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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) 
 

 
Răchişan Paula Ramona, Groşanu Adrian, Berinde Sorin Romulus, The typology of 
restructuring by demerger practised by the entities from Romania, International Journal 
of Strategic Management, 1(8), 2008, p.115-125, Ulrich’s International Periodicals 
Directory, http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/  
 
Răchişan Paula Ramona, Groşanu Adrian, Berinde Sorin Romulus, Răchişan Andreea 
Liana, The impact of the structure of shareholding on the restructuring operations taking 
place in Romania, International Journal of Academy of Business and Economics, 3(8), 
2008, p. 91-107, Ulrich’s International Periodicals Directory,  
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ 
 
Groşanu Adrian, Răchişan Paula Ramona, Berinde Sorin Romulus, Developing an 
organization system for management accounting based on responsability centers, Review 
of Business Research, 2009, 3(9), p. 50-60, Ulrich’s International Periodicals Directory, 
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ 
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Groşanu Adrian, Răchişan Paula Ramona, Study regarding the organization of 
management accounting in the context of responsability centers, Analele Universităţii din 
Oradea – Ştiinţe Economice, TOM XVII(III), 2009, p . 966-972. RePEc, 
http://ideas.repec.org/a/ora/journl/v3y2009i1p966-972.html 
 
Groşanu Adrian, Răchişan Paula Ramona,  The implementation of profit centres inside an 
economic entity,  Studia Universitatis Babes Bolyai - Negotia, 2(1), 2008, p. 125 – 134. 
Central and Eastern European Online Library, 
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=a014b935-c681-4315-b894-
476ae4aeb6e3&articleId=5fb8b5db-9e64-4772-afe9-cff28618aa3a 
 
Răchişan Paula Ramona, Groşanu Adrian, Operations de restructuration concernant la 
notion de contrôle, Accounting and Management Information Systems, 1(1), 2006, p. 270 
– 283. Ulrich’s International Periodicals Directory,  
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ 
 
Răchişan Paula Ramona, Groşanu Adrian, Dumbravă Partenie, La pratique des fusions 
des entites economiques en Roumanie, Accounting and Management Information 
Systems, 1(1), 2008, p. 200 – 217, Ulrich’s International Periodicals Directory,  
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ 
 
Groşanu Adrian, Aspecte practice privind auditul creanţelor şi plăţilor în avans, Audit 
Financiar, 3, 2009, p. 22-28, Ulrich’s International Periodicals Directory,  
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ 
 
 

4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 

Groşanu Adrian, Răchişan Paula Ramona, Cost calculation considered from both the point 
of view of the provisions of accounting regulations and of the need for information of the 
companies, Analele Universităţii din Oradea – Ştiinţe Economice, TOM XVII(III), 2008, 
p.1253 - 1259 
http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v3-finances-banks-accountancy/227.pdf 

 
Răchişan Paula Ramona, Groşanu Adrian, Berinde Sorin, Les aspects comptables des 
operations de restructuration par acquisitions et fusions, Analele Universităţii din Oradea 
– Ştiinţe Economice, TOM XVII(III), 2008, p. 1434 - 1441 
http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v3-finances-banks-accountancy/261.pdf 

 
Deaconu Adela, Groşanu Adrian, Faced with accounting indicators, EVA loses ground!, 
4th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics (4th 
ICESAL 07), ICESAL PROCEEDINGS, 2007, p. 249-264 

 
Deaconu Adela, Groşanu Adrian, Cristea Ştefana Maria, A plea for SME specific 
european accounting standard. The case of Romania, 2nd Central European Conference 
in Regional Science – CERS,  Novy Smokovec, Conference Proceedings, 2007, abstract, 
P. 38-39 

 
Groşanu Adrian, Groza Alexandru, Provocari ale profesiei de auditor in contextul crizei 
economice, Naţional si internaţional în activitatea de audit financiar.Congres al 
auditorilor financiari din România, Editura Elfi, Bucureşti,Editor Corneliu Cârlan, 2009, 
P. 476-486 
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5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
 Nu este cazul. 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 

Matiş Dumitru, Achim Sorin, Groşanu Adrian, Mustaţă Răzvan, Iosivan Raluca, Berinde 
Sorin Bazele contabilităţii pentru viitori economişti, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2005, 
261 p. 

 
Achim Sorin, Groşanu Adrian, Filip Crina, Muller Victor, Oprean Victor, Conţinutul 
economic şi funcţia contabilă a principalelor conturi utilizate în contabilitatea financiară, 
în: Matiş Dumitru (coordonator),  Bazele contabilităţii – aspecte teoretice şi practice, 
Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005, p. 241-360 

 
Dumbravă Partenie, Achim Sorin, Groşanu Adrian, Contabilitatea activelor imobilizate, 
în: Matiş Dumitru şi Pop Atanasiu (coordonatori), Contabilitate financiară, Editura Alma 
Mater, Cluj-Napoca, 2007, p. 155-284 

 
Dumbravă Partenie, Achim Sorin, Groşanu Adrian, Contabilitatea activelor imobilizate, 
în: Matiş Dumitru şi Pop Atanasiu (coordonatori), Contabilitate financiară, Ediţia a II-a, 
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, p. 159-286 

 
Groşanu Adrian, Interpretarea indicatorilor pentru sectorul comerţ, în: Pop Atansiu 
(coordonator), Model si baza de date sectoriala destinata analizei financiare. Aplicatie 
pentru Transilvania, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2006, p. 280-291 
 
Pop Atanasiu, Deaconu Adela, Buiga Anuţa, Pop Fănuţa, Moussa Jean Francois, Vascu 
Adrian, Rogin Bogdan, Sucală Lucia, Todea Alexandru, Popa Irimie, Fătăcean Gheorghe, 
Groşanu Adrian, Iosivan Raluca Berinde Sorin, Răchişan Ramona, Morariu Daciana, 
Ciubotaru Oana, Un model şi o bază de date sectorială destinată analizei financiare şi 
evaluării întreprinderii în context românesc şi european. Aplicatie pentru Transilvania, 
Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2006, p. 116 
 

 
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 
  

Citări ale lucrărilor listate mai sus, care pot fi identificate cu ajutorul bazelor de date 
 
 Nu este cazul. 
 
 Alte citări ale lucrărilor listate mai sus, care nu pot fi identificate cu ajutorul bazelor de date 
 
  Citări relevante 
 
 Nu este cazul. 
 
  Număr total de citări estimat: 15 (din care, autocitări: 12) 
 
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 - 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie - 
-  Doctoranzi  
-  Post-doctoranzi - 
 
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta - 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie - 
-  Doctoranzi (- 
-  Post-doctoranzi - 
 
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) 
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Le fondement de l'analyse et des procedes d'audit des systemes informatiques applicable 
au domaine industriel, Contabilitate, membru echipă, 2007 3000 Euro,  
 
Un model şi o bază de date sectoriale destinate analizei financiare si evaluarii 
intreprinderii in context romanesc si european.Aplicatie pentru Transilvania, Finanţe, 
Bănci, Asigurări, membru echipă,2006 20650 lei, , 
 

 
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 

Organizarea pe centre de responsabilitate a devenit în ultima vreme o practică generalizată în 

cadrul entităţilor economice de dimensiuni medii sau mari, astfel că aceasta a făcut necesară 

adaptarea contabilităţii manageriale la noile cerinţe. Introducerea managementului performant 

prin organizarea activităţii în centre de responsabilitate reprezintă o metodă de conducere care are 

ca obiectiv principal optimizarea utilizării resurselor organizaţiei prin motivarea şi stimularea 

creativităţii tuturor angajaţilor, prin participarea acestora la îndeplinirea misiunii şi obiectivelor 

stabilite. Crearea unui sistem contabil funcţional de gestiune reprezintă un instrument util pentru 

managementul oricărei entităţi economice, care urmăreşte pilotarea acesteia spre obţinerea 

performanţei, prin promovarea eficienţei şi eficacităţii. 

Astfel, prin cercetarea realizată am elaborat un sistem de calculaţie a costurilor pe centre de 

responsabilitate prin care se asigură răspunsul la următoarele întrebări: 

1. Care este nivelul bugetat şi efectiv al consumurilor de resurse la nivelul fiecărui centru 
de responsabilitate? 

2. Abaterile dintre nivelul bugetat şi cel efectiv sunt generate de condiţii/factori 
obiectivi? 

3. Care este nivelul costului de producţie standard şi efectiv al produselor realizate? 
4. Care este mărimea consumurilor de resurse aferente producţiei neterminate? 
5. Care este valoarea consumurilor de resurse pentru investiţiile corporale şi necorporale 

realizate în regie proprie? 
6. Care este performanţa fiecărui centru de profit şi rentabilitatea produselor realizate 

şi/sau vândute? 
7. Care este costul complet al produselor vândute? 
8. Care este mărimea efectivă a cheltuielilor administrative şi a celor de desfacere 

aferente produselor nevândute? 
De asemenea, în anul 2009 am realizat şi un studiu statistic la un număr de 226 entităţi economice 

prin care să obţinem informaţii cu privire la modul în care care aceste entităţi economice privesc 

organizarea activităţii pe centre de responsabilitate şi situaţia în care se află ele.  

Obiectivele principale pe care le-am urmarit prin realizarea acestui studiu au fost următoarele:  

 modul în care entităţile economice privesc organizarea şi conducerea contabilităţii de 

gestiune;  

 implementarea centrelor de responsabilitate în cadrul entităţilor economice ca mijloc 

de creştere a eficienţei economice;  

 elaborarea bugetelor, tipurile de bugete şi compararea realizărilor cu valorile bugetate,  
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Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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