsura în 
care o persoană este îndreptățită să aibă proprietate privată (coproprietate involuntară), intervenționismul înlocuiește 
ordinea rațională antreprenorială a pieței libere, bazată pe calcul economic, cu judecăți de valoare arbitrare emise de 
o singură entitate. Această abordare permite analizarea efectelor oricărei măsuri dintr-o perpectivă a priori, oferind din 
punct de vedere metodologic avantajul unei analize realiste care nu necesită ipoteze precisive (informație perfectă, 
echilibru, compararea deadweight loss) sau postularea unui anumit tip de comportament (benevolent, oportunist sau 
eroare ideologică).  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Alexandra BRATU 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Influenţează adoptarea euro piaţa forţei de muncă 

[rezumat] 
 

Criza actuală a fost percepută ca una dintre cele mai grave crize financiare din anii 1930. Deşi mulţi autori 
consideră că a pornit de la criza creditelor, putem vedea rezultatul la nivelul fiecărei ţări. Criza din Uniunea Europeană 
a început să îşi facă simţită prezenţa din vara anului 2008 când deciziile politice nu au reuşit să reducă la minimum 
factorii de decizie politici.Cauzele crizei economice europene sunt complementare: cheltuielile au fost effectuate la 
nivelul guvernelor şi dezechilibrele economice au apărut ca urmare a acestor cheltuieli. Adoptarea monedei euro a 
dus la schimbări pe piaţa forţei de muncă. Dezvoltarea crizei a dus la ignorarea zonei euro ca fiind o zonă omogenă şi 
poate fi imună unor şocuri macroeconomice şi specifice fiecărei ţări.Această lucrare analizează efectele economice pe 
care le are moneda unică asupra ţărilor din zona euro. În această lucrare am folosit analiza datelor din panel. 
Perioada de analiză este 1994-2013, luând patru ani înainte de înfiinţarea zonei euro, adică înainte de anul 1999 până 
în perioada curentă. Comportamentul indicatorilor economici implică de multe ori o imagine de ansamblu. Această 
analiză a situaţiei economice în schimbare continua este marcată de incapacitatea de a utiliza regresia multiplă, motiv 
pentru care voi folosi analiza panel data.Model datelor de tip panel impune, ca şi pentru regresie, testarea 
staţionarităţii. Testele pentru acest tip de analiză sunt diferite de cele specific regresiei. Pentru fiecare indicator ales se 
testează cu ajutorul testului Fisher. Pentru a testa absenţa autocorelării erorilor şi heteroscedasticitatea vom utiliza 
softwareul STATA 12. Pentru a testa autocorelarea erorilor aleatoare voi utiliya testul propus de Drucker. Indicatorii 
utilizaţi sunt rata şomajului, rata de creştere reală, rata dobânzii, salariul real, migraţia internă şi migraţia externă. 
Asemănarea indicatorilor din nivelul ţărilor a dus la formarea unui model econometric de tip panel data valid. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ion MICU 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
O analiză empirică a performanței pe termen scurt a ofertelor publice inițiale a acțiunilor 
Nuclearelectrica și Romgaz 
 

[rezumat] 
 

Această lucrare propune o analiză empirica a performanței pe termen scurt a acțiunilor aferente celor două 
oferte publice inițiale derulate pe piața de capital din România în anul 2013,  și anume S.N. Nuclear Electrica S.A. și 
S.N.G.N. Romgaz S.A. Se va analiza dacă aceste doua oferte publice inițiale, cele mai importante derulate în 



 

 

                                                                                                            

 

România în ultimii 5 ani, prezintă aceleași caracteristici generale ale fenomenului de subevaluare a prețului care a fost 
documentat și determinat de cercetători precum Jay R. Ritter sau Kristian Rydqvist.  

Această cercetare va fi realizată prin aplicarea modelelor propuse în lucrările acestora și prin realizarea unor 
determinări empirice a performanțelor pe termen scurt realizate de acțiunile menționate în relație cu evoluția pieței și 
cu prețul lor inițial, observate până în decembrie 2014. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Mădălina – Ioana STOICA 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Estimarea eficienţei  sistemului educațional romanesc 
 

[rezumat] 

 
În ultimii ani, sistemul de învățământ superior romanesc a suferit multe schimbări şi admiterea la diverse 

universități a fost modificată de la an la an. Reputația şi cercetarea academică au fost indicatori pentru viitorii potențiali 
studenți atunci când au luat decizia dificilă de a alege o universitate. Evaluarea universităților a fost realizată de o 
serie de instituții ce au utilizat tehnici simple bazate pe fracții pentru a construi clasamente ale universităților. Acest 
studiu furnizează o metodă alternativă în care tehnici neparametrice sunt utilizate pentru a include o serie de inputuri 
şi outputuri multiple în vederea estimării eficienţei. Rezultatele indică posibile arii de îmbunătățire în activitatea 
instituțiilor în vederea creșterii eficienţei şi ar putea ajuta guvernul în luarea deciziilor de alocare a fondurilor. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Valeria BONCA 
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Profilul şcolii ca organizaţie bazată pe cunoaştere 
 

[rezumat] 
 

Organizaţia şcolară trebuie să ofere un răspuns institutional pertinent la provocările unei societăţi ale 
cunoaşterii şi ale mediului concurenţial care se conturează în acest cadru. Prezentul studiu relevă percepţia 
managerilor unităţilor preuniversitare de nivel gimnazial, asupra elementelor care pot contura profilul şcolii ca 
organizaţie bazată pe cunoaştere, identifică categorii de instrumente manageriale care facilitează procesul de 
implementare a acestui model, pârghiile care pot susţine actul managerial orientat spre dezvoltarea organizaţiei 
şcolare bazate pe cunoaştere. Totodată, studiul permite evidenţierea impactului modelului şcolii ca organizaţie bazată 
pe cunoaştere. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Gabriel-Iulian TĂNASE  
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Educație de excelență  în sistemul de învățământ  superior militar 
 

[rezumat] 
 

Evoluţia Armatei României este marcată şi susţinută de instituţiile de învăţământ militar, care, în timp, 
indiferent de formă, structură sau nivel de organizare, au fost veritabili piloni ai funcţionalităţii sale. Sistemul 
educațional militar superior are misiunea de formare inițială și continuă , specializare și perfecționare a pregătirii 
ofițerilor și specialiștilor potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naționale prin studii universitare de licență, master, 
doctorat și învățământ postuniversitar. Predare de calitate a devenit o problemă de importanță pentru procesul de 
instruire în învățământul superior care se confruntă cu schimbări continue: creșterea concurenței naționale și 
internaționale, creșterea nivelului social, diversitatea geografică a corpului studențesc, creșterea nevoilor de formare 
de calitate, introducere tehnologiilor informaționale, etc. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

                                                                                                            

 

Mihaela RADU 
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Dezvoltarea creativităţii în mediul educaţional 
 

 [rezumat] 
 

Educaţia, eliberată de constrângeri, de canoane, de obligaţii, este produsul nostru finit vizat prin creat ivitate, 
prin dezvoltarea acesteia în mediul educaţional. Parafrazând, pentru a identifica aliniamentele de atins, spunem că: 
"Omul este literalmente ceea ce gândeşte, caracterul său fiind totalitatea gândurilor sale". Ei bine, pledăm pentru 
educaţie, pentru principii, pentru aplicarea a câte unui cod al bunei comportări în toate domeniile, în orice situaţie. În 
acelaşi timp, din respect pentru diversitate, realizăm conexiuni ale educaţiei din sistemul românesc cu educaţia 
europeană, pragmatică şi mai puţin condusă de la centru. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ioana BULEI 
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Sistemul de protecţie socială în Europa – caracteristici şi tendinţe 

 
[rezumat] 

 

Sistemele de protecţie socială au luat fiinţă în urma unui proces istoric îndelungat din cauza suferinţei la care 
umanitatea a fost supusă. Două figuri marcante au pus bazele formaţiunilor instituţionale, mai precis Otto von Bismark 
şi William Beveridge, care deşi au avut viziuni diferite, au condus la crearea sistemelor de protecție socială din 
prezent.  

Definirea din perspectiva analitică şi funcţională a sistemului de protecţie socială a avut ca scop crearea unui 
cadru teoretic pentru scurta analiză a situaţiei Franţei şi României. De asemenea, au fost identificate câteva provocări 
cu care cele două ţări se confruntă în procesul de ameliorare şi creştere a eficienţei sistemelor de protecţie socială. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Georgeta ANDRONACHE (GOGEANU)  
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
  Performanța educațională-expresie a motivării resurselor umane 

 
[rezumat] 

 

Într-o societate în care cunoștințele fac diferența între supraviețuire și succes, instituțiile de învățământ devin 
părți integrante ale unui ansamblu evolutiv de informații, capital, tehnologii și oameni. Mai ales oameni! Pentru că 
aceștia sunt cei care pun în mișcare roțile viitorului și care permit învățământului să-și asume sarcina de formare a 
”infrastructurii mentale a societății românești”. 

Devine astfe evident rolul cheie pe care profesorii îl joacă în creșterea calității și eficienței procesului 
instructiv-educativ, cu impact major asupra dezvoltării societății în ansamblu. Performanța profesorilor se măsoară de 
cele mai multe ori în performanțe ale elevilor: rezultate la evaluarea națională, rezultate la bacalaureat, integrarea pe 
piața muncii, succesul profesional al foștilor elevi. Performnța profesorilor este importantă astăzi, dar mai ales este o 
anticipare a competitivității societății viitoare. Se pune astfel intrebarea? Ce anume stimulează performanța? Este 
doar o expresie a pregătirii de specialitate, experienței, tenacitatății, inteligenței sau are ca determinant și motivația 
generată de mediul inter și extern al organizației școlare. 

Cercetarea de față își propune să stabilească realitatea motivațională, precum și relația performanță-motivare 
a cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 



 

 

                                                                                                            

 

Gabriela – Laura VÂLCEANU 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Marketingul bunurilor versus marketingul serviciilor 
 

[rezumat] 
 

Prezentul articol va răspunde la întrebări ca: de ce a apărut marketingul serviciilor? De ce nu a ajuns doar 
ramura marketingului bunurilor? Ce deosebește marketingul bunurilor de cel al serviciilor? Care pot fi asemănrile între 
marketingul bunurilor și cel al serviciilor? Acest articol va explica de ce a fost nevoie de încă un domeniu de 
specializare, care sunt particularitățile care deosebesc cele două ramuri și astfel vor rezulta strategii diferite. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Margareta RUSU (TĂNASA)  
(Academia de Studii Economice din București) 

 
Lemnul și produse din lemn certificate: un  scurt istoric 
 

                   [rezumat] 
 

Lemnul certificat, produse din lemn și produse din hârtie provin din pădurile gestionate în conformitate cu 
standardele predefinite FSC Forest Stewardship Council (o organizație independentă care a dezvoltat standarde de 
bună gestionare a pădurilor, precum și auditori independenți care să elibereze certificate care atestă respectarea 
acestor standarde). Certificarea lantului de custodie urmărește materialul certificat (produse pe bază de lemn) prin 
procesul de producție, inclusiv toate etapele succesive de prelucrare, transformare, productie si distributie. Prin acest 
lant se dovedește că materialul certificat care intra in componenta unui produs  provine din păduri certificate. Este 
materialul lemnos certificat suficient sa justifice costurile mai mari si sunt consumatorii români dispuși să plătească 
mai mult pentru produsele fabricate din material lemnos certificat? Articolul analizează istoria și impactul pe care 
certificarea lemnului o are asupra industriei de prelucrare a lemnului din România. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Cristina Floreta LIȘCA (ISSA)  
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Calitatea în sistemul educațional preuniversitar – repere teoretice 
 

[rezumat] 
 

În lume s-a conştientizat faptul ca succesele economice ale statelor sunt determinate direct de calitatea 
sistemelor de învăţământ şi că cel mai eficient factor de producţie este capitalul uman exprimat în cunoştinţele, 
competenţele, capacităţile creative şi calităţile morale ale membrilor societăţii, pe care le formează în mare măsură 
sistemul de învăţământ.  

Principalul obiectiv al Sistemului Naţional de Învăţământ este acela de a asigura predarea-învăţarea şi 
cercetarea de calitate, din necesitatea de a pune bazele unei culturi instituţionale a calităţii educaţiei pentru a contribui 
la dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, la bunăstarea societăţii.  

Tematica abordată şi metodologia utilizată în cercetarea prezintă două marcaje puternice: noutate şi 
originalitate, prin surprinderea la nivel teoretic a stării de fapt, credem noi, obiectivă şi realistă a situaţiei asupra 
calităţii sistemului educațional.  
............................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                            

 

Mihaela GHEORGHE 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Utilizarea algoritmului de învăţare Backpropagation pentru dezvoltarea unei soluţii de telemedicină 
 

[rezumat] 
 

Reţelele neuronale artificiale reprezintă instrumente de modelare ce pot fi folosite pentru dezvoltarea unor 
soluţii de telemedicină cu aplicabilitate în procesele de prognoză şi clasificare. Acestea au la bază capacitatea de 
rezolvare a unor probleme complexe pentru care nu există algoritmi secvenţiali, dar care pot fi rezolvate prin tehnici şi 
algoritmi de învăţare supervizată respectiv, nesupervizată, aplicaţi asupra unor seturi de date. În cadrul acestei lucrări, 
am exemplificat folosirea reţelelor neuronale în telemedicină, prin descrierea algoritmului neuronal Backpropagation şi 
implicaţiile acestuia în procesul de diagnosticare medicală. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Claudiu – Cătălin MUNTEANU 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
O perspectivă holistică privind măsurarea capitalului mărcii 
 

[rezumat] 
 

În prezent managerii se confruntă cu dificultăţi în a evalua valoarea generată de către marcă într-o manieră 
holistică. Deoarece, la baza capitalului mărcii se află atât mentalitatea consumatorilor, cât şi din performanţele mărcii 
de piaţă, acesta trebuie evaluat din ambele perspective. În acest context, este necesar ca monetizarea avantajelor 
generate de către capitalul mărcii să ţină cont de lanţul valorii mărcii, seria ce procese prin care marca generează 
valoare. În acest scop, articolul analizează metode de măsurare a capitalului mărcii, din perspectiva consumatorilor, 
din perspectiva performanţelor mărcii pe piaţă, dar şi din perspectivă monetară. Concluziile subliniază 
complementaritatea acestor metode în evaluarea stării de sănătate a mărcii. Principalele implicații manageriale ale 
studiului vizează necesitatea selectării metodelor optime de măsurarea a capitalului mărcii într-un anumit context, 
ţinând cont de limitele procesului de măsurare în general şi de limitele fiecărei metode în particular. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ovidiu – Antoniu BALINT 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Contribuții la dezvoltarea conceptului de ”smart logistics” – drumul spre soluții eficiente și inteligente  
 

[rezumat] 
 

Eficacitatea mijloacelor internaţionale de transport din întreaga lume va juca un rol important în redresarea 
economică după criza globală, care a afectat toate pieţele emergente. Comerţul este foarte important pentru pieţele 
deschise și reprezintă cheia pentru o recuperare economică la nivel mondial.  

Redresarea economică în domeniul transporturilor nu trebuie să fie influenţată de măsurile protecţioniste care 
nu reprezintă o soluţie viabilă și durabilă. Principalele măsuri aplicate în domeniul logisticii şi transportului nu iau în 
considerare factorii principali care pot genera atât evoluţie cât şi involuţie, şi, prin urmare, se ajunge până în cazul în 
care ne confruntăm întotdeauna cu aceleaşi probleme, şi de aici rezultă o criză sistematică.  

Criza poate fi văzută ca un proces complex de sisteme şi procese contradictorii, cu limite critice pentru 
disfuncţiile acumulate, care necesită o soluţie. Cum, din punct de vedere econofizic, dezvoltarea unei societăți este 
modelată de ecuaţii neliniare, unde imprevizibilul şi previziunile absolute predomină, rezultă că fenomenul actualei 
crize globale este foarte complex şi complicat ca orice altă situaţie limită, care determină schimbări radicale în sistem. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 



 

 

                                                                                                            

 

Secțiunea II – Ştiinţe socio - umane 

 

 
Andreea – Mihaela ANDREI 
(Universitatea din București) 

 
Revolta muncitorilor braşoveni din 1987                     
 

   [rezumat] 
 

Lucrarea îşi propune să analizeze cauzele ce au dus la declanşarea celui mai important protest anticomunist 
din perioada guvernării lui Nicolae Ceauşescu. Revolta muncitorilor de la uzina ‟‟Steagul Roşu‟‟ izbucneşte pe fondul 
unui context politic şi economic destul de fragil. Motivele care au dus la declanşarea revoltei sunt: angajamentul lui 
Nicolae Ceauşescu de a achita datoria externă, planul de industrializare rapidă, politicile de austeritate alimentară şi 
energetică dar şi reducerile salariale. Revolta debutează în dimineața zilei de 15 noiembrie 1987, la secția ‟‟Matrițe‟‟ a 
întreprinderii ‟‟Steagul Roşu‟‟. Ȋn România, ziua de 15 noiembrie era una de alegeri locale. Revolta a fost una 
spontană iar numărul celor care au participat a fost de aproximativ 20.000 de persoane, atat muncitori cat şi locuitori 
ai oraşului Braşov.Ȋn concluzie, revolta muncitorilor de la Braşov din 1987 a constituit un semnal de alarmă pentru 
Partidul Comunist Român. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Cătălin CRIMU 
(Universitatea din București) 

 
Vlahii din Bulgaria 

 
 [rezumat] 

 

Prezența vlahilor în spațiul sud-dunărean a constituit mereu o atenție deosebită pentru românii aflați pe malul 
stâng al Istrului. Confruntați cu multe probleme de-a lungul timpului, aceștia au reușit să își păstreze identitatea etnico-
culturală până în prezent. Ne-am propus în acest studiu să aducem în actualitate situația vlahilor (românilor) din 
Bulgaria din perioada 1920-2013, cu indicarea și evoluția acestora. 

Din cauza schimbării politicii de stat și nerecunoașterea etniilor în spațiul bulgar, numărul comunităților este 
într-o scădere continuă, situație accentuată și din cauza acțiunilor eclesiale. Urmărim, așadar, să tragem un semnal 
de alarmă cu privire la diminuarea crescândă a populațiilor vlahe. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Patricia  APOSTOL 
(Universitatea din București) 

 
Exces în juxtapunere și juxtapunere în exces (De Chirico literal) 
 

[rezumat] 
 

Experiența lui de Chirico din piața Santa Croce – impresia inaugurală – nu ține de anecdoticul biograficului: de 
Chirico deplasează evenimentul real – ca multiplicitate și ca fractură între evenimentele care-l configurează 
(evenimentul din piață și evenimentul tabloului, imbricate reciproc) – în tablourile sale: proximitatea revelatoare a două 
lumi  – realitatea și arta – ia  forma unor juxtapuneri: un coș de uzină și un fotoliu în plin soare, o statuie antică și o 
mănușă chirurgicală de cauciuc, o locomotivă și un hoplit etc. Aceste juxtapuneri sunt formula prin care de Chirico 
multiplică permanent experiența juxtapunerii realitate-artă. Ele apar într-un regim al insistenței: prin emfaza 
juxtapunerii, prin practicarea obsedantă a juxtapunerilor și, în sfârșit, prin copierea propriilor tablouri. Or, insistența 
este o formă de manifestare a multiplicității: acest construct multiplu care este juxtapunerea nu poate avea o apariție 
unică, ci multiplicată, în sensul deleuzian al evenimentului ca multiplicitate. Vom urmări excesul – în dimensiunile 
intensivă și extensivă – în lumina raporturtului dintre multiplicitate și multiplicare. 
............................................................................................................................................................................................ 



 

 

                                                                                                            

 

Gabriela BĂDESCU 
(Universitatea din București) 

 
 Perspectiva filosofică în critica artei sacre 
 

[rezumat] 
 

Studiul nostru încearcă să analizeze dimensiunea metodologică a hermeneuticii care oferă şansa inserării 
perspectivei filosofice în critica operelor de artă. Şi nu orice artă, ci chiar arta sacră. Vom vedea una dintre metodele 
de interpretare artistică – iconologia, o metodă de analiză în artă introdusă şi edificată de Erwin Panosfy (1892 - 1968) 
– care face din edificiul Weltanschaung însăşi raţiunea de a fi a actului interpretării artei sacre. Iconologia, ca metodă 
de cercetare al imaginilor şi al simbolismului artistic din conţinutul operelor de artă, într-o interpretare a semnificaţiilor 
pe care o temă sau un simbol le posedă în cadrul operei, este tipul de analiză pe care dorim să-l aducem în atenţie, 
aceasta fiind terenul propice jocului ideatic filosofic în critica de artă.  
............................................................................................................................................................................................ 

 
Călin BERAR 
(Universitatea de Vest Timişoara) 
 

Aplicarea principiului propoţionalităţii în cadrul măsurilor preventive în contextul noului cod penal 
 

[rezumat] 
 

Măsurile preventive sunt acele măsuri excepţionale dispuse pe parcursul procesului penal şi care au ca scop 
asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal. Ele implică restrângerea unor drepturi fundamentale, cu precădere a 
dreptului la libertate. Noul cod de procedură penală a produs importante modificări în materie, nu numai prin 
reglementarea unor tipuri de măsuri preventive noi şi a condiţiilor aferente, cum este arestul la domiciliu, dar şi prin 
enunţarea principiului proporţionalităţii ca  fundament al dispunerii acestora. Această modificare legislativă urmează a 
fi analizată din perspectiva garanţiilor pe care le oferă împotriva abuzurilor, urmărindu-se atât procedura legislativă cât 
şi procedura judiciară de dispunere a acestora. Deşi un real progres poate fi constatat în noua ordine penală,există 
totuşi anumite prevederi care deschid calea unor restrângeri disproporţionate a drepturilor fundamentale. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Octavian Cristian BODEA 
(Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca) 

 
Fenomenologia non-simbolică și „sensul în curs de a se face” 
 

[rezumat] 
 

Ambiția lui Kant de a dezvolta o teorie generală a intelectului uman deschide calea întregului idealism german 
care, la rândul său, face posibilă abordarea fenomenologică a filosofiei. Ideea unei logici transcendentale, lansată în 
demersul kantian, se va converti la Husserl, fondatorul metodei fenomenologice, în aceea a unei logici „pure” a unui 
ego „pur”, logică în a cărei exercitare acest ego este mereu stingherit de problema adevărului. Într-un gest curajos de 
depășire a metafizicii clasice, Husserl înlocuiește problema adevărului cu cea a sensului, fără a reuși ca, din cauza 
acestui ideal al purității, să rupă cu totul circuitul tautologic pe care metafizica îl presupune. Sesizând problema, Marc 
Richir se străduiește să ducă mai departe tradiția fenomenologică husserliană, abordând sensul dintr-o perspectivă 
sugerată de Merleau-Ponty. Scopul lucrării noastre este acela de a arăta care e această nouă perspectivă și ce 
anume o împinge în a considera sensul o încețoșare pentru care ființa umană are nevoie de un alt ghid decât cel 
transcendental. 
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                            

 

Flaviu – Victor CÂMPEAN  
(Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca) 
 

Negativismul melancolic – pandant al excepționalității. O problemă „non-filosofică”  
 

[rezumat] 
 

Negativitatea a dobândit o funcție dialectică crucială odată cu filosofia hegeliană, resemnificată de Heidegger 
în contextul nihilismului secolului al XX – lea și al sfârșitului metafizicii. Însă ceea ce vom numi cu aproximație o 
negativitate melancolică a existenței nu se subsumează nici principiilor epistemologice, nici vreunui proiect ontologic, 
fie el fundamental, care să-i actualizeze mișcarea într-o poziție (i.e. pozitivitate) filosofic interpretabilă. Exemplul 
melancolicului denotă această rezistență redutabilă la orice dialectică prin chiar existența sa vidată de sens și prin 
discursul excepțional care o depliază. În comunicarea de față ne-am propus să expunem succint negativitatea 
specifică a melancoliei, cu referire la concepția lui Søren Kierkegaard și la reluarea psihanalitică, „non-filosofică”, a 
acesteia. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Alina – Mihaela DICU (POPA) 
(Universitatea din București) 

 
Raportul dialectic bine- rău în nuvela  moara lui Călifar  

 
[rezumat] 

 

Proiectul de față aparține unei cercetări mai ample, din domeniul literaturii, cu ramificații în domeniul 
sociologiei, al filosofiei și al teologiei, ce are scopul de a scoate în evidență caracteristicile multiple ale moralei 
transpuse în paginile operei lui Gala Galaction. Profilul scriitorului, rar comentat de criticii și istoricii literari în ultimele 
decenii, este foarte interesant din perspectiva ambivalenței religios-estetice.  În acest sens, proiectul urmărește ideea 
conform căreia nuvela ,,Moara lui Călifar” se poate subordona mai multor grile de interpretare, Gala Galaction reușind 
să îmbine armonios teme folclorice, fantastice și teologice. Astfel, caracterul moralizator al nuvelei este sugerat prin 
acumularea elementelor fantastice de tip popular care construiesc contradicția bine-rău, cazuistica morală fiind 
asociată cu motive religioase. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Alexandra – Elena ILINA  
(Universitatea din București) 

 
Ierarhie și iconografie în manuscrisele tristaniene tardive 
 

                [rezumat] 
 

O hermeneutică a imaginii medievale ce se regăsește în manuscrisele de la finalul secolului al XVlea este 
supusă unei suite de chestionări ce survin odată cu deschiderea problematicii unui raport între text și imagine. Stadiul 
cercetării actuale asupra acestui subiect, încă situat într-o relativă indeterminare metodologică, prilejuiește noi 
cercetări ce pot contribui la o mai bună cunoaștere a funcției miniaturilor în cadrul manuscriselor și, în plan 
epistemologic, la înțelegerea acestui simptom cultural particular. Propunem o examinare a miniaturii dintr-un unghi de 
vedere funcționalist, cel mai apropiat, credem, modului în care poate fi înțelesă prezența imaginii la marginea textului 
în hibriditatea manuscriselor laice. Între funcția hermeneutică și cea imersivă, imaginea se dovedește un instrument al 
ficțiunii ce emerge din întâlnirea între text și imagine.  
............................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 



 

 

                                                                                                            

 

Gabriel COLEC  
(Universitatea din București) 

 
Influențe sartriene în geneza conceptului girardian de dorință mimetică 
 

             [rezumat] 
 

În studiul de față, încercăm să identificăm câteva concepte sartriene din “Ființa și Neantul” (1943) care l-au 
influențat pe Rene Girard în elaborarea teoriei mimetice în prima ei fază, de critică literară (“Minciuna romantică și  
adevăr romanesc”,1961). Concepul girardian de dorință mimetică se întemeiază pe definiția sartriană a dorinței ca 
lipsă ontologică. Girard pleacă de la această lipsă de ființă constitutivă a omului și o orientează către ființa unui model, 
nu a unui lucru, un model pe care subiectul va tinde să-l divinizeze și să-l absoarbă în acelașI timp.Transcendența 
verticală este deviată către Celălalt, de unde și intensitatea “sentimentelor moderne”. “Privirea Celuilalt” devine la 
Girard Modelul însuși. Girard socializează inedit intersubiectivitatea fenomenologică sartriană, prin intermediul  
mimetismului psihologic și al mecanismului triangular al dorinței, punând bazele unei mimetologii sociale „à la 
française”. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Ilinca DAMIAN 
(Universitatea din București) 

 
Considerații despre construcția de imagini: dinamică și globalitate 
 

             [rezumat] 
 

Obiectul de artă este de obicei discutat ca parte a aparatului social sau ca o creație umană interesantă al 
cărei scop este să reflecte anumite considerații sau valori despre mediul cultural. Discursul abordat în critica de artă, 
bazat pe evoluție și decădere, deși o sursă importantă de inspirație pentru filosofie istoriei, este incapabil de a oferi o 
abordare realist pentru fenomenele culturale, întrucât construiește un limbaj binar: evoluție-regres, urban – provincial, 
valoros – neimportant. Dacă inventarul artistic al unei anumite perioade istorice și zone geografice, aceasta este 
abandonată sau considerată o perioadă de decădere, iar atenția criticului se mută în cea mai apropiată zonă care 
poate oferi informație nouă și intrigantă. Istoria artei este bazată pe teoriile socialist și evoluționistă, unde mijloacvele  
de producție și evoluția societăților umane au o importanță covârșitoare în catalogarea obiectului de artă, ghidând 
procesul de creație artistică. Pe de altă parte, estetica valorizează doar calitățile vizibile ale obiectului, negând rolul 
său social. Discursul estetic este de asemenea construit pe o scară de la organizat, plăcut către neplăcut, nedorit. 
Rezultatul principal al paradigmelor prezentate mai sus este că teoreticianul ajunge să sară de la o cultură la alta într-
o cursă europocentrică pentru a găsi marile momente ale patrimoniului artistic și cultural uman. Dar se poate vorbi 
despre astfel de momente în artă? Ce îi oferă unui obiect aura de grandoare și este aura respectivă plauzibilă, dacă 
luăm în considerare destinația inițială a obiectului de artă? 

Consider că nu există momente de regres în artă ci doar reconsiderații și reorganizări ale nevoilor și 
resurselor materiale și informaționale. Astfel, procesul prin care o imagine este construită este unul dynamic, în 
permanentă reconstrucție, iar rezultatele la care noi avem acces, imaginile, sunt doar momente ale acestui proces. 
Putem considera fenomenul creației artistice dinamic și global. Din punct de vedere methodologic folosesc argumente 
din teoriile estetice și antropologice (Nelson Goodman, Alfred Gell). Scopul acestui studiu este de a elibera obiectul de 
artă de considerațiile binare și teoria evoluționistă pe care se bazează în present critica de artă.  
............................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                            

 

Mihai VIŞOIU 
(Universitatea din București) 

 
Splendida izolare, de la o postură periculoasă la politica tradițională a Marii Britanii în ultimul deceniu 
al secolului al XIX-lea și primul al secolului al XX-lea 
 

             [rezumat] 
 

Ultimul deceniu al secolului al XIX-lea coincide cu apariția în presa victoriană a unei noi sintagme, anume 
aceea a „splendidei izolări‟. Perceput mai întâi drept o acuză, termenul de ‚izolare‟ este tot mai prezent în societatea 
victoriană, de la discursurile politice și dezbaterile parlamentare, până la paginile ziarelor de duminică. Lucrarea de 
față își propune să definească această sintagmă a „splendidei izolări‟ și mai ales a transformării acesteia, de la ceea 
ce Reinhart Kosselleck definește ca fiind un contra-concept, la „calea tradițională‟ sau o adevarată strategie de politică 
externă, adoptată de succesivele cabinete din ultimii ani ai secolului al XIX-lea, indiferent de culoarea lor politică. În 
acest sens, suportul metodologic constă în lucrările lui R. Koselleck, anume Practica Istoriei Conceptuale și Viitoruri 
Trecute, ce reprezintă o bază teoretică importantă pentru studiul conceptelor și evoluției lor. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Irina SERCĂU (DERCACI) 
(Universitatea de Vest Timişoara) 

 

Biserica ortodoxă din Basarabia: un model de gestionare a diversităţii culturale? 
 

                [rezumat] 
 

Politicile de gestionare a diversităţii culturale care au fost asumate în statele occidentale nu pot fi transferate 
în regiunile din estul Europei, care au avut un parcurs istoric distinct. Pornind de la soluţia filosofului canadian Charles 
Taylor, care argumentează rolul determinant al instituţiei bisericii în administrarea diversităţii în regiunile estice ale 
Europei, ne propunem să explicăm absenţa conflictului naţional din biserica ortodoxă din Basarabia, cu care se 
identifică diversele etnii care coabitează în acest teritoriu (români, ucraineni, bulgari, ruşi, găgăuzi etc.). Dincolo de 
identităţile etnice şi apartenenţele politice distincte, dincolo de paradoxul coexistenţei a două mitropolii canonice – 
Mitropolia Moldovei (subordonata canonic Patriarhiei Ortodoxe Ruse) şi Mitropolia Basarabiei (aflată sub jurisdicţia 
canonica a Patriarhiei Române) – formula de coabitare în acest spaţiu multietnic poate fi interpretată şi prezentată ca 
model funcţional de gestionare a diversităţii culturale. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Anca Georgiana MĂRCULEȚ - PETRESCU  
(Universitatea din București) 

 
Meister Eckhart: Mistic sau filosof? 
 

               [rezumat] 
 

Meister Eckhart a fost unul dintre cei mai influenţi şi controversaţi teologi ai evului mediu târziu în spaţiul 
german. Primii cercetători în domeniu filosofiei creștine, precum A. Lasson, J. Bach şi A. Staudenmaier plasează 
opera maestrului Eckhart în domeniul misticii. Autorii anterior menționați au cunoscut însa numai predicile în limba 
germană, care se adresau unui public neavizat. Scrierile latine, bine ancorate in contextul filosofic al scolasticii, au fost 
descoperite abia la sfârsitul secolului XIX. Necunoaşterea acestor valoroase opere, decontextualizarea dar şi 
ignoranţa au condus la o interpretarea greşita a gândirii eckhartiene. În articolul de faţă doresc să evidenţiez 
caracterul filosofic şi argumentativ a scrierilor maestrului Eckhart, reintegrându-l totodată în vasta istorie a filosofiei 
creştine. Punctul de plecare pentru acest articol îl reprezintă teoriile lui Kurt Flasch şi Burkhard Mojsisch, cercetători 
care au corectat modul de interpretare şi abordare a scrierilor maestrului renan.  
............................................................................................................................................................................................ 

 
 



 

 

                                                                                                            

 

Dragoș - Silviu PĂDURARU 
(Universitatea din București) 

 
H. Bonciu și modernitatea vieneză 
 

                 [rezumat] 
 

Lucrarea își propune o investigație a unui scriitor român interbelic, H. Bonciu, din perspectiva mentalităților 
vieneze ale anului 1900, acelea cartografiate de cercetătorii de vârf ai epocii: de la Schorske și Pollak, dintre cei de 
limbă germană, la Jacques Le Rider și alții. Concepte precum „individualism”, „criză a identității”, „estetism” – 
reperabile în arta și filosofia decadenților de la 1900 și de mai târziu – și-au găsit un spațiu de manifestare și în 
literatura de expresie modernă a autorului invocat, cunoscut mai ales pentru romanele Bagaj... (1934) și Pensiunea 
doamnei Pipersberg (1936). În fond, lucrarea se dorește a fi o incursiune comparatistă în arta lui Bonciu, pornind și de 
la articole mai vechi ale autorului, cele mai multe inedite, publicate în ziarul Rampa, în perioada când acesta 
desfășoară o activitate de corespondent cultural din Viena. „Harta mentală” a Europei Centrale – cu centrele și 
periferiile ei – câștigă, astfel, un nou observator, el însuși cunoscător al unora dintre scriitorii afiliați acestei paradigme. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Aurica STAN 
(Universitatea din București) 

 
Copilăria în opra lui Norman Manea 
 

                [rezumat] 
 

 Copilăria, temă fundamentală în scrierile lui Norman Manea, merită recuperată și valorificată, în contextul în 
care a ajuns un loc comun ca exegeza să acorde o atenție sporită altor teme: exilul, relația cu limba română, condiția 
scriitorului în timpul dictaturii comuniste, hărțuirea Securității, deposedarea. Surprinderea faptelor trăite din timpul 
îndepărtat al copilăriei se realizează dintr-o perspectivă adultă, de aici și semnalarea unor stângăcii discursive, mai 
ales în cazul lui Manea, care își reconstruiește în scris cei dintâi ani petrecuți în lagărul transnistrean, prin recurgerea 
la o proză cu filon autobiografic. Fără a-și propune un rechizitoriu, ci mai degrabă din dorința de a confrunta direct un 
trecut pentru a-l înțelege mai bine, autorul recurge la personaje-copii pentru a reda episoade marcante din istoria 
personală și colectivă. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Raluca Marlena PETRESCU TĂLPIGĂ 
(Universitatea din București) 

 
Importanța RED pentru Formarea Morală 
 

                [rezumat] 
 

Lucrarea are drept scop atât delimitarea conceptuală a termenilor de referință, cât mai ales aplicarea lor la 
studii de caz; pentru ca în urma suprapunerii cadrului teoretic la cel aplicat, să pot contura problematicile ce vor fi 
dezbătute. 

În acest sens, obiectivul general al comunicării vizează în egală măsură familiarizarea auditorului cu tematica 
expusă, dar și supune atenției – spre validare sau îmbunătățire- câteva dintre cele mai potrivite soluții. 

Câștigul pe termen lung fiind acela al rafinării ipotezelor incipiente și al legitimării lor în dezbateri academice.  
............................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                            

 

Marius – Cristian STREINU 
(Universitatea din București) 

 
Costurile organizării luptelor de gladiatori în provinciile romane de la Marea Negră 
 

               [rezumat] 
 

Lucrarea îşi propune clarificarea costurilor implicate în organizarea luptelor de gladiatori. 
 Până în secolul al II-lea p.Chr., costurile organizării unui spectacol gladiatorial nu erau reglementate. Odată 
cu Senatus Consultum din anul 177 p.Chr, organizarea acestor spectacole sunt împărţite în patru categorii, fiecărei 
categorii în parte revenindu-i un buget minim şi unul maxim. Aceste patru categorii se resfrâng şi asupra costurilor de 
achiziţionare sau închiriere a gladiatorilor, care vor fi la rândul lor împărţite în patru categorii, fiecare dintre ele divizate 
în trei şi şase clase. Reglementarea costurilor a oferit o relaxare financiară organizatorilor luptelor de gladiatori, din 
această categorie făcând parte, în marea lor majoritate, preoţi ai cultului imperial. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Iulia MODIGA 
(Universitatea din București) 

 
Lumi sociale în ,,Orășelul libertății”. Proteste la Chișinău 

 
             [rezumat] 
 

Încercarea de rusificare a sistemului de învăţământ de către regimul comunist instalat la putere în 2001 în 
Republica Moldova a generat declanşarea de către opoziție a unor proteste ample în ianuarie-aprilie 2002. Inițial sute 
de persoane, ulterior zeci de mii, pe parcursul a trei luni, au creat și apoi au locuit în “Orășelul libertății”, un spațiu 
simbolic de desfășurare a repertoriului tactic (Snow, 2004) al protestelor. Ca în spectacolele de teatru, repertoriul 
vizează interacțiunea, iar în cazul protestelor, reprezentațiile publice și strategice prin intermediul cărora participanții 
și-au formulat revendicările și le-au transmis actorilor politici convenționali (Tilly, 1995). Radiografierea “Orășelului 
libertății” ne va facilita evidențierea lumilor sociale (Strauss, 1993; Clarke, 2003), ca unități de analiză a societăţii 
contemporane marcate de fluiditate, fragmentare şi diversitate. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Cristian - Tudor ŞTEFAN 
(Universitatea din București) 

 
Activitatea teatrală din București în timpul Primului Război Mondial 
 

               [rezumat] 
 

Primul Război Mondial este văzut în istorie ca o etapă în care activitatea cultuală a fost oprită temporar, fiind 
reluată printr-o paradigmă, o schimbare de mentalitate la nivel colectiv. După intrarea în război, spectacolele teatrale 
s-au văzut puse în situația nefericită de a-și restrânge și chiar întrerupe activitatea în condițiile unui climat de tensiune 
generată de situația dezastruoasă de pe front, care a culminat cu refugierea în Moldova a unui bune părți a elitei 
culturale românești. Noua ordine impusă de ocupantul german în București s-a reflectat și la nivel artistic, trupele 
germane fiind preferate în detrimentul celor române, însă cu toate dificultățile au continuat să susțină spectacole. 
Situația s-a detensionat după semnarea Armistițiului de la Focșani și a Păcii de la București, însă un climat tensionat 
în sfera divertismentului s-a menținut până în momentul retragerii administrației militare germane. Nu este un studiu 
axat pe calitatea artistică, ci pe desfășurarea spectacolelor în sine, ținându-se cont de realitățile epocii.  
............................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                            

 

Ancuța - Diana Prisăcariu 
(Universitatea din București) 

 
Rolul statului în asigurarea calităţii învăţământului superior românesc       
      

              [rezumat] 

 
Prezenta lucrare își propune să abordeze diferite evoluţii, aspecte şi provocări în ceea ce priveşte intervenţia 

şi autoritatea instituţiilor statului în funcţionarea şi dezvoltarea asigurării calităţii învăţământului superior românesc. 
Analizând o serie de rezultate preliminare parte a unei cercetări desfăşurate la nivelul învăţământului superior din 
Scoţia, lucrarea va aborda subiecte legate de: distribuţia autorităţii la nivelul sectorului universitar, maturitatea 
sistemelor de asigurare a calităţii, modalităţile de determinare a universităţilor în a-şi dezvolta continuu propriile 
sisteme de asigurare a calităţii, rolul asigurării calităţii raportat la gradul de dezvoltare a instituţiilor parte a sistemu lui 
naţional de învăţământ. Ne propunem, astfel, să abordăm concepte cheie legate de dezvoltarea asigurării calităţii în 
România atât la nivel de sistem, cât şi la nivel instituţional, încadrate într-o viziune mai amplă asupra gradului de 
putere şi autoritate acordate asigurării calităţii la nivel global. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Andra Karla Sienerth 
(Universitatea din București) 

 
Regionalizarea în România: atitudini şi viziuni cu privire la regiunile de dezvoltare 
 

                [rezumat] 
 

Dat fiind faptul că teritoriul unui stat cunoaşte o dezvoltare dezechilibrată a diferitelor zone, a fost concepută 
ideea de dezvoltare regională. În acest sens, Uniunea Europeană a introdus în politicile sale şi pe cea regională şi a 
implementat sistemul regiunilor de dezvoltare NUTS, atât cu rol la nivelul procesului de absorbţie a fondurilor 
europene cât şi statistic, pentru evaluarea dinamicii de dezvoltare. Astfel, România, prin demararea procesului de 
aderare la Uniunea Europeană, a trebuit să se alinieze la practicile europene în domeniu. Lucrarea de faţă doreşte să 
traseze o legatură între modul în care a fost abordată chestiunea regiunilor de dezvoltare în momentul emergenţei lor 
în spaţiul românesc şi evoluţia concretă a procesului de descentralizare-regionalizare. Atitudinile şi viziunile desprinse 
din dezbaterile respective, cu privire la regiunile de dezvoltare, explică (non)acţiunea politică ulterioară. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Ronald - Narcis POPESCU 
(Universitatea din București) 

 
Belu Zilber – Metamorfoza unui comunist excomunicat 

 
               [rezumat] 
 

”Socialismul va purta la noi pecetea lui I.L.Caragiale și a lui I.V. Stalin”. Aceasta este celebra formulă lansată de Belu 
Zilber cu prilejul susținerii tezei sale de doctorat în filozofie și comentată la vremea respectivă în mai multe cercuri. Văr cu Mihail 
Sebastian, prieten cu Mircea Eliade, Emil Cioran sau Geo Bogza, Herbert Zilber, cunoscut și după pseudonimul său publicistic 
drept Andrei Șerbulescu, a fost un comunist român ilegalist atipic. 

Povestea lui comportă metamorfoza unui individ care a devenit comunist din adolescență (în anii de liceu), ajuns ulterior 
agent al Cominternului și apoi condamnat la închisoare pe viață (ca sursă a ”lotului Pătrășcanu”) chiar de regimul căruia îi fusese 
loial, într-un om care avea să se dezică definitiv de ideologia marxistă după eliberarea sa din închisoare din 1964 când regimul 
nou-instalat al lui Nicolae Ceaușescu l-a folosit ca martor în procesul reabilitării lui Lucrețiu Pătrășcanu. 

Este ineresant de observat, pe baza memoriilor sale scrise după 1970, atunci când regimul ceaușist începea să recurgă 
din nou la măsurile represive staliniste de care se dezisese în anii precedenți, convulsiile caracterului lui Belu Zilber, de la 
încăpățânarea de a rămâne loial socialismului în anii de detenție la separarea acestuia de doctrina căreia i-a fost sincer o viață, 
produsă în anii de după ce a fost eliberat. 

............................................................................................................................................................................................ 

 



 

 

                                                                                                            

 

Monica NĂDRAG (PAVEL) 
(Universitatea din București) 

 
Societatea civilă și decizia politică în România 
 

                [rezumat] 
 

Rolul societății civile în cadrul procesului legislativ din România este unul minor. Există însă cazuri în care 
societatea civilă își face simțită prezența și chiar poate constitui un factor de influență în luarea deciziilor politice. 
Proiectul Roșia Montană este un astfel de caz. Opoziția societății civile la acest proiect a luat o amploare atât de mare 
încât a oprit demersurile pentru exploatare minieră și chiar a determinat, după ani de campanie socială, începerea 
urmăririi penale a SC ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și 
complicitate la spălare de bani. Obiectul acestui demers de cercetare îl constituie analiza activității societății civile și a 
rolului său în cadrul dezbaterilor parlamentare în perioada 2004-2008. Ipoteza de lucru a cercetării este că societatea 
civilă, atunci când își folosește instrumentele specifice, poate influența decizia politică. 
............................................................................................................................................................................................ 
 
Theodor SMEU 
(Universitatea din București) 

 
Interesul României pentru navigația fluvială (1859-1870) 
 

                [rezumat] 
 

Analizând evoluția navigației fluviale începând cu Regulamentele organice și până în 1870, când a fost 
înființată Comisia Mixtă a Prutului, la prima vedere, pare a fi existat un interes al vecinilor pentru râurile navigabile ale 
României. Însă analizând în profunzime se poate observa că începând cu 1859 România a fost interesată tot mai mult 
de dezvoltarea căilor de comunicație, implicit a navigației fluviale. Acest lucru reiese din proiectul de constituție din 
1859, din discursurile lui Alexandru Ioan Cuza, din negocierile pentru încheierea unei convenții pentru reglementarea 
navigației pe râul Prut, din proiectul de Constituție al guvernului din 1866, din Constituția din 1866, etc. Ceea ce este 
și mai important este că România a reușit să încheie o convenție care prevedea înființarea primei instituții 
internaționale care urma să aibă caracter permanent, deși nu era stat independent. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Tetiana BERNEVEK (TOMA) 
(Universitatea din București) 

 
Ucraina în relațiile internaționale (1917-1920) 

 
                        [rezumat] 

 

Consecințele Primului război mondial au schimbat întregul sistem al relațiilor internaționale. Germania și aliații 
săi au suferit înfrângere, iar imperiile Austro-Ungar și Rus s-au destrămat. Pe harta politică a Europei au apărut state 
noi, printre care și Ucraina, care a început afirmarea pe arena politică internațională. Primul pas în experiența relațiilor 
internaționale este legat de activitatea Radei Centrale, constituită la Kiev pe 4 (17) martie 1917, după răsturnarea 
monarhiei din timpul Revoluţiei ruse din februarie 1917.  

Lucrarea va analiza procesul de stabilire a relațiilor diplomatice cu alte țări pentru recunoașterea 
internațională a Ucrainei și va descrie constituirea serviciului diplomatic ucrainean în perioada anilor 1917-1920.  
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                            

 

Florinel VĂSIE 
(Universitatea din București) 

 
Puncte consensuale, convergente şi rămase deschise în dialogul Ortodox-Anglican 

 
                  [rezumat] 
 

Dialogul Ortodox-Anglican, început în anul 1973 şi care continuă până în prezent, este rezultatul unor lungi 
ani de efort comun, de dezbatere, discuţii şi vizite reciproce între reprezentanţii ambelor Biserici  pentru a se ajuge la 
o mai bună cunoaştere şi înțelegere. Acest lucru este necesar deoarece încă de la început partea ortodoxă a subliniat 
că inter-comuniunea, comuniunea deplină,  nu se poare realiza decât după o înţelegere completă în materie de 
doctrină, iar de cealaltă parte, anglicanii, înţeleg intercomuniunea ca o cale spre unitate. Pe parcursul dialogului oficial  
s-au făcut paşi importanţi spre realizarea dezideratului final, unitatea deplină a Bisericilor Ortodoxă şi Anglicană, deşi 
a fost criticat, de către unii, fie că este prea lent, sau de către alţii, că ar trebui să înceteze. Vom prezenta şi analiza, în 
măsura spaţiului permis, punctele consensuale, convergente şi rămase deschise în cadrul acestui dialog. La final vom 
încerca să vedem ce perspective de viitor are acest dialog bilateral şi care sunt paşii pe care ar trebui sa-i urmeze 
ambele Biserici în vederea apropierii şi receptării puntelor consensuale. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Ioana - Cătălina VĂRZARU 
(Universitatea de Arhitectură Ion Mincu București) 

 
 Programul rețelei de cultură în revista Arhitectura 

 
                                          [rezumat] 

 
În acestă lucrare voi prezenta inventarierea construcțiilor cu funcțiune culturală din perioada regimului 

comunist, precum și o analiză tipologică și funcțională a acestora; punând accent pe Casa științei și tehnicii pentru 
tineret (sau Casa tineretului) – program ce a apărut odată cu înființarea Uniunii Tineretului Comunist (U.T.C.). De 
asemenea, consider oportun o clarificare a termenilor folosiți în denumirea acestor centre culturale. Studiul are la bază 
cercetarea fondului documentar al revistei „Arhitectura R.P.R.” (apoi „Arhitectura”), numerele cuprinse între anii 1952 
și 1989. Publicația este singurul periodic de arhitectură adresat publicului și cu accesibilitate largă în România 
comunistă, reprezentând principala sursă documentară a studiilor și proiectelor realizate în acea perioadă. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Daniela DETEŞAN (NEGRU) 
(Universitatea de Vest Timişoara) 

 
Este aplicabilă legea insolvenţei personale şi pentru debitorii fără venituri şi fără active? 

 
[rezumat] 

 

 
În proiectarea unei legi a insolvenței consumatorului, adevărata provocare este găsirea echilibrului între interesele 
creditorilor și cele ale debitorilor. În teoria clasică, debitorii fără venituri și fără active nu vor fi utilizatori ai legii, din 
două motive: întâi, creditorii sunt reticenți în a acorda credite pentru aceștia, deoarece riscurile de neplată sunt 
ridicate. Nu au fost în măsură să împrumute, ei nu sunt supraîndatorați și, prin urmare, nu au nevoie de protectia legii. 
În al doilea rând, față de unii debitori săraci, titlurile executorii obținute de creditorii lor nu au niciun efect, deoarece 
acești debitori nu au nici venituri și nici active ce ar putea fi executate silit.Vom demonstra în prezenta lucrare că 
această teorie este depășită, în fapt acestei categorii de debitori îi este necesară protecția legii, deoarece au acumulat 
datoriile în perioadele de relativă bunăstare economică, dar ajung, din motive externe voinței lor, în imposibilitatea de 
a plăti și nu există șanse de a fi capabili să o facă, în viitorul apropiat. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 

 



 

 

                                                                                                            

 

Elena - Catrinel COTAE 
(Universitatea de Arhitectură Ion Mincu București) 

 
Efecte dinamice ale tiparelor decizionale și inițiativelor locale: o analiză a structurii intercomunale din 
România 

 
                                          [rezumat] 

 
Cooperarea reprezintă un mecanism de bază în structurarea politicilor teritoriale sustenabile și a fost 

considerată o prioritate de către Uniunea Europeană încă din 1991. În acest context inițiativa locală și tiparele 
decizionale reprezintă principalele procese ce contribuie la conturarea direcțiilor de dezvoltare atât pentru palierul 
regional cât și pentru cel local. În încercarea de a stabili rolul acestor mecanisme și cu scopul de a măsura contribuția 
lor în definirea unui nou model de dezvoltare la nivel regional, sunt investigate teoriile ce tratează comportamentul 
planificat, ciclicitatea politicilor și caracteristicile decizionale reflectate asupra administrației publice. Obiectivul acestei 
lucrări este de a (1) determina dacă asociațiile teritoriale fără caracter administrativ pot defini un model de dezvoltare 
pentru regiunile rurale rămase în urmă și de a (2) contribui la identificarea unui cadru conceptual care să delimiteze 
acest fenomen. Cazul României prezintă caracteristici distincte în ceea ce privește contextul și potențialul de 
implementare.   
............................................................................................................................................................................................ 

 
Iulia Georgia ROȘIANU COCOȘ 
(Universitatea de Vest Timişoara) 
 

Imunitatea diplomatică. Imunitatea de jurisdicţie penală a personalului diplomatic 
 

                                          [rezumat] 

 
Agentul diplomatic este exceptat de la jurisdicţia penală a statului acreditar. Prezentul articol analizeaza pe 

scurt insttutia imunităţii de jurisdicţie penală a personalului diplomatic. Totodata lucrarea subliniaza cateva cazuri în 
care membri  unor corpuri diplomatice au abuzat de privilegiile pe care le au în considerarea faptului că sistemul 
garantează că ei vor scăpa nepedepsiți în țările în care își desfășoară activitate. 
............................................................................................................................................................................................ 
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