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Academia Română vă invită să participați la conferinţa științifică naţională  

„Cercetare de excelență, cunoaștere științifică, progres social”,  

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 

 

Scopul conferinței constă în sporirea gradului de conştientizare a rolului şi cercetării științifice 

academice în domeniile fundamentale socio-economice și umaniste prin abordarea unor teme 

de maximă relevanță.  

Obiectivele conferinței vizează în principal: 
 

 promovarea cercetării șiințifice academice și creșterea vizibilității rezultatelor cercetării 

românești; 

 identificarea potențialului de cercetare științifică al cercetătorilor postdoctorat și  

doctoranzilor din grupul țintă al proiectului; 

 încurajarea participării grupului țintă din cadrul proiectului cu lucrări ştiinţifice pe teme și 

subiecte semnificative, din punct de vedere teoretic și practic; 

 crearea unui cadru favorabil cu caracter interdisciplinar pentru dezbaterea problemelor 

teoretice, metodologice și aplicative; 

 asigurarea consolidării  conexiunii  dintre ştiinţă şi educaţie în conformitate cu direcţiile 

strategice de dezvoltare și rutele de excelență; 

 diseminarea informaţiilor şi bunelor practici în domeniile de interes științific. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   MOTTO:  

  Mintea se hrănește prin învățătură 
                   „Mens alitur discendo” 
                                                                    Marcus Tullius Cicero 
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Conferinţa naţională „Cercetare de excelență, cunoaștere științifică, progres social” este 

un eveniment iniţiat şi organizat cu scopul de a încuraja activitatea de cercetare în rândul 

cercetătorilor postdoctorat  și al doctoranzilor din grupul țintă al proiectului prin oferirea unui 

cadru academic adecvat, consacrat explorării științifice, provocând, totodată, o abordare 

proactivă în dialogul și schimbul de idei din aria temelor de interes. 

    

   Perioada de desfășurare: 30-31 octombrie 2014. 

 

Loc de desfășurare: sediul Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, 

București  – Aula și Sala de Consiliu.  

 

   Limba de desfășurare a conferinței: română. 

Înscrierea la eveniment se va realiza prin completarea formularului de înregistrare care se 
transmite la adresa de e-mail: roxana.fratila1988@gmail.com. 

 

Comunicările științifice vor fi transmise sub forma unui singur fișier, în format PDF, având pe 

prima pagina titlul, numele și afiliația autorului.  

 

Termene limită: 

 

 30 septembrie 2014 – data limită de transmitere a rezumatelor.  

 17 octombrie 2014 - data limită de transmitere a comunicărilor. 

 20 – 24 octombrie 2014 - recepția științifică a comunicărilor.  

 24 octombrie 2014 - transmiterea/afișarea notificării de acceptare sau nu a     

                                          comunicărilor trimise.    

 27 octombrie 2014 - înregistrarea participanților.  

 

 

  
             INFORMAȚII GENERALE 



 

 

                                                                                                            

 

Lucrările conferinței  se vor desfășura pe două secțiuni tematice paralele: 

  Secţiunea 1  - Științe socio - economice  

  Secţiunea 2 - Științe socio - umane    

 

Comunicări în cadrul secțiunilor științifice paralele: 

 conținut: prezentarea și dezbaterea comunicării științifice  

 durata prezentării: 5-6 minute 

 durata dezbaterii: 4-5 minute 

 modalitatea prezentării: PowerPoint sau alt program specializat de prezentare. 

  

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.  
 
 
Agenda cu programul detaliat al conferinței va fi comunicată ulterior.  
 
 
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta de luni până vineri, la numărul de telefon 

021.2128640 – int. 172, sau la adresa de e-mail: roxana.fratila1988@gmail.com. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:roxana.fratila1988@gmail.com


 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezumatele comunicărilor științifice vor fi redactate cu respectarea următoarelor specificații: 

 Titlul lucrării: Arial 14, 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. 

 
 

Comunicările științifice propuse vor fi lucrări individuale (cu unic autor), scrise şi prezentate   

în limba română, cu respectarea următoarelor cerințe: 

 Titlurile si  și subtitlurile vor fi scrise în Arial 11, bold, iar  textul în Arial 11 regular, la un 

rând; 

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

 Lucrarea va avea maximum 9 pagini  (exclusiv bibliografia); 

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

     
 
    Structura orientativă a comunicării științifice: 

 Introducere 

 Descrierea  problemei 

 Metodologia şi sursa  datelor 

 Rezultatele obţinute 

 Concluzii 

 Bibliografie. 

     
 

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 ȘI CONȚINUTUL COMUNICĂRILOR 



 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

AGENDA  

 

„Cercetare de excelență,  cunoaștere științifică,  progres social” 

- Program preliminar -  

 

 

 

 

09:30 - 10:00  Înregistrarea participanţilor  

10:00 - 10:15  Deschiderea Conferinţei  -  Aula Academiei Române  

      Cuvânt de deschidere       

10:15 - 11:40  Conferinţe invitate (2) 

                         Acad. Aurel Iancu  

                              „Pionierat în abordarea şi dezvoltarea economiei analitice în România”                                         

                         Prof. univ.dr. Tiberiu Schatteles 

                        „Studiul economiei, sinteza unei aventuri”        

11:40 - 12:00  Pauză de cafea  

12:00 - 13:30  Comunicări în cadrul secțiunilor științifice paralele 

13:30 - 15:00  Prânz  

15:00 - 17:30  Comunicări în cadrul secțiunilor științifice paralele 

17:30 - 18:00  Analiză şi diseminare 

 

 

 

 

 

              
            AGENDA CONFERINȚEI 

 Joi, 30 octombrie 2014 



 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00 - 10:00  Prof.univ.dr. Marius Petrescu 

                          „Managementul informațiilor. Cyber-defence – de la ficțiune la realitate” 

10:00 - 11:45 Comunicări în cadrul secțiunilor științifice paralele 

11:45 - 12:00 Pauză de cafea  

12:00 - 13:30 Comunicări în cadrul secțiunilor științifice paralele 

13:30 - 13.45 Concluzii și discurs de închidere a Conferinței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vineri, 31 octombrie 2014 

              
            AGENDA CONFERINȚEI 



 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Secţiunea I – Ştiinţe socio - economice   
 
 
 
Mihaela BRATU (SIMIONESCU) 
(Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române) 

 
Evaluarea şi îmbunătăţirea unor prognoze pentru economia României 

 
[rezumat] 

 

 Obiectivul cercetării presupune realizarea unei evaluări ex-post pentru prognoze ale unor variabile 
macroeconomice (PIB, deflator PIB, consumul privat, rata inflaţiei, a şomajului, rata exportului, cursul de schimb) 
pentru România, dar şi sugerarea unei modalităţi de îmbunătăţire a unor prognoze. Previziunile Comisiei Naţionale de 
Prognoză (CNP) pentru PIB, rata inflaţiei, rata şomajului înregistrat şi rata exportului au un grad de acurateţe mai 
mare decât cele furnizate de modelul Dobrescu pe orizontul 2004-2013. Testul Diebold-Mariano a indicat că nu există 
diferenţe semnificative de acurateţe între previziunile CNP şi ale modelului Dobrescu pentru deflatorul PIB, consumul 
privat, PIB, rata inflaţiei şi cursul de schimb, pentru şomaj şi rata exportului CNP oferind predicţii mai bune. Prin 
ajustarea prognozelor pe baza filtrului HP s-au îmbunătăţit previziunile CNP pentru PIB, rata inflaţiei, rata şomajului, 
rata exportului şi cursul de schimb, dar şi previziunile PIB pe baza modelului Dobrescu.   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
Estimare și eroare în pricing-ul derivatelor intr-un model de tip Heston 
 

[rezumat] 
 

În această lucrare vom introduce o metodologie alternativă de pricing pentru derivatele financiare într-un 
cadru conceptual bazaz pe modelul lui Heston şi vom calcula eroarea maximă a acestei metode comparând-o cu 
metoda dicretizării şi a simulărilor MonteCarlo (care furnizează un interval de încredere centrat pe medie) şi cu 
metoda formulelor closed-form ale lui Heston (metodă aproximativă, bazată pe o ipoteză artificială a parametrului beta 
al pieţei). Metoda noastră se bazează pe conjectura emisă de noi anterior, conjectură bazată pe o nouă metodă de 
construire a unui portofoliu risk-free, folosind un derivat artificial, bazat pe volatilitatea stochastică. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

              
                REZUMATELE COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE   



 

 

                                                                                                            

 

Mădălina DOINEA – ZURINI 
 

Crearea unui model agregat folosit pentru extragerea componentelor de stilometrie din cadrul 
articolelor de specialitate 

 
[rezumat] 

 

Se identifică principalii indicatori existenți în literatura de specialitate folosiți în scopul extragerii 
caracteristicilor stilului de scriere din cadrul articolelor de specialitate. Pe baza acestor indicatori, se propune un model 
de agregare optimal prin selecția acelor indicatori care maximizează volumul de informație reținut ținând cont de 
minimizarea redundanței datelor. Modelul propus este supus unor validări preliminarii folosind analiza statistică și 
matematică, urmând integrarea acestuia prin maparea la o bază de date formată din articole de specialitate realizate 
de autori străini și români. Scopul actualului demers este de a optimiza tehnicile de reprezentare a componentelor 
lingvistice și culturale ale articolelor de specialitate. Tehnicile de agregare propuse conțin analiza componentelor 
principale și rețelele neuronale. Se propune extinderea modelului conducând la o nouă dimensiune de reprezentare, 
cea a componentei culturale extrase din cadrul bazei de date. 
………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Diana DEZSI (MARICA) 
 

Strategii evolutive de tranzacţionare dezvoltate prin tehnici de programare genetică 
 

[rezumat] 
 

În lucrarea de faţă, piaţa bursieră este reprezentată printr-un model evolutiv bazat pe agenţi eterogeni, în care 
se efectuează simulări ale tranzacţiilor încheiate pe bursa de valori între agenţii inteligenţi care tranzacţionează pe 
baza analizei tehnice rezultată din strategia fiecăruia de tranzacţionare, alocată si dezvoltată prin programare 
genetică. Astfel, strategiile de tranzacţionare devin evolutive,adaptându-se în timp la evoluţia pieţei bursiere în 
perioada de antrenare, pornind de la reguli simple bazate pe analiza tehnică a evoluţiei preţului. Pentru a putea 
evolua, strategiile de tranzacţionare trec printr-un proces de înmulţire, în care cele mai profitabile strategii rămân în 
piaţă, în timp ce strategiile cu cele mai slabe performanţe sunt înlocuite cu noi strategii de tranzacţionare rezultate în 
urma aplicării operatorilor de încrucisare si de mutaţie asupra celor mai profitabile strategii de tranzacţionare. 
………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Daniela LIŢAN 
 

Instituţile statului, în pas cu tehnologia: de la e-government la m-government – concepte şi  
metodologii de implementare 
 

[rezumat] 
 

Într-o lume în care tehnologia evoluează rapid iar conexiunea la Internet se poate realiza aproape din orice 
locaţie (propria locuinţă, staţie de metrou, parc etc.) şi de pe orice dispozitiv mobil (laptop, telefon mobil performant, 
tabletă etc.), instituţile statului se află în faţa unei situaţii fără precedent: regândirea actualului concept de m-
government prin readaptarea (inclusiv din punct de vedere tehnologic) celui de e-government, totul raportat la nevoile 
cetăţeanului. Mai exact, în această lucrare, imi propun pe de o parte să explic conceptul de e-government iar pe de 
altă parte, conceptul “urmaşului” său, acela de m-government, totul raportat la societatea românească din prezent cât 
şi comparativ cu alte state.  

Deoarece conceptul de m-government “regândit” şi readaptat societăţii de “astăzi”, presupune dezvoltarea de 
sisteme informatice (de tip web) prin intermediul cărora cetăţenii să interacţioneze cu instituţile statului, create special 
pentru a fi accesate de pe dispozitivele mobile (laptop, telefon mobil performant, tabletă), imi propun, de asemenea, 
să prezint şi să analizez, în această lucrare, câteva metodologii de proiectare a sistemelor informatice adaptate 
dispozitivelor mobile. 
………………………………………………………………………………………………………………... 



 

 

                                                                                                            

 

Adrian Cantemir CĂLIN 
(Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române) 

 
Efectul politicilor de facilitare cantitativă emise de Banca Japoniei asupra instrumentelor CDS 
suverane din Europa Centrală şi de Est 

 
[rezumat] 

 

Această lucrare investighează efectul produs de o serie de politici de facilitare cantitativă (quantitative easing) 
emise de Banca Japoniei asupra unei palete de instrumente CDS suverane care aparțin statelor din Europa Centrală 
şi de Est. Analiza utilizează un cadru econometric de tip studiu de eveniment pentru determinarea randamentelor 
anormale produse de anunțarea politicilor de facilitare cantitativă. Rezultatele indică prezența unui efect consistent al 
acestora asupra instrumentelor CDS aparținând statelor din Europa Centrală şi de Est. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Maria – Lenuţa CIUPAC ULICI 
(Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare Victor Slăvescu) 

 
Dicreptanţe în valorile Indicelui de Dezvoltare Umană 
 

[rezumat] 
 

Indicele Dezvoltării Umane măsoară dezvoltarea prin combinarea indicatorilor de speranță de viață, nivelul de 
educație și venituri. În 2013, 187 de țări au fost incluse în acest indice, care urmărește să-și extindă aria de acoperire 
pe măsură ce statisticile suplimentare devin disponibile. Indicele Dezvoltării Umane (IDU), publicat de PNUD, ar putea 
fi indicatorul cel mai cuprinzător, dar nu este pe deplin compatibil și suficient pentru a măsura dezvoltarea umană în 
perspectivă globală. IDU abordează în mod explicit dezvoltarea mai mult decât o creştere economică sau bunăstare 
materială. În acest mod se distinge de mulţi alţi indicatori de performanţă. Acest articol îşi propune să analizeze 
proporţia celor trei indicatori la nivel continental.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Diana – Larisa ŢÂMPU 
 

 Impactul resurselor umane asupra performanţei organizaţiilor 
 

[rezumat] 
 

Legătura dintre creșterea economică și forța de muncă este bine documentată în literatura economică de 
specialitate şi acestei arii se subsumează şi prezenta lucrare. Studiul are drept scop ilustrarea modului în care 
anumite practici ale managementului resurselor umane contribuie la performanța unei organizații. Vor fi adâncite 
aspecte cu privire la interconexiunea dintre efectele schimbării și performanța angajaților, impactul stresului asupra 
eficienței, efectele stimulentelor financiare sau non-financiare asupra performanței. Lucrarea va răspunde la 
întrebarea: poate duce o politică strategică a resurselor umane, privită din perspectiva motivației extrinseci vs 
motivației intrinseci, la creșterea performanței în organizații?. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Marius ACATRINEI 
 

Contagiunea dintre regimurile de volatilitate ridicată ale randamentelor indicilor bursieri din Europa 
Centrală și de Est 
 

[rezumat] 
 

Lucrarea analizează dacă contagiunea financiară, legătura dintre piețele financiare, crește pentru piața de 
capital din România după apariția unui șoc pe o piață învecinată. Seriile de date utilizate sunt prețurile de închidere 



 

 

                                                                                                            

 

ale principalilor indici bursieri din Europa Centrală și de Est din intervalul 1 ianuarie 2004 – 30 septembrie 2014. 
Estimarea componentei nelineare a randamentelor bursiere este realizată prin două metode. În prima etapă modelăm 
distribuțiile marginale ale randamentelor logaritmate ale indicilor bursieri cu o mixtura de trei distribuții gausiene, 
considerând ca datele sunt independente. Estimarea este realizată cu ajutorul funcției de maximă verosimilitate (MLE) 
prin algoritmul EM. În a doua etapă estimăm un model Markov ascuns (HMM) cu două și trei stări sub presupoziția că 
randamentele bursiere sunt corelate serial. În ultima parte a lucrării prezentăm rezultatele analizei,respectiv piețele de 
capital care transmit șocuri semnificative pentru piața locală de capital.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Adina CRISTE (SÎRBU) 
(Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare Victor Slăvescu) 

 
Valenţe ale instabilităţii financiare în ţările candidate la Zona Euro 

 
 

[rezumat] 
 

Problematica instabilităţii financiare este intens dezbătută în ultimele decenii atât în forurile academice, cât şi 
în cele decizionale de politică economică. Complexitatea conceptului şi suita de înţelesuri nu pot asigura o închegare 
a unei definiţii generale şi unanim acceptate, dar analiza istorică a episoadelor de instabilitate financiară, frecvente cu 
precădere după al Doilea Război Mondial, precum şi abordările existente în literatura de specialitate pot creiona 
anumite caracteristici ale stării de instabilitate financiară. Pornind de la aceste aspecte generale, articolul urmăreşte 
identificarea unor repere care definesc instabilitatea financiară în ţările candidate la Zona Euro, ţinând cont şi de 
parcursul integrării europene, cu provocările acestui proces. Ideile enunţate în lucrare vor reprezenta elemente de 
sprijin pentru analiza modului de raportare a unei bănci centrale naţionale candidate la Eurosistem la problematica 
instabilităţii financiare. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Mihaela KRUZSLICIKA (GAGIU) 
 

Preocupări pentru asigurarea securităţii alimentare prin agricultura durabilă 
 

[rezumat] 
 

Asigurarea securităţii alimentare are ca suport producţia agricolă durabilă, iar rolul esenţial în asigurarea 
producţiei revine utilizării raţionale a resurselor. Una dintre cele mai importante provocări ale asigurării securităţii 
alimentare constă în creşterea producţiei de alimente pe fondul degradării solului. Pornind de la această 
interdependenţă, lucrarea îşi propune să ofere un cadru teoretico-metodologic referitor la clarificarea conceptului de 
securitate alimentară şi agricultură durabilă. În acest scop au fost identificaţi indicatorii relevanţi pentru domeniile 
abordate: indicatorii securităţii alimentare şi nutriţionale, indicatori care pot evalua aspectele multidimensionale ale 
securităţii alimentare şi indicatorii de agromediu care pot să descrie starea şi tendinţele în performanţa de mediu a 
agriculturii. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
Influența structurii acționariatului asupra structurii capitalului societăților românești listate la bursă 

 
[rezumat] 

 

Lucrarea investighează efectul pe care schimbarea structurii acționariatului îl are asupra structurii capitalulu i 
societăților românești listate la Bursa de Valori București în perioada 2007-2011. Prin aplicarea unui model de date de 
tip panel având ca variabilă dependentă gradul de îndatorare al societăților, am arătat că indicele Herfindhal, utilizat 



 

 

                                                                                                            

 

ca măsură a structurii acționariatului, este un factor determinant al structurii capitalului societăților românești. În plus, 
structura capitalului este influențată și de profitabilitate, tangibilitatea activelor și mărimea societăților. 
………………………................................................................................................................................................... 

 
Florina – Maria BOBEŞ 
(Universitatea Lucian Blaga Sibiu) 

 
Criza economico-financiară și sustenabilitatea datoriei publice 

 
 [rezumat] 

 

Lucrarea își propune evaluarea sustenabilităţii datoriei publice în contextul evoluției economiei românești 
pentru a afla în ce măsură guvernul îşi îndeplinește angajamentele, având ca punct de referință o anumită traiectorie a 
veniturilor şi cheltuielilor, precum şi anumite ipoteze ale principalelor variabile macroeconomice.  

Astfel, trendul de majorare a datoriei publice de la nivelul de 13,4% din PIB în 2008 la 42,47% din PIB în 
2013, a fost determinat atât ca urmare a crizei economice și financiare, dar și din cauza practicării unei politici fiscal-
bugetare nesustenabile în perioada pre-criză. 

Întrun astfel de context, în lucrare, prin  auditul performanței sustenabilității datoriei publice, cu ajutorul unui 
grup specific de indicatori  urmărim  și reflectarea sustenabilității din punct de vedere al riscului de solvabilitate. 

Nu în ultimul rând prin proiectarea acestor indicatori vom analiza şi legătura dintre datoria publică externă 
raportată la veniturile provenind din exporturile de bunuri şi servicii şi influenţa acestui indicator asupra capacităţii de 
rambursare a României. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
  Volatilitatea pieţelor de capital emergente - Studiu de caz asupra României 
 

[rezumat] 
 

  Scopul prezentului studiu este de a analiza determinanţii volatilităţii pieţelor de capital emergente, înainte şi 
după criza economică actuală. Ipoteza de plecare presupune că impactul factorilor externi asupra volatilităţii acestor 
pieţe este superior celui corespunzător factorilor macroeconomici naţionali, atât înainte de recentul colaps, cât şi după 
acesta. Făcând uz de modelul GARCH, această ipoteză va fi testată în cadrul Bursei de Valori Bucureşti, pe cazul 
indicelui BET şi a acţiunilor din componenţa acestuia. Intervalul de timp este cuprins între anii 2000 şi 2013. 
Variabilele ce vor fi considerate ca responsabile pentru schimbările preţurilor indicelui şi acţiunilor sunt: rata dobânzii, 
cursul de schimb şi indicele pieţei americane. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Gabriel BOBEICĂ 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Convergenţa anticipărilor evoluţioniste într-un model IS-LM dinamic 
 

[rezumat] 
 

În această lucrare se elaborează un model IS-LM dinamic cu anticipări evoluţioniste. Agenţii sunt modelaţi ca 
fiind eterogeni, iar anticipările acestora sunt reprezentate printr-o populaţie de cromozomi ce este supusă unui proces 
de tip algoritm genetic, prin care sunt replicate imitarea şi perpetuarea strategiilor de succes, schimbul de informaţii şi 
experimentarea. Simulările realizate sugerează că anticipările modelate implicit în model converg către echilibrul dat 
de anticipările adaptive (EAA). În situaţia în care rata de creştere a masei monetare urmează un proces de tip regime-
switching convergenţa se păstrează, dar limita este diferită de EAA, depinzând de varianţa şocului din rata de creştere 
a masei monetare, memoria funcţiei de performanţă ce dictează perpetuarea anticipărilor şi de frecvenţa şi direcţia în 
care au loc schimbările de regim. 



 

 

                                                                                                            

 

Alexie – Ciprian ALUPOAIEI IANCU 
 

Cât de costisitoare este incertitudinea asociată consumului din România sub ipoteza unei probabilităţi 
ne-nule de evenimente rare? 
 

[rezumat] 
 

Încă din 1987, Lucas abordează problema câştigurilor de bunăstare ce ar putea rezulta din adoptarea unor 
politici de  stabilizare. Mai exact, Lucas (1987) a adresat măsurarea în termeni cantitativi a câştigului de bunăstare în 
termeni de bunuri de consum ce ar rezulta din reducerea fluctuaţiilor în consum. În acest sens, utilizând principiul 
echilibrului general, modelul lui Lucas, formulatt încă din 1978, defineşte felul în care se formează preţul principalelor 
clase de active, în legătură cu evoluţţile în consum. Iniţiativa lui Lucas a determinat multe preocupări în acest domeniu 
ce au vizat testarea robusteţii ipotezelor asumate de aceste. Aceste preocupări au fost amplificate şi de cocnluziile lui 
Mehra şi Prescott (1985) cu privire la acurateţea redusă a modelelor de echilibru general în redarea evoluţiilor din 
pieţele financiare. Barro (2006) extinde modelul lui Lucas (1978) prin introducerea probabilităţilor pentru survenirea de 
dezastre conform lui Rietz (1988)  şi în spiritul abordării lui Lucas (1987) calculează costurile de bunăstare 
determinate de incertitudinea în consum. Lucrarea de faţă îşi propune calibrarea modelului lui Barro (2006) în cazul 
României pentru a determina câştigurile de bunăstare rezultate din reducerea incertitudinii în consum. Astfel 
rezultatele obţinute ar putea fi importante pentru evaluarea unor politici de stabilizare. Această lucrare vine sa 
completeze iniţiativele lui Alupoaiei (2013 a,b) care examinează costurile aferente unor decizii aproape raţionale în 
consum, respectiv cele generate de fluctuaţiile în consum sub ipoteza de mers-aleatoriu. Pe fondul caracteristicilor 
evidenţiate de Alupoaiei (2013 b) cu privire la evoluţia consumului din România, calibrarea modelului lui Barro (2006) 
poate oferi informaţii de o acurateţe ridicată cu privire la costurile asociate incertitudinii în consum, comparativ cu alte 
metode utilizate în literatura de specialitate. De asemenea, modelul lui Barro (2006) va fi calibrat şi pentru economia 
zonei euro, în vederea obţinerii unui cadru de comparabilitate. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Mihai NIŢOI 
(Universitatea din Craiova) 

 
Eficienţa sistemului bancar din România în perioada 2004-2013 
 

[rezumat] 
 

Obiectivul acestui studiu este de a investiga eficienţa tehnică a băncilor din România în perioada 2004-2013. 
Pentru a atinge acest obiectiv, vom utiliza modelul lui Chen el at. (2011) care permite nu numai măsurarea nivelului 
ineficienţei, ci şi descompunerea acestuia în componentele de input şi output. Relevanţa studiului este susţinută de 
faptul că, având în vedere efectele negative ale crizei financiare asupra băncilor, eficienţa a căpătat o importanţă 
majoră pentru stabilitatea sistemelor bancare. Rezultatele obţinute indică o creştere semnificativă a ineficienţei 
băncilor după anul 2006, în special în anul 2007 şi 2010. De asemenea, principalul factor care contribuie la nivelul 
ridicat al ineficienţei în aceşti ani este, conform evidenţelor obţinute, nivelul creditelor neperformante, dar şi, în mod 
surprinzător, ineficienţa activelor purtătoare de dobândă. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ramona – Anca NICHITA 
 
  Educaţia fiscalǎ – premisǎ a creşterii conformǎrii fiscale voluntare 
 

[rezumat] 
 

Confruntate cu diminuarea resurselor bugetare, autorităţile fiscale trebuie să identifice strategii eficiente 
pentru creşterea conformării voluntare. Una dintre aceste strategii ar putea-o constitui îmbunătăţirea educaţiei fiscale 
a contribuabililor. Astfel, creşterea conformării s-ar putea produce şi ca efect al augmentării gradului de informare 
privind obligaţiile fiscale şi modul în care funcţionează mecanismul de colectare şi redistribuire. Aceasta pe 
considerentul că, înaintea luării unor decizii riscante, contribuabilii ar trebui să cunoască obligaţiile pe care le au faţă 



 

 

                                                                                                            

 

de stat, să deţină capacitatea de a evalua cuantumul taxelor şi impozitelor. În plus, educaţia fiscală deficitară impune 
costuri suplimentare asupra întregii societăţi, întrucât afectează implementarea politicilor fiscale solide, colectarea 
eficientă a veniturilor bugetare, calitatea bunurilor publice furnizate şi creşterea economică. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
Instituții și societate: considerații privind semnificația educației 
 

[rezumat] 
 

Instituţiile reprezintă regulile în cadrul cărora se manifestă interacţiunile sociale. Prin setul de stimulente sau 
constrângeri pe care le conţin, ghidează acţiunile umane în cadrul procesului cooperării sociale. Societatea, ca 
ansamblu al relaţiilor de cooperare socială, devine expresia unui anumit aranjament instituţional existent la un moment 
dat. Ipoteza de la care se porneşte în această lucrare constă în valabilitatea raţionamentului descris mai sus ca punct 
de pornire în analiza educaţiei, ea însăşi rezultat al relaţiilor de cooperare socială. Demersul iniţiat în cadrul acestei 
lucrări îşi propune să ofere un răspuns, din perspectivă instituţională, următoarei probleme cu caracter general: care 
este semnificaţia educaţiei în cadrul societăţii? Abordarea iniţiată are la bază individualismul metodologic în explicarea 
educaţiei ca expresie a alegerii individuale efectuată într-un anumit context instituţional.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
Personalitate și decizie investițională. Cauză și efect 
 

[rezumat] 
 

Este cunoscut faptul că personalitatea fiecărui individ are multiple fațete în ceea ce privește comportamentul 
regăsit în viața de zi cu zi a investitorilor la bursă. Prezenta lucrare se axează pe studiul și analiza profilurilor 
psihologice ale brokerilor pe piața de capital precum și modul în care aceștia reacționează atât în situații normale cât 
și în situații extreme. Decizia investițională și în particular decizia de investire în titluri listate la bursă,  este în multe 
cazuri bazată pe analiza fundamentală respectiv pe analiza tehnică. Acest lucru ne este evidențiat de numeroase 
surse bibliografice specifice acestui domeniu. În practică însă, intervin o serie de factori, de natură subiectivă care 
influențează într-un mod oarecum neprevăzut comportamentul investițional al brokerilor, respectiv luarea deciziei lor 
de investire. Îmi propun așadar realizarea unei scurte radiografii a diferitelor tipuri de personalitate și modul în care 
acestea influențează luarea deciziei de investire.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Mircea UNTARU 
(Universitatea Ioan Slavici Timișoara) 

 
 Analiza critică IAS 2 „Stocuri” versiunea 2005 
 

[rezumat] 
 

Cercetarea de față îşi propune realizarea unei analize comparative a celor două versiuni a IAS 2 „Stocuri” (variantele 
1993 și 2005). Cercetarea face parte dintr-un amplu studiu privind tratementele contabile de recunoaştere şi evaluare a stocurilor 
companiilor, scopul studiului fiind dezvoltarea unei noi metodologii cadru de recunoaştere şi evaluare a stocurilor.  

Cercetarea are la bază o serie de ipoteze de lucru: (I1) IAS 2 varianta 1993 necesita revizuire în acord cu 
reglementările și normele în vigoare; (I2) Necesitatea revizuirii IAS 2 varianta 1993 derivă din criticile ridicate de către 
organismele de reglementare a valorilor mobiliare, profesioniștii contabili și alte părți interesate, vizând reducerea sau 
eliminarea alternativelor, redundanțelor și conflictelor din cadrul standardelor, tratarea unor probleme de convergență; 
(I3) Varianta din 2005 a IAS 2 este rezultatul unei revizuiri limitate a IAS 2 din 1993 și necesită unele modificări. 



 

 

                                                                                                            

 

Emanuela AVRAM 
(Universitatea Româno-Americană) 

 
Comunicarea – punte de legătură între universitate și mediul său 
 

[rezumat] 
 

Comunicarea este considerată a fi cel mai important proces dintre indivizi și organizații, întrucât aceasta 
permite informarea, convingerea, oferirea de informații cu privire la propriile produse și servicii, scoatea în evidență a 
anumitor aspecte pentru a obține feedback-ul dorit din partea celor cu care se intră în contact. Comunicarea se 
realizează atât în interiorul organizației cât și în exteriorul său și fiecare proces comunicațional intern sau extern are 
un rol deosebit de important în buna desfășurare a activității. Prezenta lucrare are scopul de a identifica legătura 
creată de procesul de comunicare ce se desfășoară la nivelul instituțiilor de învățământ superior ș i mediul acestora: 
intern și extern. Rezultatele relevă faptul că atât comunicarea internă cât și cea externă sunt extrem de importante în 
crearea unei legături sustenabile între universitate și mediul său. 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Roxana MARINESCU (SEVERINEANU) 
(Universitatea din Craiova) 

 
Evaluarea calității serviciilor turistice – premisă a unei activități economice de success 
 

 [rezumat] 
 

Măsurarea turismului, prin crearea unui sistem de indicatori și modele, a avut in vedere orientarea domeniului 
către proiectare și dezvoltare pe baza planificării proceselor care țin de sustenabilitatea problemelor de mediu, 
punerea în aplicare a acestor proiecte bazate pe armonizarea activităților cu mediul, comunitatea locală și alte 
sectoare ale economiei.  

Apartenența eco-turismului la planul de dezvoltare durabilă este subliniată de modul de formare a 
caracteristicilor definitorii (mobilitate, dinamism și capacitatea de a se adapta la nevoile fiecărui turist) și specificitatea 
produsului turistic, care, la rândul său este rezultatul unor combinații complexe de servicii, care corespund unor 
mecanisme specifice de utilizare în ceea ce privește dezvoltarea eco-sustenabilă. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Gabriela – Mariana IONESCU 
 

Prognoză tehnologică și Idealitate 
 

[rezumat] 
 

Rezumat: Lucrarea prezintă stadiul actual și unele contribuții cu privire la aplicarea metodologiei TRIZ în 
domeniul științelor sociale. Este analizată posibilitatea inovării și modul de realizare a prognozelor tehnologice pe 
baza fixării Idealității drept țintă și prin formularea problemelor sub forma unor contradicții care pot fi rezolvate prin 
transdisciplinaritatea metodologiei TRIZ. Lucrarea își propune să stabilească interdependența între prognoza 
tehnologică, prognoza economică și progoza socială în condițile incertitudinii specifice prognozelor tehnologice 
realizate pe termen lung. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                            

 

Ana - Raluca CHIOSA 
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași) 

 
Considerații teoretice privind marketingul word-of-mouth 
 

[rezumat] 
 

Marketingul prin viu grai sau word-of-mouth marketing (WOMM) are în vedere abordarea tuturor elementelor 
mixului de marketing, din perspectiva sprijinirii şi generării conversaţiilor. Acest tip de promovare se bazează pe 
conţinut creat de utilizatorul unui produs sau serviciu, având la bază recomandarea. Oferind consumatorilor o 
platformă în mediul digital pentru exprimarea opiniilor și monitorizarea acestora, Internetul a transformat comunicarea 
WOM în strategie de marketing. Recomandările venite din partea consumatorilor contribuie la îmbunătăţirea şi 
succesul produselor şi serviciilor pe piaţă. Lucrarea de faţă își propune să ofere o trecere în revistă a literaturii de 
specialitate existente cu privire la conceptul de word-of-mouth: descriere, caracteristici, evoluție. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ana – Maria CALOMFIR (METESCU) 
 

Modele dinamice departe de echilibru si paradigma linearitatii 
 

[rezumat] 
 

Teoria statistica si econometrica clasica, menita sa ofere modele de predictibilitate functionale pe pietele de 
capital, constituie fundamentarea matematica pentru o serie de teorii – teoria pietelor eficiente, teoria portofoliilor 
optimizate a lui Harry Markowitz, modelul CAPM dezvoltat de  Sharpe, dar si teoria moderna a portofoliului – Modern 
Portfolio Theory (MPT). In mod concret, celebritatea teoriei pietelor eficiente este demonstrata de miile de studii si 
testari efectuate asupra ei, fiind una din teoriile cele mai controversate, datorita ambiguitatii si neincrederii generale 
sub care se situeaza rezultatele. Evidentele empirice au continuat, incepand cu anii 60’, pentru a favoriza Ipoteza 
Stabila Paretiana a lui Mandelbrot, datorita faptului ca rentabilitatile aferente pietei de capital sunt non-gaussian 
distribuite. Scopul acestei lucrari este de a evidentia limitarile teoriei clasice asupra pietei de capital, care se bazeaza 
pe o expresie liniara asupra componentelor si dinamicii participantilor la aceste piete, dar care, cu exceptia simplitatii 
si a elegantei conceptuale, pare sa produca rezultate neconcludente.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Daniel MOISE 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Importanța utilizării gamificării în realizarea Evenimentelor 

 
[rezumat] 

 

Numărul, varietatea și tipurile de evenimente ce sunt realizate la nivel național și internațional a crescut 
exponențial. Din această cauză organizatorii de evenimente trebuie să utilizeze cele mai noi strategii de atracție, 
retenție dar și implicare atât a audienței directe și indirecte a evenimentului cât și a membrilor echipei ce le realizează. 
Printre acestea se numără și gamificarea evenimentului, astfel încât impactul și experiența pe care o oferă să fie cât 
mai puternice. În acest articol vor fi prezentate rezultatele unei cercetări de marketing realizate pe piața evenimentelor 
din România, cu scopul final de a implementa un proces cât mai coerent de targetare și poziționare a evenimentelor 
cu instrumentele cele mai potrivite de marketing pentru a atragerea și fidelizarea unui număr cât mai mare de 
participanți. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                            

 

Larisa – Loredana COCOI (DRAGOLEA) 
((Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca)) 

 
Analiza statisticilor oficiale la nivel mondial asupra deciziei de carieră în domeniul economic 
 

[rezumat] 
 

 Analiza deciziei de carieră într-un anumit domeniu constituie un item nou atât la nivel mondial, invariabil și în 
țara noastră. Statisticile existente nu oferă informații foarte generoase sau relevante, fiind întocmite neunitar și fără 
posibilități de extrapolare. Pentru domeniul economic, referința o constituie Trendence Graduate Barometer - 
Business Edition si Raportul internațional anual GUESSS realizat din anul 2011 până în prezent în cadrul proiectului 
Global University  Entrepreneurial  Spirit  Students`  Survey. În ambele studii, printre țările respondente s-a numărat si 
țara noastră. Raportul GUESSS pune accentul pe studiul aptitudinilor antreprenoriale ale studenților, activitățile lor 
asociate, precum și rolul universităților și competențele oferite în acest context, în scopul dezvoltării unei viitoare 
strategii pentru facilitarea accesului studenților la piața muncii, în domeniul economic. Barometrul Trendence este un 
studiu demarat în anul 2003, iar în momentul de față este cel mai cuprinzător sondaj de opinie din Europa. Sondajul 
oferă universităților și companiilor angajatoare informații valoroase, pentru inserția pe piața muncii. Analiza 
informațiilor oferite de aceste publicații de referință oferă o imagine clară, de ansamblu privind decizia de carieră a 
studenților în domeniul economic. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
NICOLAE – MARIUS JULA 
(Universitatea Nicolae Titulescu) 

 
Model de prognoză electorlă 
 

[rezumat] 
 

În această lucrare vom testa ipoteza responsabilității: dacă economia crește într-un ritm susținut și șomajul este la un 
nivel scăzut, guvernanții au șanse reale de a fi realeși. Când creșterea economică încetinește, votanții își vor schimba 
preferințele. Vom utiliza modele de previziune bazate pe date economice, alegerile votanților și evoluția economiei sub 
influența presiunii politice. Modelul testat este adaptat după modelele utilizate în democrații puternice din SUA și 
Europa.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
Modelarea comportamentului pro-mediu al consumatorilor – un model integrat de cercetare 

 
[rezumat] 

 

Explicarea și prezicerea intenției consumatorilor de a cumpăra produse ecologice prin analiza cauzelor directe 
și indirecte ale intenției comportamentale reprezintă scopul acestei lucrări.  Am apela la Teoria Comportamentului 
Planificat (TPB), un cadru de cercetare bine stabilit în explicarea diferitelor comportamente individuale bazate pe 
presupunerea că. În cele mai multe cazuri, persoanele fizice nu au control complet volitiv asupra comportamentului 
lor. Conceptul lui Ajzen de control comportamental perceput este o variabilă centrală în acest model, deoarece 
consumatorii nu au întotdeauna informațiile necesare în scopul de a identifica și selecta acele produse care sunt 
ecologice și nici nu dispun de resursele financiare necesare pentru a plăti un preț mai mare pentru acest tip de 
produse sau nu au timpul necesar pentru a parcurge o distanță puțin mai mare pentru a le procura în cazul în care 
acestea nu sunt disponibile în imediata apropiere. Convingerile consumatorilor cu privire la importanța de a cumpăra 
produse ecologice sunt identificate și poziționate pentru a fi determinanți puternici ai atitudinii pentru un comportament 
sustenabil. De asemenea, influența socială provenind din grupuri de referință și mass-media este emis ipoteza de a 
avea o influență considerabilă asupra intenția consumatorilor de a cumpăra produse prietenoase mediului. De 



 

 

                                                                                                            

 

asemenea, se presupune că influența socială provenind din grupuri de referent și mass-media are o influență 
considerabilă asupra intenției consumatorilor de a cumpăra produse prietenoase mediului. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ovidiu – Antoniu BALINT 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
O cercetare privind gestionarea crizelor de imagine din instituțiile publice din România analizată dintr-
o perspectivă logistică 
 

[rezumat] 
 

Crizele de imagine sunt explicate de către specialiștii din domeniu ca fiind un proces de deteriorare a 
reputației publice a unei organizații / instituții prin pierderea încrederii publicului în produsele și / sau serviciile oferite 
de aceasta consumatorilor / grupului țintă. Principalul motiv pentru care am ales acest subiect este acela de a afla 
cum o criză de imagine poate afecta instituțiile publice din România la nivel național (central) și la nivel local 
(regional). Pe baza studiilor efectuate în mai multe instituții publice din România prin compararea datelor disponibile 
publicului larg, am încercat să arăt că nu numai companiile / organizațiile private pot fi afectate de crizele de imagine 
(sau de cele economice) ci și instituțiile publice pot fi afectate prin prejudiciarea imaginii lor sociale. De asemenea, 
escaladarea unei asemenea situații, are un impact negativ asupra opiniei publice în ceea ce privește instituția ca 
entitate publică, care, în consecință, poate afecta relația dintre cetățeni și autoritățile publice. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Alina – Steluța CRISTEA 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Analiza multicriterială a pieţei de energie electrică din România folosind metoda electre III 
 

[rezumat] 
 

În acest articol este prezentată o analiză a pieţei de energie electrică şi un clasament care tine cont de mai 
multe criterii de clasificare, printre care, cantitatea de energie electrică tranzacţionată şi preţul de atribuire, utilizând  
metoda Electre III, o metodă de analiză multicriterială în condiţii de incertitudine.Prin aplicarea acestei metode pe 
piaţa centralizată a contractelor bilaterale pentru anul 2010, s-au obţinut clasamente care ţin cont de toate elementele 
jucătorilor pe piaţă şi cadrul de desfăşurare al tranzacţiilor. 

În acest articol se încearcă identificarea gradului de deschidere al pieţei de energie electrică, modul de aplicare 
al directivelor UE în ceea ce priveşte liberalizarea pieţei de energie electrică, cadrul de desfăşurare al tranzacţiilor şi 
licitaţiilor şi oferă un clasament real al jucătorilor. 

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

 
Importanța analizei cost-beneficiu pentru proiectele de investiții în agricultură   
 

[rezumat] 
 

Creşterea economică depinde de investiţiile realizate în diverse domenii, astfel ca proiectele de investiţii 
finanţate de Uniunea Europeană necesită o atenţie deosebită. În acest context analiza cost-beneficiu reprezintă un 
instrument economic esenţial care facilitează luarea deciziilor cu privire la finanţare, alocare de resurse în prezent  cu 
scopul de a obţine rezultate economice şi sociale viitoare. Obiectivul acestui articol este de a evidenţa importanţei 
analizei cost beneficiu pentru proiectele de investiţii. Astfel că în cadrul acestui articol este realizată o succintă 
prezentare teoretică a investiţiilor, a surselor de finanţare a acestora, a categoriilor de costuri utilizate în analiza cost 
beneficiu, şi nu în ultimul rând relavanţa analizei cost beneficiu pentru proiectele de investiţii precum şi un studiu de 
caz pe baza de chestionar şi observare directă care vizează analiza relaţiei existente între rezultatele proiectelor de 
investiţii care includ analiza cost beneficiu şi a celor care nu inlcud ACB.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

                                                                                                            

 

 
Iuliana – Mădălina LICĂ 

(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Evoluții recente în cercetările de economie islamică 
 

[rezumat] 
 

Este cu adevărat nevoie de o economie islamică în condiţiile în care există deja o ştiinţă economică 
convenţională aflată într-un stadiu de dezvoltare ridicat? Poate economia islamică să răspundă la nişte probleme la 
care nu poate cea tradiţională? Studiile de economie islamică fac parte dintr-un domeniu de cercetări interdisciplinare 
relativ recent dezvoltat în cadrul științei economice, domeniu axat pe interfața dintre cercetările de teorie economică și 
cele de teologie.  Economia islamică se bazează pe anumite caracteristici ce o diferenţiază de celelalte sisteme 
economice. Principalele caracteristici sunt: interzicerea dobânzii, zakat-ul şi cerinţa ca orice activitate economică 
întreprinsă să treacă printr-un filtru moral islamic. În acest articol, voi încerca să studiez impactul pe care jurisprudenţa 
islamică, sharia’a şi principiile economiei islamice îl au asupra dezvoltării afacerilor, conducerii corporative şi eticii de 
afaceri.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Janeta – Simona WEISZ 
(Universitatea de Vest Timişoara) 

 
Impactul modificărilor legislative în sistemul educațional din România 
 

[rezumat] 
 

Având în vedere faptul că sistemul educațional evoluează în concordanță cu cerințele etapelor de dezvoltare 
economico-socială a fiecărei țări, lucrarea de față își propune identificarea factorilor de influență ai productivității în 
educație, cu accent deosebit pe modificările legislative (prezentate sintetizat) în acest domeniu de activitate din 
România. Am analizat evolutiv situația educațională începând cu anul 1990 până în prezent, utilizând datele statistice 
și legislative disponibile online.  

Ca rezultat al studiului efectuat în această lucrare am constatat că legislația are un rol decisiv în educație, în 
sensul stimulării rezultatelor școlare obținute la nivel național și internațional. Schimbările efectuate, din punct de 
vedere legislativ în învățământul românesc în perioada analizată evidențiază reorientarea în direcția creșterii calității, 
astfel încât provocările cu care se confruntă societatea, prin prisma educației, să ducă la obținerea unei productivități 
economice cu efecte pozitive pe termen foarte lung.   
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Mihaela ANGHEL (JARADAT) 
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Paralele manageriale între educaţie şi sănătate 

 
[rezumat] 

 

Managementul serviciilor sanitare precum şi managementul serviciilor educaţionale reprezintă două 
componente distincte, dar similare, ale artei şi ştiinţei manageriale, ce au caracter intredisciplinar explicabil prin 
integrarea metodelor sociologice, psihologice, comunicaţionle,  juridice, statistice etc., abordate de ambele sisteme. 
Prin conţinutul şi complexitatea proceselor specifice care se desfăşoară în domeniul serviciilor sanitare respectiv în 
domeniul serviciilor educaţionale, aceastea au un impact puternic asupra grupurilor ţintă cărora li-se adresează, 
asupra competitivităţii şi operaţionalizării activităţilor din domeniile respective. Atât educaţia cât şi sănătatea se referă 
la însuşirea unor cunoştinţe teoretice temeinice cât şi la abordarea unui comportament etic acceptat în societate.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 



 

 

                                                                                                            

 

 
Mircea – Florina CRICOVEAN 
(Universitatea de Vest Timişoara) 

 
Considerații privitoare la sursele de finanțare ale Bisericii Ortodoxe Române în contextul actual 

 
[rezumat] 

 

Lucrarea de față își propune, pe baza datelor oferite de autoritatea superioară bisericească, să menționeze 
căteva aspecte legate de sursele de finanțare ale unităților de cult din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Din punct de 
vedere organizatoric, credincioșii Bisericii Ortodoxe Române sunt constituiți în parohii sau mănăstiri aflate sub 
jurisdicția canonică a eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române. Prin urmare,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 veniturilor 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) 

 
Analiza solidității și performanței sectoarelor bancare din Europa Centrală și de Est 
 

[rezumat] 
 

Lumea financiară actuală se află sub semnul unor profunde schimbări, generate, de mutațiile de pe piețele 
financiare, de schimbările de ordin reglementativ și cele  instituţionale, ilustrându-se impactul redutabil al acestora 
asupra actorilor pieței financiare. Scopul lucrării este de a realiza o analiză empirică asupra factorilor determinanți ai 
solidității și performanței sectoarelor bancare din șapte țări membre ale Uniunii Europeane, respectiv Bulgaria, Cehia, 
Letonia, Lituania, Polonia, România și Ungaria, pentru perioada 2008-2013. Noua ordine globală se remarcă a fi 
prinsă într-o spirală a schimbării, ce a devenit din ce în ce mai complexă și accelerată, astfel analiza realizată prezintă 
aspecte inovatoare prin prisma abordării metodologice aplicate asupra sectoarelor bancare din țările membre ale UE, 
non-euro. Rezultatele analizei ne indică necesitatea instituțiilor financiare de a recurge la transformări esențiale în 
desfășurarea activității, cum ar fi de pildă orientarea către noul model de business bancar sau adaptarea la noile 
reglementări și la condițiile mai stricte de supraveghere a sectorului financiar.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
Importanţa intermediarilor financiari pe piaţa de capital din România 

 
[rezumat] 

 

Modificările structurale care au caracterizat pieţile financiare în ultimul deceniu, au determinat o creştere a 
importanţei acestora în special în ţările aflate în curs de dezvoltare, cum este şi cazul României. Sistemul bancar a 
reprezentat o perioadă îndelungată de timp sursa principală de lichiditate a economiei, însă situaţia tinde să se 
modifice ca urmare a creşterii importanţei pe care pieţele de capital au început să le deţină în furnizarea capitalului 
necesar agenţilor economici. 
Prin această lucrare dorim să evidenţiem evoluţia tranzacţiilor realizate pe piaţa de capital din România în ultimul 
deceniu, cu o focalizare pe tranzacţiile realizate de principalele societăţi de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F). 
Mai mult, prin coroborarea valorii tranzacţiilor realizate de S.S.I.F-uri pe piaţa de capital din România cu valorile 
principalilor indicatori de stabilitate financiară ai acestora, vom avea o imagine de ansamblu a eventualelor riscuri ce 
pot fi declanţate pe piaţa de capital.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

                                                                                                            

 

 
Ana-Patricia CSATLOS (HOMORODEAN)  
(Universitatea de Vest Timişoara) 

 
Prevederi legislative și perspective ale eficienței politicii fiscale din perspectiva autorității fiscale 
 

[rezumat] 
 

Obiectivul acestui studiu este de a identifica în cadrul literaturii de specialitate opiniile privind eficiența politicii 
fiscale, respectiv modul în care instrumentele politicilor fiscale răspund condițiilor economiei, pentru a îmbunătăti 
performanțele variabilelor obiectiv. În general, atingerea acestor obiective presupune din partea autorităţilor eforturi 
susţinute, procese decizionale complexe și modificări legislative impuse conjunctural, dar cu scopul evidențierii unei 
anumite calității a politicii fiscale. 

 Lucrarea de față își propune o abordare din perspectiva cadrului instituțional de manifestare a politicii fiscale, 
mai exact încercăm să identificăm perspectiva relației dintre contribualbil și autoritatea fiscală în contextul credibilității, 
prudenţei şi performanţei manifestărilor acestora. Demersul metodologic asociat acestei abordări știintifice a presupus 
identificarea unui traiect metodologic necesar realizării unor analize empirice robuste încadrate în matricea teoretică a 
legislației românești în domeniu, a literaturii de specialitate și a implicațiilor practice privind impozitele, în calitate de 
instrumente ale politicii fiscale, cu accent asupra impozitului pe venit. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Cristian MOCAN 
(Universitatea de Vest Timişoara) 

 
Impactul modificărilor legislative asupra presiunii fiscale în România 
 

[rezumat] 
 

Obiectivul acestui studiu este de a identifica reforma sistemului fiscal românesc ca urmare a multiplelor 
modificari legislative impuse de politica fiscala , de exigențele adoptării acquis-ului comunitar, respectiv restricțiile 
impuse de organismele internaționale. 

 Lucrarea de față își propune o abordare cronologică din perspectiva estimării cauzelor și efectelor 
modificărilor legislative din sistemul fiscal românesc, pornind de la aspectele teoretice spre cele practice. Abordarea 
evoluției cadrului normativ în perioada 2003-2013 s-a realizat pentru a reflecta impactul asupra presiunii fiscale directe  
resimțite în spațiul economico-social românesc. Abordare politicii fiscale din perspectiva modificărilor legislative 
evidențiază și evoluția internațională, respectiv directiile UE și OCDE pentru lupta impotriva evaziunii fiscale precum și 
provocările cu care se confruntă societatea din perspectiva modificării instrumentelor politicii fiscale, fiind astfel un 
predictor pentru riscurile implicate de formularea politicilor publice. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Alexandra BRATU 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Analiza riscului de faliment la nivelul zonei euro 
 

[rezumat] 
 

Actuala lucrare îşi propune observarea efectelor crizei economice cu efecte în schimbarea gradului de apariţie 
a riscului de faliment la nivelul ţărilor Zonei Euro. O parte a lucrării este realizată cu ajutorul metodelor de analiză 
multidimensională a datelor pe parcursul anilor 2007-2011. Fenomenul de contagiune economică  a contribuit la  
conturarea schimbărilor şi a punctelor critice ce ne oferă informaţii cu privire la locul de apariţie a crizei economice la 
nivelul Zonei euro. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 



 

 

                                                                                                            

 

 
Diana – Elena ŞERB 
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Analiza nivelului ocupării muncii în România 
 

[rezumat] 
 

Cea mai importantă resursă a oricărui stat o reprezintă omul, iar neutilizarea acesteia atunci când este 
disponibilă reprezintă o pierdere oentru societate. Orice activitate în societate începe şi se finalizează prin intervenţia 
omului. Prin intermediuul acestui articol se urmăreşte reliefarea din punct de vedere teoretic şi practic a 
diangnosticului actual al nivelului de ocupare al pieţei muncii în societatea contemporană. Ipoteza de lucru a cercetării 
are în vedere faptul că prezentarea situaţiei existente de pe piaţa muncii reprezintă un semnal în ceea ce priveşte 
viitorul. 

Rezultatul final al acestui demers ştiinţific constă în remedierea deficienţelor întâlnite la nivel de ocupare al 
pieţei muncii în România. Partea teoretică are ca scop prezentarea aspectelor definitorii ale ocupării muncii în 
România, o abordare atât din perspectiva literaturii naţionale cât şi internaţionale. Partea practică este reprezentată de 
o analiză din punct de vedere dinamic a nivelului de ocupare al muncii, dar şi o cercetare de marketing de birou, o 
analiză a surselor secundare. În vederea unei analize pertinente se utilizează ca şi metode de culegere a informaţiilor 
experimentul, iar pentru identificarea factorilor determinaţi ai nivelului de ocupare se utilizează metoda funcţiei liniare. 
Prin intermediul experimentului se doreşte evidenţierea efectului ratei de ocupare a pieţei muncii în decursul a trei ani: 
2000, 2005, 2010, în cadrul a trei regiuni de dezvoltare: Sud Muntenia, Sud Vest şi Nord Vest. Cele mai importante 
concluzii rezultate ca urmarea cercetării efectuate evidenţiază faptul că nivelul de ocupare al pieţei muncii în România 
este influenţat în sens negativ de criza economico-financiară. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Carmen – Elena OLTEANU (ANDREIANA) 
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Mizele contextului concurențial pentru organizația educațională liceală: impactul comunicării în 
construirea imaginii și a prestigiului 
 

[rezumat] 

 
Principiul ”finanţarea urmează elevul”, reglementat prin H.G. 1165/ 2013, constrânge unitățile școlare liceale 

să utilizeze mijloace și instrumente destinate modernizării imaginii, susținerii performanței, ameliorării calității relațiilor 
cu beneficiarii și partenerii educaționali.  

Ipoteza studiului este că, sub efectul concurențial al reformei , principiile informării de masă nu mai garanteză 
eficacitatea comunicării externe. Strategia de comunicare orientată exclusiv spre difuzarea de informație necesară 
activității de formare (număr de clase, profile, specializari) se dovedește astăzi insuficient adaptată logicii 
competitivității.  

Concluzia care se impune este că prestigul unei organizații educaționale este determinat de capacitatea de a-
și manageria vizibilitatea sa pe plan local și național. Liceele, în special colegiile naționale, tind să devină mărci. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Cristian – Petru POP 
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Olimpiada satelor din România 
 

[rezumat] 
 

Un sondaj efectuat în mediul rural, pe un eşantion de aproximativ 250 elevi de la şcolile din judeţul Cluj, a 
scos în evidenţă faptul că participarea elevilor care învaţă la şcolile din mediul rural la concursuri şi o limpiade de 
matematică a scăzut în ultimii 10 ani cu aproape 50%.  



 

 

                                                                                                            

 

S-a considerat necesar introducerea unui concurs la care să participe doar copiii care învaţă la şcolile din 
mediul rural. Obiectivul general al acestui concurs este atragerea elevilor spre disciplina matematică şi întărirea 
dimensiunii matematice a învăţământului rural prin încurajarea cooperării între profesori, între elevi, între instituţii şi 
unităţi de învăţământ.   

Dezvoltarea la nivel naţional a acestui concurs a devenit nu doar o obligaţie morală faţă de elevii şi profesorii 
care învaţă la şcolile din mediul rural, ci şi o competiţie care oferă calitate în cel puţin trei direcţii: predare, evaluare şi 
interculturalitate. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Gabriel-Iulian TĂNASE  
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Atitudini ce pot influenţa implementarea managementului calităţii totale-TQM 
 

[rezumat] 
 

Managementul calităţii totale-TQM este filozofia care caută să integreze toate departamentele (marketing, 
finanţe, design, inginerie, producţie, client, etc) în vederea  îndeplinirii nevoilor clientului şi a obiectivelor organizaţiei. 
Realizarea acestora se poate face la standarde înalte de calitate numai prin implementrarea de către organizaţii a 
unei calităţi totale care poate fi influenţată de pieţele concurenţiale, atitudini necorespunzătoare, lipsa de 
responsabilitate, indiferenţa asupra calităţii proceselor, lipsa resurselor necesare implementării unui TQM, 
neimplicarea clienţilor, lipsa controlului calităţii, o planificare defectuasă a activităţilor, lipsa unei răspunderi 
manageriale, rezistenţa la schimbare precum şi instruirea necorespunzătoara în vederea dezvoltării resursei umane. 
TQM este văzută ca o modalitate de a transforma economiile unor state cu scopul creşterii competitivităţii pe pieţele 
interne şi internaţionale. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Mihai – Adrian VILCEA 
(Universitatea de Vest Timişoara) 

 
Valorificarea studenților din domeniul științelor educației în procesul de asigurare a calității 
 

[rezumat] 
 

Procesul de asigurare a calității în instituțiile de învățământ superior necesită implicarea tuturor membrilor 
comunității academice. Raportându-ne la ponderea numerică a studenților, aceștia reprezintă majoritatea. Lucrarea de 
față își propune să analizeze dorința de implicare, nivelul declarativ al cunoștințelor, precum și percepția cadrelor 
didactice asupra implicării studenților din domeniul științe ale educației în procesul de asigurare a calității. Studiul a 
fost realizat în cadrul departamentului de Științe ale Educației – Universitatea de Vest din Timișoara, pentru studenții 
înmatriculați în primul ciclu de studii. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Nicoleta – Camelia CICIOC 
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Analiza resurselor umane la DRDP Cluj 
 

[rezumat] 
 

Resursa  foarte importantă  pentru orice  societate  indiferent de obiectul său de activitate o reprezintă omul. 
În perioada  actuală individul  desfăşoară activităţi care  reprezintă munca însăşi, iar unele activităţi  care cu ani în 
urmă erau realizate   exclusiv de către bărbaţi au fost preluate treptat şi de către femei care se implică în toate 
activităţile, iar acest lucru a generat modificarea rolului  femeii în secolul XXI.  

Articolul de faţă îşi propune să abordeze conceptul de resurse umane atât prin intermediul părţii de teorie cât 
şi prin intermediul unui studiu de caz aplicat la Directia Regionala Drumuri si Poduri Cluj. Pe parcursul părţii teoretice 



 

 

                                                                                                            

 

se abordează acest concept atât la nivel de literatură naţională cât şi internaţională, se face o trecere în revistă a 
opiniei mai multor specialişti cu privire la resursele umane într-o organizaţie. 

  Partea practică este reprezentată de un studiu de caz care urmăreşte să evidenţieze eficienţa resurselor 
umane în organizaţie. În cadrul acestei părţi se prezintă resursele umane din punct de vedere al numărului lor, al 
funcţiei ocupate, al nivelului de instruire , dar şi al productivităţii muncii. 

Prin intermediul articolului de faţă se evidenţiază ca şi concluzie a cercetării faptul că resursa umană 
contribuie asupra rezultatelor financiare ale organizaţiei în sens pozitiv sau negativ, iar acest lucru subliniază 
importanţa care trebuie acordată. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Marian – Aurelian BÂRGĂU 
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Viziunea – calitatea artei de a conduce 
 

[rezumat] 
 

Această calitate a liderului va fi prezentată din prisma declaraţiilor de viziune şi proprietatea comună asupra 
unei viziuni. Viziunea este una din calităţile indispensabile a artei de a conduce.  O viziune este o imagine clară a 
ceea ce vede liderul că este sau face grupul pe care îl conduce, iar comunicarea unei viziuni este una din experienţele 
cele mai frustrante din cadrul conducerii unei organizaţii.Previziunea este avansul pe care îl are un lider si o dată 
pierdut acest avans si devenind constrâns de împrejurări, el rămâne lider doar cu numele. Toţi liderii în exerciţiu au o 
viziune asupra a ceea ce trebuie să indeplineasca, iar acea viziune devine energia care sprijină fiecare efort şi forţa 
care îi face să depăşească toate piedicile.Succesul unei viziuni este determinat de dreptul de proprietate asupra ei 
atât din partea liderului cât şi a oamenilor. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Mihaela RADU 
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
 Învăţare organizaţională vs. cunoştinţe organizaţionale. Poziţionări pragmatice 
 

 [rezumat] 
 

Deşi conceptele de cunoştinţe (explicite şi tacite) şi cunoştinţe ca proces (cunoaştere) provin din paradigme 
diferite, un număr de specialişti din domeniu (Gioia & Pitre, 1990), în ultimele decenii, au depus eforturi pentru a le 
integra în ceea ce este cunoscut sub numele de cercetare multi-paradigmatică. Scopul acestei lucrări este de a 
identifica și de a analiza punctele de convergență a binomului învăţare-cunoaştere care suscită o dezbatere largă în 
rândul specialiștilor în domeniu. Concluzia cercetării noastre bazată pe studiul literaturii este că diversitatea 
abordărilor face dificilă formarea unei opinii de bază aproape în unanimitate de acord asupra ceea ce privește 
conceptele investigate. Cert este, de fapt, că există un spațiu conceptual comun între cele două concepte, dar și inter-
condiționalitate. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Iuliana TALMACIU (SCARLATESCU) 
 (Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Atitudinea faţă de schimbare a organizaţiilor şi a membrilor acestora 
 

[rezumat] 
 

În contextul actual, schimbarea înseamnă atât ameninţare cât şi oportunitate, de aceea, este foarte important 
modul în care membrii organizaţiei o percep. 

Principalul scop al acestei lucrări îl constituie analiza atitudinii faţă de schimbare a organizaţiilor şi a 
membrilor acestora. În foarte multe cazuri, apariţia rezistenţei la schimbare este inevitabilă. Drept urmare, rezultatele 



 

 

                                                                                                            

 

cercetării contribuie la identificarea principalilor factori care determină oponenţa faţă de schimbare, precum şi a 
metodellor ce pot fi utilizate în vederea diminuării acesteia.  

Metoda de cercetare utilizată în cadrul lucrării s-a bazat pe analiza de conţinut a unor lucrări ale autorilor 
români şi străini şi a unor studii realizate de diferite companii specializate. Considerăm că atât managerii cât şi 
angajaţii trebuie să fie deschişi la schimbare, nu numai raţional dar şi emoţional, trebuie să adere la o nouă viziune şi 
să accepte costurile transformării acesteia în realitate. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
Analiza dimensiunii pieței serviciilor veterinare pentru animale de companie pe plan internațional 
 

[rezumat] 
 

În ultima perioadă domeniul serviciilor a cunoscut o dezvoltare explosivă pe toate domeniile, acestea 
ajungând să reprezinte peste 50% din PIB-ul unei țări. 
 Cercetătorii din domeniul marketingului au studiat mai multe ramuri din domeniul serviciilor precum: turism, 
educație, cultură, servicii online, sport dar, anumite ramuri ale serviciilor încă nu au fost studiate aprofundat, precum 
ramura serviciilor veterinare pentru animale de companie. 
 Prezentul articol va analiza dimensiunea pieței serviciilor veterinare pentru animale de companie având ca 
scop o mai bună cunoaștere a acestei piețe și a se confirma importanța studierii aprofundate a acestor servicii ce 
aduc un profit anual de milioane de dolari în S.U.A. și milioane de euro în Europa în detrimentul faptului că a existat 
criza economică care a lovit multe ramuri din industria bunurilor de consum și a serviciilor. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Maria – Magdalena LUPU 
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Valorizarea conceptului de comunicare integrată 
 

[rezumat] 
 

În orice organizație, indiferent de domeniul de activitate, comunicarea eficientă este un indicator al 
performanței prin care aceasta poate dobândi creșterea cotei de piață, îmbunătățirea și consolidarea imaginii și a 
nivelului de implicare al angajaților. Pentru obținerea acestor rezultate, comunicarea trebuie gestionată în conformitate 
cu conceptul comunicării integrate care necesită adoptarea unei strategii globale prin care transmite un mesaj unitar 
pe toate căile și canalele. 

Practicată cu precădere de marile corporații, comunicarea integrată este încă prea puțin cunoscută și prea 
puțin utilizată, avantajele pe care acest de tip de comunicare le oferă, fiind de cele mai multe ori neglijate. Motivul 
pentru care am pornit la realizarea studiului prezentat în acest articol a fost identificarea factorilor care determină 
decizia de valorizare a conceptului de comunicare integrată și a rezultatelor obținute prin aplicarea acestui concept. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ioana BULEI 
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Reglarea identității și exercitarea controlului managerial. Analiză și strategii 
 

[rezumat] 
 

Lucrarea de față își propune să examineze caracteristicile, obiectivele și strategiile controlului managerial din 
perspectiva reglării identității profesionale, atât prin analiza literaturii de specialitate, cât și prin intermediu l unui studiu 
de caz. 



 

 

                                                                                                            

 

Centrarea asupra conceptului de identitate, în contextul lucrării de față, se face pornind de la ipoteza că 
diversele strategii de management, folosite pe diverse nivele ierarhice, influențează procesul de formare a identității 
profesionale. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Georgeta ANDRONACHE (GOGEANU)  
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
  Impactul culturii organizaţionale asupra managementului resurselor umane 

 
[rezumat] 

 

Cultura organizaţională are o puternică influenţă asupra performanţelor unei organizaţii. Reprezentând valorile 
şi credinţele membrilor săi, cultura organizaţională influenţează atât scopurile pe termen lung ale acesteia, cât şi 
munca rutinieră, de zi cu zi.  

Pe de altă parte, diversitatea şi alteritatea umană, esenţializată de Mihai Eminescu în exprimarea 
avangardistă „fiecare om e o întrebare pusă din nou spiritului Universului”, face ca orice individ să fie o entitate 
înzestrată cu un set diferit de norme morale, convingeri și valori, influenţate necontenit de mediul etnic, cultural, 
național, religios și politic din care acesta provine.  

Având în vedere aspectele precizate anterior, putem spune că succesul organizaţiei şcolare depinde, în mare 
măsură, de competitivitatea resurselor umane, de modul în care acestea sunt gestionate şi de relaţia biunivocă dintre 
cultura organizaţională şi managementul resurselor umane.  

Prezentul elaborat ştiinţific îşi propune să evidenţieze modul în care cultura organizaţională a unei instituţii de 
învăţământ preuniversitar influenţează managementul resurselor umane precum şi performanţa organizaţională. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Răzvan - Ion  Chițescu  
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Probleme cheie ale aplicării managementului sistemelor informaționale în administrația publică locală 
din România 
 

                   [rezumat] 
 

Implementarea sistemelor informatice în administrația publică locală din România a întâmpinat o serie de 
probleme, care sunt analizate în acest studiu prin prisma liniilor evolutive ale tehnologiei, ale cadrului socio-economic 
al perioadei la care se face referire și a aplicării unui management al instituțiilor publice care să se alinieze cerințelor 
europene. Totodată, aceste probleme sunt analizate într-o relație de interdependență.  

Rezultatele studiului subliniază importanța pe care un manager trebuie să o acorde sistemului informațional al 
instituției pentru crearea unui echilibru între tehnologie, resursă umană, flexibilitate și cadrul istoric, pentru a urmări cel 
mai bun curs de acțiune pe termen lung al instituției sale. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Cristina Olteanu (Voicu-Olteanu)  
(Universitatea Valahia din Târgovişte) 

 
Propuneri privind eficientizarea cheltuielilor Uniunii Europene cuprinse în mecanismul privind 
exerciţiul financiar 2014-2020 
 

[rezumat] 
 

În conformitate cu articolul 312 din Tratatul pentru Funcţionarea Uniunii Europene, Cadrul Financiar 
Multianual este adoptat pentru o perioadă de cel puțin cinci ani şi vizează asigurarea evoluției ordonate a cheltuielilor 
în limita resurselor proprii. Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 reflectă tendinţele Uniunii Europene cu privire la 
eficienţa structurii cheltuielilor (flexibilitatea pentru angajamente și plăți la nivelul tuturor rubricilor și pe toți anii pentru 



 

 

                                                                                                            

 

a permite utilizarea tuturor sumelor prevăzute, clauza obligatorie de revizuire care face posibilă reevaluarea nevoilor 
bugetare pe parcursul implementării și ajustarea lor, o gestionare financiară îmbunătățită, în special în ceea ce 
privește accentul pus pe rezultate şi evaluarea cheltuielilor) şi priorităţile politice pentru perioada următoare. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
Abordare practică a managementului calității în orientarea și consilierea școlară 
 

[rezumat] 
 

O componentă esențială a managementului calității este și orientarea școlară, orientarea elevului în carieră. 
Şcoala de astăzi îşi propune să conducă nu doar la formarea unor absolvenţi bine informaţi, ci şi la formarea de 
persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale şi psihologice ale vieţii.  

Tematica abordată şi metodologia utilizată în cercetarea prezintă două marcaje puternice: noutate şi 
originalitate, prin surprinderea atât la nivel teoretic, cât şi practic, a stării de fapt, credem noi, obiectivă şi realistă a 
situaţiei asupra calităţii serviciilor de orientare şi consiliere din învăţământul preuniversitar. Apreciem că este un pas 
important în fundamentarea importanţei domeniului consilierii.  
............................................................................................................................................................................................ 

 
Roxana – Mihaela Oarză (Sîrbu) 
(Universitatea de Vest Timişoara) 

 
Investițiile străine - suportul dezvoltării sustenabile în România 
 

[rezumat] 
 

Lucrarea de față evidențiază realizarea unei analize privind investițiile străine și capacitatea acestora de a 
stimula dezvoltarea sustenabilă a sistemelor tehnico economice din România. Analiza empirica a acestei lucrări își 
propune sa considere 50 de companii 50 de companii listate de Camera de Comerț și Industrie a României ca fiind 
cele mai profitabile din România la sfârșitul anului 2013. Sustenabilitatea companiilor din grupul țintă rezultă în urma 
unei analize privind implementarea standardelor de management din domeniul dezvoltării sustenabile.  

Ipoteza de lucru de la care pleacă cercetarea subsumează următoarele premise (1) Investițiile străine sunt investiții 
verzi ce susțin inovarea și dezvoltarea sustenabilă; (2) Marile corporații au implementate Standarde de Management din 
domeniul dezvoltării sustenabile; (3) Investițiile străine produc, susțin și angrenează și companiile românești în dezvoltarea 
sustenabilă a României. 

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

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

 
Shortcomings in earnings management detection research area: a state of the art of contemporary             
Insights 
 

[rezumat] 
 

Aceast articol realizează o analiză critică a principalelor modele de detectare a gestiunii rezultatului. Prin 
urmare, scopul acestui studiu este acela de a identifica principalele limite documentate în sfera detectării gestiunii 
rezultatului. Analiza a cuprins publicații din ultimii 5 ani din domeniul contabilității, în cele mai apreciate 5 jurnale la 
nivel mondial. Rezultatele noastre confirmă ceea ce majoritatea cercetătorilor documentează și anume metodologiile 
de detectare a gestiunii rezultatului, în ciuda faptului că sunt extensiv uzitate, concentrează erori de măsurare 
importante. Potențiale soluții și viitoare direcții de cercetare sunt de asemenea abordate. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

                                                                                                            

 

Mihaela GHEORGHE 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti) 

 
Avantaje și bariere întâmpinate în adoptarea unor soluții informatice de telemedicină 
 

[rezumat] 
 

În contextul perioadei actuale pe care o traversează informatica în prezent, calculatorul şi produsele software 
reprezintă instrumentele necesare în activitatea de cercetare şi în special, în cercetarea instrumentelor tehnologice cu 
aplicabilitate în domeniul medical. Acestea au permis reprezentarea informaţiilor dificil de obţinut prin metodele 
clasice, dificultatea fiind dată de formele complexe precum şi de nivelul extrem de scăzut al vizibilităţii diferitelor 
componente din realitatea fizică. Modelarea acestora, a impus aşadar, necesitatea integrării mijloacelor tehnologiei 
infomaţiei şi comunicaţiilor în practica medicală, contribuind astfel la dezvoltarea unui nou domeniu, denumit 
telemedicină. Scopul principal al acestuia constă în îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale furnizate, însă pe 
parcursul dezvoltării sale, a întâmpinat şi bariere legate de aspecte de ţin de distanţă, de resurse financiare, 
tehnologie, infrastructură sau legislaţie. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Secțiunea II – Ştiinţe socio - umane 

 
 
Denise Elena ABABEI 
(Universitatea din București) 

 
Sublimarea lacaniană în scena teatrului postdramatic 

 
 [rezumat] 

 

Sublimarea lacaniană este o cale privilegiată de a încerca să gândim categoriile „imposibile” din 
metapsihologia sa, printre care şi Realul, constituind o mişcare dialectică care transformă „l’impossible à écrire” într-o 
„ecriture de l’impossible” constituind accesul subiectului către o experienţă radicală de descentrare şi de non-
identitate.  

În acest mod de a scrie sau a face vizibile semnele teatrale ale scenei actuale, ne prezintă esteticianul H-
Thies Lehmann paradigma de teatru postdramatic: sinteză detronată, imagini de vis, sinestezie, performance text, 
unde paleta stilistică face să apară caracteristicile de parataxă, simultaneitate, joc cu densitatea semnelor, 
corporalitate sau irupţie a realului. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Andreea – Mihaela ANDREI 
(Universitatea din București) 

 
Greva minerilor din Valea Jiului din 1977           
 

   [rezumat] 
 

Greva minerilor din Valea Jiului din 1977 a reprezentat una din cele mai importante mişcări de protest din 
perioada comunistă. Obiectivul lucrării este acela de a analiza cauzele care au dus la declanşarea  grevei minerilor 
din  Valea Jiului din 1977 dar şi principalele măsuri care s-au luat începȃnd cu data de 4 august. Greva a debutat la 1 
august 1977 atunci cand numai puțin de 35.000 de mineri şi-au întrerupt munca şi au decis să protesteze față de noua 
’’legea a pensiilor de asigurări sociale şi asistență socială’’ adoptată de PCR. Motivul pentru care minerii au decis să 
protesteze îl reprezintă Legea Nr.3 din 30 iunie 1977. Legea Nr.3 prevedea următoarele: creşterea  vȃrstei de 
pensionare de la 50 de ani la 52 de ani, prelungirea programului de muncă de la 6 la 8 ore şi interzicerea plății 
simultane a salariului şi a pensiei de invaliditate.Acest lucru reprezenta pentru mineri într-adevar o problemă deoarece 



 

 

                                                                                                            

 

în Valea Jiului exista un număr ridicat de mineri diagnosticați cu gradul III de invaliditate dar care continuau însă să 
lucreze în mină.  
............................................................................................................................................................................................ 

 
Patricia  APOSTOL 
(Universitatea din București) 

 
Blanchot și Magritte - Asemănare în absența asemănărilor 
 

[rezumat] 
 

În textele lui Blanchot, avem de-a face cu un tip special de imagine, complet diferită de imaginea literară, deși 
are loc în „spațiul literar”. Această imagine textuală este o imagine ca la Magritte. Vom vedea că această comparație 
este problematică, ea revelând asemănarea tocmai pentru a aduce diferența.  Elementul comun care aduce impreuna 
cele doua discursuri - literalitatea - fixeaza de fapt distanta dintre categoria textelor si categoria tablourilor, pastrandu-
le indepartate. Asemanarea este o consacrare a distantei, a categoriilor ireconciliabile: calificand doua lucruri drept 
asemanatoare le pastram in implicitul diferentelor lor. Textul nostru, vizand o mică teorie a asemănării, nu pretinde să 
bulverseze limitele literaturii și ale picturii, dar poate fi un instrument de semnalare a fluidității limitelor, a fluxului care 
le angajează împreună, nu separat. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Gabriela BĂDESCU 
(Universitatea din București) 

 
 Problema prealabilului în interpretarea textului canonic (sacru): între normă şi aplicabilitate 
 

[rezumat] 
 

Studiul de faţă doreşte să surprindă poziţia prealabilului în interpretarea textelor sacre, dintr-o perspectivă 
intenţionalistă care balansează între subiectiv şi obiectiv, între o normativitate metodologică şi o aplicabilitate din 
perspectiva unei filosofii practice. Identificarea caracteristicilor/structurii hermeneuticii textelor sacre şi condiţiile de 
posibilitate ale comprehensiunii aflată „în slujba” aplicabilităţii canonului biblic (de exemplu, interdicţia reprezentării / 
figurării în artă), reprezintă intenţia pe care şi-a propus-o autorul.  

Prin apelul la direcţiile deschise de perspectivele filosofice ale lui Gadamer, Betti, dar şi a celor mai recente 
(structuralismul) autorul doreşte să sublinieze că prin anticiparea concluziilor, prin finalitatea şi scopul asumate, 
interpretarea textelor sacre reprezintă o activitate caracterizată de discontinuitate, dar profund comunicativă şi 
dialogică. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Călin BERAR 
(Universitatea de Vest Timişoara) 
 

Principiul proporţionalităţii – de la un simplu concept la un veritabil principiu constituţional 
 

[rezumat] 
 

Proporţionalitatea presupune un just echilibru între valorile ce interacţionează în cadrul unei societăţi. Prin 
referire la semnificaţia juridică din perspectiva dreptului penal, această proporţie justă este apreciată prin prisma 
nevoii sociale ce se tinde a fi ocrotită, fiind în strânsă corelaţie cu scopul pedepsei. Prezenta lucrare îşi propune să 
analizeze această evoluţie constantă pentru a determina implicaţiile actuale ale principiului Dacă la începuturile 
societăţii organizate ideea de măsură proporţională era apreciată după metoda similitudinii de tratament între răul 
comis de un individ şi pedeapsa aplicată, odată cu redefinirea rolului pedepsei ea este înţeleasă ca o măsură 
necesară ajungerii la un anumit obiectiv. Jurisprudenţa CEDO a impus ca orice ingerinţă în sfera drepturilor 
fundamentale să fie legală, să urmărească un scop legitim şi să fie necesară într-o societate democratică. Această 



 

 

                                                                                                            

 

modelare jurisprudenţială a dus la includerea principiul în tratatele internaţionale şi în Constituţiile statelor, rezultând 
astfel caracterul său prioritar în aplicare şi supremaţia în faţa altor principii. 
............................................................................................................................................................................................ 
 
Octavian Cristian BODEA 
(Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca) 

 
Conceptul de inconștient în psihanaliza lacaniană 
 

[rezumat] 
 

Deși poate părea redundant să se mai vorbească astăzi despre inconștient, după ce sfârșitul secolului IX și 
întreg secolul XX au fost dominate de discuții aprinse privind acest concept inventat de Sigmund Freud, este tocmai 
re-inventarea lui ceea ce ne convinge că demersul nostru nu are cum să fie inutil. Considerând necesară o 
reîntoarcere la Freud, psihanalistul francez Jacques Lacan face mai mult decât o actualizare a unui concept 
considerat a fi prea bine cunoscut și, prin urmare, luat cu prea multă lejeritate în doctrina psihanalitică, întreprinde o 
nouă construcție a lui, folosind materialul furnizat de către structuralism. Cu scopul de a evidenția această reinventare 
a inconștientului, lucrarea noastră vrea să susțină teza potrivit căreia, la Lacan, se întrevede un ecart între inconștient 
și conceptul său, prin care se lasă deschisă posibilitatea unei fenomenologii care să scoată inconștientul din registrul 
simbolic. 
............................................................................................................................................................................................ 

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

Melancolia și sensul modernității. O abordare prin prisma filosofiei lui Søren Kierkegaard și a 
psihanalizei 
 

[rezumat] 
 

Filosofia modernă a ignorat timp de câteva secole problema melancoliei. Renașterea, iluminismul, precum și 
alte tipuri de umanisme l-au exilat pe melancolic în medicina umorală, alchimie sau literatură. Aceste domenii au 
resuscitat și au susținut paradigma antică, în special aristotelică, a geniului melancolic, până în momentul crizei 
metafizicii moderne din secolul al – XIX – lea. Iar în contextul crizei, unul dintre reprezentanții ruinelor sistemului 
hegelian este Søren Kierkegaard, pentru care melancolia devine o preocupare permanentă în cadrul tematizării 
individului singular, singurul indicator al adevărului. În această comunicare ne-am propus o definire a sensului 
modernității sub spectrul melancoliei și a metamorfozelor pe care aceasta le suferă. Ne vom referi cu precădere la 
filosofia kierkegaardiană, dar și la psihanaliză, în virtutea unor teme comune între Kierkegaard, Freud și, mai târziu, 
Jacques Lacan. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Claudia CÎȚĂ 
(Universitatea din București) 

 
Emigrarea și dimensiunea identitară în biografia și opera lui Shalom Aleichem 
 

[rezumat] 
 

Lucrarea de față propune conturarea profilului scriitorului de limbă idiș Shalom Aleichem (1859-1916), 
contextualizarea cadrului istoric al activității literare pe care a desfășurat-o, enunțarea și particularizarea a două dintre 
temele predilecte – emigrarea și identitatea –, prin punerea în oglindă a două opere literare: Tevi lăptarul (Tevi der 
milkhiker,1894-1909) și Mister Green are o slujbă (Mister Grin hot a dzab, 1915), ilustrarea unor aspecte ale păstrării 
identității (nu numai prin închistare, ci și prin nomadism), căutarea unor culoare de interpretare a literaturii, prin recurs 
la interdisciplinaritate (în inventarierea motivațiilor fenomenului emigrației, prin analiza succintă a unor elemente de 
psihologie socială ori de tip civilizațional). 



 

 

                                                                                                            

 

Scopul lucrării este acela de a analiza comparativ ocurențele unor teme de interes socio-cultural, prin raportare 
la secvențe ale literaturii idiș create de Shalom Aleichem. Ipoteza de lucru: presiunea extrinsecă, de stimulare a 
emigrărilor în Europa de Est a sfârșitului de secol al XIX-lea (odată cu 1881) a fost dublată de o anumită disponibilitate 
instrinsecă spre o viaţă nomadă, rătăcitoare, în virtutea libertății și a prosperității – idealuri atribuite plecării 
transoceanice; identitatea se păstrează în ambele ipostaze, centripetă (viața în limitele unui shtetl) și centrifugă 
(îndepărtarea de coordonatele spațiale inițiale). 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Emilia – Elena CLUCERESCU (TĂNASE)  
(Universitatea din București) 

 
Guvernarea, de la global la local: o abordare teoretică 
 

                [rezumat] 
 

Într-un context al globalizării intensive, cercetarea științifică în domeniul științelor sociale propune o 
perspectivă explicativă multi-nivel a fenomenelor pe care le studiază. Un concept-cheie în cadrul științei politice, 
remarcabil însă prin trans-disciplinaritate, este cel de „guvernare”. Abordarea teoretică a delimitărilor conceptual-
metodologice implicite acestei noțiuni şi a celor conexe – guvernare, guvernământ, guvernanţă (cel din urmă fiind un 
termen reinventat de către Banca Mondială în 1989 şi adoptat în limbajul Uniunii Europene), constituie obiectivul 
prezentei analize. În cadrul sistemelor politice, guvernarea se realizează, în principal, la următoarele niveluri: local, 
infra-național, regional, naţional, european/continental, mondial. Studiul de faţă pledează pentru local, ca nivel 
restrâns, pentru cercetarea aprofundată a fenomenului social-politic al guvernării. 

 
Iulia Georgia ROȘIANU COCOȘ 
(Universitatea de Vest Timişoara) 
 

Individualizarea judiciara a pedepselor 
 

                [rezumat] 
 

Prezentul articol analizeaza respectarea principiului egalitatii in individualizarea judiciara a pedepselor in 
jurisprudenta romaneasca prin raportare la noul Cod penal.  

Totodata lucrarea subliniaza criteriile avute în vedere la individualizarea judiciară a  pedepselor şi cum se face 
determinarea concretă a pedepsei. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Gabriel COLEC  
(Universitatea din București) 

 
Dezvoltări posibile ale conceptului de nerecunoaștere la Rene Girard 
 

             [rezumat] 
 

Teza girardiană: Teoria mimetică poate fi concentrată in două concepte pivot: dorința mimetică și mecanismul 
victimar. Eficiența acestui mecanism, care produce, în același timp, hominizarea omului, sacrul și socialitatea 
acestuia, depinde în întregime de  nerecunoașterea (meconnaissance) lui ca mecanism.  Pentru a putea funcționa, el 
trebuie să rămână ascuns și neănțeles. Nu poate exista un „țap ispășitor”, a cărui funcție e să externalizeze violența 
grupului, decât dacă considerăm persoana în cauză ca fiind  cu adevarat vinovată. Dacă o percepem drept o victimă, 
„țapul ispășitor” dispare.  

Ipoteza de lucru: Nerecunoașterea funcționează ca un mecanism psihanalitic de apărare, de disimulare si de 
autoânșelare, propriu oricărui sistem social care își gândește geneza. Acest mod originar de cunoaștere stă la baza 
proceselor de autoreferențialitate si de auto-organizare spontană proprie tuturor sistemelor sociale înțelese ca sisteme 
complexe. 
............................................................................................................................................................................................ 



 

 

                                                                                                            

 

 
Ilinca DAMIAN 
(Universitatea din București) 

 
Conceptul de image making: definire, construcție teoretică și aspecte practice 
 

             [rezumat] 
 

Image making, tradus de autoare drept „construcția imaginii” nu suportă o definiție, fie și la nivel filosofic și 
estetic, unanim acceptată. Cu toate acestea, când discutăm procesele de „image making” atât în sens antropologic și 
filosofic cât și în sens social, ajungem la câteva concluzii generale care ne permit schițarea unor coordonate și limite 
teoretice. Când vorbește despre originile antropologice ale reprezentărilor plastice, Whitney Davis definește image 
making ca o practică al cărei rezultat este o imagine cu caracter plastic, iar originile acestei practici le găsește în 
percepția imaginii realizate ca obiect în sine, nu ca simbol pentru ceva din realitatea imediată. Platon diferențiază în 
realizarea imaginii, două forme distincte, care duc spre direcții diferite de înțelegere a sa. Pornind de la aceste 
aspecte, studiul de față urmărește să teoretizeze conceptul principal al tezei prezente. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Alexandra DEACONU 
(Universitatea din București) 

 
Efectele migrației asupra identității naționale a românilor 
 

             [rezumat] 
 

Migraţia  românilor, indiferent de destinaţie, este un subiect deosebit de actual, având capacitatea reală de a 
influenţa viaţa socială contemporană. Migraţia sau mobilitatea teritorială a populaţiei nu se reduce doar la deplasări în 
spaţiu, ci este un proces mult mai complex care aduce în ecuaţie mai multe elemente şi, indiferent de mecanismele 
care le pun în mişcare sau care le influenţează manifestarea, generează un spectru larg de efecte. Schimbările 
produse sunt vizibile la nivelul vieţii economice, politice, sociale, culturale, religioase. Ele se manifestă atât în locul de 
origine, de unde urmează să plece potenţialii migranţi, cât şi în cel de destinaţie. Pe de o parte rămâne un „gol”, 
absenţa celor plecaţi fiind resimţită în special de către familie şi de comunitatea locală, iar pe de altă parte, integrarea 
şi absorbţia noilor veniţi în comunităţile alese ca destinaţie ridică probleme, cel puţin la nivel locativ şi ocupaţional. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Irina SERCĂU (DERCACI) 
(Universitatea de Vest Timişoara) 

 
Tradiţia regională a europenităţii provinciilor culturale româneşti. Studiu de caz: Basarabia şi Banat 
 

                [rezumat] 
 

În acest studiu ne propunem să argumentăm tradiţia regională a europenităţii provinciilor culturale româneşti 
pornind de la analiza şi interpretarea configurației interferențelor culturale și sociale în Basarabia şi Banat, regiuni care 
au moştenit tradiţiile unor imperii distincte. Abordările tradiţionale ale acestei problematici accentuează europenitatea 
Banatului, datorată influenţei culturale a Imperiului Austro-Ungar, odată cu asimilarea valorilor catolicismului şi 
protestantismului, eliminând Basarabia (provincie aflată sub influenţa Imperiului Ţarist şi ulterior a Imperiului Sovietic) 
de pe harta mentală a europenităţii. Miza proiectului este formularea unor argumente pentru reconsiderarea 
europenităţii la nivel regional, pornind de la recuperarea şi valorizarea paradigmei europene a Răsăritului, care are la 
bază cultura bizantino-ortodoxă.  
............................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 



 

 

                                                                                                            

 

 
Anca Georgiana MĂRCULEȚ - PETRESCU  
(Universitatea din București) 

 
Legătura interdisciplinară dintre teologie şi filozofie în evul mediu: se poate vorbi despre o filozofie a 
evului mediu?  
 

               [rezumat] 
 

Cercetarea de faţă se centrează pe legătura interdisciplinară dintre teologie şi  filozofie în evul mediu. În 
antichitate filozofia ocupa un loc privilegiat însa în evul mediu comportă modificarea statului devenind din stăpână, 
servitoare. Filozofia vechilor greci este convertită, transformată şi asimilată teologiei creştine, astfel încât să 
corespundă noilor valori. Pentru scolastici filozofia este un instrument de explicare a conţinuturilor teologice. Raţiunea 
şi intelectul au ca singură datorie susţinerea şi întărirea teologiei, aducănd argumente valabile pentru existenţa lui 
Dumnezeu. Pe primul loc se află însă credinţa, urmată apoi de cunoaştere. Studiul  are la baza teoriile lui Fernand van 
Steenberghen, F. Coplestone, E. Gilson şi G.Vlăduţescu. E. Gilson vorbeşte despre o filozofie a creştinismului, însă 
Steenberghen neagă posibilitatea existenţei unei asemenea filozofii, admiţând cel mult o teologie speculativă al cărui 
conţinut oferă posibilitatea dezvoltării unor idei cu tentă filozofică. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Dragoș - Silviu PĂDURARU 
(Universitatea din București) 

 
H. Bonciu și micul canon interbelic 
 

                 [rezumat] 
 

Lucrarea își propune o revizuire a modernității literare interbelice din spațiul românesc, plecând de la ipoteza 
recunoașterii unui canon alternativ, marginal, însă productiv la nivel tematic și deschis influențelor diverse. În acest 
micro-canon se înscrie, între alții, H. Bonciu, scriitor secundar al epocii. Colaborator important al „Rampei”, sonetist 
bine temperat și prozator atipic, Bonciu se pretează acelei „sincronizări” lovinesciene, devenind și un catalizator al 
modernismului expresionist. Problematica marginalului / a secundarului în literatura română dintre războaie, precum și 
distincția macro-canon / micro-canon, constituie coordonatele esentiale ale lucrării, al cărei scop principal constă în 
reflectarea asupra eterogenității unui canon. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Aurica STAN 
(Universitatea din București) 

 
Clovnii lui Manea și fantoșele lui Müller 
 

                [rezumat] 
 

 Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze figura clovnului și a fantoșei în dimensiunea sa literară, pornind de 
la particularitățile personajelor analizate în scrierile lui Manea și Müller. Chiar și la un nivel al receptării de suprafață, 
este evident apelul și cultivarea figurii-clovn, în cazul operei lui Norman Manea.  
 Clovnul –  figură recurentă în literatura lui Manea, cu predilecţie în opera scrisă înaintea exilului occidental –  
apare mai ales în primele ediţii ale volumelor de eseistică Anii de ucenicie ai lui August Prostul şi Despre clovni: 
dictatorul şi artistul, fiind mesagerul unei lumi originare, capabil de a institui prin jocul său o nouă ordine, prin luarea în 
derâdere a celei date.  

De cealaltă parte, printr-un discurs minimalist și obiectivat, Müller dă impresia că marea majoritate a 
personajelor sale nu sunt decât niște fantoșe, termenul fiind folosit și înțeles cu sensul de bază din dicționar, de 
marionetă, om de paie și păpușă trasă de sfori. Supuse unui destin implacabil, de a trăi sub teroarea comunistă, 
fantoșele care populează universul configurat de autoare se pierd în teoretizare, fără a acționa propriu-zis. 
Dezumanizate și private de libertate și hrană, personajele scriitoarei capătă gesturi automate, mecanice și repetitive. 



 

 

                                                                                                            

 

Autoritatea sau mânuitorul ascuns de un paravan sau de o cagulă nu e, așa cum ne-am aștepta, autoarea, ci instanța 
conducătoare sub care putem ghici figura paternă, cea a dictatorului Ceaușescu, o nevoie primară nesatisfăcută și, 
prin extrapolare, sistemul politic și destinul. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Roxana Viviana IACOB 
(Universitatea din București) 

 
Conceptul de teatralitate şi implementarea realismului socialist în teatrul românesc  
 

                [rezumat] 
 

Prezentare va analiza conceptul de teatralitate în contextul introducerii realismului socialist în teatrul 
românesc în perioada 1945 - 1964. O trăsătură a teatrului avangardei, teatralitatea  nu dispare o dată cu 
implementarea realismului socialist așa cum ne-am putea imagina, ci funcționează ca o alteritate în cadrul discursului 
despre noul teatru destinat maselor.  Voi urmări procesul subtil prin care ideea de teatralitate și preceptele realismului 
socialist se corodează reciproc prin reliefarea unor noțiuni ce funcționează drept constante discursive în perioada 
propusă spre analiză: ideea de experiment în practica teatrală, rolul regizorului (pedagog versus autor), influențe 
stilistice externe ( comparația cu modelul teatral sovietic dar şi influențele tradiției teatrale occidentale),  rolul textului 
dramatic (şi a dramei clasice în special)  în economia spectacolului şi importanța acordată acestuia in procesul de 
reconfigurare realist socialista a teatrului romanesc, rolul spectatorului şi ideea de recepție caracteristică acestui 
teatru.  Acest demers va fi exemplificat de o serie de evenimente teatrale cheie pentru a sublinia şi elucida 
mecanismului prin care conceptul de teatralitate şi preceptele realismului socialist intra într-un echilibru la începutul 
anilor 60 generând o formulă teatrală insolită în peisajul teatral est european.   
............................................................................................................................................................................................ 

 
Roxana - Mariana MORTEANU 
(Universitatea din București) 

 
Reprezentări de păsări acvatice pe vasele din metal la începutul Hallstattului 
 

               [rezumat] 
 

Simbolul păsării de apă este redat pe vasele din metal, în special pe situle, găsite în depozite sau în 
morminte, în perioada Hallstattului. În cele mai multe cazuri, contextul descoperirii lor este pierdut sau incomplet 
publicat, ceea ce face dificilă o cercetare amănunţită. Totuşi putem extrage informaţii din datele pe care le avem: 
modul de redare al simbolului, motivele cu care sunt asociate în această perioadă, tehnică, alte obiecte cu care apar 
în acelaşi context, geomorfologia locului descoperirii şi posibilele legături cu mediul acvatic etc.  Vor fi analizate cât 
mai multe detalii privind aceste contexte, pentru a înţelege motivele pentru care au fost create, utilizate şi abandonate 
aceste vase. Vor fi luate în considerare şi posibilele legături cu mitul călătoriei soarelui, cu Apollo Hyperboreanul sau 
cu zeul Borvo, asociat izvoarelor termale.  
............................................................................................................................................................................................ 

 
Mihai - Marian OLTEANU 
(Universitatea din București) 

 
Planificare și dezvoltare urbană sub regimul democrat-popular. Studii privind planul de sistematizare 
al Bucureștiului (1948-1952) 
 

             [rezumat] 
 

Prezenta comunicare își propune să ofere o analiză a preocupărilor de revizuire a planului de sistematizare al 
municipiului București la începutul regimului comunist (începând din 1948 până în 1952). Mai exact, va fi abordat 
procesul de tranziție de la planificarea urbană interbelică la noua concepție de reconstrucție a orașelor aflată sub 
logica politicului. În conformitate cu noile realități politice, economice și sociale ale României apărute începând din 



 

 

                                                                                                            

 

1948, regimul comunist a trasat sarcina revizuirii planurilor urbanistice. Demersul științific studiază în ce măsură 
impunerea noului model politic a influențat planificarea urbană și dacă studiile de sistematizare au avut rezultate în 
cuprinsul orașului. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Alina TRIF 
(Universitatea din București) 

 
Construirea discursul arheologic asupra culturii cucuteni 
 

               [rezumat] 
 

În această lucrare consider construcția culturii Cucuteni, în termeni arheologici, ca reflecţie a celei mai mari 
părţi a evoluției arheologiei românești și a relațiilor sale cu constructele sociale, politice și ideologice. Plecând de la 
această ipoteză de lucru, lucrarea îşî propune să cerceteze specificităţile discursului arheologic despre cultura 
Cucuteni, aşa cum reiese din literatura de specialitate -modul în care vestigiile arheologice au fost folosite şi 
interpretate de anumite grupuri în momente diferite, precum şi modul de relaţionare a practicii arheologice cu reflexele 
ideologice, politice şi sociale. Se vor aborda, cu atenţie critică, contextele sociale în care s-au folosit/manipulat 
dovezile trecutului -explorarea motivelor pentru care anumite interpretări au fost alese/preferate de anumite societăţi şi 
tradiţii de cercetare la anumite momente ale dezvoltării lor sau în anumite stagii ale activităţii acestora. 

 
Ancuța - Diana Prisăcariu 
(Universitatea din București) 

 
Abordări ale sistemelor naționale de asigurare a calității privind cercetarea în cadrul instituțiilor de 
învățământ superior 

           
              [rezumat] 

 

Prezenta lucrare își propune să realizeze o analiză comparativă a sistemelor naționale de asigurare a calității 
în învățământul superior European și să observe în ce măsură reușesc acestea să reflecte locul pe care îl ocupă 
cercetarea în cadrul instituțiilor de învățământ superior. Sistemele de asigurare a calității de pe teritoriul Europei vor fi 
grupate în patru modele, ale căror particularități diferă de la țară la țară. Aceste modele au fost construite printr-o 
abordare inductivă: fiecare model poate fi clasificat ca aparținând unei perspective mai complexe – comprehensiv, 
contribuție inițială, orientat pe rezultate, centrat pe autonomie. Modelele se referă la politica generală de asigurare a 
calității și sunt construite din această perspectivă. Ne propunem, astfel, să observăm în ce măsură reflectă aceste 
modele prioritizarea cercetării de către universitățile Spațiului European al Învățământului Superior. 

 
Andra Karla Sienerth 
(Universitatea din București) 

 
Regionalizarea în discursul politic interbelic 
 

                [rezumat] 
 

Cercetarea are ca scop identificarea tendinţelor de reformare a structurii administrative de-a lungul perioadei 
interbelice, asociate forţelor care s-au succedat la guvernare, precum şi elitelor centrale şi regionale. Lucrarea va 
analiza aceste proiecte din prisma dezbaterilor premergătoare implementării lor, relevând poziţionările politico-
ideologice de multe ori antagonice în ceea ce priveşte forma de organizare administrativă a statului: stat unitar vs. stat 
federal, în pofida scopului declarat şi unanim acceptat de către exponenţii fiecăreia dintre abordări, şi anume 
consolidarea statului nou-format, care şi-a mărit considerabil suprafaţă şi a înglobat un număr semnificativ de 
minorităţi şi care s-a confruntat cu sarcina de a armoniza diferitele modele (tradiţii) de organizare administrativ-
teritoriala de inspiraţie occidentală. Proiectele de organizare administrativ-teritoriala reflectă aşadar anumite clivaje, 
cum ar fi relaţia centru-periferie sau disjuncţia dintre “politic” şi “administrativ”. 
............................................................................................................................................................................................ 



 

 

                                                                                                            

 

Ronald - Narcis POPESCU 
(Universitatea din București) 

 
“Şcoala Superioară de Ştiinţe Sociale A.A. Jdanov”.  Formarea elitelor comuniste  
 

               [rezumat] 
 

Teoria elitelor în variatele ei forme în care a fost evocată (Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Roberto Michels) 
se materializează într-un răspuns dat teoriei marxiste a luptei de clasă şi a unui deznodământ reprezentat de o lume 
fără clase.Mosca spune că indiferent de nivelul de dezvoltare, în toate societăţile există două clase de oameni, o clasă 
care conduce şi o a doua clasă, mai numeroasă, dominată de cea dintâi. 

Intelighenţia societăţilor de tip sovietic din Europa centrală şi de est face parte din elita conducătoare a 
acestor societăţi şi are tendinţa de a acţiona ca o componentă a clasei dominante, respectiv a nomenclaturii 
comuniste. Această imagine deschide până la urmă, nevoia înţelegerii procesului prin care se materializa crearea 
„omului nou” şi naşte întrebarea: ce mijloace erau folosite totodată?. 
Astfel, cercetarea mea recompune elementele ce au făcut apanajul unui institut de pregătire ideologică a unei noi 
generaţii de cadre, menită să pregătească nu numai propagandişti ai partidului, ci şi viitori intelectuali, formaţi în 
domeniul ştiinţelor sociale. 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Monica NĂDRAG (PAVEL) 
(Universitatea din București) 

 
Violența simbolică și influența ei asupra deciziei politice 
 

                [rezumat] 
 

Violența simbolică este un fenomen specific tuturor societăților în care există dominație socială. Este un 
proces prin care normele și valorile proprii celor care alcătuiesc aparatul de guvernare sunt impuse tuturor celorlalți 
membri ai societății în vederea menținerii privilegiilor și autorității elitei dominante. Paradoxul acestui proces de 
manipulare socială și politică constă în faptul că se desfășoară cu acordul tacit al clasei dominate. Producerea și 
perpetuarea acestui proces de manipulare are loc prin intermediul mass-media și al instituțiilor de învățământ. Prin 
acestea, puterea politică impune o anume reprezentare a societății, creând modele și – astfel – influențând așteptările 
membrilor societății în ceea ce privește clasa politică și autoritatea sa. 
............................................................................................................................................................................................ 
 
Raul - Constantin TĂNASE 
(Universitatea din București) 

 
Reprezentarea bizantinilor în sursele apusene ale cruciadelor: referinţe negative 
 

                [rezumat] 
 

În contextul întâlnirilor dintre greci şi latini în epoca primelor patru cruciade, ceremonialul diplomatic imperial a 
constituit una dintre principalele strategii diplomatice prin care bizantinii îşi afirmau, la nivel simbolic, superioritatea 
culturii şi civilizaţiei lor în faţa naţiunilor străine. Indicator al alterităţii culturale dintre orientali şi soldaţii lui Hristos şi 
expresie deplină a ideologiei greceşti în ansamblu, protocolul sublinia poziţia privilegiată a împăratului bizantin, ca 
reprezentant al divinităţii pe pământ, şi a demnitarilor săi în cadrul ordinii terestre şi universale. Studiul de faţă îşi 
propune să analizeze, dintr-o perspectivă descriptiv-explicativă, principalele elemente care au contribuit la 
reprezentarea negativă a bizantinilor în principalele cronici apusene ale cruciadelor, în contextul schimburilor 
diplomatice generate de războaiele sfinte. 
............................................................................................................................................................................................ 
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Tetiana BERNEVEK (TOMA) 
(Universitatea din București) 

 
Proiectul «Ucraina» în viziunea decidenților politici ucraineni: M. Grușevskii, S. Petliura și P. 
Skoropadskii 

 
                        [rezumat] 

 

Lucrarea prezintă o analiză a fenomenului constituirii statalității ucrainene la începutul sec. XX, în condițiile în 
care ucrainenii nu aveau propriul teritoriu, locuind în două imperii - Austro-Ungaria și Rusia Țaristă. De asemenea, 
lucrarea oferă o comparație și o analiză a viziunilor politice și strategice vis-a-vis de constituirea și funcționarea noului 
stat ucrainean a celor trei decidenți din perioada respectivă – Mihail Grușevskii, Semion Petliura și Pavlo 
Skoropadskii. Toți trei, în pofida viziunilor politice diferite, erau uniți în jurul ideii că ucrainenii trebuie să locuiască în 
propriul lor stat național.  

„Ucraina” era un proiect politic, format de diverse forțe politice – atât liberale, conservatoare, cât și de stânga, 
inclusiv ultrarevoluționare. Lucrarea oferă un răspuns și la întrebarea „Cum a pierdut Ucraina dreptul la independență 
și autodeterminare la începutul anilor 20 din sec. XX?”. 
............................................................................................................................................................................................ 
 
Florinel VĂSIE 
(Universitatea din București) 

 
Primele contacte între ortodoxie şi anglicanism 

 
                  [rezumat] 
 

Lucrarea îşi propune să prezinte primele contacte între anglicanism şi ortodoxie, contacte care, apoi,au avut 
şi au o însemnătate deosebită în începerea şi continuarea dialogului orthodox-anglican până astăzi. După răcirea 
relaţiilor dintre Biserica Angliei şi Roma, dar mai ales după Reformă, situaţia Bisericii Anglicane a determinat o relaţie 
de apropiere faţă de  Biserica Ortodoxă,datorită modului de organizare şi de gândire teologică.  Biserica Anglicană a 
încercat să poarte un dialog  pentru a primi o recunoaştere apostolică, dar şi să ajute ortodoxia, ţinând cont că ţările 
ortodoxe, în mare parte, se aflau sub stapânire străină, dar şi datorită amplorii prozelitismul iezuiţilor în Răsărit. Au 
existat contacte ocazionale cu caracter personal în cea mai mare parte, s-au constituit asociatii creştine, mai ales din 
partea anglicanilor, în cadrul cărora s-a urmărit o mai bună cunoaştere din partea ambelor părţi, care au avut şi 
colaborări pe tărâm practic. Se va urmării o prezentare cronologică şi o influienţă a acestor contacte până astăzi. 
............................................................................................................................................................................................ 
 
Ioana - Cătălina VĂRZARU 
(Universitatea de Arhitectură Ion Mincu București) 

 
 Casele de cultură în perioada comunistă 

 
                                          [rezumat] 

 

În România, ideea de loisir este depistată în viața oamenilor încă de timpuri. Șezătorile, diferitele cercuri 
muncitorești, cenaclurile create din mediile intelectuale – sunt doar niște exemple care au fost precedate și au dus la 
aparișia acestor case de cultură. După impunerea modelului sovietic, cultura devine cultură de masă. În acest 
moment, necesitatea creșterii spiritului de responsabilitate socială se realizează prin asumarea conștientă a idealurilor 
societății socialiste. Casele de cultură se aflau sub protecția politică a lui Nicu Ceaușescu, fiul președintelui; în 
aparență mai liberal. Fiind răspunsul unei comenzi sociale în care investitor principal era statul, casa de cultură ajunge 
să fie în timp un mijloc de exprimare al ideologiei. Controlul, propaganda, ordonarea maselor, promovarea societății 
colective (și nu a individului), sunt cuvinte de ordine pentru a descrie scopul acestor edificii. 
............................................................................................................................................................................................ 
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