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Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul
celor cotate)
Nu este cazul.
2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings
Nu este cazul.
3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)

Boţa-Avram Cristina, Pop Atanasiu, Boţa-Avram Florin, The future perspectives of the
internal audit function, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 2009, 1(11),
p. 1-9, RePEc (Research Papers in Economics),
http://econpapers.repec.org/article/alujournl/v_3a1_3ay_3a2009_3ai_3a11_3ap_3a19.htm
Boţa-Avram Cristina, Palfi Cristina-Alexandrina, Measuring and assessment of internal
audit's effectiveness, Analele Universitatii din Oradea - Stiinte Economice TOM
XVIII(III), Finances Banks and Accountancy, 2009, p.784-790, RePEc (Research Papers
in Economics),
http://econpapers.repec.org/article/orajournl/v_3a3_3ay_3a2009_3ai_3a1_3ap_3a784790.htm.
Boţa-Avram Cristina, Pop Atanasiu, Quo vadis internal audit education?, The Annals of
the "Stefan cel Mare" University of Suceava, 2009, p. 197-205, RePEc (Research Papers
in Economics),
http://econpapers.repec.org/article/scmausvfe/v_3a9_3ay_3a2009_3ai_3a2(10)_3ap_3a19
7-205.htm

Pop Atanasiu, Boţa-Avram Cristina, The global economic crisis. The preventive role of
the Internal Auditing, Audit Financiar, 7(Iulie), 2009, p. 14-21, Ulrich's Periodicals
Directory
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/Search/fullCitation.asp?navPage=1&tab=1&serial
_uid=667835&issn=15835812
.
Achim Sorin Adrian, Pop Atanasiu, Boţa-Avram Cristina, Ienciu Ionel-Alin, Le
conservatisme de la comptabilité: quelques approches dans la littérature économique,
Studia Oeconomica, 1(1), 2009, p. 30-40, CEEOL,
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=018d9236-3598-4112-b07210ac490cbf8e&articleId=62357594-7788-448d-84f1-ab69354a9de7
Palfi Cristina-Alexandrina, Boţa-Avram Cristina, Information and communication in
banks - key elements of the internal control system – an empirical analysis between
Romanian, American and Canadian models of control, Analele Universitatii din Oradea Stiinte Economice TOM XVIII(III), 2009, p. 1118-1123, RePEc (Research Papers in
Economics),
http://ideas.repec.org/a/ora/journl/v3y2009i1p1091-1096.html.
Pop Atanasiu, Boţa-Avram Cristina, Boţa-Avram Florin, The relationship between
internal and external audit, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 1(10),
2008, p. 18-27, RePEc (Research Papers in Economics)
http://ideas.repec.org/a/alu/journl/v1y2008i10p18.html
Boţa-Avram Cristina, The approaches of fraud from internal audit's point of view,
Cabell's Directories, Ulrich International Periodicals Directory, International Journal of
Business Research, 8(2), 2008, p.183-188,
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/Search/fullCitation.asp?navPage=1&tab=1&serial
_uid=597028&issn=15545466 .
Boţa-Avram Cristina, Adding value - the significant substance of internal audit, Cabell's
Directories, Ulrich International Periodicals Directory, International Journal of Business
Research, 8(3), 2008, p.134-139
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/Search/fullCitation.asp?navPage=1&tab=1&serial
_uid=597028&issn=15545466
Boţa-Avram Cristina, Organismele profesionale ale auditului intern in Romania si rolul
acestora in pregatirea profesionala a auditorilor interni, Studia Universitatis "Vasile
Goldis" Arad - Seria Stiinte Economice (Studia Universitatis "Vasile Goldiş" Arad Economic Sciences), 1(1), 2008, p. 313-320. CEEOL,
http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorid=d6c6df5d-2add-4a37-98d8120a4e245722
Boţa-Avram Cristina, Auditul intern al societatilor comerciale asezat in raport cu auditul
public intern, CEEOL, Studia Universitatis "Vasile Goldis;" Arad - Seria Stiinte
Economice (Studia Universitatis "Vasile Goldiş" Arad - Economic Sciences), 1(1), 2008,
p. 321-330. CEEOL, http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorid=d6c6df5d2add-4a37-98d8-120a4e245722,
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Boţa-Avram Cristina, Studiu privind organizarea si implementarea auditului intern in
Romania, Audit Financiar, 7(Iulie), 2008, p. 3 – 11, Ulrich International Periodicals
Directory,
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/Search/fullCitation.asp?navPage=1&tab=1&serial
_uid=667835&issn=15835812
Bota-Avram Cristina, The role of internal audit in fraud prevention and detection, Studia
Universitatis Babes Bolyai. Oeconomica, 51(1 Sup.), 2006, p.153 – 160, International
Bibliography of the Social Sciences (IBSS),
http://studiaoeconomica.ubbcluj.ro/volumes.html
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

Matis Dumitru, Bota-Avram Cristina, Impactul crizei economico-financiare actuale
asupra activitatii de audit extern - provocari si oportunitati, Al doilea Congres al
Auditorilor Financiari din Romania, Elfi, 2009, p. 436-455.
Moldovan Ruxandra, Achim Sorin Adrian, Bota-Avram Cristina, Fighting the enemy of
fair view principle - getting to know creative accounting, Globalization and Higher
Education in Economics and Business Administration, Octomber 22-24, Iasi, Romania,
Tehnopress, 2009, p. 112-122.
Pop Atanasiu, Bota-Avram Cristina, The outsourcing of internal audit – it is a solution in
increasing the quality of internal audit?, Analele Universitatii din Oradea - Stiinte
Economice TOM XVIII(I), 2008, p. 1443 – 1447.
Bota-Avram Cristina, The significant value of corporate governance for the organization's
businesses, 4th Annual International Conference - Integrating Perspectives on Performance
Management, September, Oeconomica Publishing House Prague, 2008, p. 25-39.
Boţa-Avram Florin, Boţa-Avram Cristina, The responsibility of Organization's
Management in the prevention, detection and deterrence of fraud, 4th Annual
International Conference Integrating Perspectives on Performance Management,
September , Oeconomica Publishing House Prague, 2008, p. 39-50.
Bota-Avram Cristina, Considerations regarding the internal audit from Romania, Analele
Universitatii din Oradea - Stiinte Economice TOM XVIII(III), 2008, p. 1050 – 1055.
Boţa-Avram Cristina, Boţa-Avram Florin, The limits of true and fair view reflected by the
Financial Statements, Competitiveness and European Integration, 26-27 octombrie,
Section Accounting, Alma Mater, 2007, p. 155-158.
Boţa-Avram Cristina, The internal audit's contribution at development of the
organizations in the European context, Competitiveness and European Integration, Alma
Mater, 2007, p. 3-6.
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
Nu este cazul.
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6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

Boţa-Avram Cristina, Auditul intern al societatilor comerciale, Editura Risoprint, ClujNapoca, 2009, P. 420
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale
Nu este cazul.
8. Brevete internaţionale
Nu este cazul.
9. Brevete naţionale
Nu este cazul.
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu

economia
Nu este cazul.

11. Realizări artistice naţionale şi internaţionale (Domeniul Arte)
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări)
Nu este cazul.
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Criteriul II – Prestigiu profesional
1. Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I
Nu este cazul.
2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus

Boţa-Avram Cristina, Auditul intern al societatilor comerciale, Editura Risoprint, ClujNapoca, 2009, P. 420
Citat de:

Ovidiu Bunget, „Ethics and internal audit: whistleblowing issues”, MPRA Paper
No. 17312, September, 2009, p. 127-145. Munich Personal RePEc Archive,
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/17312/1/MPRA_paper_17312.pdf
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005
Nu este cazul.
4. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale
Nu este cazul.
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
-

Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute)
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
Post-doctoranzi (lista nominală)

6. Studenţi internaţionali atraţi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
-

Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute)
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
Post-doctoranzi (lista nominală)

7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI
Nu este cazul.
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
Nu este cazul.
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)
Nu este cazul.
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)

Analiza Diagnostic a gestionarii proiectelor finantate, Contract cu mediul de afaceri
finantat de SC Debit-Credit SRL Zalau, 12.000 EUR, membru echipa, 2009-2011.
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11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi
valoarea)
Nu este cazul.
12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
Nu este cazul.
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
Nu este cazul.
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
Nu este cazul.
15. Conferinţe invitate internaţionale
Nu este cazul.
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
Nu este cazul.
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III. Realizare remarcabilă
(Descrieţi într-o manieră cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină) cea mai importantă
realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.)
Cea mai importanta realizare stiintiifica din ultimii 5 ani este finalizarea tezei de doctorat
„Auditul intern al societatilor comerciale” sub indrumarea d-lui prof.univ.dr. Pop Atanasiu si
publicarea acesteia in anul 2009 sub egida editurii Risoprint Cluj. Prin intermediul acestei lucrari,
mi-am propus sa imi indrept atentia cu preponderenta spre auditul intern al societatilor
comerciale, printr-o abordare comparativa cu auditul intern al entitatilor publice. Având în vedere
penuria cercetărilor dedicate acestui domeniu, în contextul naţional, pentru realizarea acestui
deziderat, am apelat la o literatură internaţională de o mare vastitate, aducându-se pe această cale,
în prim plan contribuţii şi studii remarcabile ale unor renumiţi specialişti în audit intern din
contextul internaţional, dar mai puţin cunoscuţi pe plan naţional. Un merit al acestei lucrări este
realizarea în premieră a unei cercetări empirice privind respectarea şi asimilarea standardelor de
audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni ca şi standarde de audit intern naţionale,
propunându-mi, în acelaşi timp, să chestionez respondenţii participanţi la acest studiu (auditori
interni) şi asupra unor probleme delicate generate de procesul de standardizare al auditului intern
în contextul României, urmărind să identific acele arii problematice spre care va trebui să ne
îndreptăm cu predilecţie atenţia, pentru a asigura progresul auditului intern, în general, şi al
auditului intern al societăţilor comerciale, în special. Rezultatele acestei cercetări empirice pot
constitui un valoros punct de plecare pentru realizarea unor cercetări mai complexe la nivel de
organisme profesionale care coordonează auditul intern în România, eventual cu colaborarea
marilor firme de audit, pornind de la ideea că acestea trebuie să-şi unească eforturile pentru
atingerea unui ţel care trebuie să fie comun şi anume dezvoltarea şi progresul auditului intern, atât
în sectorul privat, cât şi în sectorul public.

Data:
15.03.2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,

Prof.univ.dr. Atanasiu Pop
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