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1. Domeniu de cercetare:
Obiectul principal de activitate îl reprezintă cercetări fundamentale şi avansate în
domeniul economic, social şi demografic.
Sub egida institutului se elaborează studii privind: dezvoltarea durabilă; echilibrul
economic, ecologic şi social; restructurarea economiei; integrarea europeană; societatea
bazată pe cunoaştere, comunicare şi informaţie; pregătirea şi folosirea forţei de muncă;
calitatea muncii şi a ocupării; progresul tehnic; eficienţa factorilor de producţie, creşterea
competitivităţii şi a eficienţei economice; echilibrele şi corelaţiile macroeconomice;
dezvoltarea regională; eficienţa administraţiei şi a serviciilor publice de interes economic
general; perfecţionarea sistemului de indicatori utilizaţi în economie; evaluarea politicilor
financiar-monetare şi a sistemului bancar; relaţiile economice şi tehnico-ştiinţifice
internaţionale; macromodelare şi prognoză economico-socială; dezvoltarea umană şi
calitatea vieţii; metodologii şi evaluări ale unor politici specifice; impactul stării demografice şi
alte probleme cu care se confruntă evoluţia economică.
Corespunzător domeniului de cercetare, 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 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, sub egida INCE sunt organizate, ca structuri fără personalitate juridică,
un Colectiv de Cercetări Complexe, Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de
Pretutindeni şi 6 centre, respectiv: Centrul Român de Economie Comparată şi Consens,
Centrul de Modelare Macroeconomica, Centrul de Cercetări Demografice, Centrul de
Foresight şi Management de Proiecte şi Programe de Cercetare, Centrul pentru Promovarea
Energiilor Regenerabile şi Eficienţă Energetică şi Centrul de Economie Montana.
În cadrul Institutului de Economie Naţională funcţionează Centrul de Informare şi
Documentare Romania – OECD, înfiinţat prin Hotărâre de guvern.
Sub egida I.N.C.E. îşi desfăşoară activitatea Centrul „Pierre Werner” de Studii şi
Documentare România-Luxemburg şi Editura „Expert”.
2. Resurse umane: cercetători, doctori, conducători de doctorate
În institut îşi desfăşoară activitatea 234 cercetători echivalent normă întreagă, din care
160 cu titlul de doctor în economie, 25 dintre aceştia fiind înscrişi în programe de cercetare
postdoctorală. Dintre cercetători, 29 desfăşoară şi activităţi de conducere ştiinţifică de
doctorat şi îndrumare de cercetători postdoctorali.
Prezenţa a 6 academicieni, 4 membri corespondenţi şi 2 membri de onoare ai
Academiei Române, conferă prestigiu şi forţă cercetării ştiinţifice din cadrul INCE.
3. Formare de tineri cercetători: doctoranzi, post-doc.
3.1. Ca institut component al Academiei Române, Institutul Naţional de Cercetări
Economice "Costin C. Kiriţescu", desfăşoară activităţi de conducere ştiinţifică de doctorat în
domeniul "Economie", forma cu şi fără frecvenţă.
În prezent, sub egida INCE îşi derulează activitatea 31 de conducători de doctorat,
având în stagiu 128 de doctoranzi, din care 75 sunt în faza de elaborare a tezei.
Pe parcursul anului 2011 şi-au susţinut tezele 33 de doctoranzi, iar 21 titluri au fost
confirmate prin Ordin MECTS.
În anul 2011 pentru pregătirea doctoranzilor au fost organizate 3 cursuri:
- "Seminarul de modelare macroeconomică", coordonator şi moderator Academician
Emilian Dobrescu;

- "Teorii economice contemporane. Modele şi politici ale dezvoltării durabile",
coordonatori de curs: prof. univ. dr. MCA Gheorghe Zaman, prof. univ. dr. Constantin
Ciutacu;
- "Economie şi tehnici matematice aplicate în economie", coordonatori de curs: prof.
univ. dr. MCA Lucian Liviu Albu, prof. univ. dr. Dorin Jula.
3.2 Dintre doctoranzii admişi şi înmatriculaţi în sesiunea 2010 în cadrul INCE, un număr
de 11 beneficiază de burse doctorale în cadrul proiectului POSDRU/CPP/107/DMI
1.5/S/77082.
În cadrul proiectului, finanţat din fonduri europene, INCE este beneficiar prin Centrul de
Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică "Acad. David Davidescu", având ca parteneri:
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad,
Universitatea din Oradea, Universitatea Nicolae Titulescu şi Universitatea Titu Maiorescu din
Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie
Cantacuzino din Bucureşti şi SC SIAT SA Bucureşti. Prin acest proiect, derulat pe perioada
2010-2013, primesc îndrumare ştiinţifică şi sprijin financiar un număr de 45 doctoranzi (11
din cadrul celor admişi la INCE şi 34 de la instituţiile partenere).
Pe parcursul derulării proiectului au fost organizate în anul 2011, 2 conferinţe şi 3
workshop-uri, având ca subiecte siguranţa şi securitatea alimentară, siguranţa alimentară şi
biosecuritatea, sănătatea integrată a mediului în corelaţie cu biosecuritatea agroalimentară şi
managementul cercetării interdisciplinare privind biosecuritatea agroalimentară.
3.3 În anul 2011, este în curs de demarare proiectul POSDRU/107/1.5/S/82514, cu titlul
"Doctoratul în ştiinţe fundamentale – începutul unei cariere de vârf în cercetare", la care
INCE este partener, participând cu 4 doctoranzi admişi în anul 2011. Beneficiarul proiectului
este Institutul de Matematică "Simion Stoilow" al Academiei Române.
3.4 Pentru pregătirea postdoctorală, INCE derulează, în calitate de beneficiar două
proiecte finanţate din fonduri europene.
Proiectul strategic POSDRU/89/1.5/S/62988, "Cercetarea ştiinţifică economică, suport
al bunăstării şi dezvoltării umane în context european" este înscris în Memorandumul
încheiat de Guvernul României cu Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană şi
Banca Mondială.

Prin proiect se acordă burse pe timp de 24 luni, pentru 70 de cercetători cu titlul de
doctor obţinut după 1 ianuarie 1999, inclusiv sprijin financiar pentru un stagiu internaţional de
cercetare pe timp de trei luni într-o ţară membră a Uniunii Europene.
Partenerii în proiect sunt: 2 institute componente ale INCE, un alt institut din cadrul
Academiei Române şi două universităţi. Repartizarea cercetătorilor postdoctorali pe
partenerii din cadrul proiectului este următoarea: INCE – 32 cercetători; Institutul de
Economie Naţională – 16; Institutul de Prognoză Economică – 7; Institutul de Matematică
"Simion Stoilow"- 7; Universitatea Bucureşti - 4; Universitatea Politehnică Bucureşti – 4.
3.5 Proiectul de "cercetare postdoctorală pentru biodiversitate zootehnică şi
biotehnologii alimentare pe baza eco-economiei şi bioeconomiei necesare ecosanogenezei",
POSDRU/89/1.5/S/63258, este derulat de INCE prin Centrul de Studii şi Cercetări de
Biodiversitate Agrosilvică "Acad. David Davidescu", având ca parteneri: Universitatea Lucian
Blaga din Sibiu, Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, SC GNIR HOLDING SA şi SC
SIAT SA.
Prin acesta se acordă un număr de 105 burse de cercetare postdoctorală pentru o
perioadă de 14 luni, cu un stagiu de mobilitate internaţională într-un stat membru al Uniunii
Europene de maximum 3 luni.
4. Mijloace de cercetare realizate/completate în 2011: biblioteca de specialitate,
echipamente de cercetare (cu valori mai mari decât 10 KEuro)
5. Rezultate obţinute în cercetare în 2011
a) Indicatorii de rezultat
Pe parcursul anului 2011, activitatea publicistică a celor 234 cercetători din INCE şi
unităţile componente s-a concretizat în sinteză în:
- 93 de articole în reviste cotate ISI (comparativ cu 90 în anul 2010 şi 75 în 2009), din
care 42 în reviste din străinătate şi 51 în reviste din România;
- 291 de articole în reviste cotate B+ CNCSIS şi indexate în baze de date
internaţionale;
- 112 cărţi, din care: 15 cărţi publicate în străinătate (comparativ cu 3 în anul 2010), 8 la
Editura Academiei Române şi 89 la alte edituri din ţară.

Pentru merite deosebite obţinute pe parcursul anului 2011, cercetătorii au obţinut un
premiu al Academiei Române şi 3 premii în străinătate.
Cercetătorii din INCE au cumulat un număr de 288 citări pe parcursul anului 2011,
consemnându-se 579 prezenţe la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Au fost elaborate un număr de 463 rapoarte de cercetare de interes public şi au fost
înregistrate la OSIM 2 mărci (Anexa 1).
b) Lucrări cuprinse în programe fundamentale şi prioritare
În anul 2011, activitatea de cercetare ştiinţifică din institutele şi centrele de cercetare
componente ale Institutului Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu" al
Academiei Române a fost structurată pe participarea la 10 programe ale Academiei
Române ( 8 programe fundamentale şi 2 programe prioritare) cu un total de 79 teme şi 3
programe prioritare proprii ale INCE cu un număr de 24 teme.
Cele 8 programe fundamentale, au inclus 74 teme de cercetare, astfel:
1. Evaluarea Stării Economiei Naţionale - ESEN (2011-2014) – 14 teme;
2. Evaluarea Stării Sociale a României – ESSOR – 8 teme;
3. Eco-economia si dezvoltarea durabilă a României – 22 teme;
4. Economia bazată pe cunoaştere şi inovare – 11 teme;
5. Program interdisciplinar de prevenire a fenomenelor cu risc major la scară naţională
– 3 teme;
6. Economie comparată şi consens – 3 teme;
7. O schiţă de Strategie naţională în domeniul populaţiei – 3 teme;
8. Evaluarea Stării Economiei Mondiale – 10 teme.
În cadrul celor 2 programe prioritare ale Academiei Române, Economia României şi
sistemul euro şi Guvernanţa economică şi socială în Uniunea Europeană, au fost incluse 5
teme.
Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu" a avut înscrise în planul
de cercetare 3 programe prioritare proprii cu 24 de teme, după cum urmează:
1. Modelarea economiei româneşti – 15 teme;
2. Economie şi cultură. Valorificarea gândirii economice româneşti şi universale – 6
teme;
3. Cooperarea ştiinţifică cu Republica Moldova – 3 teme (Vezi Anexa 2: Lista
lucrărilor din programele fundamentale şi prioritare).

c) Membri în colective editoriale ale unor reviste ISI din România şi din
străinătate
Consemnăm că un număr de 68 cercetători din INCE şi institutele componente,
cumulează 162 prezenţe în colectivele de redacţie şi/sau editoriale ale unor reviste
recunoscute ISI din România şi din străinătate sau incluse în alte baze de date internaţionale
(Anexa 3.1.).
În colectivele de redacţie ale unor reviste recunoscute la nivel naţional regăsim 36 de
cercetători cu 61 de prezenţe (Anexa 3.2.).
6.
Premii internaţionale/naţionale (ale Academiei Române) obţinute de
cercetătorii din INCE
6.1 Premii
- Premiul Academiei Române "Ion Creangă" pentru anul 2009 – Dr. Varujan
Vosganian, cu lucrarea "Cartea şoaptelor";
- Premiul "Spiru Haret" pentru Educaţie, Mediu şi IT 2011 - Marian Vasile (Institutul de
Cercetări pentru Calitatea Vieţii) acordat de Marea Lojă Naţională pentru lucrarea "Stiluri de
viaţă în România. Ce modele comportamentale adoptăm şi de ce", publicată la Editura
Lumen.
6.2 Alte distincţii şi diplome
- Medalia „Paul Bran”, acordată de Academia de Studii Economice din Moldova
pentru merite deosebite în afirmarea învăţământului superior şi a ştiinţei economice din
Republica Moldova pentru Prof. univ. dr. MCA Gheorghe Zaman, Prof.dr. Valeriu Ioan-Franc
şi Prof. univ. dr. Valentina Vasile;
- Medalia Aniversară "130 de ani de la înfiinţarea Societăţii Politehnice" Prof. univ. dr.
MCA Gheorghe Zaman;
- Titlul de Doctor Honoris Causa conferit de Universitatea din Oradea şi Universitatea
din Craiova pentru Prof. univ. dr. MCA Gheorghe Zaman şi Universitatea Valahia din
Târgovişte pentru Radu Rey;
- Diplome de Excelenţă, pentru rezultate deosebite în promovarea cercetării
economice avansate în România, conferite de Asociaţia Generală a Economiştilor pentru
Prof. univ. dr. Vasile Valentina şi Prof. univ. dr. Steliana Sandu, de către Facultatea de

Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova pentru Prof. univ. dr. Valentina Vasile şi de
către Fundaţia România de Mâine pentru Gheorghe Zaman;
- Diplome de apreciere din partea Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România
pentru Prof. univ. dr. MCA Gheorghe Zaman şi Prof. univ. dr. Valentina Vasile;
- Diplome de onoare conferite de Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din
Oradea pentru Prof. univ. dr. MCA Gheroghe Zaman şi Prof. univ. dr. Valentina Vasile;
- Diploma de Excelenţă acordată Institutului de Prognoză Economică al Academiei
Române, cu ocazia participării la SALONUL CERCETĂRII-2011, 5-8 octombrie 2011;
- Diploma de Excelenţă acordată Institutului de Prognoză Economică al Academiei
Române pentru colaborare şi sprijinul acordat în dezvoltarea Universităţii „Constantin
Brâncuşi” din Tg. Jiu;
- Diploma de onoare 40 de ani de la infiiintarea Institutului de Tehnologii Nucleare –
Pitesti” – dr. Gârlea Cristina (Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică
"Acad. David Davidescu").

7. Cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, inclusiv în proiecte. Oaspeţi
din străinătate.
7.1. Cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, inclusiv în proiecte
1. În luna februarie 2011, pentru al 9-lea an consecutiv (începând cu anul 2003), sub
egida INCE Institutul de Economie Naţională, a fost desemnat Centrul Naţional România al
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Dublin,
Irlanda), fundaţie a Comisiei Europene, înfiinţată în anul 1975.
În această calitate, un colectiv de cercetători ai institutului realizează studii periodice în
domeniul pieţei muncii, dialogului social, condiţiilor de muncă, restructurării economice, etc.,
incluse în a 3 Observatoare europene, respectiv: European Industrial Relations Observatory,
European Working Conditions Observatory, European Restructuring Monitor.
Pe parcursul celor 9 ani, sub egida acestor observatoare au fost publicate peste 200 de
studii tematice şi contribuţii la analize comparative, pe diferite subiecte propuse de
reprezentanţii Comisiei Europene, indexate în în baze de date internaţionale (de exemplu,
European Industrial Relations Observatory online, indexat în worldcat.org);

2. Centrul Român de Economie Comparată şi Consens în cooperare cu Centrul „Pierre
Werner” de Studii şi Documentare România-Luxemburg au marcat împlinirea a „100 de ani
de relaţii diplomatice bilaterale româno – luxemburgheze”, printr-un simpozion
internaţional care s-a bucurat de o largă prezenţă a unor personalităţi din lumea academică,
universitară şi diplomatică românească.
3. Preocuparea pentru menţinerea şi diversificarea cooperării ştiinţifice cu cercetătorii
din Republica Moldova s-a concretizat în transmiterea unui mesaj INCE către Academia de
Studii Economice din Moldova, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de activitate, prezentat în
plenul Sesiunii jubiliare a ASEM, din data de 23 – 24 septembrie 2011, de la Chişinău.
Totodată, la data de 15 decembrie 2011, cu ocazia vizitei directorului Institutul de
Economie, Finanţe şi Statistică, IEFS, al Academiei de Ştiinţe a Modovei, a fost semnat, la
Bucureşti, un Protocol de colaborare ştiinţifică între INCE şi IEFS pentru următorii 5 ani.
Pentru creşterea vizibilităţii INCE au fost implicaţi şi cercetătorii postdoctorali din cadrul
programului POSDRU ID 62988, "Cercetarea ştiinţifică economică – suport al dezvoltării
umane în context european", care au plecat sau vor pleca la stagii de mobilitate
internaţională, prin intermediul cărora au fost transmise scurte prezentări ale institutului şi
cărţi ale cercetătorilor din institut către: Bibliotecas da Universidade de Aveiro (Portugalia, 31
mai), South West Neofit Rilski University Blagoevgrad (Bulgaria, 31 mai), Universite D'Artois
(Franţa, 6 iunie), National and University Library - NUK, University of Ljubljana (Slovenia, 26
iulie), Aarhus University Library (Danemarca, 23 august), etc.
În plus faţă de parteneriatele încheiate în cadrul celor patru proiecte cu finanţare
europeană (două proiecte de studii doctorale şi două de cercetări postdoctorale), atât INCE
cât şi unităţile componente au încheiat protocoale de colaborare cu institute de cercetare şi
universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate, multe dintre acestea concretizându-se în
proiecte de cercetare ce se derulează în comun, în organizarea de conferinţe, sesiuni, mese
rotunde şi dezbateri ştiinţifice, etc. (Anexa 4).
7.2 Oaspeţi din străinătate
În perioada 7- 8 octombrie 2011, INCE a primit, ca participanţi la sesiunea
internaţională organizată de institut, pe prof. univ. dr Philippe DUEZ (Decan), prof. univ. dr.
Stephane CALLENS şi prof. univ. dr. Anne-Charlotte TAILLANDIER, Université D'ARTOIS,
Arras, Franţa (Faculté Économie, Gestion, Administration et Sciences Sociales, FEGASS).

În perioada 19 – 23 noiembrie 2011, INCE şi unele institute componente au fost gazda
Prof. LI PING şi Prof. LIU XIANG LI, de la Institutul de Economia Industriilor/ Institute of
Industrial Economics, Academia de Ştiinţe Sociale din Republica Populară Chineză/ Chinese
Academy of Social Sciences.
Programul vizitei a cuprins întâlniri şi discuţii cu conducerea INCE (21 noiembrie),
directorul şi un grup de cercetători din Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor (CEIS)
(21 noiembrie), cu conducerea Institutului de Prognoză Economică (IPE) (22 noiembrie) şi
directorul şi cercetători din Institutul de Economie Mondială (22 noiembrie).
La data de 15 decembrie 2011, INCE a avut ca oaspete pe prof. dr. Alexandru Stratan,
directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) al Academiei de Ştiinţe a
Modovei. Vizita s-a concretizat prin semnarea unui Protocol de colaborare ştiinţifică între
INCE şi IEFS.
La rândul lor, în baza relaţiilor de colaborare internaţională, fiecare din unităţile
componente au fost gazde pentru reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale, institute de
cercetare, universităţi etc.
Conform informaţiilor furnizate, Centrul de Economie Montană i-a avut ca oaspeţi pe
prof.univ.dr. Paolo Saba, preşedintele Uniunii Camerelor Experţilor Europeni, UCEEBruxelles şi dr.ing. Luca Sirugo, Vicepreşedintele UCEE – Italia, care a fost însoţit la Guvern,
pentru continuarea şi finalizarea proiectului (MADR).
Pe parcursul anului 2011, au vizitat Institutul de Economie Naţională 4 cercetători din
Institutul de Economie, Academia Rusă de Ştiinţe şi 3 cercetători din China (în cadrul
schimburilor interacademice), precum şi Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti.
Institutul de Economie Mondială i-a avut ca invitaţi pe: Prof. LI PING şi Prof. LIU
XIANG LI, de la Institutul de Economia Industriilor/ Institute of Industrial Economics,
Academia de Ştiinţe Sociale din Republica Populară Chineză/ Chinese Academy of Social
Sciences; Han Jungil, Prim Secretar şi Consul al Ambasadei Republicii Coreea la Bucureşti;
Tamas Novak, Sandor Meisel, Zsuzsanna Bidermann, Katalin Völgyi şi David Ellison de la
Institute of World Economics, Academia Ungară de Ştiinţe, cu ocazia Masei Rotunde România–Ungaria: “The Impact of the Global Financial and Economic Crisis on the
European Integration and the Euro Zone. The Experience of the New EU Member States” şi
Mikail Slauta, Ataşatul Economic al Ambasadei Ruse în România.

Institutul de Economie Agrară a fost vizitat în anul 2011 de către: Pierre Schwartz,
Consilier agricol, Ambasada Franţei în România şi Doina Safta, responsabil cu politica
dezvoltare durabilă; Krystyna Szafraniec, Instytut Socjologii UMK, Torun, Polonia şi Anna
Osann, Instituto de Desarrollo Regional, UCLM Universidad de Castilla - La Mancha, Spania.
Pe parcursul anului 2011, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii a fost gazdă pentru:
Irina Tomescu-Dubrow, Assistant Professor, Institutul de Filozofie şi Sociologie, Academia
Poloneză de Ştiinţe, septembrie 2011; Joshua Kjerulf Dubrow, Assistant Professor, Institutul
de Filozofie şi Sociologie, Academia Poloneză de Ştiinţe, septembrie 2011; Dr. Antia Pérez
Caramés, Facultatea de Sociologie, Universitatea Coruna, Spania - vizită legată de
realizarea unui proiect de cercetare privind migraţia de revenire a românilor din Spania (iunie
2011); Dr. Tünde Turai, cercetător, Institutul de Etnologie, Academia Ungară de Ştiinţe, vizită de cercetare legată de proiectul "Impactul migraţiei asupra identităţii ceangăilor",
august 2011; Conf. dr. Nicolae Sali (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova), - vizită
la invitaţia ICCV, legată de participarea la Conferinţa Sociologia şi Asistenţa Socială în faţa
provocărilor crizei (septembrie 2011); Dr. Ion Mocanu şi Dr. Victor Mocanu (Asociaţia
Sociologilor şi Demografilor din Republica Moldova), vizită la invitaţia ICCV, legată de
participarea la Conferinţa Sociologia şi Asistenţa Socială în faţa provocărilor crizei
(septembrie 2011); Dr. Andrew Thomas, Assitant Professor, College of Bussiness
Administration, Akson, Ohaio, SUA şi Nicholas Philipson, Editorial Director, Springer - US,
New York (iunie 2011), legată de interesul editurii internaţionale în extinderea serviciilor sale
de publicare pentru cercetători din sud-estul Europei; Krjstyna Szafraniec, Institute of Rural
Development, Polish Academy of Science (decembrie 2011), vizită de cercetare legată de
interesul pentru problematica tinerilor.
Şi Institutul de Prognoză Economică a avut un număr important de oaspeţi de marcă
din străinătate. Este vorba de: Emmanuel Haven, Leicester University, United Kingdom;
Subrata Ghatak, Kingston University, United Kingdom; Mario Giampietro, ICREA Research
Professor, Institute of Environmental Science and Technology and Univeristat Autonoma de
Barcelona, Spania; Zuckenberger Emanoil Sorin, Racah Institute of Physics, Hebrew
University Israel; Alexis Gressier, World Bank; Paulo Guilherme Correa, World Bank; Liu
Xiang Li, Institute of Industrial Economics of the Chinese Academy of Social Science,
People’s Republic of China; Li Ping, Institute of Industrial Economics of the Chinese
Academy of Social Science, People’s Republic of China; Alexandru Stratan, Institutul de

Economie, Finanţe şi Statistică, Chişinău, Republica Moldova; D’Eredità Saverio - Informest,
Italia; Poli Ugo – Informest, Italia; Elvio Carugno- Molise Region-General Direction II, Italia;
Lorena Bartolomeo - Molise Region-General Direction II, Italia; Ionata Gemma- Molise
Region, Italia; Nicoletti Pier Antonio- Regione Veneto-Region of Veneto, Regional
Department for Economic Development, Research and Innovation, Italia; Baldassin Silvia Regione Veneto-Region of Veneto, Regional Department for Economic Development,
Research and Innovation, Italia; Viviani Raffaella - Friuli Venezia Giulia Region, Italia; Perich
Novella - Friuli Venezia Giulia Region, Italia; Dario Anna Carla - Friuli Venezia Giulia Region,
Italia; Rezaian Elahe - Region of Emilia Romagna, Italia; Rudl Vladimir - Maribor
Development Agency/Enteprise Europe Network Maribor, Slovenia; Ekart Peter - Maribor
Development Agency/Enteprise Europe Network Maribor, Slovenia; Dragovic Nikola Republic Agency for the Development of Small and Medium Enteprises-RARS, Bosnia
Herţegovina; Beric Marica- Republic Agency for the Development of Small and Medium
Enteprises-RARS, Bosnia Herţegovina; Babic Katarina - Republic Agency for the
Development of Small and Medium Enteprises-RARS, Bosnia Herţegovina; Andrea
Novakovic - Dubrovnik Neretva Country Regional Development Agency Dunea,Croaţia;
Djuranovic Zarko - Directorate for Development of SMEs, Muntenegru; Dandolova Nadia Bulgaria Economic Forum şi Mihai Tivadar, CEMAGREF Lyon, Franţa.
Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor au avut ca oaspeţi pe Liu Xiang Li şi ;
Li Ping din Institute of Industrial Economics of the Chinese Academy of Social Science,
People’s Republic of China, în cadrul schimburilor interacademice Academia Română –
Academia de Ştiinţe Sociale a Republicii Populare Chineze.
În anul 2011, pe parcursul proiectelor POSDRU ID 77082 şi ID 63258, Centrul de
Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu” i-a găzduit pe
acad. Ioan Dediu, acad. Duca Maria şi prof. univ. dr. Sergiu Chilimar din Chişinău şi pe
prof.univ.dr. Seregi Janos din Budapesta.
8. Conferinţe/sesiuni ştiinţifice organizate de institut
Pe parcursul anului 2011 s-a derulat seria de conferinţe ştiinţifice şi dezbateri,
organizate în cadrul institutelor componente ale I.N.C.E. „Costin C. Kiriţescu” cu prilejul
aniversării a 21 de ani de activitate academică a acestuia. Cu acest prilej membri ai Secţiei
de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie s-au întâlnit cu colectivele de cercetători din

unităţile componente INCE. Având în vedere experienţa pozitivă a întâlnirilor dintre membrii
Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei Române cu colectivele de
cercetare din unele institute, ne propun ca această modalitate de dialog ştiinţific academic să
devină o obişnuinţă şi o regulă.
În acest cadru a fost organizată şi Şedinţa omagială a Consiliului Ştiinţific al I.N.C.E.
„Costin C. Kiriţescu”: Identitatea ideatică şi de vocaţie ştiinţifică a Institutului Naţional de
Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, dedicată sărbătorii a 21 de ani de activitate
academică

care s-a bucurat de prezenţa unor personalităţi prestigioase din mediul

universitar, academic şi ai vieţii publice româneşti, care au fost alături de institut în toţi aceşti
ani .
La data de 28 iunie 2011, sub egida Zilelor Institutului Naţional de Cercetări
Economice "Costin C. Kiriţescu”, a avut loc Sesiunea deschisă a Consiliului ştiinţific, având
două puncte principale pe ordinea de zi: conferirea titlului de Membru de Onoare al INCE
"Costin C. Kiriţescu", pentru domnul academician Mircea Maliţa, care a prezentat discursul
de recepţie "România la întretăiere de drumuri", urmat de răspunsuri din partea unor
personalităţi marcante ale vieţii academice şi publice româneşti; încheierea etapei
preliminare (2009-2011) a proiectului strategic, cu vocaţie academică, "Noua Enciclopedie a
României" şi prezentarea unei sinteze a rezultatelor obţinute, de către domnul Academician
Tudorel Postolache.
Cu această ocazie a fost organizată şi "Expoziţia de carte din perioada 1990-2011,
reprezentativă pentru activitatea INCE Costin C. Kiriţescu", în care au fost implicate toate
institutele şi centrele componente, prin câte un banner incluzând principalele realizări pentru
perioada 1990-2011 şi câte un stand de carte.
Evenimentul s-a bucurat de o remarcabilă participare a unor reprezentanţi de frunte ai
conducerii Academiei Române şi a unor personalităţi din mediul universitar, academic şi ai
vieţii publice româneşti.
La data de 7 octombrie 2011, în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/62988,
"Cercetarea ştiinţifică economică, suport al bunăstării şi dezvoltării umane în context
european" (CERBUN) a fost organizată conferinţa internaţională comună INCE – Universite
D'ARTOIS cu tema "Creşterea economică şi sustenabilitatea socială. Provocări şi

perspective europene/Croissance economique et soutenabilite sociale. Defis et perspectives
europeennes".
La conferinţă au participat experţii îndrumători şi cercetătorii postdoctoranzi din INCE şi
instituţiile partenere în proiect, respectiv: Institutul de Economie Naţională; Institutul de
Prognoză Economică; Institutul de Matematică "Simion Stoilow"; Universitatea Bucureşti şi
Universitatea Politehnică Bucureşti.
Au susţinut prelegeri pentru cei 70 de cercetători postdoctorali: prof. univ. dr Philippe
DUEZ (Decan), prof. univ. dr. Stephane CALLENS şi prof. univ. dr. Anne-Charlotte
TAILLANDIER,

Université

D'ARTOIS,

Arras,

Franţa

(Faculté

Économie,

Gestion,

Administration et Sciences Sociales, FEGASS). Cu această ocazie a fost discutat şi proiectul
unui acord de cooperare ştiinţifică între cele 2 institute.
La data de 16 octombrie 2011, cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentaţiei, în cadrul
proiectului POSDRU/CPP/107/DMI 1.5/S/77082, derulat de INCE prin Centrul de Studii şi
Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică "Acad. David Davidescu", a avut loc simpozionul
internaţional cu tema "Siguranţa şi Securitatea Alimentară - strategie fundamentală a
dezvoltării durabile”.
Simpozionul s-a bucurat de prezenţa unor înalţi reprezentanţi din cadrul Food and
Agriculture Organisation (FAO), dar şi de participarea unor cercetători de marcă din
instituţiile partenere în proiect, respectiv: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea
de Vest Vasile Goldiş din Arad, Universitatea din Oradea, Universitatea Nicolae Titulescu,
Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru
Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino din Bucureşti şi SC SIAT SA Bucureşti.
Sub egida aceluiaşi proiect, la data de 11-12 noiembrie 2011, în colaborare cu
Universitatea din Oradea (Facultatea de Ştiinţe), Centrul de Studii şi Cercetări de
Biodiversitate Agrosilvică "Acad. David Davidescu a organizat „Conferinţa internaţională în
ştiinte”, la care s-a consemnat prezenţa unor reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, ai Universităţii din Kaposvár (Ungaria), a unui grup de cercetători de la
Universitatea din Debrecen şi de la Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad,
Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, etc.
La data de 23-24 noiembrie 2011, sub egida proiectului POSDRU/89/1.5/S/62988,
"Cercetarea ştiinţifică economică, suport al bunăstării şi dezvoltării umane în context

european" (CERBUN) a avut loc cea de a doua sesiune ştiinţifică internaţională, organizată
de INCE, în parteneriat cu Institutul de Prognoză Economică, având tema „Socio- Economic
Approach. Multi-Scale Integrated Analysis ans Macroeconomic Modeling”.
În cadrul sesiunii alături de cercetători din institutele componente INCE au susţinut
prelegeri şi prof. univ. dr. Mario Giampietro, Institute of Science and Technology for the
Environment (ICTA), Universitat Autònoma de Barcelona, Spain şi prof. univ. dr. Emmanuel
Haven, School of Management, University of Leicester.
Pentru promovarea rezultatelor cercetării şi creşterea vizibilităţii naţionale şi
internaţionale, în plus faţă de acestea, fiecare din unităţile componente au organizat propriile
sesiuni, simpozioane, mese rotunde, cu participare naţională şi internaţională; de asemenea
cercetătorii din institute au înregistrat un număr semnificativ de participări cu lucrări la
manifestări ştiinţifice organizate de alte institute de cercetări şi universităţi de prestigiu din
ţară şi străinătate. Dintre acestea, le menţionăm în sinteză pe cele mai relevante în Anexa 5.
9. Concluzii şi propuneri
a) Propuneri de noi programe fundamentale ale Academiei Române:
1. Noua Enciclopedie a României – coordonator Acad. Tudorel Postolache;
Rezultatele deosebite obţinute în perioada 2009-2011 în derularea acestui proiect strategic,
care îl recomandă sunt sintetizate în Anexa 6.
Pentru realizarea în cele mai bune condiţii a acestui proiect strategic naţional propunem
Academiei Române înfiinţarea unui Institut pentru Noua Enciclopedie a României prin
redistribuirea unor posturi din INCE şi din alte institute ale Academiei Române, fără a un
impact bugetar.
2. Teorii şi modele avansate de analiză şi prognoză economică - coordonatori Acad.
Emilian Dobrescu, Prof. univ. dr. Lucian Liviu Albu, m.c.
b) Propuneri de noi programe prioritare ale INCE:
1. Teoria si practica gestionarii crizei – criza teoriei si politicilor economice si sociale
contemporane – coordonatori Dr. Luminiţa Chivu, Dr. Constantin Ciutacu
2. Bioeconomia integrată cu biodiversitatea pentru bio-eco-strategii inovative –
univ. dr. Alexandru Bogdan, m.c.

Prof.

c) Propunem Academiei Române preluarea de către INCE a editării şi publicării
revistei Romanian Economic Review.

