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BENE MERENTI

Anniversary tribute
University professor PhD,Willi
PĂVĂLOAIA, at the age of 75

Omagiu la Aniversare
Profesorului universitar doctor Willi
PĂVĂLOAIA la împlinirea vârstei de 75 de ani

Who is Professor Willi Păvăloaia?

Cine este profesorul Willi Păvăloaia?

Year and place of birth: July 23rd1945, Săvineşti
village, Galu commune, Neamţ County.

Anul şi locul naşterii: 23-07-1945,
Săvineşti, comuna Galu, județul Neamţ

In 1963 he graduated from the “Mihail
Sadoveanu” Theoretical High School, Borca,
Neamţ County.

In 1963 a absolvit Liceul teoretic „Mihail
Sadoveanu”, Borca, județul Neamţ.

Between 1965-1970 he attended the Faculty of
Economic Sciences, Accounting Specialization,
“Al. I. Cuza” University in Iaşi. He graduated
the faculty as head of promotion, being assigned
as an assistant at the same faculty.

Intre 1965-1970 a urmat Facultatea de Ştiinţe
Economice,
Specializarea
Contabilitate,
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. A absolvit
facultatea ca șef de promoție fiind repartizat
asistent la această facultate.

He went through all the stages of the academic
hierarchy up to the degree of Professor (1994),
being the holder of Economic-Financial
Analysis,
Enterprise
Evaluation
and
Economic-Financial Diagnosis courses.

Parcurge toate treptele ierarhiei academice
până la gradul de Profesor (1994), fiind
titularul cursurilor de Analiză EconomicoFinanciară,
Evaluarea
întreprinderilor,
Diagnosticul economico-financiar.

He has a PhD in economics since 1983. He
completed internships and visiting professors
stages at major European universities in Paris,
Lille, Poitier (France), Ghent (Belgium) and
Jena (Germany).

Este doctor în economie din 1983. A urmat
stagii de specializare și viziting profesor la
mari universități europene din Paris, Lille,
Poitier (Franța), Gand (Belgia), Jena
(Germania).

Since 1994 he has become a professor at the
“George Bacovia” University in Bacău.

Din 1994 a devenit profesor la Universitatea
„George Bacovia” din Bacău.
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The didactic and research activity materialized
through numerous and valuable results:
 Obtaining the title / quality of doctoral
supervisor (since 2000) at The Bucharest
Academy of Economic Studies.
 Creator of higher education as Dean of
the first private Faculty of Accounting
and Management Information Systems
in Romania, at the “George Bacovia”
University in Bacau.
 Author of 25 books and specialized
textbooks and over 1000 published
articles and studies.
 Participated in numerous national and
international scientific meetings.
 Participated in national and international
research projects and grants.

Activitatea didactică și de cercetare s-a
materializat prin numeroase și valoroase rezultate.
 Obținerea titlului / calității de
conducător de doctorat (din 2000) la
ASE București.
 Creator de școală superioară în calitate
de Decan al primei Facultăți particulare
de Contabilitate și Informatică de
Gestiune din România, la Universitatea
„George Bacovia” din Bacău.
 Autor a 25 de cărți și manuale de
specialitate și a peste 1000 de articole
și studii publicate.
 A participat la numeroase reuniuni
științifice naționale și internaționale.
 A participat la Proiecte şi granturi de
cercetare naţionale și internaționale.

In terms of management, he had special merits
as Dean (1994-1998) and then Vice-Rector
(1998 -2004), contributing to the authorization,
accreditation, affirmation and construction of
the “George Bacovia” University in Bacău, a
university among the top five private
universities in country accredited by law.

În plan managerial a avut merite deosebite în
calitate de Decan (1994-1998) și apoi Prorector
(1998 -2004), contribuind la autorizarea,
acreditarea, afirmarea și construirea Universității
„George Bacovia” din Bacău, universitate aflată
între primele cinci universități particulare din țară
acreditată prin lege.

For over 40 years, Professor Willi Păvăloaia has
participated and contributed to the organization
of annual meetings of professors who were
teaching in the Universities of Romania the
discipline of Economic-Financial Analysis.

Timp de peste 40 de ani profesorul Willi
Păvăloaia a participat și a contribuit la
organizarea întâlnirilor anuale ale profesorilor
care predau în Universitățile din România
disciplina de Analiză Economico-Financiară.

About the “uncrowned queen of economic
disciplines”, in 2004, on the occasion of the
30th anniversary meeting organized by Willi
Păvăloaia at the “George Bacovia” University
of Bacău, he wrote in the preface of the Jubilee
Album – RSFEA Romanian School of Financial
Economic Analysis: “I was honored, to
organize, in Bacău, the 30th meeting of the
teachers who are carrying out activities in the
discipline of Economic and Financial Analysis
in the university centers in Romania.

Despre „regina neîncoronată a disciplinelor
economice”, în 2004, cu prilejul întâlnirii de
30 de ani organizată de Willi Păvăloaia la
Universitatea „George Bacovia” din Bacău,
acesta scria în prefața Albumului jubiliar –
SRAEF Școala Românească de Analiză
Economică Financiară: „Am fost onorați, să
organizăm, la Bacău, a 30 a întâlnire a cadrelor
didactice ce desfășoară activități la disciplina
Analiza economică financiară în centrele
universitare din România.

Economic higher education has the purpose
and responsibility of training high-class
specialists. The discipline of Financial
Economic Analysis also has an important place
in the training and informing of economists.

Învățământul universitar economic are menirea
și răspunderea de a pregăti specialiști de înaltă
clasă. În formarea și informarea economiștilor
un loc important deține și disciplina de Analiză
economică financiară.
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Increasing economic efficiency is inextricably
linked to the permanent enhancement of
domestic reserves resulting from the use of
human, material and financial resources.

Creșterea eficienței economice este indisobil
legată de punerea permanenetă în valoare a
rezervelor interne ce rezultă din folosirea
resurselor umane, materiale și financiare.

Through its content and mechanisms, the
financial economic analysis studies the results
obtained, the action and interaction of the
multitude of factors that determine changes in
the functioning of the economic body, being
also a step in the decision-making process, a
tool and attribute of management.

Prin conținutul și mecanismele ei, analiza
economică financiară studiază rezultatele
obținute, acțiunea și interacțiunea multitudinii
de factori care determină schimbări în starea de
funcționare
a
organismului
economic,
reprezintă, totodată, o treaptă a procesului de
cecizie, un instrument și atribut al conducerii.

Economic and financial analysis is a
dimension of enterprise management and
provides a cognitive space to discover,
prevent, limit and eliminate the causes of
negative results.

Analiza economică financiară este o
dimensiune a gestiunii întreprinderii și oferă
un spațiu cognitiv descoperirii, prevenirii,
limitării și lichidării cauzelor generatoare de
rezultate negative.

Without modesty we can consider it as the
uncrowned queen of economic disciplines.

Fără modestie o putem considera drept regina
neîncoronată a disciplinelor economice.

These are the arguments underlying the
publication of the book, a testament to the
future of the effort, selflessness, dedication and
devotion of teachers who over time have
studied, deepened and developed the scope of
Financial economic analysis”.

Acestea sunt argumentele ce stau la baza editării
cărții, mărturie pentru viitorime a efortului,
abnegației, dăruirii și devotamentului depuse de
cadrele didactice care de-a lungul timpului au
studiat, aprofundat și dezvoltat domeniul de
cuprindere al Analizei economică financiară”.

About Mr. Willi Păvăloaia, professor Ioan
Bătrâncea from the “Babeș Bolyai” University
in Cluj-Napoca wrote in 2005: “this
formidable researcher is a real pearl inlaid on
the crown of economic disciplines - economic
and financial analysis. The work of Professor
Willi Păvăloaia, vast but not superfluous, high
but not inaccessible, exhaustive but not at all
exhausting, remains a substantial contribution
to the formation of the Economic-Financial
Analysis.”

Despre domnul Willi Păvăloaia, profesorul
Ioan Bătrâncea de la Universitatea „Babeș
Bolyai” din Cluj-Napoca scria în 2005: „acest
redutabil cercetător, o veritabilă perlă
încrustată pe coroana disciplinelor economice
– analiza economico financiară. Opera
profesorului Willi Păvăloaia, vastă dar nu
prisositoare, înaltă dar nu inaccesibilă,
exhaustivă dar deloc epuizantă, rămâne o
contribuție substanțială la formarea Analizei
Economico-financiare”.

“His deeds and achievements in higher
education in Romania, in the field of economic
sciences and personally, place him among
people of high professional, scientific and
moral standing.” I quoted professor PhD Ioan
Mihai from the West University of Timișoara,
from the book Bene merenti dedicated to
professor Păvăloaia at his 60th anniversary.

„Faptele și realizările sale în învățământul
superior din România, în domeniul științelor
economice și în plan personal îl situează
printre oamenii de o înaltă ținută profesională,
științifică și morală.” Am citat pe prof. univ.
Dr. Ioan Mihai de la Universitatea de Vest din
Timișoara, din cartea Bene merenti dedicată
profesorului Păvăloaia la 60 de ani.
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“Because I wanted to contribute to the
affirmation of the battle for the development
and accreditation of George Bacovia University
in Bacău and its recognition as a forum for
science and culture, I witnessed together with
Willi Păvăloaia the joy of knocking on the
doors of some important people in Romania
such as academician Eugen Simion - the
president of the Romanian Academy, Radu
Beligan, a Romanian actor, director, and
essayist, with an activity of over 70 years in
theatre, film, television, and radio, Tudor
Gheorghe, a famous Romanian musician, actor
and poet, Gheorghe Zamfir, a famous
Romanian pan flute musician having a
worldwide recognition, Adrian Păunescu, a
famous Romanian poet and novelist, His High
Holiness
Pope
Daniel,
Ecaterina
Andronescu Romanian engineer, professor and
politician and many others, who responded to
our invitation and honoured us with their
presence at University Days”, wrote in 2005
Professor Dumitru Marius Paraschivescu, in the
letter of gratitude addressed to Mr. Păvăloaia.

Deoarece am vrut să contribuim la dezvoltarea
și acreditarea Universității George Bacovia din
Bacău și la afirmarea acesteia ca for de știință
și cultură, am trăit împreună cu Willi Păvăloaia
bucuria de a bate la ușile unor oameni de
seamă din România precum academicianul
Eugen Simion - președintele Academiei
Române, Radu Beligan – actor român, director
și eseist, cu o activitate de peste 70 de ani în
teatru, film, televiziune și radio, Tudor
Gheorghe – un faimos muzician român, actor
și poet, Gheorghe Zamfir – un faimos flautist
român recunoscut în toată lumea, Adrian
Păunescu – un faimos poet și nuvelist român,
IPS Daniel, Ecaterina Andronescu – inginer,
profesor și politician român, și mulți alții, care
au răspuns invitației noastre și ne-au onorat cu
prezența la Zilele Universității” scria în 2005
Profesorul Dumitru Marius Paraschivescu în
scrisoarea de recunoștință adresată domnului
Păvăloaia.

The year 2020 meant for our academic
community a special occasion of joy. To the
usual assessment we proudly add the
exemplary model of an important university
representative from Iași, from Bacău and from
Romania, who insisted in efforts of thinking
and working hard to train more than 45
promotions of economists.

Anul 2020 a însemnat pentru comunitatea
noastră academică un prilej de deosebită
bucurie. La bilanțul obișnuit adăugăm cu
mândrie
pilduitorul exemplu al unui
universitar de seamă al Iașului, al Bacăului, al
României, care a stăruit în eforturi de gândire
și trudă la formarea a peste 45 de promoții de
economiști.

As a sign of high appreciation, we also bring in
this issue of the Journal Economy
Transdisciplinary Cognition, to the University
Professor PhD Willi Păvăloaia, a man of value
and a great professor, our homage, on the
occasion of turning the beautiful age of 75 years.

În semn de înaltă prețuire, aducem și în acest
număr al revistei Economy Transciplinarity
Cognition, Profesorului Universitar Doctor
Willi Păvăloaia, un om de valoare, un mare
profesor, omagiul nostru cu prilejul împlinirii
frumoasei vârste de 75 de ani.

Through everything he has achieved so far in
managerial, didactic, scientific, cultural,
methodical and educational terms, through the
power of example, the charm of the exposition
and the force of argumentation, Professor Willi
Păvăloaia entered the gallery of great teachers
who contributed to the creation and affirmation
of the Romanian School of EconomicFinancial Analysis, which trained generations
of economists, many of them being today
eminent specialists and managers in different
sectors of the economy or academics.
„Pentru că am dorit ca în paralel cu bătălia
pentru dezvoltarea și acreditarea Universității „

Prin tot ce a realizat până acum în plan
managerial, didactic, științific, cultural,
metodic și educativ prin puterea exemplului,
farmecul expunerii și prin forța argumentației,
domnul Profesor universitar Willi Păvăloaia a
intrat în galeria marilor dascăli care au
contribuit la crearea și afirmarea Școlii
Românești de Analiză Economico-Financiară,
care au format generații de economiști, mulți
dintre ei fiind astăzi eminenți specialiști și
manageri în diferite sectoare ale economiei
sau cadre universitare.
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The history of the Romanians has recorded
many examples of important people, most of
them being also servants of universities, people
with a steady position, with a permanent
awoken desire not to alter or degrade the
meaning of the word HUMAN.

Istoria romanilor a consemnat numeroase
exemple de oameni de seama, cei mai mulți
dintre ei fiind și slujitori ai universităților,
oameni cu coloana vertebrală, cu dorința
mereu trează de a nu altera sau înjosi întelesul
cuvântului OM.

We are convinced that the values will have
been well screened and will remain in the
pages of history.

Sutem convinși ca valorile vor fi fost cernute
bine și vor ramane în paginile istoriei.

Recognition and Gratitude.

Recunoaștere și Recunoștință.

Let's prepare
responsibly.

the

future

seriously

Să pregătim cu seriozitate și răspundere
viitorul.

and

“Who does not have people in their seniority
age, they have to buy some”, states an old
Romanian saying.

Cine n-are bătrăni să-și cumpere...

We have Willi Păvăloaia ....

Noi îl avem pe Willi Păvăloaia....
Editorial Board
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Professor Willi Păvăloaia:
Recognition and gratitude
The important things are the brand of value creators, and George Bacovia University of Bacău lives
through the people who manifest it: professors, students, graduates, managers, administrative staff,
and partners. As always, we honour with consideration and joy the builders of school and souls,
people who decisively marked the path of the University. And there are many who have contributed to
what the university is today.
Now, our thoughts are gratefully directed to those who had the courage and wisdom to build a
university in Bacau, as physical and spiritual architecture. It is, therefore, for us, a noble mission to
share our gratitude for everything that Professor PhD Willi Păvăloaia knew how to give with
discretion and modesty, through personal example, through inspiration and contagion, in his 75 years
of existence.
There are rare qualities of people who share their self without fear of being consumed, because they
have understood that the purpose of the teacher is dedication. If all these can be embodied in people,
then these are the people who can fulfil the mission of "construction". And if these people exist, we
are all grateful that we had them around, that we had the opportunity to grow up with them, that they
gave us the opportunity to live and feel how a university is founded.
Building a university in pioneering times requires imagination and dreaming, courage and
perseverance, trust and team, professionalism and experience, ups and downs that you will not let
them lay you down, days and nights when you think there are no solutions, but it still has mornings
when you are determined to continue.
We are sure that we are not the only ones who, when I name the people who marked their life course,
think of the professor. We are equally sure that George Bacovia University owes its very existence to
him and that the university team bears the imprint of this professor, mentor and friend, Willi
Păvăloaia.
”Many happy returns of the day!” dear professor
Rector,
Associate professor PhD
Andrei Octavian Paraschivescu
President of the Senate,
Lecturer PhD
Gabriela Fotache
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Profesorul Willi Păvăloaia:
Recunoaștere și recunoștință
Lucrurile importante sunt marca creatorilor de valoare, iar Universitatea George Bacovia din Bacău trăiește
prin oamenii care o manifestă: profesori, studenți, absolvenți, manageri, personal administrativ, parteneri.
Ca de fiecare dată, cinstim cu onoare și bucurie făuritori de școală și de suflete, oameni care au marcat
decisiv calea Universității. Și nu sunt puțini cei care au contribuit la ceea ce este astăzi universitatea.
Acum, gândurile noastre se îndreaptă cu recunoștință către cei care au avut curajul și înțelepciunea de
a construi o universitate la Bacău, ca arhitectură fizică și spirituală. Este, așadar, pentru noi, o misiune
nobilă de a împărtăși recunoștința noastră pentru tot ceea ce Prof. univ. Dr. Willi Păvăloaia a știut să
dăruiască cu discreție și modestie, prin exemplul personal, prin inspirație și contagiune, în cei 75 de
ani de existență.
Sunt calități rare ale oamenilor ce-și împart sinele fără teama că se vor mistui, pentru că au înțeles că
menirea dascălului este dăruirea. Dacă toate acestea pot fi întruchipate în oameni, atunci aceștia sunt
oamenii care pot să îndeplinească misiunea ”construcției”. Și dacă acești oameni există, suntem cu
toții recunoscători că i-am avut în preajmă, că am avut oportunitatea de a crește lângă ei, că ne-au
oferit ocazia de a trăi și simți cum se ctitorește o universitate.
Construcția unei universități în vremuri de pionierat presupune imaginație și visare, curaj și
perseverență, încredere și echipă, profesionalism și experiență, suișuri și coborâșuri pe care să nu le
lași să te doboare, zile și nopți când crezi că nu există soluții, dar mai ales dimineți în care ești hotărât
să continui.
Suntem siguri că nu suntem singurii care atunci când numesc oamenii care le-au marcat parcursul în viață
se gândesc la domnul profesor. La fel de siguri suntem că Universitatea George Bacovia îi datorează însăși
existența sa și că echipa universității poartă amprenta profesorului, mentorului, prietenului Willi Păvăloaia.
„La mulți ani!”, domnule profesor!

Rector,
Conf. univ. Dr.
Andrei Octavian Paraschivescu
Președintele Senatului,
Lector univ. Dr.
Gabriela Fotache
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