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BENE MERENTI 
 

AWARDING “Dumitru Rusu” Prize 

of the journal 

“Economy Transdisciplinarity Cognition” 1/2018 

 

Rezultatele de excepţie ale doamnei Leontina 
Păvăloaia au la bază o solidă şi vastă pregătire ca 
economist. După ce în anul 1991 îşi termină cu 
rezultate foarte bune studiile preuniversitare la 
Liceul Economic din Botoşani, profilul Finanţe-
Contabilitate,  în anul 1996 devine absolventă de 
elită a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi, Specializarea Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune, iar un an mai târziu obţine şi Diploma 
de Studii Aprofundate, Specializarea Informatică 
de Gestiune, în cadrul aceleiaşi universităţi. 
 
Aspiraţia către perfecţiune, către lucrul temeinic, 
bine făcut şi la momentul oportun i-a inspirat 
nevoia de autodepăşire, care au situat-o mereu 
într-un amplu proces de pregătire continuă. 
Astfel, în anul 2001 obţine o bursă pentru studii 
doctorale ceea ce i-a permis studiul în cadrul 
Universităţii din Lille, Franţa, iar în anul 2006 
obţine Bursa Leonardo da Vinci prin care a 
efectuat un stagiu de pregătire în Marea Britanie. 
 
Orizontul de cunoaştere ştiinţifică l-a valorificat, 
cu iscusinţă, în desăvârşirea doctoratului la 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, sub 
îndrumarea distinsului prof. univ. dr. Neculai 
Tabără.  În anul 2008 a obţinut titlu ştiinţific de 
doctor în economie, domeniul Contabilitate,  cu 
teza „Contabilitatea mediului”, iar în anul 2013 
obţine Diploma de postdoctorat în Economie, cu 
disertaţia „Locul şi rolul monitorizării sistemului 
de indicatori ai dezvoltării durabile în România, 
în concordanţă cu bunele practici internaţionale, 

The outstanding results of Mrs. Leontina 
Păvăloaia are based on a solid and vast training as 
an economist. After graduating from the 
Economic High School in Botosani, in 1991, 
Finance –Accounting specialisation, she became 
in 1996 an elite graduate of "Alexandru Ioan 
Cuza" University in Iasi, Specialization 
Accounting and Managerial Informatics and one 
year later she also got a Diploma of Postgraduate 
studies in Managerial Informatics, at the same 
university. 
 
The aspiration to perfection, to well-done and 
timely work, inspired the need for self-
improvement which made her always be in a vast 
process of continuous training. In 2001 she 
earned a scholarship for doctoral studies which 
allowed her to study at the University of Lille, 
France, and in 2006 she obtained the Leonardo da 
Vinci Scholarship for a traineeship in the United 
Kingdom. 
 
The scientific knowledge horizon has skilfully 
been capitalized on the completion of her 
doctorate studies at "Alexandru Ioan Cuza" 
University of Iasi, under the guidance of the 
distinguished professor Neculai Tabără. In 2008 
she obtained a PhD degree in economics, 
Accounting field, with the thesis entitled 
"Environmental Accounting", and in 2013 she 
obtained the Post doctorate Diploma in 
Economics with the dissertation "The place and 
the role of monitoring the system of indicators of 
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pentru fundamentarea politicilor de mediu” în 
cadrul  „Proiectului Studii postdoctorale în 
economie: program de formare continuă a 
cercetătorilor de elită” al Academiei Române. 
 
 
 
În anul 1999 începe activitatea didactică la 
Universitatea „Gheorghe Zane” Iaşi (Facultatea 
de Marketing), ca preparator universitar. În cadrul 
Facultăţii de Economie şi Administrarea 
Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi parcurge treptele ierarhiei academice 
devenind conferenţiar universitar cu următoarele 
domenii de interes: Bazele contabilităţii, 
Contabilitate de gestiune, Contabilitatea mediului, 
Contabilitatea operaţiunilor de comerţ exterior, 
Contabilitatea instituţiilor publice, Evaluarea 
afacerilor. 

 
Activitatea ştiinţifică a doamnei Leontina 
Păvăloaia este vastă şi complexă, cu focalizare 
atât spre latura teoretică a problematicii abordate, 
cât şi spre cercetarea aplicativă.  
 
Tematica lucrărilor, studiilor şi analizelor 
elaborate atestă cu certitudine că domeniul de 
cercetare a doamnei Leontina Păvăloaia aduce 
substanţiale contribuţii la dezvoltarea teoriei şi 
practicii economice cu privire la calitatea totală în 
contabilitatea mediului, rolul contabilităţii 
mediului în adoptarea deciziilor, politici de 
dezvoltare durabilă, economii globale 
competitive, managementul mediului. 
 
 
Doamna conferenţiar universitar doctor Leontina 
Păvăloia pe parcursul activităţii sale a fost 
membru al Asociaţiei Franceze de Contabilitate 
(A.F.C.), membru în echipa editorială a revistei 
Accounting and Management Information 
Systems, Academia de Studii Economice 
Bucureşti, iar în 2004 devine Lector în cadrul 
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi din România. 
 
Expertiza doamnei Leontina Păvăloaia este 
demonstrată, cu prisosinţă, prin: 
 Cele 20 de volume publicate în calitate de 
autor/coautor; 
 Peste 70 de studii şi articole publicate în 
revistele de specialitate din ţară şi străinătate 
(Italia, Turcia, Egipt, Bulgaria); 
 Prezenţa activă cu comunicări la peste 50 de 
conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale; 

sustainable development in Romania, in line with 
good international practices, to substantiate 
environmental policies "within the framework of 
the" Postdoctoral Studies in Economics: 
Continuing Training Program of Elite 
Researchers "of the Romanian Academy. 
 
In 1999, she started the didactic activity at 
"Gheorghe Zane" University in Iasi (Faculty of 
Marketing) as a university lecturer. At the Faculty 
of Economics and Business Administration, 
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi she 
continued the steps of the academic hierarchy 
becoming a university lecturer in the following 
fields of interest: Accounting bases, Managerial 
accounting, Environmental accounting, 
Accounting of foreign trade operations, Business 
valuation. 
 
 
The scientific activity of Mrs. Leontina Păvăloaia 
is extensive and complex, focusing both on the 
theoretical side of the issues addressed and on 
applicative research. 
 
The themes of the papers, studies and analyzes 
elaborated certify that the research field of Mrs. 
Leontina Păvăloia brings substantial contributions 
to the development of economic theory and 
practice regarding the overall quality of 
environmental accounting, the role of 
environmental accounting in decision-making, 
sustainable development policies, global 
economies competitive environment 
management. 
 
Mrs. Associate professor, PhD, Leontina Păvăloia 
was a member of the French Accounting 
Association (AFC), a member of the editorial 
team of Accounting and Management 
Information Systems at the Academy of 
Economic Sciences in Bucharest, and in 2004 she 
became Lecturer in the Body of Chartered 
Accountants and Authorized Accountants of 
Romania. 

 
Mrs. Leontina Păvăloaia's expertise is 
prominently demonstrated by: 
 20 volumes published as author / co-author; 
 More than 70 studies and articles published in 
specialized magazines in the country and abroad 
(Italy, Turkey, Egypt, Bulgaria); 
 Active presence with communications at over 
50 national and international scientific 
conferences and symposia; 
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 Membru în cadrul unor proiecte şi granturi 
finanţate dintre care: Performanţă şi excelenţă în 
cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul 
ştiinţelor economice din România, Pregătirea 
doctoranzilor pentru evoluţie şi inserare 
profesională prin facilitarea accesului la burse de 
studiu şi prin oferirea de formări complementare 
recomandate de modelele de bună practică din 
spaţiul european, TQA – Calitate totală în 
contabilitate: o abordare integrată a calităţii 
informaţiei contabile, Fundamentarea unui model 
metodologic de analiză preliminară pentru 
proiectarea şi implementarea sistemelor de 
managementul mediului şi eco-audit în 
întreprinderile româneşti. 
 
În acest context colectivul de redacţie al Revistei 
„Economy Transdisciplinarity Cognition” a decis 
acordarea Premiului Dumitru Rusu doamnei 
conferenţiar universitar doctor Leontina Păvăloaia 
pentru merite deosebite în slujba catedrei 
universitare şi a activităţii susţinute pentru 
dezvoltarea literaturii şi practicii contabile în 
România. 

 Member within the framework of some 
financed projects and grants from which: 
Performance and Excellence in Doctoral and 
Postdoctoral Research in Economic Sciences in 
Romania, PhD Students Preparation for 
Professional Development and Insertion by 
Facilitating Access to Scholarships and by 
Providing Complementary Training 
Recommended by TQA - Total Quality in 
Accounting: An Integrated Approach to the 
Quality of Accountancy, Funding a 
Methodological Model of Preliminary Analysis 
for the Design and Implementation of 
Environmental Management Systems and Eco-
Audit in Romanian Enterprises. 
 
In this context, the Editorial staff of the Journal 
"Economy Transdisciplinarity Cognition" has 
decided to award Dumitru Rusu Prize to Mrs. 
Associate professor, PhD, Leontina Păvăloia, for 
outstanding merits in the service of the university 
chair and her sustained activity for the 
development of literature and accounting practice 
in Romania. 

 
Editorial Board 
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