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Remember privind jurnalul ştiinţific 
„Cunoaşterea Transdisciplinară a Economiei” 

 
Remember regarding the Scientific Journal 
“Economy Transdisciplinarity Cognition” 

 
 

 
 
 
Universitatea „George Bacovia” din Bacău a 
aniversat, în ultimele luni, 25 de ani de la 
momentul debutului activităţilor proprii  în 
primul ciclu de învăţământ universitar. Multe 
dintre realizările importante ale tinerei noastre  
comunităţi academice au fost relevate cu prilejul 
manifestărilor dedicate acestui jubileu fără a fi 
uitată importanţa publicaţiei ştiinţifice 
„Cunoaşterea Transdisciplinară a Economiei”.  
 
Acest jurnal ştiinţific s-a înfiinţat ca urmare a 
obiectivelor asumate în cadrul misiunii generale 
specifice oricărei instituţii cu profil academic, 
îndeplinind astfel cerinţele standardelor de 
autorizare şi acreditare universitară în cadrul 
sistemului naţional de învăţământ. 
 
La început, în primii ani de activitate ai 
instituţiei, cu sprijinul Universităţii de stat, al 
Colegiilor Anghel Saligny, Ştefan cel Mare şi 
Vasile Alecsandri din Bacău, beneficiind de 
experienţa şi concursul unor personalităţi 
cunoscute din mediul academic ieşean şi 
băcăuan, s-au format primele grupe de lucru de 
la care s-au lansat primele programe de publicare 
a lucrărilor elaborate de colegii noştri.  
 
Rezultatele au fost diseminate în cadrul 
sesiunilor anuale de comunicări şi referate ale 
studenţilor şi personalului didactic. Primele 
volume de lucrări au apărut sub titulatura de 
„Buletin Ştiinţific” şi au fost publicate într-un 

 "George Bacovia" University in Bacau has 
celebrated 25 years since the start of its own 
activities in the first academic cycle. Many of 
the important accomplishments of our young 
academic community were revealed during the 
events dedicated to this jubilee, without 
forgetting the importance of the scientific 
publication of the Scientific Journal "Economy 
Transdisciplinary Cognition".  
 
It was set up as a result of the objectives 
assumed in the general mission specific to any 
institution with an academic profile, thus 
fulfilling the requirements of the licensing and 
academic accreditation standards within the 
national education system. 
 
At the beginning, in the first years of activity of 
the institution, with the support of the State 
University, the College “Anghel Saligny”, 
“Stephen the Great” College and Vasile 
Alecsandri College in Bacău, benefiting from 
the experience and the contribution of well 
known personalities from Iasi and Bacau town 
academic backgrounds, the first groups of work 
published their papers.  
 
The results were disseminated in the annual 
conference sessions of and of the teaching staff 
and students. The first volumes of works 
appeared under the title "Scientific Bulletin" 
and were published in one annual issue, from 
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singur număr  anual, în perioada 1992 – 2007, şi 
se regăsesc în colecţiile de reviste şi publicaţii 
ale Bibliotecii instituţiei noastre. Editarea 
buletinului amintit s-a realizat prin instituirea 
unui Colegiu de redacţie unde am avut prilejul să 
colaborez cu profesorii Dumitru-Marius 
Paraschivescu, Willi Păvăloaia, Toader 
Gherasim, Viorica Paraschivescu şi Gabriel 
Ştefura. 
 
Participând la una dintre sesiunile de comunicări 
ştiinţifice organizate de instituţia noastră, în 
primăvara anului 1998, Preşedintele Academiei 
Române – Domnul Eugen Simion, a remarcat cu 
plăcere faptul că „ …. Bacăul reprezintă pentru 
mine  un spaţiu de cultură foarte important al 
spiritualităţii româneşti. Când mi s-a făcut 
invitaţia, a venit la mine o mică delegaţie, în 
frunte cu Rectorul, care m-a convins să vin. 
Aceşti oameni au arătat că fac ceva, nu doar 
vorbesc. În România se vorbeşte enorm şi nu se 
face aproape nimic. Ei bine, am sentimentul că 
aici se face ceva, s-a inventat ceva, se produce 
ceva important ….. Îmi plac oamenii care duc 
lucrurile până la capăt şi iată nişte oameni care 
vor să ducă lucrurile până la capăt şi vor să 
facă ceva.” Asemenea aprecieri din partea unor 
personalităţi de talia Preşedintelui Academiei au 
existat şi în anii următori constituind adevărate 
stimulente afective şi cognitive foarte utile în 
programul asumat de comunitatea noastră pentru 
realizarea obiectivului privind acreditarea 
instituţională. 
  
 
Exigenţele impuse de procesul aderării ţării 
noastre la Uniunea Europeană, adoptarea 
Programului Bologna în sistemul universitar 
naţional, noile reglementări legislative precum şi 
competiţia din ce în ce mai mare între 
universităţile româneşti au stimulat asumarea 
unor obiective din ce în ce mai îndrăzneţe şi în 
ceea ce priveşte perfecţionarea publicaţiilor 
noastre ştiinţifice. Astfel s-a impus, începând din 
anul 2008, transformarea „Buletinului ştiinţific” 
în jurnal de limbă engleză publicat bianual de 
Editura Universităţii George Bacovia, ca parte a 
instituţiei noastre, sub titlul „Cunoaşterea 
Transdisciplinară a Economiei” (ETC). 
Versiunea electronică este găzduită la adresa 
www.ugb.ro/etc. Datele de publicare sunt la 
sfârşitul lunii iunie şi la sfârşitul lunii decembrie 
în fiecare an. 
 
 

1992 to 2007, and are found in the collections of 
journals and publications of our institution's 
Library. The editing of the above-mentioned 
bulletin was done by establishing an editorial 
board where I had the opportunity to work with 
professors Dumitru-Marius Paraschivescu, Willi 
Păvăloaia, Toader Gherasim, Viorica 
Paraschivescu and Gabriel Ştefura. 
 
 
Participating in one of the scientific 
communications session organized by our 
institution, in the spring of 1998, the President 
of the Romanian Academy - Mr. Eugen Simion, 
was pleased to note that ".... Bacau represents 
for me a very important cultural space of 
Romanian spirituality. When the invitation came 
to me, a small delegation came to me, headed by 
the Rector, who convinced me to come. These 
people have shown that they are doing 
something, not just talking. There is enormous 
talk in Romania, and almost nothing is done. 
Well, I have the feeling that something is being 
done here, something has been invented, 
something important is going to happen.. . I like 
the people who are doing things up to the end 
and here are some people who want to get 
things done and want to do something.“ Such 
appreciations from the part of the President of 
the Academy also existed in the coming years as 
real emotional and cognitive incentives that 
were very useful in the program undertaken by 
our community to achieve the objective of the 
institutional accreditation. 
 
The exigencies imposed by the process of our 
country's accession to the European Union, the 
adoption of the Bologna Program in the national 
university system, the new legislative 
regulations and the increasing competition 
between the Romanian universities have 
stimulated the assumption of increasingly bold 
objectives and in terms of perfecting our 
scientific publications. Thus, since 2008, the 
transformation of the "Scientific Bulletin" into 
an English language journal, published bi-
annually by George Bacovia University 
Publishing House, as part of our institution, has 
happened under the title "Economy 
Transciplinary Cognition" (ETC). The electronic 
version is hosted at www.ugb.ro/etc. Publication 
dates are twice a year, at the end of June and at 
the end of December. 
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Denumirea publicaţiei noastre încearcă să 
sugereze domeniul subiectelor, disciplinelor şi 
abordărilor pe care le stimulăm foarte 
mult. Economia se referă la viaţa noastră de zi 
cu zi în producţie, marketing, comerţ, finanţe, 
management, administraţie publică, turism, 
contabilitate, mediu etc. Transdisciplinaritatea 
este inima numelui doar pentru că stimulează 
valori multidisciplinare, interdisciplinare şi 
transdisciplinare, abordări ca o sursă de primă 
mână pentru idei noi, metode noi şi rezultate mai 
bune în cercetare. Cunoaşterea este importantă 
pentru orice cercetare serioasă. Orice articol 
vizează îmbunătăţirea modurilor de cunoaştere şi 
a sumei totale a cunoştinţelor utile. 
 
Jurnalul nostru beneficiază de aportul unui 
Consiliu de îndrumare format dintr-un număr de 
21 de personalităţi cu activitate ştiinţifică 
cunoscută în ţară şi în mediul academic 
internaţional, autori apreciaţi prin valoarea de 
excepţie a lucrărilor pe care le-au realizat şi 
publicat. Evaluările articolelor trimise spre 
editare şi publicare de la Consiliu sunt preluate 
şi valorificate la nivel operativ de Bordul 
editorial. Atractivitatea publicaţiei noastre este 
din ce în ce mai mare şi prin faptul că este 
indexată într-un număr important de baze de date 
cunoscute pe plan intern şi internaţional. 
 
Pentru stimularea competiţiei între autori şi 
pentru creşterea vizibilităţii jurnalului Bordul 
editorial a instituit Premiul de excelenţă 
„Dumitru Rusu”. Acest premiu este acordat 
începând din anul 2013 şi constituie un simbol al 
recunoaşterii valorilor creative prin prisma 
patronajului unuia dintre cei mai cunoscuţi şi 
apreciaţi profesori din domeniul ştiinţelor 
economice din România. 

The name of our publication attempts to suggest 
the subject, discipline and approaches that we 
greatly stimulate. Economy refers to our daily 
lives in production, marketing, commerce, 
finance, management, public administration, 
tourism, accounting, environment, etc. 
Transdisciplinarity is the heart of the name, just 
because it stimulates multidisciplinary, 
interdisciplinary and transdisciplinary values, 
approaches as a first-hand source for new ideas, 
new methods and better research results. 
Cognition is also important for any serious 
research. Every article aims to improve 
knowledge and the total amount of useful 
knowledge. 
 
Our journal benefits from the contribution of a 
Tutoring Board made up of 21 academic field 
personalities with a recognized scientific 
activity in the country and in the international 
academic environment, authors appreciated by 
the exceptional value of the works they have 
done and published. The evaluations of the 
articles sent for editing and publication are 
taken up and capitalized at the operative level 
by the Editorial Board. The attractiveness of our 
publication is also increasing because it is 
indexed in a number of well-known national and 
international databases. 
 
To stimulate competition between authors and 
to increase the visibility of the journal the 
editorial board has established the "Dumitru 
Rusu" Excellence Prize Awards. This prize has 
been awarded since 2013 and it is a symbol of 
the recognition of creative values through the 
patronage of one of the most well-known and 
respected professors in the field of economic 
sciences in Romania. 
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