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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)

Palfi Cristina, Control environment in banking system: an empirical study on Romanian
framework vs. COSO and CoCo models, International Journal of Business Research, 9(1), 2009,
p. 93-102, Ulrich’s International Periodicals Directory, http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
Palfi Cristina, Mureşan Mariana, Survey on weaknesses of banks internal control systems,
Journal of International Finance and Economics, 9(1), 2009, p. 106-116, Ulrich’s International
Periodicals Directory, http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
Palfi Cristina, 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 Universităţii din Oradea – Ştiinţe Economice TOM XVIII(III) Finance, Banks and Accountancy, 2009, p. 1118-1123, RePEc
http://ideas.repec.org/a/ora/journl/v3y2009i1p1091-1096.html
Boţa-Avram Cristina, Palfi Cristina, Measuring and assessment of internal audit’s effectiveness,
Analele Universităţii din Oradea – Ştiinţe Economice TOM XVIII(III) - Finance, Banks and
Accountancy, 2009, p. 800-807, RePEc
http://ideas.repec.org/a/ora/journl/v3y2009i1p1091-1096.html
Matiş Dumitru, Palfi Cristina, Evoluţia creditelor neperformante în România şi rolul auditului
intern bancar în limitarea lor, Audit Financiar, 8, 2009, p. 34-41, Ulrich’s International
Periodicals Directory, http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/

Matiş Dumitru, Palfi Cristina, Rolul sistemului de control intern în atingerea obiectivelor
instituţiilor de credit, Audit Financiar, 2, 2008, p. 43-49, Ulrich’s International Periodicals
Directory, http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
Matiş Dumitru, Palfi Cristina, Repere ale convergenţei intereselor: audit intern – audit extern –
autoritate de supraveghere în activitatea bancară (I), Audit Financiar, 5,2006, p. 15-19, Ulrich’s
International Periodicals Directory, http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
Matiş Dumitru, Palfi Cristina, Repere ale convergenţei intereselor: audit intern – audit extern –
autoritate de supraveghere în activitatea bancară (II), Audit Financiar, 6,2006, p.32-36, Ulrich’s
International Periodicals Directory, http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
Palfi Cristina, Banking supervision in the context of globalization, Studia Universitatis BabeşBolyai. Oeconomica, 51(1 Sup.), 2006, Cluj-Napoca, p. 343-351, 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)

Palfi Cristina, Mureşan Mariana, Risks assessment in credit institutions: an empirical analysis
between Romanian framework and international models, Proceedings of the IABE 2009 Las
Vegas – Annual Conference, 6(1), 2009, p. 224-232,
http://www.iabe.com/domains/iabeX/Documents/IABE-2009%20Las%20Vegas%20Program.pdf
Palfi Cristina, Implementing Basle II in Romanian Banking System, The Proceedings of
International Conference Competitiveness and European Integration, Alma Mater, Cluj-Napoca,
2007, p. 327-334
Palfi Cristina, Romanian banking system – performance and outlook, The Proceedings of
International Conference Competitiveness and European Integration, Alma Mater, Cluj-Napoca,
2007, p. 302-309
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internazionale - Nu este cazul
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate - Nu este cazul

Sucală Lucia, Ştefănescu Cristina, Contabilitate bancară – studii de caz, Editura Risoprint, ClujNapoca, 2009, p. 198
Palfi Cristina, Managementul financiar-contabil al riscurilor în activitatea bancară, Editura
Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, p. 419
Mureşan Mariana, Palfi Cristina, Fulop Melinda, Ungurean Camelia, Contabilitatea instituţiilor
de credit, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, p. 301
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) - Nu este cazul

(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări)
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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
- Nu este cazul
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) – Nu sunt
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) - Nu sunt
- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) - Nu
este cazul
- Post-doctoranzi (lista nominală) – Nu este vazul
6. Studenţi internaţionali atraţi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
- Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) - Nu sunt
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) - Nu sunt
- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) – Nu
este cazul
- Post-doctoranzi (lista nominală) – Nu este cazul
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)
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
Cea mai importantă realizare ştiinţifică pe care am realizat-o în ultimii 5 ani a fost teza de
doctorat cu titlul Managementul financiar-contabil al riscurilor în activitatea bancară.
Scurta descriere a temei de cercetare: Asigurarea unui management financiar-contabil adecvat
al riscurilor în activitatea bancară este principalul deziderat al oricărei instituţii de credit,
complexitatea sa aflându-se într-o continuă creştere, dat fiind stadiul actual de dezvoltare, atât a
sistemului bancar românesc aflat în plin proces de implementare a prevederilor Acordului Basel
II, cât şi a celui contabil ce tinde spre o armonizare a contabilităţii într-un sistem conceptual
convergent la nivel european. Pe fondul acestor evoluţii, valorificarea unor informaţii economicofinanciare relevante, credibile şi comparabile furnizate de contabilitate se dovedeşte a fi de
maximă importanţă în asigurarea unui management adecvat al riscurilor în activitatea bancară,
întrucât analiza situaţiilor financiare ale unui agent economic stă la baza deciziei de creditare, iar
documentele de sinteză contabilă ale instituţiei bancare permit determinarea performanţelor sale
financiare în raport cu riscurile asumate, creând implicit premisele consolidării stabilităţii
financiare a întregului sistem bancar.
Motivaţia alegerii temei de cercetare a fost dublu justificată. Pe de o parte, complexitatea
riscurilor specifice sferei bancare, cu accent deosebit asupra contextului actual de armonizare a
abordării lor la nivelul Uniunii Europene, iar pe de altă parte, importanţa deosebită ce trebuie
acordată contabilităţii în procesul de gestionare a riscurilor şi de evaluare a performanţelor
bancare, care a parcurs şi ea în ultimii ani numeroase etape pentru realizarea convergenţei către
prevederile internaţionale.
Obiectivele temei de cercetare: prezentarea principiilor şi regulilor care guvernează organizarea
sistemului informaţional contabil al unui agent economic, cu accent asupra situaţiilor sale
financiare; valorificarea informaţiilor contabile în activitatea de creditare prin prisma analizei
bonităţii solicitanţilor de credite; formularea unor soluţii posibile pentru creşterea obiectivităţii
sistemelor de analiză a bonităţii utilizate de instituţiile de credit în vederea asumării conştiente a
riscurilor; definirea cadrului general de gestionare a riscurilor în activitatea bancară, şi în mod
special a riscului de credit, cu formele sale de manifestare şi măsurile de limitare; prezentarea
principalelor implicaţii ale riscului de credit atât asupra celorlalte riscuri specifice domeniului
bancar, cât şi în sfera financiar-contabilă şi fiscală; poziţionarea României în raport cu celelalte
ţări membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte modul de abordare a riscurilor în activitatea
bancară; sublinierea rolului informaţiilor contabile în managementul riscurilor bancare prin
prisma cuantificării performanţelor instituţiilor de credit; aprecierea solidităţii sistemului
financiar-bancar românesc prin intermediul principalilor indicatori de prudenţialitate şi risc;
prezentarea rolului principalelor instrumente de gestionare a riscurilor semnificative specifice
activităţii bancare, şi anume: sistemul de control intern, auditul bancar (intern şi extern) şi
autoritatea de supraveghere bancară.
Pentru realizarea obiectivelor propuse am formulat o ipoteză privind relaţia risc – performanţă
bancară potrivit căreia riscul de credit are o influenţă directă asupra performanţelor bancare
ale unei instituţii de credit, şi am demonstrat faptul că există o serie de alţi factori independenţi
de risc care accentuează sau atenuează impactul pe care acesta îl are asupra performanţei unei
bănci.
În concluzie, teza de doctorat realizată (conform motivaţiei cercetării, a obiectivelor propuse şi a
rezultatelor obţinute) este focalizată în jurul unui element de maximă importanţă în sistemul
bancar, şi anume riscul încercând, pe baza analizelor şi a studiilor de caz efectuate, să aducă
aprecierile corespunzătoare tuturor organismelor implicate în gestionarea riscurilor bancare
(sistemul de control intern al instituţiilor de credit, auditorul intern, auditorul extern şi în special
Banca Naţională a României în calitate de autoritate de supraveghere bancară) şi să găsească
soluţii pentru un management cât mai eficient pe baza valorificării informaţiilor financiarcontabile.
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Semnătura:

12.03.2010
Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
Prof.univ.dr. Atanasiu Pop
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