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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) 
 
Deaconu Adela, Bonaci Carmen Giorgiana, Popa Ioan, Valuation of inventories considering the 
fair value options, RePEc, DOAJ, Annals of Faculty of Economics, University of Oradea, 3(1), 
2008, p. 1128-1133 (http://ideas.repec.org/a/ora/journl/v3y2008i1p1128-1133.html) 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
Popa Ioan, Considerations regarding internal audit, Volumul conferinţei internaţionale „The 
impact of european integration on the national economy” organizată de către Facultatea de 
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai, 2005, Cluj Napoca, 
România 
 
Popa Ioan, Asemanari si deosebiri intre auditul financiar si auditul cenzorial, Congresul al XVI-
lea al profesiei contabile din Romania, 2006, CECCAR, Editor: CECCAR, Bucureşti, p. 814-821 
 
Popa Ioan, The influence of the obtained production on entities' income, Competitiveness And 
European Integration, Alma Mater, 2007, Editura Alma Mater, Cluj Napoca, p. 78-85 
 
Popa Ioan, Deaconu Adela, Studiu privind contributia rationamentului profesional in 
contabilitatea romaneasca contemporana, Profesia contabila intre reglementare si interesul 
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public, CECCAR, 2008, p. 402-417 
 
Popa Ioan, Valorificarea informatiilor financiar-contabile si factorii de influenta, Profesia 
contabila intre reglementare si interesul public, CECCAR, 2008, p. 375-394 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
Nu este cazul. 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
Popa Ioan, Razvan Mustaţă, Contabilitatea trezoreriei, în: Matiş Dumitru, Atanasiu Pop (ed), 
Contabilitate financiară, Ediţia I, 2007, Editura Alma Mater, Cluj Napoca, p. 581-639 
 
Popa Ioan, Razvan Mustaţă, Ienciu Ionel Alin, Contabilitatea trezoreriei, în: Matiş Dumitru, 
Atanasiu Pop, Mustaţă Răzvan (ed), Contabilitate financiară, Ediţia a II-a, 2008, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, p. 585-643 
 
Popa Ioan, Razvan Mustaţă, Ienciu Ionel Alin, Contabilitatea trezoreriei, în: Matiş Dumitru, 
Atanasiu Pop, Mustaţă Răzvan (ed), Contabilitate financiară, Ediţia a III-a, 2009, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, p. 585-643 
 
Popa Ioan, Man Alexandru, Rus Adina, Audit financiar de la teorie la practică - Ghid practic, 
Editura Risoprint, Cluj Napoca, România, 2009, 286 p. 
 
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 
Nu este cazul. 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
Popa Ioan, Sistem informaţional-contabil al agenţilor economici din România, Editura Dacia, 
Cluj, 1997 
 
Citat de: 

Horomnea Emil, Fundamente ştiinţifice ale contabilităţii, Editura Tipo-Moldova, Iaşi, 
2008 

 
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) 156 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 57 
-  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) 
Nu este cazul. 
 
-  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) 
 
Dezvoltarea unui model funcţional de optimizare a strategiei nationale privind raportările 
financiare ale entităţilor sectorului privat din România, CNMP Parteneriate, 92-085/2008,  
Contabilitate, membru de proiect, finanţare acordată pentru 2008 – 2009: 155.338 lei. 
 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
Nu este cazul. 
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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.) 

 
Principala realizare ştiinţifică din ultimii 5 ani o reprezintă conceperea, elaborarea şi publicarea cărţii cu 

titlul Auditul financiar de la Teorie la Practică GHID PRACTIC care se doreşte a fi un ghid practic pentru 

activitatea de auditare, un material care răspunde multiplelor întrebări venite din partea auditorilor 

practicieni contabili şi a celor care vor să se iniţieze în tainele auditului. 

 

Cartea îmbină teoria cu practica, oferind soluţii practice în ceea ce priveşte auditarea, făcând referire la 

Standardele Internaţionale de Audit, Standardele Internaţionale de Contabilitate, Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară, Normele minimale de audit, legislaţia cu privire la activitatea de 

audit. Cartea face trimitere la importante surse de informare de specialitate, standarde, fiind inserate 

modele de documente ce trebuie întocmite în cadrul activităţilor de auditare a unei entităţi, referenţiale, 

chestionare, foi de lucru, glosar de termeni utilizaţi în activitatea de audit. 

 

Cartea urmăreşte să deschidă o poartă de dialog între auditori şi utilizatorii sau consumatorii de audit 

financiar, oferind răspunsuri la întrebări precum: 

Ce proceduri, tehnici de audit trebuie aplicate punctual pentru fiecare activitate auditată? 

Care sunt standardele de audit şi contabilitate aplicabile pentru fiecare ciclu auditat? 

Cum se realizează un audit al situaţiilor financiare? 

Cum se realizează un audit al fondurilor nerambursabile?. 

 
 

 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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