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Raport de activitate pentru anul 2016 

 

      - aprobat în Consiliul Științific INCE la data 

de 23 noiembrie 2016 - 

 
1. Denumirea institutului: INSTITUTUL NAŢIONAL DE 

CERCETĂRI ECONOMICE "COSTIN C. KIRIŢESCU" 

 

2. Domenii de cercetare. Direcţii prioritare de cercetare 

 
Conform clasificării UNESCO: 53 

Conform clasificării CAEN: 7220 

Institutul Naţional de Cercetări Economice 'Costin C. Kiriţescu' (INCE), 

înfiinţat prin Decretul nr. 10/1990, revenit în Academia Română prin Hotărârea de 

Guvern nr. 505/1990, este organizaţie ştiinţifică de drept public, de interes naţional, 

cu vocaţie de cercetare fundamentală, finanţată din bugetul public, care dezvoltă şi 

cercetări aplicative finanţate din surse publice sau private interne şi externe. 

INCE îşi corelează strategia proprie de cercetare cu vocaţia Academiei 

Române, cu domeniile strategice şi direcţiile prioritare ale cercetării înscrise în 

"Strategia cercetării ştiinţifice în Academia Română 2014 - 2020", cu strategiile şi 

politicile naţionale şi europene în domeniul ştiinţei şi cercetării, asumându-şi un rol 

inclusiv pentru dezvoltarea şi conservarea patrimoniului ştiinţific, a instituţiilor şi a 

identităţii naţionale nu numai din domeniul ştiinţei economice, ci şi în celelalte 

domenii ale culturii şi ştiinţei naţionale, prin angajarea şi promovarea unor proiecte 

de interes major. 

INCE urmăreşte dezvoltarea şi consolidarea competenţei ştiinţifice, a 

cunoaşterii şi a cunoştinţelor în domeniul cercetării ştiinţifice economice din 

România, oriunde se desfăşoară aceasta, în acord cu obiectivele strategiilor 

naţionale şi europene de dezvoltare. 

Corespunzător domeniilor de cercetare economică şi socială, conform 

reglementărilor legale în vigoare, în structura INCE funcţionează 9 entităţi cu 

personalitate juridică, respectiv 5 institute de cercetare: Institutul de Economie 

Naţională, Institutul de Economie Agrară, Institutul de Cercetări pentru Calitatea 

http://www.ince.ro/
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Vieţii, Institutul de Prognoză Economică şi Institutul de Economie Mondială şi 4 

centre, respectiv: Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor, Centrul de Cercetări 

Financiare şi Monetare, Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică 

"Acad. David Davidescu" şi Centrul de Informare şi Documentare Economică. 

De asemenea, în cadrul INCE sunt organizate, ca structuri fără personalitate 

juridică, un Colectiv de Cercetări Complexe şi 6 centre, respectiv: Centrul Român 

de Economie Comparată şi Consens, Centrul de Modelare Macroeconomica, 

Centrul de Cercetări Demografice, Centrul de Cercetare în domeniul Asistării 

Deciziilor cu Tehnologia Informaţiilor, Centrul pentru Promovarea Energiilor 

Regenerabile şi Eficienţă Energetică şi Centrul de Economie Montană. 

În Institutul de Economie Naţională funcţionează Centrul de Informare şi 

Documentare România – OECD, înfiinţat prin Hotărâre de guvern. În fine, în INCE. 

îşi desfăşoară activitatea Centrul „Pierre Werner” de Studii şi Documentare 

România-Luxemburg şi Editura „Expert”. 

Direcţiile prioritare de cercetare coordonate de INCE şi unităţile din reţeaua 

acestuia: Dezvoltarea economică durabilă a României. Modele, scenarii, evaluări; 

Valorificarea eficientă a patrimoniului naţional de resurse naturale; Capitalul uman. 

Dezvoltarea economică bazată pe cunoaştere, inovare şi inteligenţă; Analiza 

dinamicii economiei naţionale. Direcţii de îmbunătăţire a structurilor economice în 

condiţiile creşterii competitivităţii; Noile condiţii de integrare europeană şi de 

globalizare. Convergenţă reală şi nominală; Instabilitate economică şi politici de 

stabilizare în condiţiile financiarizării economiilor si creşterii complexităţii si 

vulnerabilităţii proceselor economico-sociale si sistemelor instituţionale; 

Dezvoltarea şi perfecţionarea instrumentelor de prognoză economică şi socială. 

Modele, scenarii, analize numerice şi calitative; Criterii economice şi sociale ale 

regionalizării şi dezvoltării locale în România; Cercetări retrospective privind 

evaluarea experienţelor şi a gândirii economico-sociale şi politice; Calitatea vieţii şi 

evaluarea politicilor sociale; Cercetări demoeconomice. Echilibrul populaţiei în 

România; Noua Enciclopedie a României; Dezvoltarea şi crearea de instrumente de 

lucru – dicţionare, baze de date, arhive, etc. 

3. Resurse umane: cercetători, doctori, conducători de doctorate 

angajaţi în institut  
Număr de cercetători: 210,5; 

Număr de doctori: 200,5; 

Număr de conducători de doctorat: 38. 

4. Activitate de formare a tinerilor cercetători: doctoranzi, post-

doctoranzi îndrumaţi de coordonatori ştiinţifici din institut  
Număr de doctoranzi îndrumaţi de cercetătorii din institut: 99; 

Număr de postdoctoranzi îndrumaţi de cercetătorii din institut: 40. 

Recunoaşterea capacităţii instituţionale în domeniul pregătirii tinerilor 

cercetători este atestată şi de faptul că începând cu anul 2010, INCE şi institutele 

componente organizează pregătire doctorală şi cercetări postdoctorale finanţate din 

Fondul Social European/POSDRU. 

Începând cu anul 2014, Institutul de Economie Mondială, în calitate de 

beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Economie Naţională, Universitatea 

Naţională de Apărare Carol I, Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei 
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Rădulescu, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, 

Academia Tehnică Militară şi Österreichisch-Rumänischer Akademischer Verein 

derulează proiectul POSDRU/159/1.5/S/140106, cu titlul „Studii doctorale şi 

postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, 

competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată 

românească”, în care grupul ţintă este format din 105 doctoranzi şi 150 post-

doctoranzi. 

În anul 2016, pentru sustenabilitatea acestui proiect, IEM a îndrumat un număr 

de 4 postdoctoranzi, iar Institutul de Economie Naţională (în calitate de partener) un 

număr de 17 postdoctoranzi. 

În perioada de sustenabilitate a proiectul POSDRU/89/1.5/S/63258, "Cercetare 

postdoctorală pentru biodiversitate zootehnică şi biotehnologii alimentare pe baza 

eco-economiei şi bioeconomiei necesare ecosanogenezei", derulat de INCE prin 

Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică "Acad. David 

Davidescu", în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea de 

Vest Vasile Goldiş din Arad, SC GNIR HOLDING SA şi SC SIAT SA, în anul 

2016, CSCBA a îndrumat un număr de 18 postdoctoranzi. 

 

5. Infrastructură de cercetare nou achiziţionată/completată în 2016: 

biblioteca de specialitate, echipamente de cercetare (cu valori peste 

10 KEuro), etc. 
Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” 

Pe parcursul anului 2016, în cadrul proiectelor SIPOCA 4 - ”Implementarea 

unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la 

nivelul Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanele Vârstnice” și 

SIPOCA 22 - ”Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor de a implementa politica în domeniul biodiversității”, Institutul 

Naţional de Cercetări Economice ”Costin C. Kiriţescu” a realizat următoarele 

achiziţii: cărți și publicații de specialitate în valoare de 10,4 mii lei; 3 autoturisme în 

valoare de 242,8 mii lei și echipamente pentru cercetare în valoare de 306,3 mii lei. 

Institutul de Economie Națională 

Institutul de Economie Naţională are o bibliotecă cu un fond de carte de 

peste 46.000 titluri. În cadrul acestuia funcţionează Centrul de Informare şi 

Documentare România – OECD, înfiinţat prin Hotărâre de guvern, care primește 

cărți, studii și documentație pe probleme economice din partea OECD. 

Institutul de Economie Mondială 

Biblioteca IEM si-a imbogatit fondul documentar in cursul anului 2016 cu 

urmatoarele tipuri de publicatii IEM: Conjunctura Economiei Mondiale 2 volume; 

EUROLEX  4 numere; EUROINFO 12 numere; ITSET 4 numere; GEO 2 numere – 

30 volume; Piata internationala 46 numere; Buletin de preturi si cotatii 89 numere și 

cu donații de 6 cărți și 4 colecții de reviste și buletine din partea domnului dr. 

Napoleon Pop și cu 5 cărți de la alți donatori. 

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii are în dotare o bibliotecă de 

specialitate care oferă cititorilor aproximativ 3000 de volume, probabil cea mai 

completă colecţie de carte din România în domeniul calitatea vieții și politicilor 
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sociale. Biblioteca oferă acces şi la un consistent număr de titluri în domeniul 

metodologiei (calitativ/cantitativ) aplicate în ştiinţele sociale. 

Institutul gestionează şi oferă accesul la: o bibliotecă on line de sociologie; o 

bază de date cu publicistică românească de sociologie care include circa 28.000 

cărți și studii românești; o bază de date cu cercetările legate de calitatea vieţii care 

au fost completate cu studii şi în acest an. 

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii susţine o serie de publicaţii în 

domeniile sale de activitate: Calitatea vieții. Revistă de politici sociale – Editura 

Academiei Române: 4 numere/an; Sociologie românească, în colaborare cu 

Asociația Română de Sociologie și Universitatea Oradea: 4 numere/ an; Inovație 

socială. Revistă on line; Platforma România Socială. 

 

6. Rezultate cercetării desfăşurate în anul 2016 (sintetizate în Anexa 1) 
Activitatea publicistică a cercetătorilor din reţeaua INCE s-a concretizat în 

anul 2016 în 165 articole în reviste indexate ISI Thomson şi ISI Proceedings, 

din care 119 în străinătate și 46 în țară.  

Numărul de articole publicate de cercetătorii din reţeaua INCE în 

reviste indexate în baze de date internaţionale sau reviste cotate B+CNCSIS s-a 

cifrat la 685 (6 în străinătate și 679 în România), comparativ cu 495 în anul 2015.  

Numărul total de cărţi publicate în anul 2016 (inclusiv capitole din cărţi) 
a fost de 248 (din care 70 cărți și 178 capitole în cărți; din care 56 în străinătate, 91 

în Editura Academiei Române şi 101 la alte edituri din ţară), comparativ cu 81 (din 

care 21 în străinătate, 12 în Editura Academiei Române şi 48 la alte edituri din ţară). 

Vizibilitatea activităţii cercetătorilor din reţeaua INCE a crescut şi prin 

sporirea numărului de citări în reviste cotate ISI Thomson şi alte reviste cotate 

în prestigioase baze de date internaţionale raportate de la 1.295 în anul 2015, la 

1.563 în anul 2016. 

Pe parcursul anului 2016 s-au consemnat 899 de prezenţe ale cercetătorilor 

din reţeaua INCE la conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale. Institutele au organizat de sine stătător sau în parteneriat un număr 

de 174 conferințe și manifestări științifice. 

Activitatea de cercetare s-a concretizat și prin elaborarea unui număr de 130 

rapoarte / studii de interes public, comparativ cu 112 în anul 2015. 

 

7. Menţionaţi 3 realizări de excepţie / excelente din anul 2015 ale 

institutului:  

- cărţi (opere fundamentale); 

- lucrări ştiinţifice (publicate în reviste cu factor de impact mare); 

- rapoarte/studii de mare interes naţional; 

- alte realizări pe care le consideraţi excelente (dacă este cazul). 

 
7.1 Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” 

- cărţi; 

- "Economic Dynamics and Sustainable Development – Resources, Factors, 

Structures and Policies" (Proceedings ESPERA 2015, Part 1 – 668 pag. și Part 2 – 
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687 pag), Peter Lang International Academic Publishing Group, Frankfurt, 2016, 

ISBN: 9783631696644; 
- Luminița Chivu, Constantin Ciutacu, George Georgescu, “Descompunerea și 

recompunerea structurilor industriale. Repere de strategie”, Centrul de Informare și 

Documentare Economică, ISBN 978-973-159-195-7, București, noiembrie 2016 

(217 pag.) 

 

- lucrări ştiinţifice (publicate în reviste cu factor de impact mare): 
- Vasile Preda, Silvia Dedu, Muhammad Sheraz, Second order entropy 

approach for risk models involving truncation and censoring, Proceedings of the 

Romanian Academy, 17, 3, 195-202, 2016, Revistă cotată ISI, Factor de Impact 

1.735; 

- rapoarte/studii de mare interes naţional: 
Contribuţii ale INCE şi institutelor şi centrelor din reţeaua acestuia la  

'Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani', coordonator Acad. 

Ionel-Valentin Vlad, Preşedintele Academiei Române: 

- în calitate de coordonatori: 

 Proiect 3 - Securitate şi eficienţă energetică, coordonator: Filip Cârlea, 

Director, Centrul pentru Promovarea Energiilor Regenerabile şi Eficienţă 

Energetică, Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu", 

membri în echipa proiectului Dr. Constantin Ciutacu, Dr. Luminița Chivu; 

 Proiect 6 - Economie şi calitatea vieţii, coordonatori: Acad. Lucian Liviu 

Albu, Director, Institutul de Prognoză Economică; Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, 

Director Institutul de Economie Naţională; Prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, Director, 

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii; Prof. dr. George Georgescu, Secretar 

ştiinţific INCE 

 Proiect 10 - România – societate bazată pe cunoaştere, coordonator: 

Florin Gheorghe Filip, Director, Centrul de Asistare IT a Deciziei, Institutul 

Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu"; 

- contribuţii: 

 Proiect 2 Resursele naturale – rezerve strategice. Ce folosim şi ce lăsăm 

generaţiilor viitoare, coordonat de Vicepreşedinte Acad. Bogdan Simionescu, 

coordonator contribuţii: Mihai Sabin Muscalu, Director, Centrul de Economia 

Industriei şi Serviciilor; 

 Proiect 5 Securitate şi siguranţă alimentară, coordonat de Vicepreşedinte 

Acad. Cristian Hera, coordonator contribuţii: Cecilia Alexandri, Director al 

Institutului de Economie Agrară; 

 - alte realizări pe care le consideraţi excelente (dacă este cazul) 

- Organizarea ediţiei 2016 a Conferinţei ştiinţifice internaţionale a INCE: 

"Cercetarea ştiinţifică economică – abordări teoretice, empirice şi 

practice/Economic Scientific Research – Theoretical, Empirical and Practical 

Approaches" – ESPERA 2016 (http://www.conferinte-ince.ro/), 15-16 decembrie 

2016. Cele mai bune 100 de comunicări vor fi şi în acest an transmise spre evaluare 

pentru publicarea în Peter Lang – International Academic Publishing Group, 

Germania; 
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- INCE este partener în proiectele cu finanţare prin Programul Operaţional 

Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA 2014-2020): SIPOCA 4 - 

”Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii 

sociale la nivelul Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanele 

Vârstnice” (2016-2018) și SIPOCA 22 - ”Dezvoltarea capacității administrative a 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa politica în domeniul 

biodiversității” (2016-2018). 

Centrul Român de Economie Comparată şi Consens 

Continuarea dezbaterilor ştiinţifice în cadrul proiectului „Noua Enciclopedie a 

României”.  

Centrul de Cercetări Demografice 

- Populația României după 27 de ani de declin. Ce perspective?, Parlamentul 

României – Camera Deputaților, Dezbaterea "Refacerea echilibrului demografic – 

prima prioritate a României", Palatul Parlamentului, 19 aprilie 2016; 

- Dialectica stării și mișcării populației. Structura pe vârste, Școala Națională 

de Studii Politice și Administrative, Conferința "Starea Națiunii. Construirea unui 

instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice (SIPOCA 11)", 

București, 2 iunie 2016; 

- Demografie și pensionari în România. Un exercițiu prospectiv, "Pensiile 

Private. Știu românii cum să-și asigure o bătrânețe liniștită?", București, 18 

octombrie 2016. 

Centrul de Modelare Macroeconomică 

- cărţi; 

- “Selected Issues in Macroeconomic and Regional Modeling: Romania as an 

Emerging Country in the EU”, Editors: Emilian Dobrescu, Bianca Pauna, and 

Corina Saman, Series - Economic Issues, Problems and Perspectives, Nova Science 

Publishers, New-York, ISBN: 978-1-63484-936-4; 

- lucrări ştiinţifice (publicate în reviste cu factor de impact mare); 

- Emilian Dobrescu “LINS Curve in Romanian Economy”,The Amfiteatru 

Economic journal, 2016, vol. 18, issue 41; 

- Emilian Dobrescu "Controversies Surrounding the Size of the Public 

Budget", The Romanian Journal of Economic Forecasting, 2016, vol 19(4). 

 

Centrul de Cercetare în domeniul Asistării Deciziilor cu Tehnologia 

Informaţiilor 

- cărţi; 

- Florin Gheorghe Filip, Constantin-Bălă Zamfirescu, Cristian Ciurea (2017), 

Computer-Supported Collaborative Decision-Making, Springer (finalizata si  

publicata on-line in 2016) (ISBN: 978-3-319-47219-5 (Print) 978-3-319-47221-8 -

Online)  (http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-47221-8 ); 

- lucrări ştiinţifice (publicate în reviste cu factor de impact mare); 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Florin+Gheorghe+Filip%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Constantin-B%C4%83l%C4%83+Zamfirescu%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Cristian+Ciurea%22
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-47221-8
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- Candea, C., Filip, Florin Gheorghe (2016), Towards intelligent 

collaborative decision support platforms. Studies in Informatics and Control, 25(2), 

pp.143-152 ( Factor de impact /2015 : 0,7). 

Centrul de Economie Montană 

- rapoarte/studii de mare interes naţional: 
- Radu Rey, ”Raport privind starea muntelui în 2016” (53 pag.) (înaintat 

conducerii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale); 

- Radu Rey,”Concept de Strategie Multianuală pentru Protecția și Dezvoltarea 

Durabilă a Zonelor Montane din România. Schiță de program pentru punerea în 

aplicare a strategiei multianuale”. (50 pag.) (la solicitarea Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice). 

7.2 Institutul de Economie Naţională 

Cărți: 

- Zaman Gh., 2016, Cap,25 „Schimbările comerciale internaţionale ale 

României, în perioada 2007-2013”, în volumul „Cunoaşte România”, pg.463-488, 

Editura Academiei, ISBN 978-973-27-2690-7; 

- „Studii de istorie economică şi istoria gândirii economice”, Vol.XVIII 2016 : 

Zaman Gh., 2016, Cap Fundamente teoretice şi practice ale privatizării în România, 

în  Editura Academiei, pg.73-98, Zaman Gh., Georgescu G., Cap Creşterea gradului 

de îndatorare externă şi internă, în perioada tranziţiei la economia de piaţă, în 

România, în „Studii de istorie economică şi istoria gândirii economice”, pg.99-115,   

Antonescu D., Dezvoltarea economica regionala a Romaniei in perioada de 

tranzitie, Pavelescu F.M., Fazele ciclurilor economice si extinderea rolului 

initiativei private in cursul celei de-a doua tranzitii la economia de piata in 

Romania,  Pavelescu F.M., Dinamica macroeconomica a Romaniei in cursul celor 

doua tranzitii la economia de piata,  Sandu S., Experienta tranzitiei la economia de 

piata in domeniul cercetarii- devoltarii si inovarii in Romania, ISBN 973-27-0539-

6; ISBN 978-973-27-2700-3;  

- „Studii de istorie economică şi istoria gândirii economice”, Vol.XIX 2016 : 

Axenciuc V., Dezvoltarea economică a Românei în vremea domniei Regelui Carol 

I, în  p.21-28, Vasile V., Particularităţi ale evoluţiei pieţei muncii în România, în 

perioada de tranziţie, Pavelescu F.M.,  Caracteristici ale guvernării corporative din 

România în cursul celei de-a doua tranziţii la economia de piaţă. 1990–2004, în 

„Studii de istorie economică şi istoria gândirii economice”, Dobrescu M.E., 

Ştiinţele economice – componentă importantă în activitatea Academiei Române, 

Editura Academiei, ISBN 978-973-27-2700-3 

- Ionel-Valentin Vlad (coord.) – Strategia de dezvoltare a Romaniei in 

urmatorii 20 de ani, 2016-2035, vol II „Proiectul 6 , cap Ţinte privind eficienţa 

macroeconomică şi stabilitatea financiară a României, în perioada 2018-2035,  

Zaman Gh., (coord.), Vasile V., Pavelescu F.M., Sandu S., p.250-284, ISBN 978-

973-27-2615-0, si Proiectul 2: Cap , Deseuri. Materiale reciclabile, Platon V, 

Constantinescu A cap. Arii protejate; Antonescu D, Editura Academiei Române, 

ISBN 978-973-27-2615-0 si Vol. III (Partea I-a): Proiectul 6: Cap., Repere 
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prospective, cantitative şi calitative, privind scenariile macroeconomice ale 

eficienței în România în următoarele două decenii, Partea 1, Zaman Gh., (coord.), 

Vasile V., Georgescu G., Sandu S, Proiectul 2: Proiectul 2: Cap , Deseuri. Materiale 

reciclabile, Platon V, Constantinescu A cap. Arii protejate; Antonescu D,. Editura 

Academiei, 2016, ISBN 978-973-27-2555-9; ISBN 978-973-27-2706-5; 

Coordonare volume editoriale in reviste din străinătate 

- Vasile V. (coord), Zaman Gh, Pavelescu F.M., Pisica S., Stanescu S, 

Parteneriat institutional pentru incluziune sociala locala a persoanelor vulnerabile, 

prin educatie si ocupare. Cercetare multidisciplinara asupra comunitatilor 

multietnice din mediul rural, ISBN  978-973-0-20561-9, IEN si IGPR, 2015, 351p, 

20p; 

Lucrări ştiinţifice (articole ISI): 

- Zaman, Gh., Ionescu L., (2016), Fighting corruption generated by 

accounting. Case study Romania, Economic Computation & Economic Cybernetics 

Studies & Research, Issue 2/2016, Vol.50, p.247-261, ISSN 0424-267X, 

http://www.ecocyb.ase.ro/nr20162/16%20-

%20Zaman%20Gheorghe,%20L.%20Ionescu%20(T).pdf; 

- Bazillier R., Boboc C., Labour migration as a way to escape from 

employment vulnerability? Evidence from the European Union, Applied Economics 

Letters, 2016, 1, ISSN online 1466-4291, DOI: 10.1080/13504851.2016.1139670, 

revista indexata ISI Thomson Reuters, factor de impact: 0,303 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504851.2016.1139670; 

- Bazillier R., Boboc C., Calavrezo O., Employment vulnerability in Europe: 

measurement and overview, International Labour Review, 2014, ISSN: 1564-913X, 

DOI: 10.1111/j.1564-913X.2014.00019.x, revista indexata ISI Thomson Reuters, 

factor de impact: 0,222 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1564-

913X.2014.00019.x/abstract,  2016. 

Rapoarte de mare interes national 

- Zaman Gh., Vasile V.  - grupul consultativ privind „Subcomisia parlamentară 

a dezvoltării durabile”, în cadrul Parlamentului României, 2016; 

- Vasile V., Consultanta pentru Ministerul Muncii ca membru in comisia de 

stabilire a unui mecanism de indexare a salariului minim; 

- Zaman Gh., participare la Comitetul de Management POAT, 2016; 

 

7.3 Institutul de Prognoză Economică 

Cărţi: 

1. Lucian Liviu Albu, Ion Ghizdeanu, Sorin Dinu, Marioara Iordan, „Cadrul 

macroeconomic al dezvoltării României la orizontul 2035” capitol în cartea 

„Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani” volumul II, coordonator 

Academician  

Ionel-Valentin Vlad, preşedintele Academiei Române, 2016, Academia Română, 

http://www.ecocyb.ase.ro/nr20162/16%20-%20Zaman%20Gheorghe,%20L.%20Ionescu%20(T).pdf
http://www.ecocyb.ase.ro/nr20162/16%20-%20Zaman%20Gheorghe,%20L.%20Ionescu%20(T).pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1564-913X.2014.00019.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1564-913X.2014.00019.x/abstract
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Editura Academiei Române, ISBN 978 – 973 – 27 – 2615 – 0, Bucureşti, România, 

pag. 217-249. 

2. Lucian Liviu Albu, Ion Ghizdeanu, Sorin Dinu, Marioara Iordan, „Cadrul 

macroeconomic al dezvoltării României în următoarele două decenii”), capitol în 

cartea „Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani” volumul III, 

coordonator Academician Ionel-Valentin Vlad, preşedintele Academiei Române, 

2016, Academia Română, Editura Academiei Române, ISBN 978 – 973 – 27 – 2706 

– 5, Bucureşti, România, pag. 295-323. 

3. Lucian Liviu Albu si Petre Caraiani (editori), „Non-Linear Modeling of the 

Impact of the Crisis on the Interactions among Financial Markets and 

Macroeconomic Variables in CEE Countries”, Nova Publishing, New York, SUA, 

ISBN 978-1-63484-932-6, 131 pg., 2016. 

 

Lucrări ştiinţifice (publicate în reviste cu mare factor de impact) 
1. Mihaela Simionescu & Lucian-Liviu Albu (2016), The impact of standard 

value-added tax on economic growth in CEE-5 countries: econometric analysis and 

simulations, Technological and Economic Development of Economy (în curs de 

publicare) (revistă ISI cu factor de impact 1.952); 

2. Caraiani, Petre. „The causality between money and output: a structural 

approach” International Review of Economics & Finance, 42, 220-236, 2016, 

IF=1.7. 

 

Rapoarte de mare interes naţional; 
1. Strategia Academiei Române, Etapa 2, Faza IV, Proiectul interdisciplinar 

P6 –Economia şi Calitatea Vieţii, Raport intermediar - Alocarea resurselor umane şi 

materiale pentru atingerea ţintelor evidenţiate în Fazele anterioare, iunie 2016, 

Contract de cercetare interdisciplinară privind Strategia de dezvoltare a României în 

următorii 20 de ani, 2016-2035; 

2. Strategia Academiei Române, Etapa 2, Faza IV, Proiectul interdisciplinar 

P6 –Economia şi Calitatea Vieţii, Raport final - Scenariile şi sinteza realizării 

Strategiei de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, 10 noiembrie 2016, 

Contract de cercetare interdisciplinară privind Strategia de dezvoltare a României în 

următorii 20 de ani, 2016-2035; 

3. Raport  final privind "Evaluarea impactului economic al potențialelor 

dezastre/riscuri la nivel național", proiect POCA 2014-2020, Evaluarea Riscurilor 

de Dezastre la Nivel Național (RO-Risk), Acordul de parteneriat  nr.51588 din 

10.03.2016, beneficiar Inspectoratul general pentru situații de urgență (IGSU), IPE-

P14, 30/SMIS2014, Axa prioritară /Obiectiv specific1-Administratie publică și 

sistem judiciar eficient /Dezvoltarea  și introducerea de standarde  comune în 

administrația  publică ce optimizează  procesele  decizionale orientate către cetățeni 

și mediul de afaceri, 26 noiembrie 2016.  

 

Alte realizări considerate ca excelente. 
1 International Conference Refugees and the European Migration Crisis, with 

the participation of special guest  Professor Klau F. Zimmermann Princeton 
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University& Bonn University, co-organizare: Centrul de Modelare 

Macroeconomică, Institutul de Prognoză Economică, October 4, 2016  

2. ”International Conference 5th Edition, Clusters as drivers of value chain, 

development across the Danube Region – Knowledge Triangle”, Institutul de 

Prognoză Economică, Academia Româna, Ministerul Afacerilor Externe, 

UEFSCDI, ClusteRO, sub patronajul ANCSI, 5-6 octombrie, 2016, Galați 

3. “Meeting with Representatives of Academia from the Ocean University of 

China, Qingdao, the Romanian Academy and the Romanian Chamber of Deputies, 

16 octombrie 2016, Anqiu, Provincia Shandong, Republica Populară Chineză - 

secţiune specială în cadrul 4th International Conference “Global 

Economy&Governance” (GEG), 13-16 October, Ocean University of China, 

Qingdao, China. 

7.4 Institutul de Economie Mondială 

Cărţi: 

1. “România şi fenomene majore din economia europeană şi globală” - Volum 

II, Editura Universitară, București – ISBN 978-606-28-0323-0 – 20 lucrări 

2. Niţoi, M. (2016). Eficienţă şi productivitate în sistemele bancare din 

Uniunea Europeană. ISBN:  978-973-709-775-0. Editura Economică, Bucureşti; 

3. Dumitrescu, C.G., Efectele Managementului de proiect asupra creșterii 

economice, Editura Sitech, Craiova, 2016, ISBN: 978-606-11-5433-3. 

Lucrări ştiinţifice (publicate în reviste cu factor de impact ridicat, etc.); 

1. Niţoi, M., & Pochea, M. M. (2016). Testing financial markets convergence 

in Central and Eastern Europe: A non-linear single factor model. Economic 

Systems, 40(2), 323–334. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecosys.2016.02.002. Factor de 

impact egal cu 0,701 conform Journal Citation Reports 2016; 

2. Niţoi, M., & Spulbăr, C. (2016). The Relationship between Bank 

Efficiency and Risk and Productivity Patterns in the Romanian Banking System. 

Romanian Journal of Economic Forecasting, 19(1), 39-53. 

http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_16/rjef1_2016p39-53.pdf. Factor de impact egal cu 

0,348 conform Journal Citation Reports 2016; 

3. Niţoi, M., & Pochea, M. M. (2016). Productivity clustering and growth in 

Central and Eastern Europe. Baltic Journal of Economics, 16(2), 132-151. 

http://dx.doi.org/10.1080/1406099X.2016.1189267. Factor de impact egal cu 0,19 

conform Journal Citation Reports 2016. 

Rapoarte/studii de mare interes naţional; 

– “Conjunctura economiei mondiale 2016”, Editată de Institutul de Economie 

Mondială, ISSN 1583-090X – 47 lucrări; 

- Razvan Voinescu - Coautor, World Bank, National Agency of Civil 

Servants (2016), Regulatory Impact Assessment Report, Better employment system 

within Romania´s central public administration. 

Alte realizări considerate ca excelente: 

- Aplicația depusă la Comisia Europeana pentru înființarea Centrului de 

Documentare Europeană Costin Murgescu (de pe langa Reprezentanța Comisiei 

Europene în România- Rețeaua EDC- European Documentation Centres) 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecosys.2016.02.002
http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_16/rjef1_2016p39-53.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/1406099X.2016.1189267
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7.5 Institutul de Economie Agrară 

- Rapoartele Proiectului 5: Securitate şi Siguranţă alimentară,  pentru fazele a 

III-a și a IV-a (partea I) ale Strategiei de dezvoltare a României în următorii 20 de 

ani, publicate în volumele apărute în 2016 la Editura Academiei Române; 

- The competitiveness of the agrifood chains in the European Union,Dan-

Marius Voicilaş (coord.), Cornelia Alboiu, Cecilia Alexandri, Iuliana Ionel, 

Camelia Gavrilescu, Bucuresti 2016, Editura Academiei Române. 

 

7.6 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 

Cărţi 

- Zamfir, Cătălin, Iancu Filipescu (coord.), Elena Zamfir, Simona Ilie, 

Simona Maria Stănescu, Maria Iordache (autori). 2016. Romanian Sociology: 1900-

2010 A social history. Saarbucken: Lambert Academic Publishing, Germany, ISBN 

978-3-659-90275-8. Apariţia lucrării în Germania, în limba engleză, este o 

contribuţie semnificativă la cunoaşterea sociologiei româneşti în afara graniţelor 

ţării; 

Rapoarte/studii de mare interes naţional: 

- Contribuţia ICCV la Strategia de dezvoltare a României, realizată de către 

Academia Română: - Zamfir, Cătălin (coord), Ionuț Anghel, Daniel Arpinte, 

Cosmin Briciu, Sorin Cace, Alexandra Deliu, Dana Eremia, Sebastian Fitzek, 

Simona Ilie, Monica Marin, Flavius Mihalache, Ana Maria Preoteasa, Mihnea 

Preotesi, Adina Mihăilescu, Gabriela Neagu, Cosmina Pop, Iuliana Precupețu, 

Mariana Stanciu, Simona Stănescu, Manuela Stănculescu, Cristina Tomescu, Elena 

Tudor și Elena Zamfir (autori). (2016). O strategie a relansării calității vieții în 

perspectiva 2037: Direcții. Priorități. Obiective. Ținte. Restricții. Oportunități, pp. 

361-390, în Vlad Valentin-Ionel (coord), Strategia de dezvoltare a României în 

următorii 20 de ani, Vol. III, Partea I, București: Editura Academiei Române; 

http://www.academiaromana.ro/bdar/strategiaAR/doc13/StrategiaIII.pdf.  

În cadrul aceluiaşi program, în perioada raportării curente, cercetătorii ICCV 

pregătesc contribuţia pentru faza a IV a proiectului amplu derulat de Academie. 

Alte rezultate de excepţie 

-în 2016, ICCV a lansat platforma România Socială, o platformă de discuţii, 

dezbateri, opinii, informaţii relevante despre evenimente şi rezultate sintetice ale 

proiectelor de cercetare. Intenţia paginii web este de a coagula preocupările 

specialiştilor din ştiinţele sociale şi umane pe problemele cruciale cu care ne 

confruntăm, ca societate, dar şi ca domeniu ştiinţific. Platforma se bucură deja de o 

vizibilitate ridicată în mediul academic şi spatiul public. Până la jumătatea anului 

ofera deja publicului larg 67 de contribuţii, iar datele legate de trafic relevă că în 

intervalul 16 mai – 26 iunie, România Socială a înregistrat un număr total de de 

7.083 de afişări pentru materiale disponibile. 

7.7 Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor 

1. Andrei Silviu Dospinescu, Nicoleta Hornianschi, Non-Parametric 

Stochastic Simulations to Capture the Uncertanty in The Production of 

Manufactured Goods for Romania , in Selected Issues in Macroeconomic and 

Regional Modelling: Romania as an Emerging Country in EU, Nova Publishers, 

Hauppauge, New York , 2016, 330 p., pp.41-48; 

https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-90275-8/romanian-sociology:-1900-2010
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-90275-8/romanian-sociology:-1900-2010
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-90275-8/romanian-sociology:-1900-2010
http://www.academiaromana.ro/bdar/strategiaAR/doc13/StrategiaIII.pdf
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2.M. Bădileanu, M. Bulearcă, M. S. Muscalu, C. Neagu, coautori, Strategia 

de dezvoltare a României în următorii 20 de ani 2016-2035, coord. Acad.Ionel 

Valentin Vlad, vol.2, Editura Academiei Române, 2016, 477 pp.; 

3. M.Bădileanu, M. Bulearcă, M. S. Muscalu, C. Neagu, coautori, Strategia 

de dezvoltare a României în următorii 20 de ani 2016-2035, coord. Acad.Ionel 

Valentin Vlad, vol.3/partea I, Editura Academiei Române, 2016, 552pp. 

7.8 Centrul de Cercetări Financiar Monetare "Victor Slăvescu" 

Cărţi: 

- Dr. Emil Dinga, Ciclicitatea economică, Editura Academiei Române, 

București, 2016; 

Alte rezultate de excepţie 

- Seminarul de Logică și Metodologia Cunoașterii Economice „Nicholas 

Georgescu-Roegen”, coordonator Dr. Emil Dinga, 2016. 

7.9 Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. 

David Davidescu” 

Cărţi:  

- Mariana Sandu, 2016 - Semnificații bioeconomice ale  zootehniei româneşti 

în secolul  al XXI-lea, Editura Academiei Române, ISBN: 978-973-27-2729-4; 

Lucrări ştiinţifice (publicate în reviste cu factor de impact ridicat, etc.): 

- Marcel Th. Paraschivescu, Alexandru T. Bogdan, George Florea Tobă,  

Leonard George TOBĂ (2016) – “The management and marketing significances  of 

bioeconomy and biodiversity  of the national herritage of local animal genetic 

resources studied intelligent and eco-innovating”; revista Biotehnological Letters. 

Rapoarte/studii de mare interes naţional: 

- Prof.univ.dr. Alexandru T. Bogdan, CS I Dr. George Florea Tobă 

”Bioeconomia europeană aplicată în dezvoltarea rurală a României”, raport depus la 

Guvernul României; 

- Prof.univ.dr. Alexandru T. Bogdan, CS I Dr. George Florea Tobă 

”Dezvoltarea zootehniei în secolul trecut și bazele bioeconomice pentru secolul 

următor (2117)”, raport depus la Președenția României; 

- Prof.univ.dr. Alexandru T. Bogdan, CS I Dr. George Florea 

Tobă”Organizarea și funcționarea Comisiei de Bioeconomie a Parlamentului 

României”, raport pentru Parlamentul României. 

7.10 Centrul de Informare şi Documentare Economică 

Cărţi:  

– Penser l’Europe. Un regard vers le passé – Un espoir pour l’avenir, Jaime 

Gil Aluja, editor coordonator şi alcătuirea ediţiei Valeriu Ioan-Franc, ISBN 978-

606-555-159-6, FNSA, Bucureşti; 

Lucrări ştiinţifice (publicate în reviste cu factor de impact ridicat, etc.): 

– L’Europenisation de la Roumanie – une act de recherche académique , în 

Review of General Management, 6 baze de date internaţionale, B+, Academic 

Society of Management from Romania, ISSN 1841 – 818X, vol. 23, nr. 1, pp.16-25; 

Alte realizări:  
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- organizarea (asigurarea informaţională şi logistică, sinteza dezbaterilor, 

publicarea comunicatelor de presă pe site-ul oficial al Ministerului Economiei 

Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri) celor 16 dezbateri, coordonarea 

acestora (moderarea dezbaterilor şi participarea la redactarea Raportului privind 

concluziile pe capitole şi generale) la proiectul ”România competitivă”. La cele 16 

sesiuni tematice de lucru, din perioada iulie-septembrie 2016, au participat experţi 

din mediile parlamentare, guvernamentale, bancare, diplomatice, academice, 

universitare, patronale, sindicale, alte asociaţii profesionale şi ale societăţii civile.  

 

8. Premii internaţionale/naţionale, ale Academiei Române, obţinute 

de cercetători (autori, lucrări premiate) 
8.1 Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” 

- DIPLOMA MERITUL ACADEMIC conferită de Academia Româna 

domnului Dr. Constantin Ciutacu pentru întreaga activitate , 3 iulie 2016, București; 

Centrul de Cercetări Demografice 

- Prof. univ. dr. Vasile Ghețău, Indemnizație de merit. 

8.2 Institutul de Prognoză Economică 

1. DIPLOMA MERITUL ACADEMIC- conferit de Academia Româna 

domnului Acad.Lucian Liviu Albu pentru întreaga activitate , 27 septembrie  2016, 

București; 

2. Medalia "CENTENAR PIERRE WERNER" conferită domnului 

Academician Lucian Liviu ALBU de către Institutul Național de Cercetări 

Economice "Costin C.Kirițescu, 27 septembrie 2016; 

3. Albu Lucian Liviu, Medalia de onoare "World Energy Council", World 

Energy Council, 2016; 

4. Prof. univ. dr. Elena Pelinescu, Indemnizație de merit. 

5. Best Paper Award, acordat în cadrul  "4rd  Global Economy & 

Governance (GEG 2016)- Perspectives, Challenges and Risks of the World: 

Financial Integration and Global Economic Governance, Iordan Marioara, pentru 

lucrarea , Resilience and Growth in the Romanian Regiona and Counties, 13-16 

October 2016, Qingdao, China; 

6. „Best Paper Award”, acordat în cadrul „2nd International Conference on 

Recent Advances in Economic and Social Research”, Adrian Cantemir CĂLIN, 

Radu LUPU, pentru lucrarea Easing Quantitative easing. A stock index 

investigation, 12-13 mai 2016, București; 

7. „Best Paper Award”, acordat în cadrul „2nd International Conference on 

Recent Advances in Economic and Social Research”, Oana Cristina POPOVICI, 

pentru lucrarea Could FDI be a measure of international competitiveness? A 

theoretical debate , 12-13 mai 2016, București; 

8. „Best Paper Award”, acordat în cadrul  „2nd International Conference on 

Recent Advances in Economic and Social Research”, Ghizdeanu Ion, Țapu Ioana-

Dana, pentru lucrarea „Post-crisis developments in employment in Romania and the 

impact on potential growth”, 12-13 mai 2016, Bucureşti. 

 

8.3 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 
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- Prof. univ. dr. Elena Zamfir şi Prof. univ. dr. Ioan Mărginean au fost 

recompensați pentru contribuţia ştiinţifică prin acordarea indemnizaţiei de merit;  

- Harclerode, Melissa, Debora Reanne Ridsdale, Dominique Darmendrail, 

Paul Bardos, Filip Alexandrescu, Paul Nathanail, Lisa Pizzol and Erika Rizzo. 

2015. “Integrating the Social Dimension in Remediation Decision-Making: State of 

the Practice and Way Forward” Remediation Journal 26(1): 11 – 42, Award for 

Publication Excellence at the 2016 APEX Awards. (Mai multe informații sunt aici: 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1520-6831); 

- Stănculescu, Manuela Sofia (ICCV), membru al echipei care a primit 

World Bank, Vice Presidency Team Award 2016 for Romania’s “Social inclusion 

and poverty reduction” RAS; 

- Voicu, Bogdan. (2015) premiul pentru cercetare ştiinţifică (articole), 

competiţia PRECISI-2015, UEFISCDI. Articol premiat: Priming Effects in 

Measuring Life Satisfaction, Social Indicators Research 124 (3): 993-1013 – 

neraportat în 2015; 

- Sticlaru, Gabriel (2016) premiul de cercetare ştiinţifică (articole), 

competiţia PRECISI-2015, UEFISCDI, articol: Syzygies of Jacobian ideals and 

weighted homogeneous singularities, Journal of Symbolic Computation, 74, pp. 

627-634;  

- Sticlaru, Gabriel (2016) premiul de cercetare ştiinţifică (articole), 

competiţia PRECISI-2015, UEFISCDI, articol: Hessian ideals of a homogeneous 

polynomial and generalized Tjurina algebras, Documenta Mathematica, 20, pp. 

689—705.  

8.4 Centrul de Informare și Documentare Economică 

- Dr. Valeriu Ioan Franc, Honorary Academician, Academia Europeană de 

Management şi Administrarea Afacerilor, Madrid, Spania; 

- Dr. Valeriu Ioan Franc, Premiul „Nicholas Georgescu-Roegen” al 

Academiei Oamenilor de Ştiinţă pentru participarea la Tratatul Contribuţii la 

conturarea unui model românesc de management; 

- Dr. Valeriu Ioan Franc, Dr. Napoleon Pop, Premiul „Anghel Rugină” al 

Academiei Oamenilor de Ştiinţă pentru lucrarea Spre o monedă globală. 

 

9. Cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, inclusiv în 

proiecte (cu menţionarea numărului de proiect şi a partenerilor); 

vizitatori din străinătate. 
 

9.1 Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” 

În urma încheierii unor acorduri de parteneriat cu Universite d'Artois (Franţa), 

cu Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Sofia 

(Bulgaria), Institutul de Economie Agrară, Belgrad (Serbia) şi Institutul Cultural 

Român, Bucureşti, aceste instituţii participă în calitate de parteneri sau co-

organizatori la conferinţa internaţională ESPERA 2016. 

Totodată INCE a fost co-organizator la conferinţele internaţionale ale celor 

doi parteneri din Bulgaria şi Serbia şi ale Academiei de Studii Economice din 

Republica Moldova. 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1520-6831)
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INCE este membru fondator în Asociaţia Măgurele High-Tech Cluster 

(din 2013), constituită în jurul mega-proiectului european Eli Nuclear Physics de la 

Măgurele, alături de prestigioase institute din domeniul fizicii atomice şi al 

cercetării şi dezvoltării tehnologice, care ne deschid noi oportunităţi de colaborare. 

Totodată, din 2013, INCE este membru al Secretariatului Tehnic 

Permanent al Pactului Regional pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi 

Incluziune Socială Bucureşti Ilfov, organism din care fac parte autorităţile locale 

din regiune, reprezentanţi ai inspectoratelor teritoriale de muncă, ai agenţiilor de 

ocupare şi camerelor de comerţ, ai partenerilor sociali.  

Începând cu luna aprilie 2015, INCE a devenit partener strategic al Reţelei 

United Nations Global Compact din România, organism a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite. 

 

Centrul de Cercetare în domeniul Asistării Deciziilor cu Tehnologia 

Informaţiilor 

1. Filip F.G ( 2016) președinte de onoare si co-organizator de sesiune invitata 

la “International Conference on Information Technology  and Quantitative 

Management (http://www.itqm-meeting.org/2016/ocm.htm ); 

2. Filip F.G. ( 2016 ) Big data in Romania ; Context and Current Status . 

Conferinta tinuta la Academia de Stiinte a Chinei , 14.august 

CAS(http://www.biblacad.ro/publicatii_proprii/CAS2016_BD.pdf ); 

3. Filip F. G. ( 2016 ) Membru al Consiliului Consultativ al Fac. Management 

of Technology a Univ. Hoseo, Rep. Korea 

(https://academiaromana.wordpress.com/2016/09/15/acad-florin-gheorghe-filip-

vizita-stiintifica-in-china-si-coreea-de-sud; 

Centrul de Modelare Macroeconomică 

Participarea din partea Romȃniei ȋn cadrul proiectului internaṭional LINK, 

(http://www.un.org/en/development/desa/policy/proj_link/index.shtml)  proiect al 

Organizaṭiei Naṭiunilor Unite, care se finalizează cu raportul LINK Global 

Economic Outlook 2017-2018 

(http://www.un.org/en/development/desa/policy/proj_link/documents/geo201610.pd

f). 

Centrul de Economie Montană 

- Cooperare cu organizația europeană a zonelor montane ”Euromontana”, 

participare la Congresul european ”Euromontana” – Portugalia, Braganca (3-5 oct. 

2016), cu propuneri de noi proiecte, contacte științifice multiple (cercetători din 

universități și institute – Elveția, Italia, Franța, Austria, Norvegia). Promovarea 

CEMONT/broșură; 

- Acord de colaborare cu MADR/Agenția Zonei Montane;  

- Vizitatori din străinătate: Thomas Eger – Directorul SAB-Elveția (Asociația 

Țăranilor de Munte);  Jeremy Staniforth – Înalt Reprezentant pentru dezvoltare 

durabilă/cancelaria Primului Ministru (Marea Britanie). 

Centrul pentru Promovarea Energiilor Regenerabile și Eficiență 

Energetică 

http://www.itqm-meeting.org/2016/ocm.htm
http://www.itqm-meeting.org/2016/ocm.htm
http://www.biblacad.ro/publicatii_proprii/CAS2016_BD.pdf
https://academiaromana.wordpress.com/2016/09/15/acad-florin-gheorghe-filip-vizita-stiintifica-in-china-si-coreea-de-sud
https://academiaromana.wordpress.com/2016/09/15/acad-florin-gheorghe-filip-vizita-stiintifica-in-china-si-coreea-de-sud
http://www.un.org/en/development/desa/policy/proj_link/documents/geo201610.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/policy/proj_link/documents/geo201610.pdf
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- Parteneriat de colaborare științifică dintre Institutul de Energetică al 

Academiei de Științe a Moldovei și Centrul pentru Promovarea Energiilor 

Regenerabile și Eficiență Energetică. 

9.2 Institutul de Economie Naţională 

- Cooperari in strainatate cu urmatoarele institutii: NIER Chisinau, 

Institute of Economics - RAS, Institute for Self organisation - Ukraine, Institute of 

Economics - BAS, University of Aegean-Greece, International Association of 

Economists, Academia Bulgara de Stiinte – Institutul de Economie; Institute of 

World Economics and Politics - Chinese Academy of Social Sciences; Hankuk 

University of Foreign Studies - Korea Research Institute for Vocational Education 

&Trening, Korea Productivity Center. 

9.3 Institutul de Prognoză Economică 

Cooperări internaţionale/naţionale: 

- IPE membru al NEXTWORKFORUM, forum de proiecte europene, inițiat 

în colaborare cu Asociația " Valore Infinito-Italia", ASE București, SNSPA 

București, Universitatea București, Municipalitatea București, Asociația PartNET 

Romania, Camera de Comerț și Industrie, București; 

- IPE este membru fondator și membru plin în cadrul ASOCIAŢIEI 

CLUSTERELOR din ROMÂNIA- ROCA; 

- IPE este membru al Consiliului Naţional Român din cadrul Consiliului 

Mondial al Energiei. 

Colaborări prin proiecte 

- Proiectul „Transnational cooperation for research consolidation through 

knowledge and innovation”. KnowReset, Beneficiar: Universitatea de Vest din 

Timisoara, Romania; Parteneri: Institutul de Prognoză Economică din Academia 

Romană, University of Iceland - The Institute of Public Administration and Politics, 

Reykjavik, Iceland, Contract nr. 2/21/07.2014 - 14-SEE-PC-RO Timisoara; 

- Proiectul "Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel național (RO-RISK)", 

beneficiar – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în calitate de solicitant 

în cadrul POCA 2014-2020, Partener 14-Institutul de Prognoză Economică, alături 

de Miniaterul Mediului, Apelor și Pădurilor, P2; Insitutul Național de Cercetare –

Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului-ICPA București, 

P3; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultura Marin Drăcea, P4; 

Universitatea Tehnică de Construcții București, P5; Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-

INCERC, P6; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, 

P7; Institutul de Geografie al Academiei Române, P8; Universitatea BABEȘ-

BOLYAI, P9; Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, P10; Institutul 

Național de Sănătate Publică, P11; Autoritatea Națională de Sănătate Publică și 

pentru Siguranța Alimentelor, P12; Institutul de Sociologie al Academiei Române, 

P13. 

http://www.knowreset.proiecte-feaa.ro/
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 Vizitatori din străinătate:   
- Klau F. Zimmermann Princeton University; Bonn University; Prof.Wan 

Zulkipli Wan Salleh, Univesriti Teknologi MARA- Kedah Branch, Malaysia; 

Professor TSANG-YAO  Chang, Feng  Chia University Taichung, Taiwan; 

Professor SU Chi Wei, Ocean University of China; Professor Liu Yan, Ocean 

University of China; Professor  Guo Jing, Ocean University of China; Professor  He 

Yiming, Ocean University of China; PhD students, Ocean University of China 

：Song Fumin, Zhang Han,Yuan Shun; Master, Ocean University of China：Fei 

Na, Jiang Xue Ying, Yang Xiao Xin, Gu Li Sha, Wang Ling Xiao, Sui Yuan Yuan; 

Professor Shao Feng,Institute of World Economics and Politics-IWWP, CASS, 

Beijing, China; Ph.D.Wang Lei, Institute of World Economics and Politics-IWWP, 

CASS, Beijing, China; Hongjun Xiao, Ph.D., Institute of Industrial Economics, 

CASS, Beijing, China; Jianbo Zhao, Ph.D., Institute of Industrial Economics, 

CASS, Beijing, China; Vito di VACA –Italia; Rodica Perciun, Republica Moldova; 

Alexandru Stratan, Republica Moldova. 

 

9.4 Institutul de Economie Mondială 

- Edith Mihaela Dobrescu  - Programul internațional comun România-

Belarus  2016-2017_ AR -FRBCF_2016-2017 implementat de :ICJ Academia 

Română și Ministerul Educației Republica Belarus – Universitatea Economică de 

stat, Departamentul Drept Civil - Alternative forms of settlement of disputes in the 

Republic of Belarus and Romania: comparative analysis of theoretical and practical 

aspects; 

- Edith Mihaela Dobrescu   - Programul internațional comun România-

Bulgaria  2015-2018; 

- Masa rotundă organizată în cadrul schimburilor interacademice România-

China, Beijing, 26.05.2016: Oehler-Şincai, I.M., Dumitrescu, G.C. Relațiile sino-

române în contextul geopolitic actual, Institutul de Economie Mondială din cadrul 

CASS (IWEP); 

- Masa rotundă organizată în cadrul schimburilor interacademice România-

China, Beijing, 26.05.2016: Oehler-Şincai, I.M., Dumitrescu, G.C. Perspectivele 

intensificării dialogului România-China prin platforma 16+1, Institutul pentru 

Studii Europene al CASS (IES); 

- Masa rotundă O analiză SWOT a relațiilor Chinei cu țările CEE, Beijing, 

27.05.2016, Biroul Central pentru Compilaţii şi Traduceri (CCTB) – Oehler-Şincai, 

I.M., Dumitrescu, G.C. O analiză SWOT a relațiilor Chinei cu România; 

- Masa rotundă organizată în cadrul schimburilor interacademice România-

China, Beijing, 30.05.2016: Oehler-Şincai, I.M., Dumitrescu, G.C. Evoluții recente 

în planul economiei româneşti şi al altor ţări din CEE. Impactul acestora asupra 

schimburilor comerciale și investiționale cu China, Institutul pentru Studii privind 

Rusia, Europa Centrală şi de Est şi Asia Centrală din cadrul CASS (IREECAS); 

- Masa rotundă organizată în cadrul schimburilor interacademice România-

China, Shanghai, 06.06.2016:  Oehler-Şincai, I.M., Dumitrescu, G.C. Conjunctura 
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economiei mondiale și efecte potențiale asupra relațiilor Chinei cu UE și România, 

Institutul de Economie Mondială, Academia de Științe Sociale din Shanghai; 

- Bilateral round table, Romanian – Bulgarian Joint Research Project 

“Bulgaria and Romania country members of the European Union contained in the 

global economy. Case studies”. Economic Research Institute at Bulgarian Academy 

of Sciences (ERI-BAS) – Institute for World Economy of Romanian Academy, 

Bucharest 16th of November 2016 – 8 lucrări prezentate de cercetători ai IEM; 

- Membri în grupul de lucru internaţional în cadrul proiectului AGMEMOD 

– Agri-Food Projections for Member States, începând cu anul 2013; reprezentanţi 

România: Manuela Unguru, Razvan Voinescu, www.agmemod.eu; 

- Răzvan Voinescu participare în proiectul pilot „Dezvoltarea capacităţii 

administraţiei publice centrale de a efectua analize de impact” finanţat prin PODCA 

şi implementat de către Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Primului 

Ministru şi Banca Mondială, în colaborare cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici (ANFP). Scopul proiectului este: “Dezvoltarea capacităţii ANFP de a 

elabora analize de impact pentru fundamentarea reglementărilor, strategiilor/ 

politicilor cu privire la managementul resurselor umane în domeniul funcţiei 

publice/ administraţiei publice”; 

- Răzvan Voinescu participare în proiectul pilot „Dezvoltarea capacităţii 

administraţiei publice centrale de a efectua analize de impact” finanţat prin PODCA 

şi implementat de către Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Primului 

Ministru şi Banca Mondială, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI). 

Scopul proiectului este: “Dezvoltarea capacităţii MAI de a elabora analize de 

impact pentru fundamentarea reglementărilor, strategiilor/ politicilor cu privire la 

rezidenţiatul în medicina de urgenţă”; 

Răzvan Voinescu, dr. Cristian Moisoiu participare în programul „Aspen 

Energy Lab” (AEL), dezvoltat de Institutul Aspen România şi Energy Policy Group 

(EPG), cu sprijinul iniţial al ENEL România, având misiunea de a încuraja o 

dezbatere transparentă, responsabilă şi non-partizană asupra sectorului energetic 

românesc. Aceste dezbateri au fost gândite sub forma unei platforme de discuţii 

(mese rotunde) dedicate tinerilor profesionişti interesaţi de domeniul energiei, atât 

din mediul privat cât şi din mediul public. Astfel, acest proiect reuneşte participanţi 

din domenii variate, angrenaţi într-o discuţie pe tema energiei, încorporând subiecte 

non-tehnice legate de guvernanţa energetică, protecţia socială, contextul global şi 

regional, inovarea, etc.; 

- Răzvan Voinescu, Manuela Unguru participare în programul „Aspen Life 

Lab” (ALB), dezvoltat de Institutul Aspen România şi de partenerii săi cu misiunea 

de a sprijini reforma sustenabilă a sectorului dintr-o perspectivă multisectorială şi de 

a facilita dezvoltarea unei politici cuprinzătoare de sănătate publică în domeniul 

abordării virusului hepatitei C în România. 

http://www.agmemod.eu/
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- Cristian Moisoiu ”Participare publică in dezvoltarea unui cadru comun de 

evaluare si management al inovării sustenabile (CASI)”, 2014-2017, FP7 -

SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 no. 612113, coord. Applied Research and 

Communication Fund, Brussels, 19 parteneri din 12 țări UE, corespondent de țară; 

- Coaliţia pentru Sǎnǎtatea Femeii – reprezentând IEM, membru în grupul de 

lucru M.Unguru  

- IEM parteneriat cu Autoritatea de Supravechere Fianciara (ASF) privind – 

co-organizarea conferintei ISI Proceedings: organizarea în parteneriat de 

evenimente ştiinţifice (mese rotunde, seminarii, simpozioane, conferinţe etc.); 

cooperarea pentru proiecte comune în interes reciproc; realizarea de studii de 

cercetare în parteneriat, în condiţii ce vor fi stabilite de părţi pentru fiecare caz în 

parte; 

- IEM protocol de parteneriat, Forumul de Dezbateri Academice în 

Economie (FDAE) cu partenerii: BNR, ASE, IER, SNSPA, URA – administrarea si 

organizarea in comun a FDAE. Partenerii urmează să deruleze următoarele acțiuni 

specifice: dezbateri pe teme de actualitate economică; organizarea unor manifestări 

ştiinţifice în domeniile specializate ale ştiinţei economice, cu deschidere către 

interdisciplinaritate; 

- IEM meeting on March 24, 2016, with His Excellency Mr. Masashi 

Shigeno, the First Secretary at the Embassy of Japan in the Republic of Croatia, Mr. 

Tomotaka Yoshimura (First Secretary) and Mr. Tomoka Ueno (Researcher/ 

Advisor); 

- În cadrul reuniunilor Grupului de reflecţie Global 3G IEM a avut ca invitați 

străini pe următorii: domnul Gene EPSTEIN – Barron’s Economic Editor and 

Former Chief Economist for the New York Stock Exchange; domnul Prof. dr. 

Wichard Woyke; doamna Nicoleta SCHROEDER; Mr. Ivailo Izvorski Practice 

Manager in the Macroeconomics and Fiscal Management Global Practice of the 

World Bank. 

9.5 Institutul de Economie Agrară 

Proiecte in derulare 

- Proiectul Academiei Române: Strategia de dezvoltare a României în 

următorii 20 de ani: 2016-2035. Proiect 5- Securitatea şi siguranţa alimentară; 

- Proiect FP 7 Food Secure - Exploring the Future of Global Food and 

Nutrition Security /proiect FP7 Nr. proiect 290693, coordinator: STICHTING 

DIENST LANDBOUWKUNDING ONDERZOEK, Haga, Olanda; 

- Proiect de cercetare bilateral Ucraina: Institutul de Cercetări Regionale 

M.I. Dolishniy al Academiei de Ştiinţe din Ucraina - Lvov (Proiect comun de 

cercetare RUP 2016-2017 SUPER), Institutul de Economie şi Prognoză al 

Academiei de Ştiinţe din Ucraina - Kiev, Universitatea Naţională din Cernăuţi 

„Yurii Fedkovici” - Cernăuţi; 4 vizitatori; 
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- Proiect de cercetare bilateral Moldova: Institutul Naţional de Cercetări 

Economice (Proiect comun de cercetare SUPER 2016-2017); 2 vizitatori; 

- Proiect de cercetare bilateral, Polonia: Institutul de Dezvoltare Rurală şi 

Agrară (Proiect comun de cercetare „R&D expenditures for agriculture in the 

context of the EU policy of increasing competitiveness by transfer of knowledge”); 

2 vizitatori; 

- Proiect de cercetare bilateral România-Polonia 2016-2018, cu Institute of 

Rural and Agricultural Development (IRWIR PAN) al Academiei de Științe a 

Poloniei, “R&D expenditures for agriculture in the context of the EU policy of 

increasing competitiveness by transfer of knowledge” Schimb interacademic în 

perioada 22-26 noiembrie 2016; 

- Proiect de cercetare bilateral România-Republica Moldova 2015-2020, cu 

Institutul Național de Cercetări Economice Chișinău al Academiei de Științe a 

Moldovei, „Economia agroalimentară în România şi Republica Moldova – decalaje, 

evoluţii, convergenţe” Schimb interacademic în perioada 12-15 octombrie 2016. 

Temă comună de cercetare (înscrisă în planul INCE București): „Exploatația 

agricolă în spațiul românesc în secolul XX”; 

- Participare cu experti in cadrul Proiect al Organizației Națiunilor Unite 

pentru Agricultură și Alimentație (FAO) în Albania, TCP/ALB/3503 “Support to 

the implementation of the Inter-sectoral Strategy for Agriculture and Rural 

Development 2014-2020”; 

- Proiect de cercetare, Imblânzirea naturii în postsocialism: inundaţii, 

strategii locale şi politici naţionale în Regiunea Dunării de Jos (coordonator 

Institutul de Antropologie „Francisc I Rainer”), PNII-ID-PCE-2012-0587, 2012-

2016; 

- Proiect de cercetare, Infrastructura de baza COPERNICUS pentru un sistem 

national geospatial consultativ pentru perimetrele irigate. Organismul finanțator: 

buget de stat, Program PN II, Parteneriate în domenii prioritare. Durata: 2014- 

2017.  

Acorduri de cooperare ştiinţifică 

- Acord privind cooperarea ştiinţifică dintre IEA – AR şi INSTITUTE OF 

REGIONAL RESEARCES – NATIONAL ACADEMY FOR SCIENCE FROM 

UKRAINE (IRR-NASU) Lvov (2014-2017), inclusiv proiect bilateral între IEA – 

AR şi IRR (2015). Tema: Regional policies in EU and Eastern Partnership 

Countries – Case study for rural area in Romania and Ukraine; 

- Acord privind cooperarea ştiinţifică dintre IEA – AR şi IEF Kiev pentru 

perioada 2014- 2017, semnat la Bucureşti şi Kiev la 29.11.2013 sub nr. 

936/29.11.2013; 
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- Acord privind cooperarea ştiinţifică dintre IEA – AR şi INCE Chişinău 

(2015-2019), inclusiv proiect bilateral (2015-2016) între IEA – AR şi INCE. Tema: 

Dinamici structurale rurale - studiu comparativ România şi Republica Moldova; 

- Acord de cooperare ştiinţifică, Serbia: University of Kragujevac, Faculty of 

Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja; 2 vizitatori; 

- Acord privind cooperarea științifică dintre IEA - AR și IAE Sofia, Bulgaria, 

începând cu 2015. 

9.6 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 

Cooperări internaţionale 

- ICCV este membru în European Consortium for Sociological Research. 

Cercetători ICCV, membri în organizaţii internaţionale: Iuliana Precupeţu, 

membru al reţelei de experţi ai Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor 

de Viaţă şi Muncă (European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions); Bogdan Voicu, principal investigator pentru România în 

cadrul World Value Survey; Monica Şerban, membru al Comitetului Ştiinţific al 

Reţelei de Cercetare Sociologia migraţiei (RN 35) din cadrul Asociaţiei Europene 

de Sociologie (European Sociological Association); Monica Şerban este membru al 

Editorial Board, Series "Demography, Sociology, Economics", Founded in 2015, 

Russian Academy of Sciences; Pop, Cosmina-Elena, Membru supleant pentru 

Comitetul de Management (MC) al proiectului COST Action CA 15122, Reducing 

Old-Age Exclusion in Europe: Collaborations in Research and Policy – ROSEnet. 

37 de țări participante; Raluca Popescu membru asociat al reţelei de cercetare The 

international network on leave policies and research, http://www.leavenetwork.org/. 

Reţeaua există din 2004, are peste 60 de membri din 35 de ţări; Iuliana Precupeţu, 

Membru în Comitetul de Management (MC) al proiectului COST Action CA 15122 

Reducing Old-Age Exclusion in Europe: Collaborations in Research and Policy – 

ROSEnet. 37 de țări participante. 

Cooperări ştiinţifice internaţionale prin proiecte 

- Colaborare cu Universitatea Neuchatel, Elveţia, în cadrul proiectului "A 

comparative perspective on precarious prosperity and household strategies in 

Romania and Switzerland in times of economic strain" (O perspectivă comparativă 

asupra prosperităţii precare în România şi Elveţia pe parcursul crizei economice). 

(contract 25 RO_CH/RSRP/01.03.2013); 

- Simona Maria Stănescu, director de proiect, responsabil din partea română 

pentru proiectul „Schimbarea paradigmei politicilor sociale: o provocare pentru 

calitatea vieții” în cadrul Acordului de colaborare științifică dintre Academia 

Română și Academia Națională de Științe a Republicii Belarus și Fundația 

Republicii Belarus pentru Cercetare Fundamentală . 

Protocoale internaţionale de colaborare 

- Protocol de colaborare interacademică între Institutul de Cercetare a 

Calităţii Vieţii al Academiei Române, Institutul Patrimoniului Cultural al 

Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, director dr. hab.Victor Ghilaș, pentru 

perioada 2016 – 2018; 

http://www.leavenetwork.org/
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- Protocol de colaborare interacademică între Institutul de Cercetare a 

Calităţii Vieţii al Academiei Române şi Institute of Social and Political Studies of 

the Russian Academy of Sciences (ISPR RAS), Moscova, Rusia, pentru perioada 

2015-2020; 

Cooperări ştiinţifice naţionale 

Cooperări ştiinţifice naţionale prin proiecte  

- Parteneriat în cadrul proiectului Inclusiv-Activ-Eficient, finanţare 

UEFISCDI 261/2012 cu: Holt Romania Fundaţia de Consultanţă şi Servicii Sociale 

pentru Copii şi Familii – Filiala Iaşi, Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare 

socio-economică Catalactica, Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” 

Participarea cercetătorilor ICCV în proiectele de cercetare ale altor 

instituţii/participarea cercetătorilor din alte instituţii în cadrul proiectelor 

ICCV: 

- Colaborare cu Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, prin participarea 

lect. dr. Ionela Vlase (ULB) în cadrul proiectului "A Comparative Perspective on 

Precarious Prosperity and Household Strategies in Romania and Switzerland in 

Times of Economic Strain" (2013-2016), grantul IZERZO 141975, coord. Iuliana 

Precupeţu (ICCV); 

- Colaborare cu Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, prin participarea 

conf. dr. Horaţiu Rusu (ULB) în cadrul proiectului "Social change under the impact 

of international migration: value patterns, civic and political participation, life 

satisfaction" (2011-2016), grantul CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, ICCV, 

coord. Bogdan Voicu (ICCV); 

- Colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, prin participarea 

conf. dr. Mircea Comşa (UBB) în cadrul proiectului "Social change under the 

impact of international migration: value patterns, civic and political participation, 

life satisfaction" (2011-2016), grantul CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, ICCV, 

coord. Bogdan Voicu (ICCV). 

Protocoale de colaborare 

- Protocol naţional de colaborare (6001/2004) cu Consiliul Naţional al 

Persoanelor Vârstnice; 

- Protocol naţional de colaborare cu Asociaţia The Social Incubator, pentru 

perioada 2016-2018;  

Colaborări cu autorităţi de stat şi organizaţii internaţionale  

În anul 2016, cercetătorii ICCV au colaborat, în calitate de consultanţi/ 

experţi, cu organizaţii internaţionale şi autorităţi de stat precum: Banca Mondială, 

UNICEF, Ministerul Muncii; Ministerul Societăţii Informaţionale; Comisia 

Europeană, Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din 

cadrul Ministerului de Externe. 
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Oaspeţi din străinătate care au fost găzduiţi de către ICCV 

- Prof. Sergei Ryazantsev Institutul de Studii Politice şi Sociale al Academiei 

Ruse de Ştiinţă (ISPR RAS), vizită în cadrul protocolului de colaborare, în perioada 

8-12 mai 2016; 

- Dr. Steffen Pötzschke, GESIS Mannheim, GESIS Roadshow, vizită pentru 

prezentarea panelului german online gestionat de GESIS Mannheim; în perioada 

14-15.11.2016; 

- Dr. Joanna Fomina, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy 

of Sciences; vizită în cadrul schimburilor interacademice în perioada 9.-12.12.2016; 

- Prof. Dr. Henryk Domański, Institute of Philosophy and Sociology, Polish 

Academy of Sciences, vizită în cadrul schimburilor interacademice în perioada 09.-

12.12.2016; 

- Prof. Dr. Paweł Sztabiński, Institute of Philosophy and Sociology, Polish 

Academy of Sciences, vizită în cadrul schimburilor interacademice în perioada 09.-

12.12.2016; 

Prof. Dr. Paweł Sztabiński, Institute of Philosophy and Sociology, Polish 

Academy of Sciences, vizită în cadrul schimburilor interacademice în perioada 09.-

12.12.2016. 

9.7 Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor 

- CEIS este membru al Consiliului Naţional Român din cadrul Consiliului 

Mondial al Energiei; 

- Dr. Mihai – Sabin Muscalu, Prof.univ.dr. Corneliu Russu, membri în 

comitetul științific al Conferinţei ştiinţifico-practică internaţională Evoluţii ale 

proceselor sociale, politice şi economice în contextul integrării europene, Chişinău, 

Republica Moldova, 12 Mai 2016; 

- Prof. dr. univ. Constanța Bodea, membru al Juriului sau referent (reviewer) 

pentru organisme profesionale internationale (IPMA Project Excellence Awards); 

- Dr. Cornelia Neagu, Dr. Marius Bulearcă, membri ai Comitetului 

Programului Conferintei Internaționale The 27th IBIMA Conference in Innovation 

Management and Education Excellence Vision 2020: from Regional Develpment 

Sustainability to Global Economic Growth, Milan, Italy 4-5 May 2016; 

- Dr.Cornelia Neagu, Dr.Marius Bulearcă, membri ai Comitetului 

Programului Conferintei Internaționale The 28th IBIMA Conference on Vision 

2020: Innovation Management, Development Sustainability and Competitive 

Economic Growth, Seville, Spain 9-10 November 2016; 

- Prof.univ.dr.Constanţa Bodea, colaborare cu: Universitatea Economica si 

de Administrare a Afacerilor din Viena, Austria, Universitatea Politehnica din 

Bucuresti, Romania, RT-RK, Belgrad, Serbia în cadrul temei de cercetare: 

Feasibility Study on Implementing a Pan-European Social Platform to Support 
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Lifelong Learning and Employability, proiect START-SoPI, no. 16_PA07-C2,  

finanţat prin programul: EU Strategy for the Danube Region, Priority Area 10; 

- Prof.univ.dr.Constanţa Bodea, Prof.univ.dr.Stelian Stancu, colaborare cu: 

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, în cadrul 

proiectului: SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare, 

POSDRU/159/1.5/S/132406, 2016; 

- În cadrul schimburilor interacademice ale Academiei Române, CEIS a 

primit vizita Profesorilor Zhao Jianbo și  Xiao Hongjun de la Institutul de Economie 

Industrială al Academiei Chineze de Ș,tiințe Sociale din Beijing (noiembrie 2016). 

9.8 Centrul de Cercetări Financiar Monetare "Victor Slăvescu" 

Vizitatori din străinătate: Prof. Georgi Marinov și Miroslav Kamdzhalov, 

University of Economics – Varna, Bulgaria; Prof.Albert Cavalli, European Union 

Experts EUE-AISBL; Enzo Reali, European Union Experts EUE-AISBL. 

9.9 Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. 

David Davidescu” 

Colaborări în proiecte: 

- „Troposheric ozone efectts on forest growth and diversity” în colaborare cu 

partenerul Italian, în valoare de 11400 Euro, (2014-2016) prelungit cu 2 ani 2017-

2019;  

Vizitatori din străinătate: Israel: 2 – The Academic College at Wingate. 

9.10 Centrul de Informare şi Documentare Economică 

- participare la cea de a XI-a conferinţă academică a Academiei Regale 

Spaniole de Ştiinţe Economice şi Financiare, Barcelona, cu intervenţia 

„Conjuncturi ale mondializării”;  

- primirea la sediul Centrului „Pierre Werner” de Studii şi Documentare 

România-Luxemburg a delegaţiei parlamentare din Marele Ducat de Luxemburg 

condusă de dr. Marc Angel, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe şi 

Europene, trezorier al Adunării Parlamentare NATO, cu participarea 

ambasadorilor Marelui Ducat în România; 

- participarea la organizarea ediţiei a XV-a a seminarului interacademic 

Penser l’Europe al Academiei Române; 

- participarea la reuniunea consacrată Aniversării a 25 de ani de la fondarea 

ASEM Chişinău, Republica Moldova 

 

10. Conferinţe(simpozioane)/manifestări ştiinţifice organizate de institut 
10.1 Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” 

- Organizarea ediţiei 2016 a Conferinţei ştiinţifice internaţionale a INCE: 

"Cercetarea ştiinţifică economică – abordări teoretice, empirice şi 

practice/Economic Scientific Research – Theoretical, Empirical and Practical 

Approaches" – ESPERA 2016 (http://www.conferinte-ince.ro/), 15-16 decembrie 

2016. Cele mai bune 100 de comunicări vor fi şi în acest an transmise spre evaluare 

pentru publicarea în Peter Lang – International Academic Publishing Group, 

Germania; 
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- 7 octombrie 2016, Conferință pentru lansarea proiectului -SIPOCA 4 - 

”Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii 

sociale la nivelul Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanele 

Vârstnice” (2016-2018), beneficiar Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale 

și Persoanele Vârstnice; partener INCE; 

- 24 noiembrie 2016, conferință de presă pentru lansarea studiului 

”Descompunerea și recompunerea structurilor industriale din România. Repere de 

strategie”, Patronatul investitorilor Autohtoni, București; 

Centrul de Promovare a Energiilor Regenerabile și Eficiență Energetică 

- Energetica Moldovei-2016” (29 sept.-1 oct. 2016), la Chișinău - R. Moldova, 

cu lucrarea de cercetare ”Emerging technology for useful renewables energy 

sources”; 

- FOREN 2016 - WEC Central & Eastern Europe Regional Energy Forum (12-

16 iunie 2016): Safe and Sustainable Energy for the Region, cu lucrarea ”Models 

for Entrepreneurship Education in Energy Field”. 

- ANRE, Politehnica București – sesiune de comunicări științifice privind 

tehnologiile emergente: Tehnologii emergente pentru valorificarea surselor 

regenerabile de energie (oct. 2016); 

- ”Trilema Energiei la nivel mondial (securitate, echitate, sustenabilitate 

energetică)”, Universitatea Politehnica București, (17 martie 2016). 

Centrul de Modelare Macroeconomică 

Organizarea Seminarului de Modelare Macroeconomică - cursuri de 

pregătire doctorală. 

Centrul de Economie Montană 

Conferințe științifice 

- 26-28 mai, 2016 – Aulă CEMONT, A XVIII Conferință internațională – 

”Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și 

perspective” (Colaborare INCE/CEMONT cu MADR-Agenția Zonei Montane); 

- 2 iulie, 2016, Aulă CEMONT, Conferință științifică și informală a 

CEMONT, în colaborare cu Forumul Montan din România, Agenția Zonei Montane 

– Centrul de Formare și Inovații pentru Dezvoltare în Carpați/MADR. ”Munții 

României – resurse și evoluție prin calitate”, Consacrată celebrării a 150 de ani de 

activitate a Academiei Române.; 

-  1-4 septembrie, 2016 – Vatra Dornei, CEMONT, împreună cu Institutul de 

Economie Agrară/INCE au organizat Seminarul internațional RUP 2016-2017 cu 

titlul - OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN „UPPER 

PRUT” EUROREGION; 

- 23-24 Septembrie, 2016 – sediul CEMONT, Vatra Dornei: Organizarea în 

colaborare cu: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie, Cristian-

Sibiu; Agenția Zonei Montane/MADR; Forumul Montan din România; Federația 

Agricultorilor de Munte-Dorna; Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală-

Montană „Romontana” a celei de a 5 –a Conferințe științifice anuale a Centrului de 

Economie Montană CE-MONT, consacrată celebrării a 150 ani de activitate a 

Academiei Române cu titlul ”Cercetarea montanologică multidisciplinară, o 

componentă academică perenă”; 
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- 15 decembrie, 2016, la sediul CEMONT – Vatra Dornei, Aulă. Conferință 

științifică națională consacrată celebrării ”Zilei Internaționale a Muntelui” (ONU – 

Parteneriatul Montan Internațional. Tema 2016: ”Cultura comunităților montane. 

Celebrarea diversității și întărirea identității”. Organizarea la sediul CEMONT-Aula 

în cooperare cu: CEMONT/INCE; Agenția Zonei Montane; Forumul Montan din 

România, Filiala FMR-Bistrița-Năsăud, Federația Agricultorilor de Munte-Dorna, 

Consiliul Județean-Suceava, Primăria Municipiului Vatra Dornei. 

Alte manifestări științifice 

-  26-27 martie, 2016: Sediul CEMONT. Sala: Universitatea Montană, 2. 

Sesiune științifică: ”Proiecte de cercetare. Metodologie de lucru. Surse de finanțare;  

-  1 iulie, 2016, sediul CEMONT. Sala Universității Montane – 2. Sesiune 

științifică: ”Prezentarea titlurilor de proiecte de cercetare montanologică, selectarea 

proiectelor”. Dezbateri; 

 

-  16 decembrie, 2016 – sediul CEMONT. Sala – Universitatea Montană, 2. 

Sesiune științifică, Atelier nr. 13/Conferința ESPERA. Participă cercetători ai 

CEMONT și cercetători asociați, cu lucrări pentru ESPERA și invitați; 

 - GRUIA Romulus, Președinte (Chairman) a organizat : 6th International 

Conference BIOATLAS on Food and Tourism, Brasov, Romania, 27-28 mai 2016 

(http://www.rosita.ro/bioatlas/ ); 

10.2 Institutul de Economie Naţională 

Pe parcursul anului 2016 IEN a organizat 6 conferințe internaționale și 32 

conferințe naționale. 

10.3 Institutul de Prognoză Economică 

Conferințe științifice 

- Colocviu-Dezbatere "Creşterea economică potenţială", Institutul European 

din Romania, Societatea Română de Economie, Institutul de Prognoză Economică, 

4 februarie 2016; 

- International workshop ”The normative and institutional framework for 

research career development”, în cadrul proiectului ”Transnational cooperation for 

research consolidation through knowledge and innovation transfer – KnowReset” 

(Contract nr. 2/21/07.2014 - 14-SEE-PC-RO Timisoara), 31 martie 2016, Bucureşti; 

- 2nd International Conference Recent Advances in Economic and Social Re-

search, Institute for Economic Forecasting, Romanian Academy, Bucureşti, May 

13-14; 

- International Conference „Inclusive and sustainable economic growth. 

Challenges, measures and solutions”, ISEG-2016, Transilvania University, Brasov, 

Institute for Economic Forecasting, Romanian Academy,  27 mai 2016, Braşov; 

- International Conference Refugees and the European Migration Crisis, 

Institutul de Prognoză Economică, October 4, 2016; 

- ”International Conference 5th Edition, Clusters as drivers of value chain, 

development across the Danube Region – Knowledge Triangle”, Institutul de 

Prognoză Economică, Academia Româna, Ministerul Afacerilor Externe, 

UEFSCDI, ClusteRO, sub patronajul ANCSI, 5-6 octombrie, 2016, Galați; 

- International Conference on Global Economy & Governance (GEG 2016)- 

Perspectives, Challenges and Risks of the World: Financial Integration and Global 

http://www.rosita.ro/bioatlas/
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Economic Governance, The Ocean University of China, Institute for Economic 

Forecasting-Romanian Academy, Ming Chuan University, National University of 

Political Studies and Public Administration, Taiwan University, Renmin University 

of China, in Qingdao, China, October 13 to 15, 2016; 

- “Meeting with Representatives of Academia from the Ocean University of 

China, Qingdao, the Romanian Academy and the Romanian Chamber of Deputies, 

16 octombrie 2016, Anqiu, Provincia Shandong, Republica Populară Chineză - 

secţiune specială în cadrul 4th International Conference “Global 

Economy&Governance” (GEG), 13-16 October, Ocean University of China, 

Qingdao, China; 

- International Conference, Regional Sustainable Development-Through 

Competitiveness, Inovation and Human Capital, Third edition, Institute for 

Economic Forecasting, Romanian Academy, „Vasile Goldiș” Western University of 

Arad, Faculty of Economics - Research Center in Marketing and Business 

Administration and Research Centre in Finance and Accounting, Satu Mare Branch, 

National University of Political Studies and Public Administration, Faculty of 

Public Administration, Bucharest, Hyperion University of Bucharest, 27-28 October 

2016, Bucharest, Romania; 

- A IV Conferinţă Internaţională Perspective europene ale pieței muncii – 

inovare, competențe, performanță, INCSDMPS, Institutul de Prognoză Economică, 

SNSPA- FAP, Fondazione Brodolini, Universitatea Româno-Americană, 24-25 

noiembrie 2016, Bucureşti  

- International Conference, Knowledge Economy-Challenges of the 21 st 

Century-Europe under pressure –the social and economic crisis, Piteşti, 17-18 

November, Constantin Brâncoveanu University, Partners: Instituto Superior de 

Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP), Institute of the Regions of 

Europe, Institute for Economic Forecasting of the Romanian Academy, Romanian 

Regional Science Association, Arges County Council Pitesti City Hall; 

- Seminar 1-Strategia Academiei Române, Etapa 1, Faza IV, Proiectul 

interdisciplinar P6 –Economia şi Calitatea Vieţii, Corelarea proiectelor Strategiei 

Academiei Române pe tematici comune: analiza interdependenţelor şi stabilirea 

acordului asupra ţintelor viziunii strategice finale, Institutul de Prognoză 

Economică, 15 aprilie 2016; 

- Seminar 2-Strategia Academiei Române, Etapa 1, Faza IV, Proiectul 

interdisciplinar P6 –Economia şi Calitatea Vieţii, Corelarea datelor stabilite în 

Strategia Academiei Române (bornele) cu resursele realiste (umane, de investiţii – 

materiale şi financiare) ce pot fi implementate: analiza corelaţiilor cu celelalte 

strategii elaborate la nivel guvernamental, Institutul de Prognoză Economică, 19 

mai 2016; 

- Seminar 3-Strategia Academiei Române, Etapa 1, Faza IV, Proiectul 

interdisciplinar P6 –Economia şi Calitatea Vieţii, Corelarea obiectivelor şi 

resurselor Strategiei Academiei Române cu viziunea  strategică a Preşedinţiei 

României, Institutul de Prognoză Economică, 10 iunie 2016; 

- Seminar 1-Strategia Academiei Române, Etapa 2, Faza IV, Proiectul 

interdisciplinar P6 –Economia şi Calitatea Vieţii, Strategia Academiei Române la 
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cele 3 orizonturi de timp în trei scenarii, Institutul de Prognoză Economică, 30 

septembrie 2016; 

- Seminar 2 -Strategia Academiei Române, Etapa 2, Faza IV, Proiectul 

interdisciplinar P6 –Economia şi Calitatea Vieţii, Proiectul interdisciplinar P7 – 

Sănătatea-de la Biologia Moleculară la Medicina Personalizată de Vârf din 

România, Identificarea indicatorilor strategici, decalajele ce trebuie depăşite din 

perspectiva dezvoltării României în următorii 20 de ani, Institutul de Prognoză 

Economică,  21octombrie 2016; 

- Seminar 3- Strategia Academiei Române, Etapa 2, Faza IV, Proiectul 

interdisciplinar P6 –Economia şi Calitatea Vieţii, Proiectul interdisciplinar P7 – 

Sănătatea-de la Biologia Moleculară la Medicina Personalizată de Vârf din 

România, Proiectul interdisciplinar 3- Securitatea și eficiența energetică, Sinteza 

direcţiilor strategice de dezvoltare a României pe următorii 20 de ani, Institutul de 

Prognoză Economică,  10 noiembrie 2016; 

- Seminarul de Modelare Macroeconomică, condus de Acad. Emilian 

Dobrescu, Co-participare Institutul de Prognoză Economică la co-organizarea 

seminarului, săptămânal (marţi), Sala de Consiliu a Institutului de Prognoză 

Economică, ianuarie-iunie, septembrie-decembrie 2016. 

10.4 Institutul de Economie Mondială 

- Conferinţa anuală internaţională a IEM, 17-18 Noiembrie 2016: „România și 

Bulgaria în contextul integrării europene şi globalizării”; 

- Conferinţa internaţională „Challenges of Doing Business in the Global 

Economy” - CBGE 2016 - Ediţia a IV-a, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir , 

Institutul de Economie Mondială, Academia de Studii Economice din Moldova, 20-

21 mai 2016, Bucureşti , http://www.orizonturi.ucdc.ro/arch.php, Volume 8, issue 1; 

- Masa rotundă România-China, Challenges of Adjusting to a Changing 

World Economy, București, 22-23 septembrie 2016 - IEM – co-organizator; 

- Workshop prilejuit de vizita delegației chineze 12-18.10.2016, Prof. Shao 

Feng și Dr. Wang Lei, Academia Chineză de Științe Sociale, Institute of World 

Economics and Politics; 

- 13 octombrie2016; Workshop la IEM, pe tema Prospects of the Romanian – 

Chinese economic cooperation in the post-crisis world economy; 

- Masa rotundă România-China, The Global and European Economy under 

Current The Challenges, București, 17 Noiembrie 2016 - IEM and Institute of 

Industrial Economics (IIE) of the Chinese Academy of Social Sciences (Cass) from 

Beijing; 

- IEM co-organizator anual al International Conference on Non-Bank 

Finance Organized by the Romanian Financial Supervisory Authority (ASF) in 

partnership with Bucharest University of Economic Studies (ASE) and “Alexandru 

Ioan Cuza” University of Iasi (UAIC) - ISI Proceedings; 

- IEM co-organizator al Conferinței internaționale anuale Future of Europe 

Seventh Edition 2016, Bucharest University of Economic Studies, 10-11 noiembrie 

2016; 

- IEM co-organizator al Formulului de Dezbateri Academice in Economie 

alaturi de BNR, ASE, URA, SNSPA si IER – 21 octombrie 2016 manifestarea 

stiintifica Determinants of economic development.; 

http://www.orizonturi.ucdc.ro/arch.php
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- IEM co-organizator al conferintei The Moral Case for Inequality 

and Entrepreneurshi  sustinuta la Bucuresti de catre economistul american  Dr. 

Yaron Brook – 14 octombrie 2016; 

- IEM co-organizator împreună cu ASF, Universitatea Romano-

Americana, Institutul de Studii Financiare Romane a dezbaterii publice "Educatie 

financiara: Sa vorbim despre viitor!", 1 noiembrie 2016; 

-  14 reuniuni ale Grupului de reflecţie Global 3G – Repoziționarea actorilor 

economici în globalizare. Impactul geopolitic și geostrategic 

http://www.iem.ro/ro/grupul-de-reflecie/sesiunile-grupului-de-reflecţie; 

- Organizarea lansării de carte “Statul în secolul XXI. MODELUL 

CHINEZ”, autor domnul Dan TOMOZEI de către IEM împreună cu grupul editorial 

CORINT în cadrul colecției ISTORIE – Autori români, 14 octombrie 2016; 

10.5 Institutul de Economie Agrară 

Conferințe organizate: 

- Institute of Agricultural Economics (organizator)   International seminar 

RUP 2016-2017, organizat in colaborare cu The National Institute of Economics 

Research „Costin C. Kiriţescu” from Romanian Academy and Institute of Regional 

Research „M.I. Dolishniy” from National Academy of Sciences of Ukraine, 01-04 

septembrie 2016, Vatra Dornei; 

- IEA-AR (organizator) Sesiune ştiinţifică internaţională „Cercetări de 

economie agrară şi dezvoltare rurală în România”, cu tema „Agrifood economy and 

rural development in a regional perspective, IEA, Bucureşti, 8 dec. 2016; 

- IEA (co-organizator), Sesiune ştiinţifică internaţională Vrnjačka Banja, 

Serbia, 2-4.06.2016, Tourism in function of development of the Republic of Serbia; 

- IEA-AR (organizator): „Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 

de ani: 2016-2035. Proiect 5 - Securitatea și siguranța alimentară. Seminar 13 

aprilie 2016: Analiza interdependențelor dintre proiectul  5 și alte proiecte ale 

Strategiei și stabilirea acordului asupra țintelor viziunii strategice finale; 

- IEA-AR (organizator): „Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 

de ani: 2016-2035. Proiect 5 - Securitatea și siguranța alimentară. Seminar 10 mai 

2016: Corelarea țintelor stabilite în proiectul  5 cu resursele realiste (umane și 

financiare) necesare pentru  implementare; 

- IEA-AR (organizator): „Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 

de ani: 2016-2035. Proiect 5 - Securitatea și siguranța alimentară. Seminar 2 iunie 

2016: Corelarea obiectivelor și resurselor nesare proiectului 5 cu viziunea strategică 

a Președenției României; 

- IEA-AR (organizator): „Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 

de ani: 2016-2035. Proiect 5 - Securitatea și siguranța alimentară. Seminar  29 

septembrie 2016: Prezentarea proiectului 5 la cele 3 orizonturi de timp, în trei 

scenarii (optimist, realist, pesimist); 

- IEA-AR (organizator): „Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 

de ani: 2016-2035. Proiect 5 - Securitatea și siguranța alimentară. Seminar 21 

octombrie 2016: Identificarea indicatorilor strategici și a decalajelor ce trebuie 

depășite pentru dezvoltarea României; 

- IEA-AR (organizator): „Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 

de ani: 2016-2035. Proiect 5 - Securitatea și siguranța alimentară. Seminar 11 

http://www.iem.ro/ro/grupul-de-reflecie/sesiunile-grupului-de-reflecţie
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noiembrie 2016: Posibilități de integrare a strategiilor guvernamentale elaborate pe 

termen scurt, mediu și lung; 

- IEA (co-organizator), Simpozionului Internaţional cu tema: "Economie 

Agrară şi Dezvoltare Rurală – Realităţi şi perspective pentru România", ediţia a 7-a, 

ICEADR organizator, Bucuresti 24 noiembrie 2016; 

10.6 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 

Conferinţe internaţionale organizate:  

- International conference Social sciences and the contemporary challenges. 

20 years of teaching sociology, organizers University of Oradea, Faculty of Social-

Humanistic Sciences, and Pro Cariere Foundation, under the agis of International 

Sociological Association, Romanian Sociological Association, Romanian 

Sociological Society, in collaboration with Research Institute for Quality of Life, 

Romanian Academy and Teacher Training Center – Bihor, 9-10 June 2016 

https://sites.google.com/site/sosciconf2016/program; 

- Midterm conference of European Sociological Association Research 

Network 35 "Sociology of Migration": Facing a New "Age of Migration"? 

Methodological Challenges, Conceptual Questions, Political Entanglements, 

organizers European Sociological Association (ESA), Research Institute for Quality 

of Life, Romanian Academy (ICCV), The Faculty of Sociology and Social Care, 

University of Bucharest (FSAS), The Research Institute of the University of 

Bucharest (ICUB), Bucharest, 1-2 September, 2016; http://www.iccv.ro/node/564; 

Alte manifestări științifice organizate: 

- ICCV a organizat în noiembrie 2016, la Bucureşti, conferința de lucru în 

cadrul proiectului Un model de servicii integrate oferite tinerilor din mediul rural şi 

din sistemul de protecţia copilului, finanțat prin Federația Organizațiilor 

Neguvernamentale pentru Copil și SOS Satele Copiilor; 

- cercetătorii ICCV au fost implicaţi în organizarea a 9 secţiuni în conferinţe 

internaţionale din ţară şi din străinătate şi în moderarea altora 3. Organizarea de 

paneluri în cadrul unor prestigioase conferinţe internaţionale (e.g. conferinţa 

International Sociological Association (ISA), Viena), prezenţa activă în calitate de 

moderatori în cadrul celor mai importante conferinţe internaţionale din România din 

domeniul sociologiei din 2016 (e.g. conferinţa internaţională organizată de 

Universitatea din Oradea, conferinţa SSR) sunt dovada implicării active în viaţa 

academică şi a prestigiului de care se bucură cercetătorii ICCV în domeniile lor de 

activitate; 

- 10 manifestări în cadrul programului de dezbateri interne al ICCV; 

10.7 Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor 

- Co-organizator al Conferinţei Internaţionale Economic Scientific Research 

– Theoretical, Empirical and Practical Approaches – ESPERA 2016”, org. INCE, 

BNR, ICR, CIDE, Bucureşti, 15-16 decembrie 2016; 

- Co-organizator al Conferinței științifico-practică internațională ″Evoluții 

ale proceselor sociale, politice și economice în contextul integrării europene″, 

organizatori: Centrul Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de 

Cercetări Juridice și Politice ale Academiei de Științe din Moldova, Centrul de 

Economia  Industriei și Serviciilor al Institutului Național de Cercetări Economice 

″Costin C. Kirițescu″ al Academiei Române, Universitatea Româno-Americană din 

https://sites.google.com/site/sosciconf2016/program
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București, Institutul de Filosofie al Academiei Naționale de Științe din Belarus,  

Chișinău, Republica Moldova, 12 mai 2016; 

- Co-organizator al workshop-ului Technology-enhanced Learning to 

improve Quality of Life – TELIQOL 2016, din cadrul Conferinței internaționale 

eLSE 2016, volumul conferinței este indexat ISI; 

- Co-organizator  al seminariului științific  "Istoria energeticii românești în 

perioada 1918-2018″, alături de Centrul pentru promovarea energiilor regenerabile 

și eficiență energetică al INCE, Facultatea de Energetică a UPB, CNR-CME, 22 

februarie 2016; 

- Co-organizator Seminarul 1/Faza 4, Etapa 1, Proiectul 2 Resursele naturale 

ale României, Strategia Academiei Române de Dezvoltare a României în următorii 

20 de ani, 2016-2035, 21 iunie 2016; 

- Co-organizator Seminarul 2/Faza 4, Etapa 1, Proiectul 2 Resursele naturale 

ale României, Strategia Academiei Române de Dezvoltare a României în următorii 

20 de ani, 2016-2035, 12 iulie 2016; 

- Co-organizator Seminarul 1/Faza 4, Etapa 2, Proiectul 2 Resursele naturale 

ale României, Strategia Academiei Române de Dezvoltare a României în următorii 

20 de ani, 2016-2035, 13 octombrie 2016; 

- Co-organizator Seminarul 2/Faza 4, Etapa 2, Proiectul 2 Resursele naturale 

ale României, Strategia Academiei Române de Dezvoltare a României în următorii 

20 de ani, 2016-2035, 10 noiembrie 2016. 
 

10.8 Centrul de Cercetări Financiar Monetare "Victor Slăvescu" 

Conferinţe organizate: 

- Conferinţa internaţională „Financial Perspectives and Challenges - FiPeC 

2016”, prima ediție, organizată de Departamentul de Studii Financiare al CCFM 

“Victor Slăvescu”, 16 iunie 2016; 

- Conferinţa Internaţională Economie Financiară şi Monetară – EFM 2016, 

21 octombrie 2016; 

10.9 Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. 

David Davidescu” 

- 22 - 23 martie 2016, „Bazele eco-economice ale bioeconomiei piscicole  în 

România şi perspective bioindustriale prin noua economie climatică globalizată”; 

.- 22 aprilie 2016, Ziua Internațională a Pământului - cu tema: „Sănătatea și  

fertilitatea Pământului, integrate în eco-bio-geo-economia resurselor naturale din 

ecosisteme zootehnice”; 

- 22 mai 2016, Ziua Internaţională a  Biodiversităţii – cu tema: „Contribuţii 

ştiinţifice şi tehnice româneşti la ocrotirea Biodiversității naţionale şi europene, prin 

noi abordări ale trilogiei inedite  Bio–Eco–Geo–Economice ” (pentru soluţii 

ecoinovative necesare insecurităţii alimentare mondiale); 

 - 5 iunie 2016, Ziua Mondiala a mediului cu tema: „Cercetări  bioştiinţifice  

postdoctorale  ecoinovative şi polivalente de  Agro-ecologie aplicată  în  ecosisteme 

zootehnice, bazate pe geostrategii holistice şi prioritare, pentru noua paradigm  „O 

singură sănătate integrată  a mediului” ; 

- 16 octombrie 2016, Ziua Mondială a Pământului cu tema: „Schimbările 

climatice și biodiversitatea agroalimentară”. 
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Centrul de Informare și Documentare Economică 

- organizarea (asigurarea informaţională şi logistică, sinteza dezbaterilor, 

publicarea comunicatelor de presă pe site-ul oficial al Ministerului Economiei 

Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri) INCE - CIDE a celor 16 dezbateri, 

coordonarea acestora (moderarea dezbaterilor şi participarea la redactarea 

Raportului privind concluziile pe capitole şi generale) la proiectul ”România 

competitivă”. La cele 16 sesiuni tematice de lucru, din perioada iulie-septembrie 

2016, au participat experţi din mediile parlamentare, guvernamentale, bancare, 

diplomatice, academice, universitare, patronale, sindicale, alte asociaţii profesionale 

şi ale societăţii civile.  

Tematica dezbaterilor: debirocratizare; agricultura; achiziţii publice; 

sănătatea; sectoarele culturale şi creative; tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; 

diaspora - mobilitatea forţei de muncă: brain re/gain; educaţia; natalitate şi declin 

demografic; infrastructura de transport; cadastrul şi cartea funciară; absorbţia 

fondurilor structurale europene; eficienţa energetică; atragerea de investiţii directe; 

piaţa de capital; cercetare, dezvoltare şi inovare. În lunile octombrie şi noiembrie, 

CIDE a participat la revizuirea concluziilor dezbaterilor şi la redactarea raportului 

final al proiectului  România competitivă. 

 

11. Granturi/proiecte câştigate în anul 2016 în competiţii 

naţionale/europene (tabel separat, dacă este cazul) – titlu, director 

grant/proiect, organismul finanţator, durata grantului/proiectului, 

valoarea totală/valoarea pentru anul 2016) 

 

11.1 Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu” 

- INCE este partener în proiectele cu finanţare prin Programul Operaţional 

Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA 2014-2020):  

- SIPOCA 4 - ”Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în 

domeniul incluziunii sociale la nivelul Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanele Vârstnice”; INCE partener, coordonator activități partener 

Luminița Chivu, AMPOCA, 2016-2018, valoarea pentru anul 2016, 1.091.516 lei; 

- SIPOCA 22 - ”Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa politica în domeniul biodiversității” ; 

INCE partener, coordonator activități partener Carmen Adriana Gheorghe, 

AMPOCA, 2016-2018, valoarea pentru anul 2016, 2.707.536 lei; 

- Contract de consultanță științifică, ”Descompunerea și recompunerea 

structurilor industriale din România. Repere de strategie”, INCE - Patronatul 

investitorilor Autohtoni, București; 

11.2 Institutul de Prognoză Economică 

- "Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel naţional (RO-RISK)",beneficiar – 

Inpectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în calitate de solicitant în cadrul 

POCA 2014-2020, Partener 14-Institutul de Prognoză Economică, 2016, valoare 

totală a IPE - 727 201 lei; 
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11.3 Institutul de Economie Mondială 

- titlu: Colegul meu - prietenul meu special; Membru proiect: Brîndușa 

Covaci; Finanțator: Raiffeisen Bank; Valoare proiect: 56.600 lei; 

- titlu: EUD 2017 Church Member Survey; Coordonator activități nr. 2: 

Brîndușa Covaci; Finanțator: The General Conference Office of Archives, Statistics, 

and Research – Adventist Church; Durata: 3 ani; Valoare proiect: 19000 euro; 

- titlu: Scientometry and Theology in Research and Learning Approach; 

Membru proiect: Brîndușa Covaci; Institutul Teologic Adventist; Durata: 3 ani; 

Valoare proiect: 10500 euro; 

- project “Opportunities and Challenges of Belt and Road Initiative: 

Perspective from China and Central and Eastern European Countries”, Undertaking 

Organization: Central Compilation & Translation Bureau (CCTB) – China, Joint 

Research Organizations: 12 Institutions from 11 Central and Eastern European 

Countries. Proiect finanțat de MAE al Chinei, participant: IEM. Valoare estimativă 

a proiectului: 20.000 euro. Perioada: februarie - octombrie 2016. 

11.4 Institutul de Economie Agrară 

- IEA (partener) Proiect ”Perception and Evaluation of Regional and 

Cohesion policies by Europeans and Identification with the Values of Europe” 

(PERCEIVE), Nr. grant: 693529, Monica Mihaela Tudor (responsabil IEA),: 

finantare UE Horizon 2020, perioada de implementare  01.09.2016 – 31.08.2019, 

valoare grant 2016: 18.000 euro. 

11.5 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 

Proiecte 

- "A comparative perspective on precarious prosperity and household 

strategies in Romania and Switzerland in times of economic strain", grant SNSF, 

Elveţia, coord. Iuliana Precupeţu, 01.03.2013-31.07.2016, valoare totală/valoare 

ultimele 12 luni din proiect: 188.190 CHF/61.398 CHF; 

- „Inclusiv-Activ-Eficient”, grant UEFISCDI PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-

1390, ICCV, coord. Sorin Cace (ICCV), 2011-2016, valoare totală/valoare pentru 

anul 2016: 2.000.000 RON/414.742 RON; 

- "Social change under the impact of international migration: value patterns, 

civic and political participation, life satisfaction", grant UEFSCDI PN-II-ID-PCE-

2011-3-0210, ICCV, coord. Bogdan Voicu (ICCV), 2011-2016; valoare 

totală/valoare pentru anul 2016: 1.499.267 RON/138.172,07 RON; 

- "Strategia pentru dezvoltarea României în următorii 20 de ani - Faza a IV-

a- proiectul interdisciplinar Calitatea Vieţii", finanţator: Fundaţia Patrimoniu, coord. 

Cătălin Zamfir, Sorin Cace, 07.04.2016-25.11.2016, valoare toată/valoare pentru 

anul 2016: 30.000 RON/30.000 RON; 

- "Ready Set Go! Creşterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurile a 

copiilor romi", finanţator: Fundaţia Roma Education Fund Romania, coord. Cătălin 

Zamfir, Sorin Cace, 01.03.2015- 30.04.2016, valoare totală/valoare pentru anul 

2016: 26.220 euro/46.398,80 RON; 

- “Vârsta a treia - prioritate pe agenda publică”, Director proiect: Cărcăle 

Victor (Asociația CARP Omenia), coordonator proiect partener ICCV – Petrescu, 

Claudia, Finanțator: Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului 
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Economic European 2009-2014, perioada de implementare: 2015-2016, valoarea 

totală/valoarea pentru anul 2016 (partener ICCV): 26.220 Euro/10.849 Euro; 

-„Mid-Term Review of ”Social Inclusion through the provision of integrated 

community services at community level” model, Romania”, manager proiect 

Claudia Petrescu, finanțator UNICEF, durata proiectului: 29 august 2016 – 31 

martie 2017, valoarea totală/valoare pentru anul 2016: 105.430 RON/6.200 RON; 

- “Starea sistemului de învățământ tehnic și profesional in România. Raport 

de politică publică”, manager proiect Claudia Petrescu, finanțator Graffiti PR, 

durata proiectului: 15 mai 2016 – 15 mai 2017, valoarea totală a 

proiectului/valoarea pentru anul 2016: 42.630 EURO/125.235,28 RON; 

- “Un model de servicii integrate oferite tinerilor din mediul rural şi din 

sistemul de protecţia copilului”, elaborarea a două metodologii de lucru pentru 

specialiștii care lucrează cu tinerii în mediul rural și, respectiv tinerii din sistemul de 

protecția copilului, manager proiect:  Gabriela Neagu, Finanțator: FONCP și SOS 

Satele Copiilor România, august 2016-octombrie 2016, valoare totală/valoare 

pentru anul 2016: 22.400 RON/5.600 RON. 

Granturi individuale obţinute de cercetătorii ICCV în 2016 
- Marie Curie plus One fellowship – director proiect Alexandrescu, Filip, 

organismul finanţator Universitatea Ca’ Foscari din Veneția, Italia; durată: 1 an 

(iunie 2016 – iunie 2017); valoare totală 48.392,00 euro; valoare 2016 28.543,00 

euro; 

- ERA fellowship – director Voicu,  Bogdan, organism finanţator Bundes 

Ministerium für Bildung und Forshung; durată: 2 luni; valoare totală/valoare 2016: 

7.500 euro. 

 

12. Alte rezultate (dacă este cazul) 

12.1 Institutul de Prognoză Economică 

-finalizarea proiectului Proiect „Transnational cooperation for research 

consolidation through knowledge and innovation”. KnowReset, Beneficiar: 

Universitatea de Vest din Timisoara, Romania; Parteneri: Institutul de Prognoză 

Economică din Academia Română, University of Iceland - The Institute of Public 

Administration and Politics, Reykjavik, Iceland, Contract nr. 2/21/07.2014 - 14-

SEE-PC-RO Timișoara; 

- finalizarea proiectului–PN-II-ID-2012-4-0631,"Modelarea neliniară a 

impactului crizei asupra interacțiunilor dintre piețele financiare și variabilele 

macroeconomice pe piețele din ECE", contractul de finanțare nr.42/02/09/2013; 

12.2 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 

Pe parcusul anului 2016, cercetătorii ICCV au fost activ implicaţi în 

depunerea de aplicaţii pentru fonduri de cercetare. Au fost trimise spre evaluare 6 

aplicaţii pentru fonduri internaţionale (prin colaborări cu cercetători/instituţii din 

afara României) şi 7 aplicaţii pentru fonduri naţionale (ICCV ca unic aplicant sau în 

parteneriat cu alte instituţii de cercetare şi învăţământ superior din România). 

Cercetătorii ICCV au participat la procesul de producere a ştiinţei prin 

participarea la evaluarea de articole (în calitate de peer reviwer) pentru reviste din 

România (e.g. Social Change Review; Sociologie Românească; International 

Review of Social Research) şi din străinătate (e.g. Political Geography, Journal of 

http://www.knowreset.proiecte-feaa.ro/
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Ethnics and Migration Studies; Current Sociology; Identities: Global Studies in 

Culture and Power; Child Indicators Research). 

Ca recunoaştere a valorii, cercetătorii ICCV au fost în 2016, ca şi în anii 

anteriori, invitaţi să participe în comisii de evaluare a tezelor de doctorat, în 

domeniile lor de specializare, susţinute în cadrul diverselor şcoli doctorale din 

România. De asemenea, o serie de cercetători ICCV au fost invitaţi să participe în 

organisme decizionale (e.g. Comisia CNATDCU) româneşti. 

12.3 Centrul de Informare şi Documentare Economică 

Activitate permanentă de susţinere documentară şi de difuzare a rezultatelor 

cercetării ştiinţifice prin studii tematice bibliografice, traduceri de specialitate, 

activitate de tehnoredactare, redactare şi complex redacţional pentru institutele din 

componenţa INCE şi a altor instituţii din structurile Academiei Române 

13. Concluzii şi propuneri. 
13.1 Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” 

Implicarea institutelor şi a cercetătorilor din reţeaua INCE la 5 dintre cele 11 

capitole din proiectul de interes naţional, „Dezvoltarea economică şi socială a 

României în următorii 20 ani”, a fost remarcabilă şi a permis constituirea unor 

echipe interdisciplinare şi interinstitute, stimulând dezbaterile ştiinţifice pe 

subiecte de importanţă practică pentru viitorul economiei şi societăţii 

româneşti. 

Pentru următorii doi ani, conducerea INCE a propus elaborarea unei lucrări 

de cercetare retrospectivă cu privire la evoluţiile economice şi sociale din 

România, în perioada 1918-2018. Această lucrare va fi publicată în anul 2018, 

când se aniversează centenarul Marii Uniri. 

Perioada 2016-2020 este decisivă pentru asigurarea funcţionalităţii noului 

Centru de Economie Montană. În acest sens, INCE va solicita în continuare 

sprijinul din partea Academiei Române în vederea completării schemei de personal 

a centrului. 

Centrul de Cercetări Demografice 
Concluzii şi propuneri 

Cele trei teme de cercetare din programul pe anul 2016 sunt – toate – în fază 

avansată de elaborare. Tema asupra demografiei regiunii de dezvoltare București- 

Ilfov va fi terminată în acest an. Celelalte două teme vor fi finalizate până la 

sfârșitul lunii ianuarie 2017 și, respectiv, până la 15 februarie. Această decalare a 

termenelor a fost o decizie pe care am luat-o în contextul unor evoluții demografice 

și sociale naționale și internaționale de excepție și imprevizibile: 

- (i) - valurile de sute de mii migranți spre Europa din anul 2015 și 

potențialele sale implicații și consecințe demografice (și nu numai) la nivelul 

Uniunii Europene și (ii) - recrudescența problemelor de sănătate a populației în țara 

noastră. 

(i). Implicațiile migrației (cele directe dar și cele indirecte) se vor difuza în 

tot spațiul UE nu numai prin problema cotelor de imigranți, ci și prin urmările sale 

asupra populației Uniunii europene și potențialelor consecințe de ordin financiar 

(bugetele uniunii). Din altă perspectivă, politicile de imigrare ale țărilor dezvoltate 

sunt acum reevaluate nu numai în ceea ce privește dimensiunea imigrației dar și 

asupra geografiei fluxurilor migratorii. 
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 (ii). În ceea ce privește problema sănătății în țara noastră, doresc să precizez 

că stagnarea și ușorul recul al speranței de viață la naștere în ultimii doi ani sunt 

evoluții surprinzătoare pentru valorile scăzute ale speranței de viață din țara noastră, 

într-un context european de continuare a progresului indicatorului. Analiza 

schimbărilor se impune. 

Am apreciat că cele două evoluții și dezvoltări - migrația și sănătatea - impun 

o tratare particulară și neîntârziată în raport cu cele două lucrări din programul pe 

anul 2016, foarte importante dar dedicate unor evoluții de lungă durată ale 

natalității/fertilității și mortalității în țara noastră. În consecință, am elaborat două 

lucrări, concretizate - în bună măsură, în două articole, mari, publicate la platforma 

www.contributors.ro: Populația Uniunii Europene și migrația (la 14 aprilie 2016) și 

cele două articole deja menționate asupra sănătății românilor (la 26 mai și 20 

septembrie). Articolele au fost concepute, elaborate și publicate ca lucrări științifice, 

respectând exigențele de fond și formă. Audiența articolelor este mare: 6200, 3600 

și, respectiv, 3500 de cititori. Nu am avut restricții asupra dimensiunii articolelor iar 

grafica color este un mare avantaj. Data publicării articolelor a fost cea stabilită de 

mine. 

Cred că astfel de articole trebuie evaluate și clasificate după criterii științifice 

și am propus INCE ca un mic colectiv al Consiliului Științific să îndeplinească o 

astfel de misiune și posibilitatea acordării unei cotații identice celei proprii unui 

articol publicat într-o revistă clasata la B+ de către CNCSIS.  

Cele două teme de cercetare vor fi finalizate la sfârșitul lunii ianuarie 2017. 

Menționez că pentru cea de-a doua temă - Natalitatea și fertilitatea feminină în 

România de la 1900 la 2015, am adăugat în cursul anului ultimele informații 

statistice și am refăcut ansamblul seriei de date asupra fertilității pe ani de vârstă pe 

generații feminine și tabloul actual al tuturor calculelor cuprinde fertilitatea pe 

vârste în generațiile 1925-1966 iar pentru generațiile 1950-1966 fertilitatea pe 

vârste este completă și cea efectiv înregistrată. Sunt date unice. 

O sinteză asupra principalelor concluzii și implicații ale analizei comparative 

-transversal și longitudinal în fertilitatea românească - va fi însă prezentată 

 

Centrul de Economie Montană 
Concluzii şi propuneri: 

- La începutul anului 2016, în Centrul de Economie Montană de la Vatra 

Dornei erau angajate următoarele persoane: directorul, un cercetător științific gradul 

I și un asistent de cercetare științifică, și cu sprijinul Academiei Române, care a 

cedat trei posturi INCE-CEMONT: un administrator I (începând cu 2015), un 

operator date I (începând cu 2015), un fochist (muncitor calificat I, începând 2015). 

În anul 2016, INCE a transferat din organigrama proprie, conform solicitărilor 

directorului CEMONT, din București la Vatra Dornei, următoarele posturilor 

vacantate și a organizat concursurile pentru ocuparea lor: începând cu data de 8 

aprilie 2016: ½ post de cercetător științific; ½ post asistent de cercetare științifică; 

începând cu data de 1 decembrie 2016, un post de cercetător științific gradul III și ½ 

cercetător științific gradul III.  

Personalul centrului a realizat eforturi intense, bazate în mare măsură pe 

cercetătorii asociați și pe prestigiul acumulat anterior (2008-2015), pentru a realiza 
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rezultate apreciabile pentru primul an de sustenabilitate a proiectului și în condițiile 

date; 

- Proiectul pentru CEMONT (POSCCE-ID873) a făcut obiectul controlului 

Curții de Conturi, în 2016, cu apreciere pozitivă; 

- Propuneri: intensificarea eforturilor INCE pentru încadrarea în 2017 de noi 

cercetători la CEMONT, conform prevederilor ”indicatorilor de rezultat” (23 

cercetători) din Cererea de Finanțare, aprobată și asigurarea unui buget propriu 

pentru funcționarea de bază. 

Centrul pentru Promovarea Energiilor Regenerabile și Eficiență 

Energetică 

- elaborarea/adecvarea unui cadru de lucru privind regimul de lucru pentru 

cercetători externi atrași la elaborarea de studii, proiecte pilot cu tematică avansată 

de cercetare in calitate de cercetători onorifici/asociați etc.; 

- instituirea unei etape de evaluare preliminară privind stadiul de cercetare la 

jumătatea anului de plan (după cca. 6 luni de activitate de cercetare in institut). 

 

Centrul de Cercetare în domeniul Asistării Deciziilor cu Tehnologia 

Informaţiilor 

Continuarea activitatii  necesita completarea personalului existent  cu minim  

doi CS II (1/4- 1/2 norma).  Cu un singur CS I ½  norma ,  activitatea  nu mai  poate 

continua cu performante acceptabile  si ar  trebui sistata. 

 

13.2 Institutul de Economie Naţională 

- creșterea cooperării interinstituționale și intersectoriale pentru asigurarea 

unei mai bune abordări multi, pluri, inter și intradisciplinare a problematicii 

dezvoltării durabile și a proiectelor de analiză retrospectivă seculară, dedicate 

aniversării a 100 de ani de la Marea Unire; 

- stimularea publicării de articole și studii în revistele INCE și ale institutelor 

componente în care să crească numărul citărilor de autori și lucrări elaborate în 

institute; 

- valorificarea rezultatelor cercetărilor nu numai în reviste de specialitate 

consacrate, dar și sub formă de propuneri, recomandări și sinteze pentru diferite 

instituții interesate și fundamentarea deciziilor; 

- organizarea de dezbateri, la nivel de institute, asupra unor probleme de 

stringentă actualitate sau aspecte negative care trenează de mai multă vreme (de 

exemplu, impactul Brexit-ului asupra României, salariul minim, impact economico-

social și modalități de actualizare ale acestuia, rolul ISD în economia națională, 

tendințe nefavorabile ale indicatorilor de eficiență economică, costul economic și 

social al erorilor de previziune și decizie etc.); diminuarea sărăciei și a corupției etc. 

- intensificarea colaborării cu institute de cercetare de profil, din țară și 

străinătate, pe teme de interes comun cum ar fi: noile paradigme ale dezvoltării 

durabile; beneficiile și costurile integrării și globalizării, ale uniunii bancare 

europene; creșterea rezilienței economice la șocurile interne și externe. 
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13.3 Institutul de Prognoză Economică 

Concluzii: 

La nivelul institutului se constată creșterea semnificativă a numărului de 

participări ale cercetătorilor din institut la programele de cercetare prioritare ale 

Academiei Române. S-a  realizat  o diversificare a temelor/proiectelor de cercetare 

fiind acoperită o paletă mai mare de subiecte de cercetare fundamentală şi 

aplicativă, răspunzând, în același timp, cât mai bine problemelor din economia 

reală, dar şi necesităţilor beneficiarilor studiilor şi cercetărilor IPE – agenții 

economici din mediul public şi privat, inclusiv în domeniul formulării de măsuri de 

politică naţională şi/sau regională. 

 

Propuneri/Probleme: 

- Pentru promovarea și susținerea excelenței în activitatea institutului, prin  

atragerea și menținerea tinerilor cercetători cu potențial demonstrat pentru o carieră 

de excelență, supunem atenției propunerea de acordare a unor stimulente financiare 

de natura unor premii ( pentru rezultate de excepție, ex : publicarea în reviste ISI cu 

factor mare de impact, realizarea unei lucrări fundamentale în domeniul  său de 

expertiză), burse de excelență (inițierea unui proces de selecție, prin competiție); 

- Conexiunea la internet din institut nu asigură accesul la baze de date 

naționale și internaționale  (Science Direct, SpringerLink, Proquest, Taylor and 

Francis, Thomson ISI – Web of Science, Scopus Oxford Journals Collection, Sage 

Journals); Se impune abordarea problemei cu factorii de decizie și asigurarea unei 

alternative pentru conexiunea la internet, inclusiv printr-un provider semnificativ, 

cum este RDS,spre ex. Sugeram realizarea unui VPN (virtual private network) in 

cadrul Bibliotecii Academiei, prin intermediul careia sa se realizeze accesul la baze 

de date internationale/nationale. Acest model de acces este implementat cu succes 

in cadrul ASE Bucuresti 
 

13.4 Institutul de Economie Mondială 

Concluzii 

Prin planul de cercetare pe anul 2016, IEM a reuşit o bună mobilizare a 

cercetătorilor în valorificarea expertizei proprii în ceea ce privește: 

Racordarea studiilor la fenomenologia integrării europene din perspectiva 

intereselor României ca stat membru al UE. 

Reflectarea evoluției economiei globale post-criză financiară în analize de 

conjunctură pe termen mediu și lung, având în vedere provocările geostrategice. 

Decelarea repoziţionării actorilor globali cu consecinţe în modul de 

manifestare al puterii economice al acestora şi remodelarea ordinei internaționale și 

a sistemului comercial internaţional.  

Ascensiunea Chinei ca putere globală și poziționarea ei strategică față de UE, 

aspecte care au dat prilejul unor fructuoase dezbateri în cadrul unor conferințe 

internaționale cu participarea reprezentanților institutelor similare din China. 

Studiul fenomenelor de divergență,fragmentare şi contagiune din economia 

globală, cu efecte de creştere a vitezei de propagare a impulsurilor stimulative sau 

prohibitive generate de centrele de putere. 
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Studiul modificărilor în modelele economice practicate de diferite grupuri de 

țări. 

Orientarea studiilor spre soluții (politici publice) la realităţile şi necesităţile 

din economia României, gestionările fiind fie la nivel naţional (strategia 

economică), fie în cadrul parteneriatelor bilaterale şi multilaterale instituționalee pe 

care le are IEM. 

În anul 2016, domeniile de cercetare aprofundate au privit în special 

observarea acelor mutaţii din economia globală care au sau pot avea impact asupra 

UE ca actor global și, în mod subsecvent impactul asupra economiei României. 

Recomandările IEM au privit implicările participative din domeniile: creşterea 

economică tridimensională (inteligentă, durabilă şi inclusivă);  uniunea energetică;  

uniunea bancară; politicile sociale; dezvoltarea mediului de afaceri; cercetarea-

dezvoltarea-inovarea, reducerea decalajelor economice,  dezvoltarea rurală, etc. 

În paralel cu aprofundarea cercetărilor privind politicile UE, au fost re-

evaluate raporturile UE cu China, Rusia, țările BRICS precum și evoluția 

parteneriatelor transatalantice cu SUA și Canada. O concluzie preocupantă a 

cercetărilor a privit comportamentul marilor puteri economice cu privire la 

accentuarea regionalismului, în sensul creșterii influenței acestora, prin stategii 

proprii, asupra vecinătăților geografice. 

Propuneri 

Creșterera vizibilității IEM în ceea ce privește rezultatele cercetărilor are în 

vedere continuarea îmbunătățirii formelor de valorificare a acestora. Rezultatelor 

cercetărilor, pe lângă sinteze ale studiilor sau părți ale acestora, urmează să fie 

concentrate în publicații ale IEM înscrise în baze de date internaționale. Este de 

dorit și o mai mare accesibilitate la publicațiile IEM. 

Creșterea contribuțiilor științifice ale IEM la argumentarea politicilor publice 

naţionale în corelaţie cu recomandările UE şi impactul fenmenologiei globale, 

formularea de elemente ale unei strategii naționale de dezvoltare, a unei foi de 

parcurs pentru adoptarea euro. 

Continuarea dezvoltării laboratoarelor interne profesionale cu participarea 

unor specialişti din afară, în vederea captării a cât mai multe opinii pe subiecte de 

interes imediat. În egală măsură se va multiplica participarea IEM cu propria 

expertiză la alte laboratoare profesionale (din cadrul INCE, IER, ministere etc.) 

pentru a face cunoscute opiniile noastre cu privire la unele poziţionări ale României 

absolut necesare pe fondul schimbărilor din economia globală. 

Evaluarea posibilității încheierii de noi Acorduri de parteneriat de către 

Academia Română/Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării 

Ştiinţifice/Universităţi de renume din România cu: Academia Chineză de Științe 

Sociale (CASS), Academia de Științe Sociale din Shanghai (SASS), Universități de 

renume din China, Biroul Central pentru Compilaţii şi Traduceri, Rețeaua 

grupurilor de reflecție 16+1 sub egida  CASS, Platforma Academică la nivel înalt 

16+1 sub egida CCTB, care să faciliteze cooperarea pe multiple planuri: politic, 

economic, cultural. Totodată, se consideră oportun schimbul bilateral de studenți 

dintre țările CEE și China, care ar conduce la apropierea dintre părți. 

Continuarea eforturilor de consolidare a bazei de date internaţionale începute 

prin Proiectul POSDRU 140106. Demersul presupune ca  cercetătorii din cadrul 



 40 

INCE şi Academia Română, dar şi lumea academică din România să 

„aprovizioneze”  această BDI, atât în beneficiul propriei activităţi ştiinţifice, cât şi 

pentru ridicarea acestei BDI la stadiul de recunoaştere internaţională. 

Constituirea în cadrul IEM a unui for academic de dialog, de tip grup de 

reflecție, pe teme de mare interes naţional, trebuie să producă opinii, recomandări, 

argumente etc., care să sprijine luări de poziţie faţă de provocările majore şi 

transformările actuale la nivel regional și global. 

 

13.5 Institutul de Economie Agrară 

Tematica de cercetare din anul 2016 a fost amplă şi a abordat unele domenii 

noi, fiind în concordanţă cu complexitatea problemelor agriculturii şi ale dezvoltării 

rurale. Un aspect special care trebuie menţionat se referă la atenţia acordată studierii 

interacţiunii dintre agricultură şi mediu, inclusiv schimbările climatice, probleme de 

o mare actualitate în momentul de faţă. 

În planul preocupărilor pentru perioada următoare, principala prioritate a 

Consiliului Ştiinţific al Institutului de Economie Agrară se referă la  îmbunătăţirea 

structurii pe vârste a cercetătorilor, prin angajarea de tineri cercetători pe posturile 

rămase vacante în urma pensionărilor. 

 

13.6 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 

Pe parcursul anului 2016, cercetătorii ICCV şi-au îndeplinit integral 

obligaţiile asumate în cadrul temelor incluse în planul de cercetare al Institutului. 

Numărul mare de publicaţii sub formă de articole, cărţi, capitole în cărţi sau 

rapoarte de interes public pune în evidenţă activitatea intensă a ICCV. Numărul 

mare de citări este dovada valorii rezultatelor ştiinţifice produse în cadrul 

Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii. Şi în anul 2016, cercetătorii au fost activi 

în a disemina aceste rezultate prin numeroase participări la conferinţe internaţionale 

şi interne, în ţară sau în străinătate, dar şi prin stabilirea de contacte, vizite, 

colaborări. Institutul şi-a reafirmat poziţia de instituţie centrală a activităţii de 

cercetare în ştiinţele sociale, participând, în calitate de co-organizator, la două 

conferinţe internaţionale importante care au avut loc în România, colaborând cu 

instituţii prestigioase de profil din ţară sau străinătate. Un număr mare de cercetători 

au participat la evenimente ştiinţifice organizând sau moderând dezbateri centrate 

pe teme de interes pentru Institut. 

Ca şi anii trecuţi, ICCV şi-a confirmat implicarea în programele iniţiate de 

Academia Română: cercetătorii ICCV au contribuit la efortul de elaborare a 

Strategiei de dezvoltare a României în următorii 20 de ani (volumele III şi IV - în 

pregătire), lucrând în domeniile de activitate specifice Institutului, dar şi colaborând 

cu cercetători din alte domenii. 

În continuarea tradiţiei sale, ICCV a acordat şi în 2016 o mare importanţă 

formării de tineri cercetători. Şcoala doctorală a permins extinderea activităţii de 

formare de noi cercetători, prin încorporarea de noi tineri din interiorul sau din afara 

ICCV.  

Preocuparea pentru diseminarea rezultatelor cercetării şi interesul pentru ca 

acestea să ajungă nu numai în mediul academic, ci şi către publicul larg, într-o 

formă cât mai adecvată modalităţilor de comunicare contemporane, este reflectată 
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de implicarea Institutului în publicarea a două jurnale academice şi susţinerea altor 

două platforme on-line. 

Ca şi în anii trecuţi, propunerile noastre au în vedere sprijinirea activităţii de 

producere/culegere de date (prin finanţarea activităţii de teren, eventual prin oferirea 

de granturi pe bază de competiţie la nivelul Academiei), sprijinirea activităţii de 

publicare (prin susţinerea financiară a traducerii textelor ştiinţifice în vederea 

publicării în străinătate), sprijinirea stabilirii de colaborări ale cercetătorilor români 

cu colegii lor din străinătate (prin susţinerea financiară a deplasărilor la conferinţe 

internaţionale în afara ţării).  

Nu în ultimul rând, credem că accesul la informaţie (accesul la baze de 

publicaţii) ar ajuta cercetătorii să fie mai bine conectaţi cu cele mai noi dezvoltări 

din domeniile lor de activitate. 

13.7 Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor 

Nu au fost probleme în anul 2016, activitatea centrului desfășurându-se în 

mod corespunzător, raportările financiar-contabile sau cele ale activității de 

cercetare efectuându-se la timp. Lucrările/studiile noastre de cercetare au fost 

realizate și predate la termen, fiind avizate favorabil de către beneficiar. De 

asemenea, cercetătorii centrului au depus eforturi susținute pentru prezentarea 

rezultatelor cercetărilor în cadrul unor manifestări științifice de prestigiu, precum și 

publicarea acestor rezultate în reviste și la edituri recunoscute. 

13.8 Centrul de Cercetări Financiar Monetare "Victor Slăvescu" 

Concluzii: 

- Activitatea Centrului a fost mult mai intensă, diversă şi susţinută. Pe 

lângă activităţile reflectate în anexă, se pot menţiona şi dezbaterile interne cu 

participare din alte institute din cadrul INCE şi centre academice, organizarea de 

presusţineri de teze de doctorat pe teme din profilul Centrului, cooperări cu 

cercetători din: Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina, Grecia,experți UE(EU-

AISBL),în programele de cercetare și  la elaborarea unor propuneri de proiecte; 

- Cele două reviste ale centrului au fost indexate în mai multe baze de 

date internaţionale, oferind posibilitatea publicării lucrărilor cercetătorilor, şi 

compensând situaţia numărului redus de reviste B+ sau/şi costurile şi timpul de 

aşteptare pentru publicaţiile ISI; 

- Pe lângă Conferința anuală EFM,aflată la a 4-a ediție,a mai fost 

organizată și  Conferinţa internaţională „Financial Perspectives and Challenges - 

FiPeC 2016”, prima ediție, organizată de Departamentul de Studii Financiare al 

CCFM “Victor Slăvescu”,16 iunie 2016;dedicate aniversării a 150 de ani de 

activitate ai Academiei Române. 

Propuneri: 

- îmbunătăţirea şi permanentizarea procedurii de evaluare instituţională, pentru a 

asigura predictibilitatea cadrului şi direcţionarea spre performanţă a activităţii de 

desfăşurate; 

- stimularea cooperării interinstitute (membre INCE şi universitare) şi a competiţiei 

în ambele direcţii; 

- formularea unei politici de valorificare a rezultatelor cercetării sub egida  şi cu 

susţinerea Academiei Române - bugetele actuale nu includ cheltuiei de deplasare, 

ş.a.; 
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- intensificarea implicării INCE şi a Academiei în crearea cadrului de dezbateri 

interne, pentru compensarea efectului numărului redus de publicaţii superior cotate 

şi a costului şi timpului de publicare a lucrărilor(un program de comunicare 

sistematică a poziţiilor în problemele relevante pentru mediul economic şi ştiintific, 

precum şi a rezultatelor cercetărilor); 

- adecvarea cadrului motivaţional-salarizare, promovare; 

- extinderea planului schimburilor interacademice(în contextul programului de 

formare continuă) cu stagii de pregătire şi burse în centre de  cercetare de prestigiu 

din ţările dezvoltate. Se poate avea în vedere instituţionalizarea unor stagii de 

practică / documentare în instituţii precum Ministerul finanţelor publice, Comisia 

Naţională de Prognoză, Institutul  Naţional de Statistică, Banca Naţională, ş.a; 

- fructificarea contactelor iniţiate şi a acordurilor de cooperare semnate cu 

universităţi şi organizaţii profesionale. 
 

13.9 Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. 

David Davidescu” 

Concluzii: 

- S-a remarcat utilitatea naţională a cercetărilor din domeniul strategic 6 

„Cercetări pentru  dezvoltarea durabilă a ţării (economic, social, juridic, mediu)” , 

aprobat de Adunarea Generală a Academiei Române  - cu titlul „Valorificarea 

eficientă a patrimoniului naţional de resurse naturale ”; 

- Rezultatele cercetariilor au fost prezentate şi au fost valorificate în 

conferinţe naţionale şi internationale; 

- Cercetătorii din cadrul C.S.C.B.A.S. “Acad. David Davidescu” au 

participat la elaborarea de rapoarte de interes naţional, privind dezvoltarea durabilă 

a resurselor genetice din zootehnie, prevenţia fenomenelor cu risc major pentru 

mediu şi populaţie, transfer de concepte utile societăţii civile și pentru elaborarea 

strategiilor autorităţilor locale; 

-  Cercetătorii Centrului au iniţiat şi consolidat cooperări ştiinţifice interne şi 

internaţionale, au contribuit la elaborarea de politici publice de mediu, ale 

autorităţilor locale și la creșterea vizibilității C.S.C.B.A.S. “Acad. David 

Davidescu” atât la nivel național cât și internațional; 

Propuneri  : 

- Pentru o mai bună desfăşurare a cercetărilor cu caracter fundamental și 

aplicativ, vă rugăm să susţineţi  în continuare promovarea personalului de cercetare 

şi alocarea fondurilor necesare pentru tematica de cercetare propusă pentru anul 

2017. 

- Pentru transferul tehnologic al  rezultatelor  științifice obținute,  vă 

solicităm, la fel ca în ultimii ani, procurarea (achiziționarea) unui autolaborator. 
 

13.10 Centrul de Informare şi Documentare Economică 

Concluzii:  

– activitatea s-a desfăşurat în conformitate cu programul de cercetare aprobat 

de Consiliul ştiinţific, fiind îndeplinite în totalitate prevederile acestuia;  

– pe parcursul anului a fost susţinută o activitate intensă de pregătire şi 

promovare profesională de nivel superior, cu precădere pentru personalul atestat de 
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cercetare cuprins în proiectul Un secol de gândire economică în România. Pentru 

alcătuirea bazelor biobibliografice necesare s-au asigurat condiţiile consultării 

sistematice a marilor biblioteci naţionale de specialitate; 

–  prin efort propriu şi cu sprijinul unor alocaţii bugetare prin bugetul INCE 

s-au efectuat investiţii strict necesare în echipamente de prelucrare a datelor şi de 

editare a publicaţiilor. 

Propuneri: 

Pentru activitatea viitoare propunem şi avem în vedere: 

- diversificarea formelor de dezvoltare a bazelor de date bibliografice în 

cadrul CIDE, prin indexarea fondurilor bibliotecilor institutelor şi alcătuirea unei 

baze documentare electronice unice, cu un sistem de regăsire şi valorificare a 

acesteia prin terminale special dedicate la fiecare institut (cu condiţia alocării unor 

fonduri minim necesare);  

- se impun acţiuni de selecţie şi formare de specialişti în domeniul nostru de 

activitate, respectiv cercetarea documentară retrospectivă biblio şi biografică pentru 

alcătuirea sintezelor documentare, a monografiilor şi altor instrumente de 

valorificare a gândirii economice naţionale de nivel academic. 

 

. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                        Anexa 1 

         Anexa 2 

TABEL 

cu  rezultatele INCE şi institutelor/centrelor componente în 2016 
   

Resurse umane 

 

Articole publicate 

 

Cărţi publicate 

 

Premii 

 

 

Citări ale 
lucrărilor 

anterioare 

în 2016 

 

Con- 

ferinţe 
organi 

zate/ 

Coorgani 
zate 

 

Participari 

la 
conferinte 

 

Ra- 

poarte 
de 

interes 

public 
 

 

Brevete 

de 
invenţii 

 

 

Nr 

cercet. 

 

Cond. 

doct. 

 

Dr. 

 

Drd. 

 

Post- 

Doc. 

 

Reviste 

ISI 
străină- 

tate1 

 

Reviste 

ISI 
România2 

 

 Reviste 

România 
B+ şi 

BDI3 

 

în 

străinăt.4 

 

EAR5 

 

în 

ţară6 

 

în 

străinăt. 

 

în 

AR 

Total 210,5 38 200,5 99 67 119 46 685 56 91 101 4 5 1563 174 899 130  

INCE – centre fără personalitate 

juridică 
23,5 8 23,5 23 1 25 15 29 6 13 14 1 2 319 54 101 9  

Institutul de Economie 

Naţională  

19 9 22 36 17 24 3 99 5 20 11   229 38 148 11  

Institutul de Prognoză 

Economică 
26 8 25 2  10 4 104 14 2 9 1 2 153 24 156 4  

Institutul de Economie 

Mondială  

37 2 33 5 14 11 3 289 0 2 46  1 198 29 164 41  

Institutul de Economie Agrară 21 1 23 4 6 4 8 51 8 45 2   55 10 87 7  

Institutul de Cercetare a Calităţii 

Vieţii  
37 4 39 7  11 1 36 6 2 15 2 - 343 2 98 26  

Centrul de Economia Industriei 

şi Serviciilor 
19 3 15 17 5 21 9 22 16 5 4   129 8 63 22  

Centrul de Cercetări Financiar 

Monetare 
19 1 13 2 6 9 2 36 1 1    28 2 70   

Centrul de Studii şi Cercetări de 

Biodiversitate Agrosilvică 
9 2 7 3 18 4 1 19  1    109 7 12 10  

 

 

                                                 
1 29 articole ISI și 90 ISI Proceedings; 
2 36 articole ISI și 10 ISI Proceedings; 
3 6 articole în străinătate și 679 în România. 
4 14 cărți și 42 capitole în cărți în străinătate; 
5 13 cărți și 78 capitole în cărți în Editura Academiei Române; 
6 43 cărți și 58 capitole în cărți în alte edituri din țară; 

 


