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1. CONSIDERAȚII PRELIMINARE 

Teoria economică este confruntată cu teme “eterne” şi teme “tempo-
rare”, “fierbinţi”. Primele străbat secolele cu o anumită discreţie şi cu 
înţelepciunea conferită de multiplele experienţe încorporate; celelalte irump 
cu toată forţa noutăţii lor, se impun în prim planul atenţiei publice, dar foarte 
puţine din ele rezistă istoric, potenţând doar în timp perenitatea primelor. 
Unul din cele mai pregnante semne ale maturităţii unei ştiinţe este tocmai 
capacitatea sa de a-şi reînnoi, în momentele cruciale, temele “eterne” în 
categorii cu un conţinut istoric mai complex. Un asemenea moment 
traversează ansamblul ştiinţelor economice în prezent. 

Trăsăturile caracteristice ale mersului dezvoltării economiei politice 
decurg din însăşi esenţa şi particularităţile sale ca proces continuu de 
acumulări abia perceptibile, dar în care se regăsesc restructurările 
ulterioare. 

Lucrarea de faţă nu urmăreşte metodologiile restrictive ale abordării 
din punct de vedere istoric a gândirii economice, perioada asupra căreia 
vom insista în cuprinsul ei este cea a ultimului deceniu al secolului XX, 
referirea principală fiind contribuţia gândirii economice româneşti la 
configurarea temelor "eterne" şi a celor "fierbinţi" ale acestui sfârşit de 
veac. 
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Dificultăţile unei astfel de abordări sunt multiple. Prima dintre aceste 
dificultăţi constă în întrebarea "Poate fi decupat un deceniu pentru a fi 
studiat în cercetarea gândirii economice?"; răspunsurile la întrebare pot fi 
diferite. Unul este ritmul intern al faptelor (economice - conjuncturi) şi altul 
este ritmul intern al gândirii economice, care nu se lasă decupat în ani şi 
decenii.  

Este justificată aşadar decuparea unei perioade atât de scurte? 
Ar putea fi o altă întrebare. O a treia ar fi aceea referitoare la posibilitatea 
desprinderii cu claritatea necesară a gândirii naţionale de gândirea 
universală a domeniului. 

Primei îndoieli i se poate aduce contra-argumentul că ştiinţa, în 
general - iar economia politică nu face excepţii - este mereu tânără, în 
sensul că partea covârşitoare a cunoştinţelor acumulate este de dată 
recentă. În fiecare nou deceniu, 90% din cunoştinţele oricăror ramuri sunt 
din ultimul deceniu, legile de bază provenind încă din milenii, fiecare nouă 
abordare reluând în altă haină "temele eterne", transformându-le în "teme 
fierbinţi". 

Conceptele “eterne” sunt prezente, de regulă, chiar în limbajul natu-
ral; oricare persoană, încă din copilărie, utilizează, fără vreo pregătire spe-
cială, noţiuni cum sunt: piaţa, marfa, banii, preţul etc. Dar tocmai intensa lor 
vehiculare, cu sensuri diferite şi adesea foarte îndepărtate de accepţiunea 
ştiinţifică, se constituie într-o piedică serioasă în calea interpretării lor 
riguroase. Nu numai vehicularea frecventă favorizează răspândirea inter-
pretărilor “curente”, ci însuşi faptul că acestea au de partea lor avantajul 
“clarului ca lumina zilei”. Această particularitate fundamentală a categoriilor 
economice este un mare avantaj, dar şi un enorm dezavantaj în momentele 
de răsturnări bruşte, cum ar fi, de pildă, tranziţia inedită de la planificarea 
supercentralizată la economia de piaţă: particularitatea amintită facilitează 
includerea - în dezbaterea problematicii acestui proces - a maselor largi de 
cetăţeni, fără participarea cărora nici un program de tranziţie nu are sorţi de 
izbândă, dar în acelaşi timp imprimă o anumită labilitate termenilor 
dezbaterii, ceea ce îngreunează atingerea consensului. 

Există şi dificultăţi de altă natură în cazul conceptelor “eterne”. Este 
vorba, mai întâi, de interesele atât de adânc implicate în cercetarea pro-
ceselor economico-sociale. Apar obstacole suprapuse în straturi succesive, 
generate tocmai de traversarea temporală şi spaţială a lumii: aşa se face 
că ceea ce la prima vedere apare simplu, clar, palpabil, la o examinare mai 
atentă prezintă complexităţi deosebite. 
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În toate ştiinţele se generalizează astăzi procedeul analizei decenale, 
legate de ritmul ciclului mediu, sau cel bidecenal, legat de ritmul ciclului 
secular. După cum este cunoscut însă problema aceasta a crizelor şi 
ciclurilor decenale "nu se limitează nici pe departe în mod hotărât în cel al 
mecanismului economic"1. 

Zăbovind asupra abordărilor teoretice privind “ciclul secular” şi 
evoluţia economiei politice, aprecierea de ansamblu a stadiului 
economiei politice, ca şi a tendinţelor sale preponderente întâmpină - la fel 
ca în oricare din ramurile ştiinţei - o serie de dificultăţi. Una dintre ele pro-
vine din faptul că economia politică se constituie din câteva compartimente 
distincte, fiecare având mai multe subcompartimente: a) teoria (tehnico-
economică, economică propriu-zisă, social-economică etc.); b) istoria 
(ideilor economice, a faptelor, fiecare din ele la scară naţională sau 
universală etc.); c) metoda (generală, metode de cercetare speciale, 
instrumente şi procedee). O a doua împrejurare vizează faptul că ştiinţa 
economică are legături directe şi tot mai accentuate cu ştiinţele tehnice şi 
ale naturii, pe de o parte, cu cele social-politice, pe de alta, astfel încât 
toate dificultăţile proprii acestor două grupe mari de ştiinţe, atunci când este 
vorba de a se stabili stadiul atins în dezvoltarea fiecăruia, se conjugă şi se 
manifestă într-un mod specific. 

În celebra sa lucrare "Analitical economics", Nicholas Georgescu-
Roegen, menţiona: 

"Metoda ştiinţelor economice rămâne - şi se pare că va rămâne cu 
toate încercările în sens opus - aceea a experimentului mental căruia i se 
asociază introspecţia. Există atacurile cunoscute îndreptate împotriva 
acestei modalităţi de sprijinire a legilor ştiinţifice. Totuşi, ne putem apăra 
poziţia, argumentând că, în măsura în care tratăm poziţia consumatorului, 
introspecţia se justifică prin însăşi problema respectivă. 

În acelaşi timp, putem căuta o modalitate de abordare mai sigură. La 
aceasta se poate ajunge, de exemplu, prin formularea experimentului 
nostru mental astfel încât să sugereze şi să dirijeze pas cu pas modelul 
unui experiment real care ar putea fi făcut în viitor, depinzând de 
posibilităţile tehnice din acest domeniu. 

Implicit, această schemă va impune, dacă dorim să procedăm 
ştiinţific, ca toate rezultatele experimentului mental care nu sunt "evidente" 
a priori să fie prezentate ca ipoteze suplimentare. Astfel, putem să ajungem 
la formularea unui set necesar şi suficient de ipoteze pentru atacarea 
                                                           
1 T. Postolache - Restructurări în economia politică, Ed. Politică, Bucureşti, 1981, 

p. 122. 
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problemei şi să obţinem un fel de măsură a limitei până la care 
experimentul nostru mental se poate abate faţă de o cercetare similară 
reală. Pentru a menţine acest paralelism dintre experimentul mental şi cel 
real, formularea postulatelor noastre să se facă în aşa fel încât să 
definească în mod direct studiul fizic corespunzător şi asta constituie, fără 
îndoială, calea cea mai recomandabilă"2. 

Fiecare dintre poziţiile menţionate surprinde componente reale ale 
stării actuale a economiei politice, dar păcătuieşte prin unilateralism, prin 
absolutizarea uneia sau alteia dintre aceste componente (avânt, subdez-
voltare, criză). 

Dacă proslăvirea virtuţilor ştiinţei economice a predominat în faza 
avântului economiei naţionale, tema crizei acestei ştiinţe fiind utilizată pe 
atunci, de regulă, doar pentru a anatemiza curentele adverse, tonul general 
se schimbă odată cu intrarea economiei mondiale în perioada descendentă 
a macrociclului: evidenţierea virtuţilor economiei politice trece în plan 
secundar, iar în prim plan se impune tocmai problema crizei sale. Unii 
autori conferă noţiunii de criză o încărcătură nu numai dramatică, ci chiar 
catastrofală, considerând că este vorba de o asemenea metamorfoză a 
economiei politice încât ea se dizolvă în corpul unor ştiinţe mai largi. În 
această grupă se includ şi acei specialişti care - sesizând solicitările tot mai 
presante cărora trebuie să le facă faţă teoria economică din partea ştiinţelor 
tehnice şi ale naturii, precum şi a ştiinţelor social-politice, fie concomitent 
din ambele direcţii - reţin numai forţa de absorbţie a acestor presiuni, nu şi 
canalele prin care, din aceleaşi surse, este pompat un aer proaspăt în 
plămânii economiei politice contemporane, ce-i deschid noi câmpuri de 
investigare şi-i oferă instrumente mai rafinate de măsurare. 

Este ceea ce devine tot mai evident o dată cu începutul noii faze 
ascendente a “ciclului lung” al economiei mondiale (începută în 1993/94 şi 
care va dura probabil până în 2020). 

Pe deasupra deosebirilor îşi face loc concluzia că, la fel ca în alte 
ştiinţe, starea generală a teoriei economice nu poate fi surprinsă printr-o 
singură trăsătură. În sensul depăşirii viziunilor unilaterale şi al valorificării 
elementelor raţionale pe care le conţine fiecare dintre poziţiile menţionate 
anterior, s-a avansat teza “restructurării” ştiinţei economice, interpretată ca 
unitate organică a unor momente contradictorii ce se interferează, între 
care pot fi menţionate: a) accelerarea achiziţiilor ştiinţifice; b) decalajele 
faţă de cerinţele practicii; c) criza; d) saltul. 

                                                           
2 N. Georgescu-Roegen - Economia analitică, Editura Expert, seria N. Georgescu-

Roegen, Opere complete, vol. IV, cartea 1, Colecţia "Biblioteca Băncii Naţionale a 
României", Bucureşti, 2000, p. 14. 
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Cele patru faze nu trebuie să fie înţelese exclusivist: nici în sensul că 
acestea se regăsesc toate, în mod obligatoriu, în fiecare restructurare a 
ştiinţei economice, nici în sensul că n-ar fi posibile şi alte faze (intermediare 
sau chiar fundamentale) şi, bineînţeles, nici în sensul că în evoluţia reală a 
ştiinţei noastre ar exista o separare strictă între ele sau o succesiune rigidă. 
Nu este, deci, vorba de o construcţie conceptuală cu un corespondent 
identificabil nemijlocit în dezvoltarea economiei politice, ci doar de o 
schemă logică dedusă din istoria multiseculară a ştiinţei, în general, a celei 
economice, în special. 

S-ar putea face o analogie cu cele patru faze ale ciclului economic 
mediu, care nici pe departe nu pot fi nemijlocit surprinse în absolut fiecare 
ciclu, dar care s-au dovedit a fi o schemă logică atât de fertilă în înţe-
legerea mersului reproducţiei, încât a sfârşit prin a fi, într-un fel sau altul, 
adoptată şi de urmaşii celor mai vehemenţi critici ai săi. Desigur, în 
viitoarele restructurări din ştiinţa economică se vor manifesta trăsături noi, 
greu imaginabile în limitele schemelor actuale, ţinând cont de faptul că 
economia se va integra la nivel mondial şi va căpăta extensiuni chiar la 
scară interplanetară, corelaţiile dintre compartimentele şi subcompartimen-
tele ştiinţei economice se vor modifica nebănuit, unitatea şi caracterul 
ideologic al ştiinţei, în general, inclusiv ale celei economice, se vor 
redimensiona. 

Progresele în ştiinţă se înlănţuie într-un proces continuu, chiar dacă 
în ritmuri şi cu intensităţi ce pot prezenta deosebiri radicale în timp; nici un 
fel de piedici nu pot determina o stagnare absolută, de durată, a ştiinţei. 

Achiziţiile permanente însoţesc evoluţia “ştiinţei normale”; revoluţia 
ştiinţifică marchează un salt calitativ în dezvoltarea ştiinţei. Accelerarea 
achiziţiilor ştiinţifice este nu numai o posibilă fază a restructurării în 
economia politică (o fază indubitabilă a actualelor restructurări), dar şi o 
verigă de legătură între cele două căi magistrale ale progresului ştiinţei, 
“ştiinţa normală” şi “revoluţia ştiinţifică”. 

Accelerarea achiziţiilor ştiinţifice poate fi observată la diferite niveluri 
ale ştiinţei, cu posibilităţi multiple de întrepătrundere. Acum zece ani, calcu-
latoarele personale (banalele PC de azi), reţelele informatice şi informa-
ţionale, telefonia şi transmiterea digitală erau doar în faze experimentale. 
Acum sunt instrumente de lucru pentru oricare student sau cercetător, 
catedrele universitare bazându-şi programele pe cunoştinţele de exploatare 
a acestora în rezolvarea "dosarelor" lor ştiinţifice. De asemenea, istoria ne 
arată că accelerarea achiziţiilor ştiinţifice dintr-un domeniu sau altul poate 
să nu conducă la declanşarea unui salt revoluţionar în domeniul respectiv, 
dar să determine asemenea salturi în alte compartimente. 
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“Progresul în ştiinţă, afirmă K. Popper, deşi mai degrabă revoluţionar 
decât cumulativ, este într-un anumit sens întotdeauna conservator: o nouă 
teorie, oricât de revoluţionară, trebuie întotdeauna să fie capabilă să 
explice complet succesul predecesoarei ei. În toate cazurile în care 
predecesoarea ei a avut succes, ea trebuie să producă rezultate cel puţin 
la fel de bune, ca acelea ale predecesoarei ei şi, dacă e posibil, mai bune. 
Astfel, în aceste cazuri, teoria anterioară trebuie să apară ca un caz 
particular al noii teorii, în timp ce trebuie să existe alte cazuri, de preferat 
diferite, în care noua teorie să producă rezultate diferite şi mai bune decât 
vechea teorie”. 

O particularitate a restructurărilor ştiinţifice în economia politică: apar 
teorii noi în probleme noi şi nu neapărat în probleme vechi. De aceea, “o 
nouă teorie nu explică în mod obligatoriu mai multe fenomene decât cea 
anterioară căci, pur şi simplu, obiectul său de studiu este altul. De aceea, 
categoriile economice prezintă toate situaţiile tipice întâlnite în alte ştiinţe: 
a) conceptele noi se află în contradicţie bilaterală cu cele vechi; b) 
conceptul nou integrează pe cel vechi drept un caz particular, caz în care 
numai vechiul concept îl contrazice pe cel nou şi nu invers - situaţie proprie 
“contradicţiei unilaterale” (în ambele cazuri este vorba de concepte 
coexistente sau succesive privitoare la probleme vechi); c) concepte noi, 
care se referă la probleme noi şi de aceea nu intră direct în contradicţie cu 
conceptele vechi"3 . 

În ceea ce priveşte gândirea economică a deceniului observat de noi, 
cu atât mai mult sunt justificate preocupările de studiu şi cercetare 
atentă a contribuţiilor nu numai pe plan naţional, ci şi regional sau mondial. 

Pentru că anul 1989, practic debutul deceniului X, a constituit o 
ruptură explozivă la scară mondială prin căderea unui întreg sistem social 
în Europa, un pas istoric, o fractură de la planificarea supercentralizată la 
economia de piaţă, care a produs colorarea violentă a hârtiei de turnesol a 
cercetării economice cu teme noi: tranziţia la economia de piaţă, 
globalizarea şi mondializarea economiei naţionale, integrarea economică 
regională, privatizarea la scară largă şi specifică, suprapunerea a două sau 
chiar trei tipuri de tranziţie cu timpi istorici diferiţi (exemplul Germaniei şi al 
zonei Asia-Pacific este edificator). 

Toate acestea au impus aşadar noi teme de cercetare, "fierbinţi" 
alături de continuarea altora "eterne", aşezate în timp, ca cea a 
mecanismului economic, cu forma sa specifică - criza economică. Din 

                                                           
3 T. Postolache (coord.) - Tratat de economie contemporană, vol. II, Cartea a doua, 

Ed. Politică, Bucureşti, 1989, p. 16. 
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această perspectivă, o dificultate generală a cercetării gândirii economice 
este întrepătrunderea cu economia aplicată şi cu politica, aspect care nu 
face obiectul temei de faţă, fiind desigur altă discuţie. 

Încărcătura specifică a acestui deceniu atât de bulversat, supus ob-
servării în cazul temei de faţă, îmbină elemente specifice a trei din cele 
patru faze ale gândirii economice amintite mai sus, lucrarea noastă fiind o 
încercare de contribuţie la prefigurarea fazei vizând accelerarea 
achiziţiilor ştiinţifice prin inventarierea contribuţiilor economice naţionale 
la edificarea noilor teorii economice. 

Poate fi însă şi o modestă contribuţie la cea de-a patra fază, cea de 
salt, deci o contribuţie la o încercare de reelaborare a sistemului noţional. 
Acesta ar fi un alt răspuns la îndoielile privind justificarea alegerii temelor. 

O nouă “explozie noţională” şi limbajul economic naţional. Proiec-
tul colecţiei Laureaţilor Nobel pentru economie. “Explozia noţională” 
proprie actualelor cercetări economice, integrarea progresivă a diferitelor ţări 
în diviziunea mondială a muncii, circulaţia internaţională tot mai amplă şi 
rapidă a informaţiilor, inclusiv din sfera economică, pun în termeni noi 
problema universalităţii limbajului economic. Desigur, trebuie ţinut cont că nici 
măcar medicina, care urmăreşte încifrarea limbajului specializat, nu a reuşit 
să-şi creeze un limbaj pe deplin universalizat - latina, engleza şi terminologia 
naţională împletindu-se în moduri variate; cu atât mai mult economia - care, 
ca ştiinţă, îşi accentuează rolul şi funcţiile sociale pe măsură ce limbajul ei 
devine mai “descifrat” - nu se poate rezuma la importul pur şi simplu de 
termeni, de regulă din limbile de circulaţie internaţională. 

Realitatea este că actuala “explozie noţională” îmbracă prioritar forma 
limbii engleze; această terminologie trebuie însuşită ca atare de specialişti, 
termenii englezi pătrunzând în limbajul uzual. Francezii au renominalizat cu 
termenul de "frangleză" amalgamul de termeni proveniţi din limba engleză şi 
preluaţi ca atare în limbajul cotidian al economiştilor, informaticienilor, 
medicilor ori inginerilor. Dar se pune o întrebare fundamentală: mai este 
necesar efortul de a crea un limbaj economic naţional în pas cu 
“explozia noţională” actuală? Răspunsul este categoric afirmativ; ceea ce 
a făcut pleiada de economişti şi oameni de cultură, la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, trebuie continuat. Modelul suprem 
pentru limbajul nostru economic este creaţia lui Mihai Eminescu, căruia îi 
datorăm în bună parte limbajul economic românesc rulat timp de un secol4.  
                                                           
4 Mărturie stă, în acest sens, publicistica eminesciană, articolele sale din "Timpul", 

între, de pildă, 1 ianuarie şi 31 decembrie 1881. Eminescu adoptă o poziţie 
independentă în răspunsurile pe care le formula la problemele la ordinea zilei: 
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Revenind la răspunsul la întrebarea de mai sus, proiectul care ar 
putea constitui coloana vertebrală a acestei temerare încercări a fost iniţiat 
de către Acad. T. Postolache în cursul anului 1997. El constă într-o prezen-
tare sintetică a tuturor laureaţilor de la înfiinţarea premiului pentru econo-
mie, în anul 1969, până azi (şapte volume), urmate de alte 45 de volume, 
pe fiecare autor laureat, seria rămânând deschisă peste începutul de veac. 
La realizarea proiectului participă reputaţi savanţi din economie, mate-
matică, artă şi cultură. Un rezultat principal va fi tocmai exersarea limbajului 
economic românesc cu problematica marilor tranziţii contemporane, cu atât 
mai mult cu cât exegezele cercetătorilor români asupra operei laureaţilor 
vor ocupa un spaţiu important în structura fiecărui volum5. 

Mesajul proiectului este unul de o generozitate care justifică toate 
eforturile. 

                                                                                                                                                    
politice, economice, sociale, apărând interesele generale ale poporului român. 
Eminescu elaborează în această perioadă teoria cu privire la "pătura 
superpusă", care ocupă un loc central în gândirea sa social-politică. Este 
suficient a se aminti criticile aduse lui Maiorescu în timpul dezbaterilor 
parlamentare pentru modificarea "Constituţiei - art. 7". Eminescu, fiind convins că 
această "clasă superpusă" se sprijină pe efortul "clasei pozitive", o consideră 
primejdie naţională de colonizare a ţării. Eminescu îşi făcuse note şi extrase din 
marii economişti Say, Ricardo, Carey, List pe care le utilizează ca armătură 
ştiinţifică în discursul său critic din domeniul economicului şi socialului. Poetul 
prelua atunci teme actuale şi astăzi: "munca se vinde în piaţă", din "clasele 
pozitive" fac parte ţăranii şi meseriaşii, muncitorii în sens larg. 
Evocăm acum, în "anul naţional" al poetului articolele sale din "Timpul" 
consacrate întocmirii bugetelor - lucrare fundamentală, în opinia sa, pentru buna 
gospodărire a statului - critici aspre ale neîntocmirii acestora la timp şi pentru 
faptul că se înscriau cifre fictive spre a prezenta în faţa opiniei publice bugete 
echilibrate ("bugete de potriveală"). Sunt mărturii ale "îndemânării" cu care 
Eminescu, nespecialist al cifrelor "a mânuit la vremea sa tocmai cifrele şi analiza 
faptelor contemporane lui. "Economistul" Eminescu nu devine actual, el este 
etern şi pentru crearea limbajului economic naţional. 

5  În noiembrie 1999 a fost lansat preprintul vol. 20, Cartea I. consacrat prof. 
Lawrence R. Klein, laureat Nobel în 1980, cu prilejul vizitei sale în România, vizită 
care, printre alte momente de excepţie, s-a materializat în acordul dat de savantul 
american pentru participarea la un alt proiect de importanţă naţională al Academiei 
Române, respectiv tema prioritară "Evaluarea Stării Economiei Naţionale". 
Totodată, prof. Lawrence R. Klein a primit cu bucurie şi interes preşedinţia de 
onoare a celei mai noi componente de cercetare academică economică din 
România - Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală. În anul 2000 
se intenţionează publicarea a patru volume, partea de bază a proiectului 
necesitând între 5 şi 10 ani, în funcţie de un complex de factori organizaţionali, 
financiari şi de altă natură. 
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Transformările din acest deceniu, la orizont mondial (induse de noi în 
paginile lucrării prin contribuţia familiei Laureaţilor Nobel pentru Economie), 
regional şi naţional impun înţelegerea aprofundată a acumulărilor teoretice 
din diverse ţări, astfel încât dimensiunea universală a economiei politice să 
nu mai reprezinte o extrapolare la scară planetară a expresiei teoretice a 
situaţiei specifice unei ţări sau grupe de ţări, ci o sinteză "concentrată" a 
experienţelor naţionale6. 

Aşadar, studierea restructurărilor actuale din economia politică presu-
pune luarea în consideraţie a raportului universal-naţional. Precizare nece-
sară pentru că, o a doua dificultate a abordării temei care a făcut 
obiectul ciclului de pregătire doctorală o constituie continuitatea şi 
conexiunea contribuţiei naţionale cu gândirea universală pe planul unui 
singur deceniu, la o scară valorică aptă să inducă problema reală, aceea 
de a decupa ce este nou, dar cu perspective perene în gândirea econo-
mică. Aceasta cu atât mai mult cu cât, dacă este atât de greu a se evalua 
faptele economice ale unui început de deceniu (am în vedere efortul 
preocupant în Evaluarea Stării Economiei Naţionale - Programul E.S.E.N. 
al Academiei Române), a evalua gândirea unui deceniu este o dificultate 
ridicată la pătrat! 

Iată de ce teza de faţă nu-şi propune a realiza o istorie amănunţită a 
gândirii economice româneşti pentru perioada aceasta de zece ani trecuţi 
după revoluţia din 1989. Intenţia este de a evidenţia pe o structură mono-
grafică acele contribuţii ale Institutului Naţional de Cercetări Economice al 
Academiei Române şi elaborările teoretice în domeniu, capabile să se 
plaseze în faza noilor achiziţii ştiinţifice ale ciclului economiei politice. 

În această elaborare monografică declarativ-exhaustivă am pornit de 
la remarca prof. Gheorghe Zane care, în anii '70, odată cu iniţierea unui 
amplu program de studiere a istoriei gândirii economice româneşti sublinia: 
"nu numai în literatura românească lipsesc complet lucrări antemergătoare 
acestui gen, dar chiar în literatura universală, atât de bogată în lucrări cu 
caracter naţional, nu găsim decât puţine opere cu caracter naţional, adică 
concentrate asupra întregii gândiri economice a unui popor dat"7.  

                                                           
6 T. Postolache, op. cit., p. 9. 
7 G. Zane - Istoria gândirii economice din România până la 1918. Proiect de 

tematică, în: Studii de istorie a gândirii economice, vol. XVII, ICE, Bucureşti, 
1971, p. 3. Citat de T. Postolache în: Restructurări în economia politică, Ed. 
Politică Bucureşti, 1981, p. 10. Este cu atât mai importantă pentru autorul lucrării 
de faţă reuşita editării la Centrul de Informare şi Documentare Economică, în 
anul 1999 a lucrării monografice de o excepţională valoare, iniţiată de prof. G. 
Zane "Bibliografia istorică a României, II, secolul XIX, Tom II, Viaţa economică", 
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O a treia dificultate a abordării temei apare în acest punct al opţiunii 
pentru cercetarea monografică. De bună seamă, elaborarea de faţă a 
întâmpinat nenumărate disfuncţii, de la divergenţa surselor de informaţii, 
până la lipsa criteriilor de evaluare, clasificare şi prezentare. S-a procedat, 
în consecinţă, la o cercetare documentară retrospectivă a principalelor 
studii şi cercetări derulate în Institutul Naţional de Cercetări Economice şi 
institutele sale componente. Desigur, o analiză detaliată pe fiecare proiect 
sau temă fiind imposibilă, dar rezultatele cercetării noastre s-au materializat 
într-o ordonare generală şi generoasă a subiectelor abordate (după 
modelul bibliografiei istorice a lui Gheorghe Zane), lucrarea fiind publicată 
integral la Centrul de Informare şi Documentare Economică în primul 
trimestru al anului 2000. De altfel a fost inclusă în suportul teoretic pe 
INTERNET al lucrărilor de elaborare a Strategiei de dezvoltare economică 
a României pe termen mediu. 

În continuare, din această cercetare globală s-au decupat temele 
subsumate programelor prioritare ale Institutului Naţional de Cercetări 
Economice şi ale Academiei Române, tranziţia la economia de piaţă, 
integrarea economică a României în Uniunea Europeană, calitatea vieţii şi 
programele sociale, evaluarea stării economiei naţionale, bazele teoretico-
metodologice ale consensului în economie, elaborarea strategiilor şi 
metodelor economiei naţionale. 

Dincolo de câmpul plat pe care îl oferă lista bibliografică rezultată din 
cercetarea monografică asupra tematicii de cercetare a Institutului Naţional 
de Cercetări Economice în perioada 1990-2000 (pentru anul 2000 a fost 
inclus în lucrare programul de cercetare al ultimului an al ultimului deceniu 
al secolului XX), am încercat să evidenţiez şi relieful acestor contribuţii, prin 
fundamentarea unui indicator de relevanţă capabil să participe la evaluarea 
ştiinţifică a respectivelor contribuţii. 

Am avut în vedere două scări de evaluare a lucrărilor de cercetare, 
constând în relevanţa (scorul) publicaţiilor naţionale şi internaţionale în care 
au fost prezentate rezultatele cercetării ştiinţifice. 

Însumarea absolută şi (sau) relativă a acestor scoruri şi compararea 
cu plafonul maxim indus în aplicarea metodei face posibilă analiza 
relevanţei ştiinţifice - pentru comunitatea ştiinţifică şi donatorii de fonduri - a 
contribuţiei unui cercetător, lucrări sau institut în ansamblul său la gândirea 
economică. 

                                                                                                                                                    
lucrare apărută în colecţia "Bibliographia historica Romaniae, în îngrijirea 
doamnei D. Poenaru, cu o înflăcărată şi documentată prefaţă a dr. Mircea 
Ciumara. 
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Este un început care, pe măsura experimentării lui empirice se va 
perfecţiona de bună seamă, mai ales din perspectiva interesului pe care îl 
va ocupa - sperăm noi - literatura ştiinţifică naţională, ca rezultat al 
cercetării ştiinţifice economice academice - în mediile interesate din ţară şi 
mai ales din străinătate. Avem în vedere faptul că, în construcţia sa, 
indicatorul nostru cuprinde elemente de "rating" al contribuţiei naţionale în 
comparaţie cu interesul mediilor internaţionale. Aceasta va duce la o altă 
abordare a locului cercetătorului şi institutelor de cercetare academică 
economică, inclusiv în ce priveşte finanţarea activităţii şi dotarea cu 
mijloace - în general - a acestei activităţi. 

Ecranul naţional, alcătuit de INCE, al contribuţiilor la gândirea 
economică este completat de participarea altor câţiva vectori principali şi 
anume: Academia de Studii Economice, Asociaţia Generală a Econo-
miştilor (AGER), Societatea Română de Economie (SOREC), unităţile de 
învăţământ şi cele de cercetare economică din Centrele universitare de 
tradiţie ale ţării, respectiv Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Timişoara. Pentru 
ASE, AGER şi SOREC sunt cuprinse în lucrare microprezentări din 
activitatea desfăşurată în perioada ultimului deceniu al secolului XX. 

Realizarea tezei de faţă a fost posibilă şi prin faptul că, împrejurările 
de epocă, de timp istoric şi de timp personal m-au "aruncat" în INCE la 2 
ianuarie 1990, data renaşterii institutului şi, valorificându-mi aici experienţa 
profesională anterioară de peste două decenii în cercetarea economică (la 
fostul Institut de Cercetări Comerciale, devenit în 1977 Institutul de 
Economie a Comerţului Interior şi a Turismului), am participat la noua 
tematică de cercetare economică, renăscută şi responsabilă în plan ştiinţific 
şi ca urmare a intrării INCE în structurile Academiei Române în mai 1990.  

Aşa cum s-au derulat etapele existenţei mele în INCE am avut 
posibilitatea de a contribui la unele cercetări de vârf, mi-a fost dat să fiu 
prezent cu inima, cu mintea, cu insomniile şi cu condeiul la editarea 
publicaţiilor institutului, ceea ce a făcut ca 90-95% din acestea, însumând 
milioane de pagini (da, milioane de pagini !) de manuscris în fiecare an, să-
mi treacă prin zilele acestui deceniu atât de zbuciumat. Depun aşadar 
mărturie prin această monografie la efortul unui colectiv care a dat şi dă 
lucrări de referinţă devenite, în ani, avuţie naţională! 

Şi tot în aceşti ani, trebuie menţionat, din Institutul Naţional de 
Cercetări Economice au plecat în lume, la mari universităţi cercetători 
deveniţi apoi recunoscuţi în cercurile academice cele mai înalte din SUA, 
Franţa, Germania. Tot aşa, din institut au pornit spre funcţii de demnitate 
publică din guvernele şi în structurile parlamentare succedate la 
conducerea României pleiade întregi de cercetători. 
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De bună seamă, forţele noastre de cercetător sunt limitate. Multe 
nume nu vor fi amintite, altele poate vor fi amintite prea des. Multe lucruri 
vor rămâne nespuse, altele vor fi amintite doar, altele vor fi considerate - la 
o judecată superioară autorului - neîmplinite pe de-a întregul. 

O asemenea temă nu poate fi încheiată însă cu uşurinţă, ea poate fi 
deschiderea pentru alte şi alte abordări. Teza aceasta rămâne un proiect 
deschis, care, în versiunea de faţă se referă, aşadar, la acele momente 
"fierbinţi" ale preocupărilor cercetătorilor, cadrelor universitare şi acade-
mice, deopotrivă cu practicieni şi uneori cu analişti politici, care au marcat 
evoluţia noastră: tranziţia la economia de piaţă prin momentul elaborării 
Schiţei privind înfăptuirea economiei de piaţă în România; integrarea 
economică în Uniunea Europeană, respectiv elaborarea Strategiei naţio-
nale de pregătire a aderării României la UE; evaluarea stării economiei 
naţionale la zece ani de tranziţie şi, în final, elaborarea primei Strategii 
naţionale articulată pe dezvoltarea economică pe termen mediu (2001-
2004) a ţării; toate aceste momente sunt considerate etape ale consen-
sualizării interesului naţional, ale compatibilizării în deplină identitate a 
României cu lumea, cu mersul ei. 

 

2. LAUREAŢII NOBEL PENTRU ECONOMIE - ECRAN 
MONDIAL AL EVOLUŢIEI GÂNDIRII ECONOMICE 

În paginile anterioare menţionam ca pe o dificultate de alegere a 
temei, dar şi ca o justificare a opţiunii pentru această abordare, faptul că 
tratarea gândirii naţionale, chiar la nivelul unui singur deceniu, este cu atât 
mai dificilă cu cât este imposibilă decuparea sa de ecranul firesc al gândirii 
mondiale. Din această perspectivă, în subcapitolul (1) se menţiona 
includerea în Programul de cercetare al Centrului Român de Economie 
Comparată şi Consensuală a unui "proiect salvator"8 constituit din studierea 
contribuţiei Laureaţilor premiului Băncii Suediei în memoria lui Alfred Nobel 
pentru economie, intrat în limbajul curent ca premiu Nobel pentru 
economie. 

                                                           
8 Sintagma aparţine acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, care entuziasmată de idee 
şi de perspectivele ei în ce priveşte capacitatea de aducere la bun sfârşit un 
asemenea proiect îşi începea cu aceste cuvinte intervenţia la una din 
numeroasele întâlniri de lucru ale colectivului de elaborare a volumelor care 
compun proiectul (noiembrie 1998). 
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Începând cu anul 1969, data creării sale, patruzeci şi trei de econo-
mişti au obţinut premiul memorial Nobel pentru economie. Cine sunt 
aceştia? Cum au fost ei aleşi? Care sunt principalele caracteristici ale 
operelor lor? Prin ce se deosebesc ei de ceilalţi premianţi cu premiul Nobel 
(fizică, chimie, literatură, medicină şi pace)? Care este influenţa lor? 

De la bun început trebuie spus că această pleiadă de savanţi a 
aprofundat concepte foarte diferite, adesea foarte specifice şi frecvent în 
relaţie cu alte ştiinţe, fie că este vorba de ştiinţe exacte sau ştiinţe sociale. 

În fiecare an în luna octombrie, luna în care s-a născut Alfred Nobel (s-
a născut în 1833) sunt anunţaţi Laureaţii premiului Nobel care poartă 
numele renumitului om de ştiinţă norvegian. 

Premiile Nobel pentru pace, fizică, chimie, medicină şi literatură au 
fost decernate pentru prima dată în 1901. Conform dorinţei lui Nobel, 
laureaţii trebuie să fie autori de "descoperiri ştiinţifice care au contribuit în 
mod semnificativ la fericirea umanităţii". S-au scurs ani buni până când a 
fost recunoscut interesul prezentat de lucrările economiştilor din 
perspectiva unor "servicii incomparabile aduse omenirii". Atunci când Nobel 
a hotărât să recompenseze anual marile realizări sociale şi ştiinţifice, el nu 
se gândea la ştiinţele sociale în general, nici la economie în special. De 
altfel, această disciplină nu constituia atunci, nici obiectul învăţământului 
universitar. 

În cursul anilor treizeci, economia a fost, încetul cu încetul, 
recunoscută ca ştiinţă, la început doar prin câteva mici grupuri de 
economişti. După cel de-al doilea război mondial au fost create, aproape 
pretutindeni, facultăţi de economie. 

În ciuda denumirii sale, "Premiul pentru ştiinţe economice în memoria 
lui Alfred Nobel", premiul Nobel pentru economie nu depinde de fundaţia 
acestui donator. El a fost creat în 1968 de Banca Centrală a Suediei, pentru 
comemorarea celei de-a 300 aniversări, fiind anual decernat începând cu 
anul 1969. În ciuda acestei recunoaşteri tardive, intenţiile lui Alfred Nobel 
sunt urmate. 

J. Tinbergen, cel care împreună cu R. Frisch a obţinut primul premiu 
memorial Nobel pentru economie în 1969, susţine că "fericirea oamenilor 
poate depinde de politica economică, care ea însăşi depinde de ştiinţele 
economice". 

Cum se face alegerea laureaţilor? În fiecare an sunt consultate 
universităţi, institute de cercetări, profesori din lumea întreagă. Un comitet 
format din cinci economişti suedezi, aleşi de Academia Regală de Ştiinţe 
din Suedia, solicită unor economişti de reputaţie internaţională un studiu 
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aprofundat asupra operei unui număr de candidaţi, număr care a crescut - 
cu timpul - de la 20-30, la peste o sută în 1999. Apoi, prin votul majorităţii 
simple al Academiei este ales laureatul. 

Lista laureaţilor demonstrează puternica dominaţie a economiştilor 
din Statele Unite ale Americii, în număr de 36. Cu toate acestea, nu toţi 
laureaţii americani sunt născuţi în Statele Unite, şi nu toţi sunt cetăţenii 
acestei ţări. 

Cei care sunt născuţi în altă parte sunt Kuznets şi Leontief (Rusia), 
Koopmans (Ţările de Jos), Debreu (Franţa), Modigliani (Italia), Coase 
(Marea Britanie) şi Harsanyi (Ungaria). Lewis avea dublă naţionalitate, 
britanică şi americană. Von Hayek, cetăţean britanic, era născut în Austria. 

Urmează apoi Marea Britanie (8), Norvegia (2), Suedia (2), Rusia (1), 
Canada (1), Germania (1), Franţa (1), Ţările de Jos (1) şi India (1). 

Universităţile din Chicago, Cambridge, Harvard şi Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) au obţinut premiul de mai mult de două ori. 
Universitatea din Chicago, considerată net neoliberală, numără numeroşi 
laureaţi (M. Friedman, T. Schultz, G. Stigler, M. Miller, R. Coase, G. 
Becker, R. Fogel şi R. Lucas). 

Alţi economişti celebri, precum P. Samuelson, K. Arrow, F. von 
Hayek, T. Koopmans, H. Simon, L. Klein, G. Debreu, J. Buchanan, T. 
Haavelmio şi M. Scholes, au frecventat de asemenea această universitate. 

Adesea, poate nejustificat, se atribuie predilecţia Academiei Suedeze 
pentru Universitatea din Chicago, schimbării politice care s-a produs în 
Suedia, atunci când această ţară a abandonat statul providenţă pentru o 
economie mai liberală în care puterile publice joacă un rol mai modest. 

Este surprinzător faptul că Academia Suedeză nu acordă premiul 
autorilor teoriilor economice recente. Mai mult decât în celelalte discipline, 
Premiul memorial Nobel în economie este decernat autorilor care au 
depăşit de mult timp culmea carierei lor. Se pare că teoriile trebuie să 
reziste la proba (încercările) timpului pentru ca autorii lor să fie 
recompensaţi. 

Vârsta medie a unui laureat în economie este de 67 de ani, în timp ce 
a unuia în fizică sau chimie este de 52 de ani. Această diferenţă este fără 
îndoială legată de natura particulară a economiei ca ştiinţă socială, 
validitatea unei teorii neputând fi corect apreciată decât după mai mulţi ani. 

Este de asemenea posibil ca, datorită faptului că memorialul Nobel 
pentru economie nu există decât de puţin timp, Academia să fi dorit să 



 

 

29 

decerneze acest premiu celor care s-au distins mult înainte ca acest premiu 
să fi existat9. 

Datorită acestor cauze Academia a omis numeroşi economişti 
eminenţi din epoci mai îndelungate, precum J. Stiglitz, G. Akerlof, E. 
Phelps, R. Musgrave şi F. Hahn. 

În sfârşit, trebuie remarcată în alegerea teoriilor mai puţin recente 
legătura deseori strânsă care există între teoria economică şi politica 
economică. 

Este posibil ca Academia să nu dorească ca acest premiu să poată fi 
interpretat ca o preferinţă acordată unei ideologii sau unei formaţiuni 
politice. 

De două ori Academia a onorat simultan trei laureaţi şi de 9 ori doi 
laureaţi. Cu toate că este conceput ca premiul să fie împărţit între doi autori 
ale căror lucrări sunt total independente, el este aproape întotdeauna 
decernat pentru a răsplăti lucrări strâns legate între ele. Este cazul primilor 
doi beneficiari, R. Frisch şi J. Tinbergen. Cercetările lui T. Koopmans şi L. 
Kantorovich au fost realizate independent, dar se referă la acelaşi domeniu, 
Academia ar fi putut proceda la asocieri diferite, de exemplu, Samuelson şi 
Hicks, Arrow şi Debreu, Modigliani şi Miller. În economie, cercetările 
originale, mai mult decât în ştiinţele naturii şi mai ales în medicină, sunt opera 
unui singur individ, iar nu a unei echipe. 

Acest lucru s-ar putea schimba în viitor, fiindcă în revistele 
specializate de economie, articolele au din ce în ce mai mulţi autori. Cu 
toate acestea, este încă prea devreme pentru a atribui acestui tip de 
colaborare reînnoirea modalităţii de împărţire a premiului în anii '90, după 
nominalizări exclusiv individuale din deceniul precedent. 

Cu toate că distincţia macroeconomie-microeconomie poate fi 
obiectul discuţiilor, macroeconomia domină net, cu două treimi din 
cercetările premiate, faţă de o treime din cele de microeconomie. O altă 
caracteristică este aceea că marea parte a lucrărilor tratează domenii 
foarte distincte. 

                                                           
9 Premiul nu poate fi decernat postum (post mortem). Economişti de mare valoare, 

precum J. Viner (mort în 1970), Kalecki (1970), F. Knight (1972) şi R. Harrod 
(1978) ar fi putut primi premiul dacă ar fi existat înainte de dispariţia lor. A se 
vedea, pentru detalii, caietul documentar – V. Ioan-Franc - Laureaţii Nobel pentru 
economie - 1990-1999, în “Probleme economice, nr. 9-10/2000, Centrul de 
Informare şi Documentare Economică, Bucureşti. 
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Premiul a fost, de asemenea, atribuit şi unor lucrări interdisciplinare, 
ceea ce demonstrează că Academia are o concepţie largă asupra ştiinţei 
economice. 

Verificarea practică a teoriilor premiate. Numeroşi laureaţi au 
deţinut responsabilităţi politice, fiind astfel în măsură să influenţeze, direct 
sau indirect, politica economică a ţării lor. Tinbergen, Samuelson, Tobin, 
Friedman, Lewis şi Modigliani au fost consilieri ai guvernului sau ai altor 
organisme publice din diferite ţări, ca şi ai unor instituţii internaţionale. În 
Suedia, G. Myrdal a fost senator în timpul mai multor guverne social-
democrate şi B. Ohlin a fost preşedinte al partidului liberal suedez. D. North a 
fost consilier pe probleme de privatizare în guvernul ceh. 

Dată fiind preponderenţa americanilor printre laureaţii memorialului 
Nobel, nu este surprinzător faptul că, după cel de-al doilea război mondial, 
politica economică a Statelor Unite a fost influenţată de lucrările acestora. 
Acesta a fost şi cazul, în anii '60 cu neo-keynesienii. În calitate de consilieri 
ai diferitelor organisme publice (Departamentul Trezoreriei, Consiliul 
consilierilor economici, Banca federală de rezerve) în timpul preşedinţiei lui 
Kennedy, Samuelson şi Tobin au jucat un rol activ în formularea politicii 
economice. 

Aceasta viza, în acea epocă, garantarea muncii depline, dezvoltarea 
sistemelor de ajutor social în scopul asigurării unei mai mari egalităţi a 
cetăţenilor, precum şi liberalizarea schimburilor externe. Dar măsurile luate 
au atras un deficit bugetar, care în mod progresiv a condus la creare 
monetară şi la o progresie puternică a inflaţiei. Monetarismul, ca reacţie în 
faţa acestei evoluţii, şi-a intrat în drepturi pentru prima dată la sfârşitul 
anilor '60 sub preşedinţia lui Nixon, atunci când Friedman, pe atunci 
consilier al Departamentului Trezorerie, a participat la formularea politicii 
economice. La rândul lor, restricţiile monetare severe au provocat o 
creştere rapidă a şomajului, fiind abandonate după 1970. În urma crizelor 
petroliere şi a accelerării inflaţiei, tezele şcolii din Chicago au triumfat, 
devenind piatra de temelie a "Reaganomics" în Statele Unite şi 
"Thatcherisme" în Marea Britanie. 

Chiar fără a participa activ la formularea politicii economice, unii 
laureaţi ai memorialului Nobel şi-au văzut teoriile aplicate în practică. De 
exemplu, guvernul american a aplicat politica penală represivă în urma 
analizei criminalităţii făcută de Becker. Cu toate acestea, rolul laureaţilor s-
a limitat adesea doar la exprimarea aprecierii lor asupra politicii în 
curs sau a politicii viitoare sau doar la sprijinirea acesteia. 



 

 

31 

Astfel, în 1996, Becker a susţinut programul economic a lui Bob Dole, 
candidat republican la preşedinţie, care prevedea scăderi ale impozitelor. 
Acest program a fost criticat de Vickery, căruia, cu câteva zile înaintea 
morţii, i-a fost conferit memorialul Nobel. Pe de altă parte, mai mulţi 
laureaţi, printre care Buchanan, au criticat unificarea monetară în Europa. 
Lucas, de exemplu, estima că acest proiect nu avea sens în plan 
economic, dat fiind faptul că prezenta în acelaşi timp avantaje şi 
inconveniente, per total având efecte minime. Vickery s-a opus excesului 
de austeritate impus de tratatul de la Maastricht în perspectiva adoptării 
monedei unice. Se pare că teoria laureaţilor Merton şi Scholes a cunoscut 
mai multe aplicaţii practice. Formula lui Black şi Scholes pentru evaluarea 
cursului opţiunilor asupra acţiunilor a apărut în 1973, chiar la data la care 
prima piaţă a opţiunilor a fost deschisă la Chicago. Operatorii au adoptat 
imediat această formulă pentru a-şi limita riscurile. Graţie operei acestor 
laureaţi, s-a putut realiza în ultimele decenii progresul puternic al cursurilor 
pe pieţele financiare în general, şi mai ales pe acelea ale produselor 
derivate. Datorită acestui fapt, mai mult decât pentru originalitate, ca 
formulă, Black şi Scholes au primit laurii Nobel. 

În sinopticele (1) şi (2) sunt prezentate două sinteze referitoare la 
Laureaţii Nobel pentru economie, atât din punct de vedere a prezentării lor 
pe naţionalităţi, proiecte şi domenii de cercetare (tabelul 1), cât şi din 
perspectiva caracterizării (prin 90 de cuvinte cheie - tabelul 2), a operei şi 
contribuţiilor premiate. În documentarul meu “Laureaţii Nobel pentru 
economie – 1990-1999”, publicat în colecţia “Probleme economice” (nr. 9-
10/2000) a Centrului de Informare şi Documentare Economică, sunt 
prezentate sinteze ale contribuţiilor premiate pentru laureaţii întregului 
deceniu, însoţite de referinţele bibliografice cele mai semnificative. În 
aceeaşi colecţie sunt în curs de apariţie alte două caiete documentare, 
respectiv pentru perioadele 1969-1979; 1980-1989, astfel încât pentru 
întreaga perioadă de 31 de ani de acordare a memorialului Nobel să se 
ofere cititorilor informaţii sintetice. Aceste caiete sunt doar o invitaţie 
adresată celor interesaţi în cunoaşterea mai amplă a contribuţiilor 
laureaţilor Nobel în ştiinţa economică pentru a face cunoştinţă cu Proiectul 
Centrului Român de Economie Comparată şi Consensuală, a cărui 
structură este prezentată în finalul acestui capitol. 
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Tabelul 1 
LAUREAŢII NOBEL PENTRU ECONOMIE - 1969-1999 

  Laureați  Naționalitate(1)  Universitate  Recompensat pentru .... 

1969  R. Frisch 
J. Tinbergen 

Norvegia 
Țările de jos 

Oslo 
The Netherlands 

School of Economics

dezvoltarea, aplicarea 
modelelor dinamice la 
analiza proceselor 
economice 

1970  P.A. Samuelson  Statele Unite   MIT(2)  dezvoltarea teoriei 
economice în statică şi 
în dinamică şi pentru 
ridicarea nivelului de 
analiză în ştiința 
economică 

1971  S. Kuznets  Statele Unite 
(URSS) 

Harvard  interpretarea empirică a 
creşterii economice şi a 
noilor clarificări privind 
structurile economice şi 
sociale şi procesul de 
dezvoltare care decurge 
din acestea 

1972  J. Hicks 
K.J. Arrow 

Marea Britanie 
Statele Unite 

All Souls Oxford 
Harvard 

contribuțiile la teoria 
echilibrului general şi la 
teoria bunăstării 

1973  W. Leontief  Statele Unite 
(URSS) 

Harvard  dezvoltarea metodei 
input‐output şi 
aplicarea sa la probleme 
economice importante 

1974  G. Myrdal 
F. von Hayek 

Suedia 
Marea Britanie 

(Austria) 

New York 
Albert‐Ludwigs 
(Fribourg‐en‐

Brisgau) 

contribuțiile la teoria 
monedei şi a fluctua‐
țiilor economice precum 
şi analizele privind 
interdependența 
fenomenelor economice, 
sociale şi instituționale 

1975  L. Kantorivici 
T.C. Koopmans 

URSS 
Statele Unite 
(Țările de jos) 

Moscou 
Yale 

contribuția la teoria 
alocării optimale a 
resurselor 

1976  M. Friedman  Statele Unite  Chicago  rezultatele în materie de 
analiză monetară şi a 
consumului şi 
demonstrația privind 
complexitatea politicilor 
economice de stabilizare 
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  Laureați  Naționalitate(1)  Universitate  Recompensat pentru .... 

1977  B. Ohlin 
J.E. Meade 

Suedia 
Marea Britanie 

Stockholm 
Cambridge 

contribuțiile decisive la 
teoria comerțului 
internațional şi la miş‐
cările internaționale de 
capital 

1978  H.A. Simon  Statele Unite  Carnegie‐Mellon  cercetarea în procesul 
de decizie în cadrul 
organizațiilor eco‐
nomice 

1979  T.W. Schultz 
A. Lewis 

Statele Unite 
Marea Britanie 

Chicago 
Princeton 

cercetările privind 
dezvoltarea economică 
şi mai ales problemele 
țărilor în dezvoltare 

1980  L.R. Klein  Statele Unite  Pennsylvania‐
Philadelphie 

crearea modelelor 
econometrice şi 
aplicarea lor la analiza 
fluctuațiilor economice 
şi politicilor economice 

1981  J. Tobin  Statele Unite  Yale  analiza privind piețele 
financiare şi relațiile 
acestora cu deciziile 
privind cheltuirea, forța 
de muncă, producția şi 
prețurile 

1982  G.J. Stigler  Statele Unite  Chicago  studiile privind 
structurile industriale, 
funcționarea piețelor şi 
cauzele şi efectele regle‐
mentărilor publice 

1983  G. Debreu  Statele Unite 
(Franța) 

Berkeley  integrarea noilor 
metode analitice în 
teoria economică şi 
reformularea sa privind 
teoria echilibrului 
general 

1984  R. Stone  Marea Britanie  Cambridge  contribuțiile la 
dezvoltarea sistemelor 
de conturi naționale şi 
astfel la îmbunătățirea 
bazelor de analiză 
economică empirică 

1985  F. Modigliani  Statele Unite 
(Italia) 

MIT  analizele privind econo‐
misirea şi piețele 
financiare 
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  Laureați  Naționalitate(1)  Universitate  Recompensat pentru .... 

1986  J.M. Buchanan  Statele Unite   Center for study  
of Public Choice‐

Fairfax 

dezvoltarea privind 
fundamentele 
contractuale şi consti‐
tuționale ale teoriei 
deciziei economice şi 
politice 

1987  R.M. Solow  Statele Unite   MIT  contribuțiile la teoria 
creşterii 

1988  M. Allais  Franța  Ecole normale 
supérieur des Mines

contribuțiile la teoria 
piețelor şi alocarea 
optimă a resurselor 

1989  T. Haavelmo  Norvegia  Oslo  clarificările privind 
fundamentarea teoriei 
probabilistice a econo‐
metriei şi analizele sale 
referitoare la structurile 
economice simultane 

1990  H.M. Markowitz 
 
M.H. Miller 
W.F. Sharpe 

Statele Unite 
 

Statele Unite 
Statele Unite 

City university 
New York 
Chicago 
Stanford 

lucrările privind teoria 
economiei financiare 

1991  R.H. Coase  Statele Unite 
(Marea Britanie)

Chicago  cercetările privind 
costurile de tranzacție şi 
drepturile de pro‐
prietate şi efectele lor 
asupra structurii 
instituționale şi funcțio‐
narea economiei 

1992  G.S. Becker  Statele Unite  Chicago  extinderea domeniului 
de analiză 
microeconomică la 
ansamblul 
comportamentelor 
umane şi la relațiile lor 

1993  R.W. Fogel  Statele Unite  Chicago  reînnoirea cercetării în 
istoria economică 
aplicând teoria şi 
metodele cantitative în 
scopul explicării 
schimbării economice şi 
instituționale 

1994  J.C. Harsanyi 
J.F. Nash 
R. Selten 

Statele Unite 
Statele Unite 
Germania 

Berkeley 
Princeton 
Bonn 

analizele privind 
echilibrele în teoria 
jocurilor non‐
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  Laureați  Naționalitate(1)  Universitate  Recompensat pentru .... 

cooperative 
1995  R.E. Lucas Jr.  Statele Unite  Chicago  dezvoltarea şi aplicarea 

ipotezei anticipației 
raționale şi pentru 
transformarea analizei 
macroeconomice şi a 
politicii economice  

1996  J.A. Mirrlees 
W. Vickrey 

Marea Britanie 
Statele Unite 
(Canada) 

Cambridge 
Columbia ‐ New 

York 

contribuțiile la teoria 
economică a incitațiilor 
în asimetria informației 

1997  R.C. Merton 
M.S. Scholes 

Statele Unite 
Statele Unite 

Harvard 
Stanford 

o nouă metodă de calcul 
a valorii produselor 
derivate 

1998  A.K. Sen  India  Trinity College 
Cambridge 

contribuția la economia 
bunăstării 

1999  R.A. Mundell  Canada  Columbia 
New York 

analiza privind 
politicile monetare şi 
bugetare sub diferite 
regimuri de schimb ca 
şi pentru analiza 
privind zonele 
monetare optimale 

(1) Între paranteze naționalitatea la naştere 
(2) Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
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Tabelul 2 
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Tabelul 3 
Proiectul Laureaţii Nobel pentru economie 1969-2000 

al Centrului Român de Economie Comparată şi Consensuală 
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Facsimil pagina 6 

 
 

3. TRANZIŢIA ŞI REFORMA ECONOMICĂ - 
PROVOCAREA DECENIULUI ÎN GÂNDIREA 
ECONOMICĂ ROMÂNEASCĂ 

Tranziţia a revoluţionat cercetarea economică, într-o noapte devenind 
de actualitate, ca o temă impusă de mersul omenirii, nicidecum doar de 
mersul economiei naţionale. 

Tranziţia a copleşit societatea românească după 1989. Din 
perspectiva istoriei, a destinului social şi individual, schimbările care s-au 
produs de atunci au relevanţă numai în măsura în care coagulează structuri 
instituţionale şi practici capabile să susţină dezvoltarea. La sfârşitul 
deceniului nouă, am părăsit o lume desfigurată şi traumatizantă şi încercăm 
să ne aşezăm în parametrii alteia, deschisă înspre modernitate. 

După zece ani de tranziţie, va reuşi România să-şi vindece propriile 
răni? Pe cele vechi, dar şi pe cele noi. La început, economişti, politologi 
sau oameni politici s-au întrecut în a afişa un optimism facil, încrezător în 
şansele, ritmul şi finalitatea schimbării. Se părea că resursele modernizării 
şi ale bunăstării sunt la îndemâna oricui. Important era să încerci, să 
doreşti, să ai curajul schimbării, să întreprinzi ceva. Cu trecerea timpului, 
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strategiile economice, mai ales, au adus puţină coerenţă şi creştere 
complexului economiei, au fragilizat securitatea socială. Costurile sociale 
ale reformei economice sunt resimţite de către categorii sociale tot mai 
numeroase. În aceste condiţii, firesc, locul euforiei a fost luat de prudenţă. 
Bunăstarea a devenit o luminiţă la capătul unui tunel căruia, practic, nu i se 
cunoaşte lungimea. 

De la jumătatea secolului XIX10 şi până astăzi, România a parcurs 
mai multe tranziţii înspre consolidarea proceselor modernizatoare. La 
început a fost economia, au urmat statul naţional, democratizarea politică, 
laicizarea şi tentativele sincronizării culturii la valorile umanismului modern 
etc. Numai că, de fiecare dată, tranziţia spre civilizaţia modernă, de tip 
capitalist, se bloca undeva. Aşa se face că economia românească 
interbelică a rămas una capitalistă, cu puternice “resturi” precapitaliste, 
democraţia a fost “una mimată” şi a permis cu uşurinţă instaurarea 
regimurilor politice dictatoriale şi totalitare. Neîmplinirile modernizării, 
nefinalizarea unor perioade de tranziţie au contribuit la manifestarea unor 
grave întârzieri ale dezvoltării economico-sociale, la schilodirea societăţii 
civile şi restrângerea autonomiei claselor şi grupurilor sociale, la 
diminuarea, până la dispariţie, a acţiunii şi spiritului critic. 

Încercată de multe tranziţii neterminate, adevărate capcane ale 
dezvoltării socio-umane, România se află astăzi într-o nouă conjunctură 
favorabilă relansării statutului său european şi racordării la circuitele 
mondiale ale modernizării. 

Tranziţia - o provocare pentru ştiinţa economică. Câteva repere 
teoretice privind tranziţia la economia de piaţă. În ecuaţia dezvoltării, 
variabila tranziţie are o pluralitate de sensuri, reprezentând de fapt o 
permanenţă ale cărei funcţii diferă de la o etapă istorică la alta. 

Termenul s-a referit iniţial la mişcarea de la feudalism la capitalism; 
pentru marxişti tranziţia a generat un sistem economic bazat pe dualitatea 
dintre socialism şi egalitate, iar pentru liberali, fenomenul a semnificat o 
transformare fără precedent a societăţii tradiţionale care şi-a creat propriul 
sistem de valori în care democraţia, libertatea, capitalismul şi societatea 
civilă constituie fundamentul. Recent, mai precis cu începere din 1989 
încoace, pentru prima dată în teoria socială termenul de “tranziţie” a ajuns 
să denumească un proces pe cât de complex, pe atât de inedit: mişcarea 

                                                           
10 Seriile lungi construite cu migală în ani şi ani de prof. V. Axenciuc dovedesc cu 

forţa datelor statistice acest lucru. Vezi Economia României - secolul XX. Noua 
tranziţie la economia de piaţă: premise istorice şi perspective, T. Postolache 
(coord.), Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1991. 
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de la comunism  la capitalism, înglobând poate cele mai dramatice mutaţii 
socio-economice. 

“Fiecare perioadă istorică are nevoie de o naţiune care-i defineşte 
trecutul în termenii prezentului şi sugerează un viitor care este fundamental 
diferit şi tipic mai bun decât timpurile actuale”11. Aceasta poate fi 
considerată motivaţia care a determinat ţările foste socialiste din Europa 
Centrală şi de Est să pornească pe calea spre democraţie, economie de 
piaţă şi modernism, fapt care a generat presiuni considerabile în sistem. 
Ideea de “modern” a fost definită cu referire la organizarea socială şi 
culturală a societăţilor occidentale, identificate ca democratice, capitaliste, 
individualiste şi stabile. Evoluţia înspre modernizare este privită ca un 
proces general de adaptare, incluzând direcţionarea economică spre 
industrializare, democratizare prin lege, ştiinţă prin educaţie. În loc de a 
percepe modernizarea ca ultimă etapă în valorificarea potenţialului de 
evoluţie al societăţilor - dintre care experienţa europeană a fost cea mai 
relevantă - modernizarea trebuie concepută ca o anumită civilizaţie, ca un 
anumit fenomen. După al doilea război mondial, conceptul de modern a 
devenit intim asociat celor de democraţie, de economie de piaţă, 
înregistrând transformări rapide şi spectaculoase. 

Profundele mutaţii petrecute în spaţiul central şi est-european, 
începând cu 1989, au pus în lumină cvasi-inexistenţa bazei teoretice a 
actualei tranziţii, la aceasta adăugându-se faptul că practica economică - 
purtând amprenta unor modele de referinţă, este lipsită de existenţa unei 
teorii coerente şi structurate conceptual privind trecerea de la un sistem 
de tip socialist, la altul de tip social-democrat sau capitalist. De notat că 
există diferenţe esenţiale12 între tranziţia economică actuală din Europa 
Centrală şi de Est şi reconstrucţia sau stabilizarea, liberalizarea şi 
ajustarea din ţările în curs de dezvoltare cu nivel mediu din perioada 
postbelică; argumentele sunt multiple, între care: 

− necesitatea unei simultane mutaţii de la planificarea centrală 
atotcuprinzătoare şi proprietatea de stat la economia de piaţă şi 
proprietatea privată; 

− subdezvoltarea instituţiilor economiei de piaţă în ansamblul lor, 
faţă de supradezvoltarea (iraţională) a industriei; 

                                                           
11 D. Tompea - Paradigme socio-umane. Perspective epistemologice, Editura 

ANKAROM, Iaşi, 1996, pag. 172-173. 
12 R. Portes - Economic Transformation in Central Europe: A Progress Depart, 

Centre for Economic Policy Research, London, 1993. 



 

 

43 

− gradul şi volumul exagerate ale distorsiunilor în materie de preţuri, 
tehnologie, stoc de capital şi comportamente (ale managerilor, 
menajelor etc.). 

Noile transformări impun un adevărat “salt” teoretic, pe cât de 
temerar, pe atât de riscant, ţinând cont de o serie de eşecuri potenţiale. 
Stabilitatea constituirii “din mers” a sistemului de investigaţie şi analiză este 
viciată de modificările profunde, produse cu repeziciune în configuraţia 
societăţilor în tranziţie. Astfel, soluţiile identificate sunt şi ele tranzitorii, 
evolutive, deci perfectibile, ceea ce îngreunează coagularea rapidă a unei 
conceptualizări noţionale cuprinzătoare şi coerente; ca urmare a realizării 
tranziţiei “în etape”, este de la sine înţeles că vor apărea noţiuni 
caracteristice fiecărei etape, care vor rămâne cu această semnificaţie în 
zestrea noţională. 

Formularea şi asimilarea unei noi teorii impune integrarea critică a 
teoriei şi faptelor anterioare, precum şi reconsiderarea eşafodajului teoretic 
- normativ şi explicativ - proprii domeniului studiat; urmare a acestui proces 
de analiză rezultă nuanţarea, îmbogăţirea, confirmarea, estomparea sau 
negarea unor noţiuni. 

Mai interesant decât apariţia unor noţiuni noi, impuse de realitate, 
apare procesul propriu-zis de modificare al noţiunilor care nu mai corespun-
d prezentului. Supuse “chirurgiei plastice” teoretice - unele prin schimbarea 
totală de fizionomie, altele doar retuşate - aceste noţiuni îşi modifică forma 
şi/sau conţinutul în mod concomitent. Este cazul noţiunilor al căror conţinut 
real fie că a fost deformat în mod intenţionat sub influenţă şi constrângere 
politică, fie că a fost dictat de scopuri propagandistice, conjuncturale, prin 
care s-a urmărit crearea şi menţinerea unei anumite stări de lucruri. 

Procesul de modificare noţională este supus unei triple exigenţe, 
anume: să fie acceptat şi nu impus modificărilor imperios necesare (pentru 
studiul ştiinţei economice); să aibă funcţionalitate pentru a fi credibil (noile 
noţiuni izvorâte din realitatea tranziţiei să-şi dovedească utilitatea); să fie 
fiabil şi eficient (oferind în final un comportament economic adecvat cu 
realitatea). 

Inadecvarea teoriilor existente pentru explicarea transformărilor de tip 
nou, subsumate tranziţiei actuale, reclamă nu numai schimbări în cadrul 
teoriei deja existente, dar chiar elaborarea de noi concepte, categorii, legi şi 
o terminologie adecvată. 

Modificarea şi înnoirea noţională trebuie să pornească de la o 
anumită abordare strategică privind evoluţia în viitor, chiar dacă tendinţele 
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previzibile sunt insuficient conturate şi trebuie să aibă un caracter 
permanent, de valorificare continuă a noilor oportunităţi oferite de realitate. 

Societatea românească posttranziţie va fi una capitalistă. Dar cât de 
modernă va fi ea? Cât de armonizată la tendinţele evolutive europene, cât 
de sincronizată la sensul evolutiv al sistemului mondial? Va reuşi România 
să se înscrie în orbita modernizării de tip occidental, sau va mai pierde un 
tren şi astfel se va apropia de periferia sistemului? La toate aceste întrebări 
este prematur să încercăm răspunsuri elaborate. Realitatea noastră socială 
este în mişcare, societatea nu este una consolidată. E practic imposibil de 
stabilit dacă România de mâine va fi una creştin-democrată, social-
democrată sau naţionalistă. Cu alte cuvinte, a încerca astăzi să prefigurăm 
tipologia capitalismului românesc, în condiţiile în care tranziţia este o 
înlănţuire de posibilităţi şi oportunităţi, de probabilităţi şi riscuri este puţin 
productiv pentru teoria socială. În schimb, la nouă ani de la implozia puterii 
totalitare există de acum repere pentru a evalua ce şi cum s-a schimbat13. 

Tranziţia la economia de piaţă - cerinţe şi principii. Tranziţia 
actuală spre un nou sistem economico-social este un proces caracterizat 
de un înalt grad de entropie datorită necesităţii obiective de “demontare” a 
vechiului angrenaj şi de realizare a unei noi construcţii, structurată în bună 
măsură din aceleaşi elemente şi contradictorie în esenţa sa. Noua 
construcţie nu se realizează sub clopot de sticlă, într-un mediu static şi 
imuabil, ci într-un “decor” exterior supus şi el unor procese transformatoare. 
Din această perspectivă se poate aprecia că ţările Europei Centrale şi de 
Est se află la confluenţa a două tipuri de tensiuni, pe de o parte cele 
determinate de construirea noilor mecanisme ale economiilor lor naţionale, 
pe de altă parte cele generate de integrarea acestora într-o economie 
mondială cu fizionomie dinamică. 

“Necesitatea economiei de piaţă în România este larg acceptată, dar 
trebuie să constatăm că, în privinţa căilor realizării ei, nici teoria şi nici 
practica mondială nu dispun de soluţii care să poată fi, ca atare, importate 
şi aplicate nemijlocit, în condiţiile noastre, deşi experienţa altora - pozitivă şi 
negativă - ne poate servi ca element de comparaţie şi fundamentare a 
măsurilor preconizate. 

Ampla dezbatere asupra implicaţiilor aşa-numitei “terapii de şoc” sau 
ale “tranziţiei graduale de durată” a evidenţiat cu claritate complexitatea 
deosebită a problematicii economico-sociale ce trebuie soluţionată. Din 
această dezbatere, ca şi din experienţa unor reforme aplicate în ţările est-
                                                           
13 A. Florian - România şi capcanele tranziţiei, Ed. Diogene, Bucureşti, 1999, p. 
212. 
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europene, reiese - după părerea noastră, în mod concludent - necesitatea 
ca tranziţia la o economie de piaţă să se facă în termene cât mai 
scurte, “în mod accelerat” (în cel mult 2-3 ani), în condiţiile unui program 
de protecţie socială eficace”14. 

De la început, sintagma cu care s-a denumit de fapt, transformarea 
sau reforma-tranziţia, s-a dovedit a fi multidimensională semnificând o 
sumă de procese interconectate: 

− tranziţia de la dictatura unui singur partid la democraţia pluralistă şi 
statul de drept, considerată ca “piatră de temelie” a tuturor 
transformărilor; 

− tranziţia de la economia de comandă la cea de piaţă; 
− tranziţia de la vechea structură de clasă la una nouă; 
− tranziţia către un nou tip de integrare în circuitul economic 

mondial; 
− tranziţia către un nou sistem de valori, mentalităţi, comportamente 

sociale ale oamenilor. 
Iată deci că tranziţia presupune o mult mai mare complexitate, 

anvergură şi amplitudine decât trecerea de la economia planificată la 
economia de piaţă, aşa cum simplist a fost uneori definită, înţeleasă şi 
gândită chiar. 

Realităţile tranziţiei dovedesc faptul că, în cadrul ei transformările 
sunt în cea mai mare parte de ordin economic; aceasta constituie suportul 
consolidării noilor structuri politice şi al schimbărilor pozitive din viaţa 
socială. Absolutizarea caracterului economic al tranziţiei poate fi explicată 
şi prin dominaţia componentei economice a crizei ce cuprinsese economiile 
socialiste încă de la începutul deceniului opt; abia ulterior au intrat în 
atenţie componentele politică, instituţională, socială, culturală şi 
comportamentală ale tranziţiei. 

Tranziţia reprezintă un proces complex şi unitar, ceea ce presupune 
ca înfăptuirea laturilor sale să fie înţeleasă într-o manieră globală, 
componentele trebuind corelate astfel încât să fie evitată situaţia în care 
unele dintre acestea, rămânând în urmă, frânează şi deturnează derularea 
celorlalte. 

                                                           
14 *** Schiţă privind strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România, în 

Economia României - secolul XX, T. Postolache (coord.), Ed. Academiei 
Române, 1991, p. 766. 
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Ca latură a sistemului, reforma economică15 reprezintă 
subsistemul motor al acesteia şi vizează, în toate fostele ţări socialiste, 
mutaţii de aceeaşi esenţă, dar drumul e parcurs în mod specific într-un 
cadru naţional dat, în condiţiile particulare existente în fiecare din aceste 
ţări. 

Principiile fundamentale ale reformei economice vizează cu 
deosebire: diversitatea formelor de proprietate, descentralizarea şi 
introducerea elementelor de politică monetară, reforma preţurilor şi 
integrarea în economia mondială. 

Dezbaterile teoretice asupra tranziţiei converg către delimitarea a 
patru componente ale reformei economice - stabilizarea macroeconomică, 
liberalizarea preţurilor şi a pieţelor, privatizarea economiei şi dezvoltarea 
unei infrastructuri instituţionale adecvate. 

La rândul lor, fiecare din componentele reformei economice are o 
compoziţie multidimensională, astfel: 

− stabilizarea macroeconomică se referă la o anumită politică 
bugetară şi de credit, măsuri de control asupra procesului inflaţiei, 
balanţei comerciale şi de plăţi externe, precum şi controlul 
salariilor şi alte constrângeri de ordin fiscal şi monetar; 

− liberalizarea activităţii economice vizează liberalizarea preţurilor 
şi ratei dobânzii, eliminarea barierelor din schimbul internaţional de 
bunuri, servicii, capital, tehnologie şi idei, concomitent cu 
transformarea pieţelor financiară şi a muncii ş.a.; liberalizarea este 
de natură a elimina nu numai restricţii legale, dar şi birocratice şi 
ea este considerată răspunzătoare de schimbările rapide ducând 
la implementarea economiei de piaţă şi la creşterea spontană a 
sectorului privat; 

− privatizarea, răspunzând principiului diversificării formelor de 
proprietate, apare drept componenta Esenţială a reformei 
economice şi are în vedere crearea unui sector privat dominant în 
economie, întemeiat pe criterii de eficienţă economică şi socială; 

                                                           
15 Strict terminologic, sintagma “reformă economică” pare inadecvată proceselor 

din spaţiul central şi est-european, deoarece ea a intrat în limbajul curent ca 
schimbare a unui sistem existent, a cărui evoluţie continuă; totodată, sintagma, 
poate avea o nuanţă demagogică dacă se presupune că “reforma” ar fi menită 
să dea o altă formă unui ”acelaşi chip”, să “cosmetizeze” un sistem verificat ca 
fiind nefuncţional. 
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− dezvoltarea infrastructurii instituţionale implică un complex de 
reforme cu caracter instituţional, legislativ, fiscal, monetar, de pro-
tecţie; se apreciază că aceste mutaţii determină crearea 
fundamentelor unei economii de piaţă şi posibilitatea bunei 
funcţionări a pieţelor financiară şi de forţă de muncă. 

Practica de până în prezent a tranziţiei a relevat că, în spaţiul central 
şi est-european, laturile tranziţiei şi componentele reformei economice 
sunt elemente complementare ale unui proces unitar, ceea ce implică 
implementarea lor împreună. 

Complementaritatea nu înseamnă însă că aceste componente încep 
să se deruleze simultan, cu aceeaşi viteză şi intensitate, cu etapizare simi-
lară, necesitând perioade egale pentru finalizare; factorul care are menirea 
de a asigura coerenţa şi cadenţa transformărilor, dar şi climatul de 
stabilitate favorabil este cel politic; spre exemplu, schimbările frecvente de 
guverne şi miniştrii încetinesc realizarea transformărilor structurale şi 
instituţionale, ceea ce ar produce importante consecinţe macroeconomice; 
totodată, campaniile electorale în etapele iniţiale ale transformărilor tind să 
sporească anticipaţiile inflaţioniste şi să reducă “apetenţa” pentru 
restructurare. Pe de altă parte, perioada care urmează unei mari schimbări 
politice - în urma căreia vechea elită politică este discreditată, iar grupurile de 
interese din noua ordine nu s-au cristalizat - deschide cale de afirmare 
tehnocraţilor; pe fondul unui climat psihologic favorabil la nivel de masă, 
tehnocraţii beneficiază de condiţii pozitive pentru a-şi asuma posturi de 
responsabilitate politică, precum şi de o mai mare permeabilitate şi bună-
voinţă societală la măsuri economice cu consecinţe greu suportabile. 

Apare astfel necesitatea elaborării strategice privitoare la tranziţie 
de natură să asigure corelaţiile optime ale componentelor în concordanţă 
cu liniile pe termen lung ale dezvoltării societăţii. Existenţa unor construcţii 
teoretice de o atare natură ar fi în măsură să furnizeze puterii politice baza 
de alcătuire a unor programe concrete, imediate care să operaţionalizeze 
mixul optim al laturilor tranziţiei. 

Abordarea epistemologică a problemelor contradicţiilor 
tranziţiei. Abordarea epistemologică a problemelor legate de tranziţie 
apare firească în contextul în care domină părerea că “în toate statele est-
europene în care s-au elaborat programe pentru înfăptuirea tranziţiei s-a 
resimţit şi se resimte absenţa unei teorii coerente asupra acestui 
proces”, nici teoria nici practica mondială nu dispun de soluţii care să 
poată fi importate şi aplicate nemijlocit ca atare în condiţiile noastre, deşi 
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experienţa altora - pozitivă şi negativă - ne poate servi ca element de 
comparaţie şi fundamentare a măsurilor preconizate16. 

Iată de ce am ales ca punct de plecare în acest demers încercarea 
de a formula un răspuns la întrebarea firească: cum putem defini poziţia 
ştiinţei economice la ora actuală şi în ce măsură este ea capabilă să ofere 
soluţii de care are nevoie practica?; niciodată parcă teoria economică nu s-
a identificat atât de mult cu rolul său normativ. 

Şi totuşi, rezultatele practicii nu sunt deloc satisfăcătoare: se remarcă 
confuzie în plan conceptual şi metodologic, divergenţe mari de opinii, 
dominanţa factorului economic asupra celui politic şi ideologic, erori asemă-
nătoare ale politicilor guvernamentale, tensiuni sociale, instabilitate internă, 
lipsă de credibilitate pe plan internaţional etc. Toate acestea îndreptăţesc o 
primă concluzie: contradicţia-sursă, de la care îşi trage seva întregul 
sistem de contradicţii, este hiatusul între cerinţele practicii şi teoria 
economică, incapabilă de a-şi exercita rolul normativ. 

De mai bine de 20 de ani, se aud opinii care plasează starea 
generală a ştiinţei economice pe o poziţie de criză; ştiinţa economică a 
rămas sistematic în urma cerinţelor practicii, neputând anticipa evenimente 
şi distorsiuni ale economiei mondiale cu implicaţii asupra economiilor 
naţionale şi neputând oferi decât soluţii superficiale sau pe termen scurt 
pentru ieşirea din diferitele tipuri de crize. Şi la noi, în ultima vreme autori 
ascultaţi în concertul teoriei economice (L.L. Albu de exemplu)17, îşi pun 
întrebarea dacă ne aflăm în faţa unei tranziţii a economiei, sau a ştiinţei 
economice! Mai multe surse alimentează o asemenea viziune: 

a. Un prim element al crizei structurale a teoriei economice îl 
reprezintă prăbuşirea aparatului noţional al aşa-numitei economii 
politice a socialismului, cu implicaţii diverse şi cel mai adesea neglijate. 
Nu trebuie uitat că, timp de decenii, această concepţie a reprezentat baza 
teoretică coerentă, închegată, deşi falsă, ce a stat la temelia funcţionării 
unei însemnate părţi a economiei mondiale. 

                                                           
16 *** Schiţă privind strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România, în 

Economia României - secolul XX, T. Postolache (coord.),  Ed. Academiei 
Române, 1991, p. 768. 

17 L.L. Albu: Tranziţia economiei sau tranziţia ştiinţei economice?, Ed. Expert, 
Bucureşti, 1998.  
L.L. Albu este directorul Institutului de Prognoză Economică al Academiei 
Române, vicepreşedinte al Societăţii Române de Economie - SOREC, un “club 
select al teoreticienilor tineri ai reformei şi tranziţiei”, cum le place să se 
autodefinească. 
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Prăbuşirea regimurilor totalitare din Europa Centrală şi de Est, 
inclusiv a teoriilor şi sistemului de valori specifice, a generat un vid teoretic 
imposibil de umplut “peste noapte”, cu consecinţe nefaste nu numai asupra 
întregului economiilor acestor ţări, ci şi al ansamblului învăţământului şi 
cercetării ştiinţifice de specialitate. 

b. Un al doilea pilon, ce ar justifica plasarea ştiinţei economice pe o 
poziţie de criză, se referă la însăşi ştiinţa economică tradiţională, al 
cărui miez îl constituie modelul neoclasic, apărut cu un secol în urmă şi 
rămas neschimbat în premisele sale, deşi perfecţionat continuu în formă şi 
conţinut. Înainte de toate se remarcă faptul că modelul tradiţional occidental 
surprinde trăsăturile unui anumit tip de economie, istoriceşte constituită 
într-un proces natural şi într-o anumită conjunctură internaţională 
irepetabilă; tocmai de aceea el este aplicabil prin excelenţă acestui tip de 
economie şi nu trebuie creditat cu capacitatea de a explica pertinent 
modele economice alternative precum cele corespunzătoare ţărilor în curs 
de dezvoltare sau sistemelor de tip socialist. De aceea, în analiza crizei 
economiilor hipercentralizate - punct de plecare în conceptualizarea 
tranziţiei - ştiinţa economică occidentală tradiţională se dovedeşte 
neputincioasă; mai mult, modelul neoclasic a fost criticat chiar de unii din 
promotorii săi; autori occidentali între care J.K. Galbraith, J. Kornai, i-au pus 
în discuţie nu numai sistemul mult prea îngust de premise, dar şi 
capacitatea de a surprinde corect realităţile occidentale. Una din concluzii a 
fost aceea că un asemenea model nu este relevant pentru evaluarea şi 
explicarea corectă a realităţii. 

În aceste condiţii apare cu totul justificată întrebarea dacă un astfel 
de model poate fi preluat pur şi simplu şi grefat în spaţiul economic şi 
socio-cultural central şi est-european, întrebare cu atât mai legitimă cu cât 
privirile ţărilor în tranziţie se îndreaptă în excelenţă spre viitor. Acest viitor 
vizează “o economie de piaţă modernă”. Dar cum va arăta aceasta? 
Va fi ea economia “socială” de piaţă a Germaniei, economia 
corporativă americană, economia socialistă suedeză, a planului 
indicativ ca în Franţa, sau specifică unui stat tehnocrat şi paternalist 
ca al Japoniei? În această privinţă, modelele tradiţionale nu sunt în 
măsură să furnizeze explicaţii şi să genereze opţiuni. ”Raţiunea 
transformărilor radicale... este tocmai aceea de a construi o economie de 
piaţă adecvată atât condiţionărilor economice şi sociale naţionale, cât şi 
mediului economic internaţional”18. Iată de ce abordarea finalităţii tranziţiei 
                                                           
18  Interesante puncte de vedere relevă prof. S. Sava în eseul său despre tipologia 

economiilor de piaţă contemporane, din Revista Economică nr. 1-2/1992, I.E.N, 
Bucureşti. De altfel, cu doi ani înainte, în Caietul nr. 7/1990 al Problemelor 
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la economia de piaţă e departe de a fi o problemă clarificată, dovedind o 
complexitate pe care nici un model, fie el perfect în plan formal, nu o poate 
acoperi. Amintim în acest sens şi teza lui Nicholas Georgescu-Roegen19, 
potrivit căreia în domeniul economic nu există soluţii teoretice care să 
poată fi importate în vederea aplicării lor directe. 

c. Ca o consecinţă directă a celor exprimate anterior, dar şi ca al 
treilea punct de sprijin al argumentaţiei referitoare la criza ştiinţei 
economice, la căutările acesteia în planul devenirii apare dimensiunea sa 
anticipativă. Descifrarea tendinţelor şi structurilor viitorului este un proces 
firesc, preocupând dintotdeauna omul şi căpătând în ultimul timp o 
semnificaţie economică obiectivă. 

Numeroasele scenarii întocmite nu reuşesc să valideze previziunile, 
ele suferind de carenţe metodologice şi de folosirea unui instrumentar 
inadecvat chiar pentru cerinţele prezentului. Premisele false de constituire 
a raţionamentului sau un algoritm logico-formal eronat conduc inevitabil 
spre concluzii deformate, adesea inacceptabile, influenţând uneori chiar 
procesul decizional, ipotecând viitorul noilor generaţii în beneficiul unui 
prezent prea puţin justificat. 

Mai amintim şi faptul că o întreagă literatură apărută în ultimii ani, 
semnalează mutaţii masive în mediul social, economic, tehnologic şi chiar 
politic al vieţii internaţionale, sub auspiciile societăţii informaţiei. Se 
vorbeşte de “o nouă revoluţie” datorată informatizării, geneticii şi noilor 
tehnologii, capabile să transforme esenţa întregului aparat productiv, 
factorul muncă, relaţiile inter-umane etc.; se argumentează inclusiv apariţia 
şi obiectivarea unor noi legi economico-sociale, cum ar fi 
                                                                                                                                                    

economice (CIDE) Prof. Sorica Sava şi Dr. Eufrosina Ionescu publicau studiul 
Economia de piaţă contemporană. Concepte şi trăsături. Modele teoretice de 
economie de piaţă. Tipuri concrete de economie de piaţă. Trebuie reţinută atât 
originalitatea opusului celor două cercetătoare, cât şi plasarea calendaristică 
(prima jumătate a anului 1990!) a preocupărilor şi consistenţei contribuţiei lor la 
dezbaterea mersului tranziţiei în România. 

19  Savantul american de origine română N. Georgescu-Roegen s-a numărat printre 
primii entuziaşti ai participării la întâia elaborare strategică a tranziţiei în 
România. Punctele sale de vedere, migălos caligrafiate în scrisori supuse apoi 
dezbaterilor publice sub conducerea academicianului  
T. Postolache sunt, rămân şi vor fi în continuare mărturii ale unei contribuţii de 
conştiinţă la construcţia teoretică post-decembristă. Aceste texte ar putea fi 
incluse în seria Opere complete ale savantului, serie coordonată de profesorul 
A. Iancu şi profesorul G. Dolgu în colecţia “Biblioteca Băncii Naţionale a 
României” din care au apărut deja primele şapte cărţi dintr-o serie de zece 
volume, la Ed. Expert. 
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internaţionalizarea crescândă, şi, sub impactul acesteia, integrarea. Noile 
concepte capătă un conţinut inedit, generând modificări şi în esenţa 
conceptelor mai vechi; toate aceste mutaţii au un caracter profund, pe 
termen lung, deşi germenii lor pot fi deja regăsiţi în prezent. Impactul lor 
asupra ştiinţei economice va fi desigur, hotărâtor. Se formulează, la noi şi 
în lume, numeroase argumente prin care se încearcă să se demonstreze 
că majoritatea teoriilor larg acceptate azi sunt practic depăşite; apare deci 
necesitatea primenirii şi regenerării întregului aparat categorial al ştiinţei 
economice, chemată să facă faţă unor sarcini noi şi să explice mai 
temeinic, mai fidel o realitate care se îndepărtează tot mai mult de 
reflectarea sa teoretică. 

Iată de ce, mai ales din perspectiva tranziţiei la economia de piaţă, 
viitorul trebuie scrutat pe termen lung, perspectivă din care să poată fi 
decupate chestiunile de clarificat şi concretizat pe termen scurt şi mediu. 

Tranziţia, aşadar, reprezintă un proces amplu de transformare 
istorică, socio-culturală a întregului sistem societal de valori; viziunea 
economică este numai parţial indispensabilă, căci tranziţia nu presupune 
mutaţii radicale doar în economie ci şi în ansamblul societăţii. Reflexul în 
plan teoretic al unei asemenea orientări este acela că ştiinţa economică 
trebuie privită în interrelaţie cu întregul corp al ştiinţelor sociale, corp 
sinergic ce nu poate fi înţeles pe deplin decât într-o viziune globală, în 
cadrul căreia ansamblul reprezintă mai mult decât suma aritmetică a 
componentelor sale. Astăzi, mai mult ca oricând, în interdisciplinaritate, 
ştiinţa economică trebuie să-şi dea mâna cu ştiinţe-partenere ca: 
sociologia, psihologia socială şi a individului, istoria, filosofia, dar şi artele, 
matematica, biologia, genetica etc., pentru a fi în măsură să ofere soluţii 
viabile, globale şi complexe pe care practica le solicită. 

Abordarea “slăbiciunilor” ştiinţei economice din perspectiva episte-
mologică este de natură să scoată în evidenţă o dată în plus complexitatea 
realităţii aflată în transformare şi să acţioneze asupra faptului, că funda-
mentarea în plan teoretic a tranziţiei trebuie să utilizeze, chiar să creeze, o 
metodologie şi un aparat conceptual adecvat. În rezolvarea marilor 
probleme ale tranziţiei nu există soluţii imuabile, general-valabile şi 
verificate; ele pot fi decelate numai prin cooperarea experţilor din cele mai 
diverse domenii, a oamenilor de ştiinţă precum şi cu factorii politici de 
decizie. 

Teoriile şi soluţiile pe care specialiştii occidentali le pun la dispoziţia 
ţărilor aflate în tranziţie spre economia de piaţă fac dovada unei superficiale 
cunoaşteri a relaţiilor interne din sistemele respective, fiind totodată 
subordonate în mare măsură modelelor şi schemelor tradiţionale de 
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gândire economică. Relevarea acestei stări de fapt o face chiar un 
economist occidental20, care arată că “Vizitatorii vin în Europa de Est cu 
reţete gata făcute, promiţând un succes imediat... Faceţi ca noi şi totul va fi 
OK”. 

Iată de ce, în condiţiile absenţei unei teorii concrete asupra actualei 
tranziţii spre economia de piaţă, a lipsei unei “reţete” pe deplin elaborată şi 
verificată, a confuziei de a-şi exercita rolul normativ, apare necesară mobi-
lizarea “zestrei” intelectuale a fiecărei ţări, a potenţialului întregului 
contingent al cercetării ştiinţifice naţionale, în măsură să ofere elaborări 
teoretice şi soluţii în concordanţă cu dilemele concrete ale practicii. 

 

4. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ECONOMICĂ. 1990-2000 

“Teoria tranziţiei la economia de piaţă nu poate fi importată de 
nicăieri”21. Această frază, rostită în mai 1991 de directorul general al 
Institutului Naţional de Cercetări Economice induce, ab initio, dimensiunea 
efortului intelectual al cercetării economice, marcat de noutatea şi 
responsabilitatea demersului ce urma a fi întreprins încă din primele 
momente de după 22 decembrie 1989. 

Dacă ruptura mondială din 1989 a produs o adevărată fractură în 
cercetarea mondială, atunci - fără îndoială - aceeaşi fractură a fost produsă 
şi în cercetarea economică naţională chemată să facă faţă noilor teme şi 
probleme ale economiei mondiale şi naţionale. 

O particularitate a studiilor efectuate în România la începutul anilor 
'90 asupra tranziţiei la economia de piaţă, a fost aceea că s-au bazat pe 
analizele critice obiective ale concluziilor oferite de bilanţul economiei de 
comandă realizat în Institutul Naţional de Cercetări Economice22, precum şi 
                                                           
20 Kornai, Janos: The Road to a Free Economy, New York, 1990. 
21 T. Postolache - Pentru elaborarea teoretică a problematicii noii tranziţii la 

economia de piaţă în România în context est şi general-european, Cuvânt 
introductiv al sesiunii ştiinţifice “Tranziţia la economia de piaţă şi cercetarea 
economică", Bucureşti, 29-30 mai 1991, în ciclul “Orientări şi tendinţe în 
cercetarea economiei şi a calităţii vieţii”, organizat de Consiliul Ştiinţific al INCE, 
în: Analele INCE, nr. 4-5/Anul I, vol.3, 1991. 

22 C. Ionete - Criza de sistem a economiei de comandă şi etapa sa explozivă, Ed. 
Expert, Bucureşti, 1993, Un studiu "al evaluării fenomenului de subminare a 
economiei naţionale a României în perioada de dictatură: nici selecţie de stări 
dramatice, nici nume sub arătător, nici eşuarea în lozinci-blestem, ci, pe cât 
posibil, măsurarea dimensiunilor unor fenomene economice şi sociale ieşite din 
malaxorul neiertător al unei utopii transformată în mecanism care ucide". 
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pe experienţa ţărilor est-europene confruntate cu probleme similare. 
Elaborările româneşti iniţiale au fost particularizate - cu evidentă 
preponderenţă în INCE - de încercarea de a soluţiona sarcina privind: 
resorbţia crizei economice deosebit de complexe moştenite de la economia 
de comandă, minimizarea costurilor sociale ale tranziţiei la economia de 
piaţă (urmărindu-se în prima fază preîntâmpinarea deteriorării grave a 
nivelului de trai şi protecţia păturilor celor mai expuse). De altfel, în Schiţa 
Strategiei economiei de piaţă în România «prima elaborare strategică 
rezultat al cercetării ştiinţifice economice naţionale» s-a avut în vedere 
acoperirea costurilor sociale ale tranziţiei în bună măsură simultan cu 
apariţia lor, astfel încât, chiar în cursul tranziţiei şi nu ulterior, să se 
atingă un nivel compatibil cu media europeană la indicatori sociali de bază. 
Atunci, în 1990, acest deziderat nu a prins forma vreunui program electoral 
demagogic şi conjunctural. Mărturie stau cele nu mai puţin de 8 (opt!) 
variante de bază ale atingerii respectivului obiectiv prin mijloace 
economice23. Până la formularea - de atunci - a acestui program al 
tranziţiei în România s-a parcurs un efort concertat de identificare a 
problemelor, de studiu aprofundat şi dezbatere a lor, în colective 
concentrice de cercetători şi specialişti. 

Au fost provocări profunde, cărora li s-a răspuns cu 
responsabilitatea unui grup de cercetători descătuşaţi din constrângerile 
dogmei economiei de comandă pe care, de altfel, nu au respectat-o prea 
mult, dacă avem în vedere volumul imens de elaborări "la cheie", oferite în 
termen real deosebit de scurt după 22 decembrie 1989 - (această 
"operativitate" nu s-a putut baza decât pe gândirea creatoare paralelă, 
subterană chiar, a unei întregi pleiade de economişti şi cercetători). Cu atât 
mai mult cu cât, s-a avut în vedere abordarea simultaneităţii a trei tranziţii 
suprapuse la care România a fost şi este în continuare supusă, tranziţia la 
economia de piaţă, tranziţia la statul de drept, tranziţia către un nou 
tip de economie - economia europeană cultural şi informaţional 
intensivă24. 

Elemente strategice ale perioadei de tranziţie. Tranziţia este o 
perioadă în care se disting două procese economice principale: transfor-
marea mecanismului economic şi restructurarea mutaţiilor economice. 
                                                           
23 Cum a fost valorificată "Schiţa..." din 1990 în anii tranziţiei este îndeobşte 

cunoscut. În secvenţa consacrată “Schiţei...” am încercat o serie de evaluări ale 
impactului Schiţei asupra mediului economic, social şi politic al României post-
decembriste. 

24 T. Postolache - Un projet ouvert, Discours sur l'intégration européenne, ed. I, 
Les Editions Expert, Bucarest, 1998. 
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Transformarea mecanismului economic cuprinde acţiunile privind 
privatizarea, descentralizarea deciziilor, liberalizarea preţurilor, trecerea la 
convertibilitatea leului, transformarea relaţiilor financiare şi de credit, 
crearea unor noi instituţii capabile să instituie noi pârghii economice 
adecvate şi schimbarea rolului statului prin transformarea lui într-un agent 
economic. 

Restructurarea cuprinde acţiunile referitoare la reprofilarea, moder-
nizarea, retehnologizarea, organizarea şi conducerea pe baze moderne a 
unităţilor economice. 

Cele două procese nu se desfăşoară separat. Transformarea 
mecanismului economic impune parcurgerea a trei faze importante: 

− elaborarea modelului conceptual în cadrul căruia sunt formulate 
principalele legături ale noului model economic, elementele 
constitutive şi relaţiile dintre aceste elemente, modelul de 
funcţionare a noii economii de piaţă; 

− codificarea în termeni juridici sau normativi a modelului conceptual 
elaborat. Reglementarea juridică constituie un act important în 
detalierea şi desluşirea fundamentelor economiei de piaţă, fiind, 
de fapt, o primă imaginare a confruntării cu realităţile existente în 
vederea transformării treptate a acestor realităţi; 

− înfăptuirea propriu-zisă a economiei de piaţă, procesul real de 
eliminare a unor relaţii, instrumente şi categorii vechi, pe de o 
parte, şi de apariţie a altora noi, pe de altă parte; totodată, este 
vorba şi de transformarea efectivă a unor elemente componente 
existente, în conformitate cu principiile economiei de piaţă. 

Câteva probleme de principiu. Trecerea la economia de piaţă 
constituie, aşadar, un şir de acte cu adevărat revoluţionare: privatizare, 
preţuri libere, descentralizarea economiei, convertibilitatea ş.a. O elucidare 
specială şi o explicitare suplimentară a sensului şi necesităţii schimbărilor 
impuse de tranziţie se impun pentru: 

− găsirea unor perioade optime ale fazelor tranziţiei la economia de 
piaţă; 

− evidenţierea unor exigenţe social-politice ale tranziţiei la economia 
de piaţă; 

− identificarea posibilităţilor de anihilare sau anulare a forţelor 
inerţiale şi de frânare a trecerii la economia de piaţă; 



 

 

55 

− asigurarea condiţiilor impuse de realizarea concurenţei între 
agenţii producători şi elaborarea unor reglementări antimo-
nopoliste; 

− asigurarea trecerii la un nou echilibru în economie şi condiţiile 
realizării acestuia. 

Asupra acestor aspecte am insistat în capitolul consacrat "Schiţei..." 
Câteva precizări având caracterul de provocare continuă a demersului 
cercetării ştiinţifice economice ar mai fi: 

− trecerea la economia de piaţă nu poate fi asigurată prin simple 
reforme care privesc doar autonomia unităţilor, descentralizarea şi 
instituirea relaţiilor de schimb pe baze valorice. Tranziţia este  
echivalentă cu o revoluţie care trebuie să asigure schimbări în 
ritmuri rapide şi în profunzime în ceea ce priveşte sistemul de 
proprietate, funcţiile sociale, sistemul instituţional, elementele 
principale ale modelului de alocare a resurselor, ambientul social 
general; 

− trecerea la economia de piaţă nu poate fi făcută numai cu anumite 
elemente ale sistemului economic şi nu poate fi nici amânată sau 
eşalonată pe o perioadă mai îndelungată, fapt ce ar duce nu la 
redresarea economiei ci, la deteriorarea acesteia; 

− o strategie a tranziţiei trebuie să ia în considerare o interacţiune 
a factorilor economici cu ştiinţa, şcoala, arta. Aprofundarea 
locului şcolii, al ştiinţei şi artei este necesară pentru că învăţarea şi 
învăţământul au tendinţa să se suprapună, învăţământul devenind 
unul permanent. Aceasta poate face ca moştenita comasare a 
şcolarizării la un capăt al vieţii şi pandantul ei la capătul celălalt - 
pensionarea, să poată fi distribuită pe întreg parcursul ciclului de 
viaţă individual, în funcţie de procesele restructurării concepute 
dinspre viitor înspre prezent25; 

− ce tip de economie de piaţă? Se poate vorbi nu numai de o 
tipologizare a economiilor de piaţă - lucru în mare realizat - dar şi 
despre metodele înfăptuirii noii tranziţii la economia de piaţă în 
România. S-a discutat mult, cercetătorii, economiştii, politicienii, au 
abordat problematica economiei sociale de piaţă. Încă din 
1991, Acad. T. Postolache, la vremea respectivă aflat la pupitrul 
de comandă al INCE, semnala trăsăturile (avantajoase 
României) dar şi capcanele unei asemenea construcţii: 

                                                           
25 T. Postolache, op. cit. 
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"...economia de piaţă spre care tindem, în mod implicit, este 
definită ca o economie de piaţă cu orientare socială sau 
economie socială de piaţă, caracteristica ei esenţială fiind 
asumarea de către stat nu atât a funcţiilor economice, cât a 
funcţiilor de protecţie socială şi asigurarea calităţii vieţii. O 
economie socială de piaţă a fost [însă] realizată, până în prezent, 
numai în ţări cu un foarte înalt nivel de productivitate, cu un înalt 
venit naţional pe locuitor. Tendinţa preluării de către stat a 
protecţiei sociale şi calităţii vieţii necesită resurse financiare 
uriaşe, în timp ce productivitatea scăzută, competitivitatea redusă 
şi, deci, venitul naţional scăzut fac imposibilă această asumare. 
Contradicţia fundamentală a economiei sociale de piaţă, pe care 
vrem să o edificăm, se plasează tocmai în această zonă. În plus, o 
a doua contradicţie fundamentală este aceea că economia socială 
de piaţă cere retragerea statului din gestionarea completă a 
economiei şi axarea lui pe protecţia socială, în timp ce 
împrejurarea că tranziţia se suprapune unei crize economice [atât 
de] adânci, presupune implicarea statului în economie. În sfârşit, 
problemele practice ale contradicţiei dintre mecanismul construit şi 
cel real, inclusiv ale comportamentului economiei subterane, devin 
prioritare. În acest context, înseşi fundamentele teoretice ale 
strategiei tranziţiei vor trebui larg explicitate"26,27. 

Cât adevăr şi câtă înţelegere nouă relevă acum aceste precizări, 
după zece ani de reformă în cumpănă! De regulă, în situaţiile de cumpănă 
trebuie întărită disciplina, pentru a împiedica risipa de resurse deficitare 
"După entuziasmul general din 1989, când se credea că bunăstarea va 
inunda rapid tot sud-estul european, insuccesele trecerii la economia de 
piaţă şi, în special, ale privatizării au început să genereze reacţii de 
prudenţă..... Pendulând între entuziasm şi dezamăgire, este evident că 
viteza de înaintare nu poate fi prea mare. De aceea, este esenţial că ceea 
ce se întreprinde să nu se bazeze pe stări afective, ci pe raţionament rece 
şi studiu amănunţit"28. 

Preţul tranziţiei. Reorganizarea unei activităţi se face în mod normal 
în scopul îmbunătăţirii performanţelor acesteia. Este ştiut însă că, în 
primele momente ale reorganizării, performanţele se înrăutăţesc în loc să 

                                                           
26 T. Postolache, op. cit., p. 13. 
27 Parantezele pătrate ne aparţin, pentru a întări urmările - întrevăzute atunci de 

cercetător, astăzi confirmate de evoluţia "economiei în tranziţie". 
28 M. Ciumara - În deschiderea ediţiei în limba română a lucrării lui Steve H. Hanke 

Privatizarea şi dezvoltarea economică, Ed. Expert, Bucureşti, 1992. 
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se îmbunătăţească. Reducerea performanţelor activităţii în primele mo-
mente ale reorganizării datorită efectelor negative reprezintă costul 
tranziţiei. 

O posibilă matrice a tranziţiei. Literatura economică de după 1990 
consemnează câteva încercări de schematizare a tranziţiei de la economia 
de comandă la cea de piaţă. Printre cele mai cunoscute şi complete se 
numără matricea elaborată în 1991 de Alan Gelb şi Cheryl Gray29 care, pe 
o perioadă de zece ani, plasează (1) macrostabilizarea (3,8 ani, apoi 
menţinerea); (2) reforma preţurilor şi formarea pieţelor: de bunuri şi 
servicii (2,5 ani, apoi menţinerea); de forţă de muncă (5 ani, apoi 
menţinerea); sistemul bancar autonom (4 ani pregătire, apoi aplicare); pieţe 
financiare (5 ani pregătire, apoi aplicare); (3) restructurarea şi priva-
tizarea: mica privatizare şi dezvoltarea IMM (5 ani, intens); investiţiile 
străine (3 ani, reglementări revizuibile), marea industrie (3 ani, intens); 
restructurare şi privatizare (2,5 ani pregătire, apoi aplicare); (4) redefinirea 
rolului statului: reformă legislativă (fiscală, regimul proprietăţii, legislaţia 
comercială (5 ani, apoi continuare); reforma instituţională (administraţie 
fiscală, bugetară, juridică, instituţii de reglementare - 10 ani); protecţia 
socială (2 ani urgent, apoi instituţionalizare); alte sectoare (2 ani intens, 
apoi continuare). 

"Schiţa privind Strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România" 
este, fără nici un dubiu, o elaborare pe care, pe lângă faptul că precede 
"matricea" Gelb-Gray (fiind datată un an înaintea acesteia din urmă)30, are 
                                                           
29 A. Gelb - The Transformation of Economies in Central and Eastern Europe: 

Issues Progress and Prospects; The World Bank, WDC, 1991. La această 
matrice ne-am mai referit în prima parte a lucrării, sinteza de mai sus nefăcând 
decât să întărească, cu încă un grad de comparaţie, virtuţile elaborărilor 
româneşti în materie. 

30 De altfel, iată un inventar bibliografic al elaborărilor teoretice consacrate 
tranziţiei. Sublinierea încadrării lor în timp ne aparţine: 
-  E. M. Claassen - Sequenning and Timing of Stabilization Policies in the East-

First Central and Eastern Europe, Correspondent Institutes Meeting, Warsaw, 
May, 27-28, 1991; 

-  K. Vaclav - Policy Dilemmas of Eastern European Reforms: Notes of an 
Insider, Economic Review, sept./oct. 1990; 

-  H. Herberg - On the Sequencing of Reforms in Eastern Europe, manuscriptum, 
IMF, 1991; 

-  R.I. Mc Kinnon - Liberalizing Foreign Trade in a Socialist Economy: The 
Problem of Negative Value Added, in: Economic Transition in Central and 
Eastern Europe, Hoover Institution Standford University, May 8-10, 1991; 

-  O. Blanchard; R. Dornbusch; P. Krugman; R. Layard; L. Summers - Reform in 
Eastern Europe and Soviet Union, wider Report, 1990; 
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avantajul de a fi fost elaborată în vâltoarea tranziţiei reale, sub apăsarea 
opiniei publice care aştepta de la corpul de cercetători angajaţi în demersul 
elaborării ei dacă nu o izbăvire, măcar proiectul unui tunel cât mai scurt, 
care să nu întunece atât de intens perspectiva (Orizontul de timp al 
"Schiţei..." era, de fapt, de 5-12 ani). 

De la "Schiţa..." la strategia dezvoltării. La un an după publicarea 
"Schiţei..." (în mai 1991), Dl Petre Roman, la vremea respectivă Prim-
ministru al României, referindu-se la preocupările cercetătorilor în domeniul 
economiei, reuniţi cu prilejul ciclului de dezbateri "Orientări şi tendinţe în 
cercetarea economiei şi a calităţii vieţii", sublinia cu privire la continuarea 
preocupărilor lor: "Noua elaborare teoretică, care mi se pare că e de fapt 
subsecventă sesiunii dumneavoastră  - şi, vă mărturisesc că profesorul 
Tudorel Postolache a propus-o nu cu multă vreme în urmă - noua elaborare 
teoretică a strategiei, care readuce obiectul "Schiţei" în planul de acum al 
reformelor economice este fără îndoială o acţiune care revine, cred eu, în 
bună măsură institutului Dumneavoastră, care se desprinde într-o mare 
măsură de opţiunile strict politice pentru a opera cu instrumentele specifice 
ştiinţei economice şi care ar trebui să pornească de la această acţiune, 
elaborarea cât de curând în folosul viitorului nostru şi pentru a valorifica 
potenţialul pe care îl constituie institutul Dumneavoastră. 

Sunt necesare idei, regândiri, evaluări şi reevaluări, examinări şi 
cuantificări, într-un cuvânt elaborarea gândirii şi creaţiei în domeniul 
economic. Noua elaborare teoretică pentru noua stare a ţării este, după 

                                                                                                                                                    
-  D. Lipton; J. Sachs - Creating a Market Economy in Eastern Europe: The 

Case of Poland, Brookings Papers on Economic Activity, no. 1, 1990; 
-  E. Oner - Adjustements in Fiscal Policies, manuscriptum, 1991; 
-  R. Dornbusch - Experiences with Extrem Monetary Instability, in: Managing 

Inflation in Socialist Economies in Transition, The World Bank, W.D.C., 1991;  
-  R. Frydman; S. Weelisz; Gr.W. Kaladko - Stabilization in Poland: A Progress 

Report, ICES Working Paper, no. 4, May 1991; 
-  E.-M. Claassen - Gradual Versus Radical Transformation: The Case of 

German Monetary Union, ICES, W.P., no. 2, May 1991; 
-  J. Williamson, J. - Advice on Chaise of an Exchange Rate Policy, ICES, W.P. 

no. 3, may 1991; 
-  D. Demekas; S.K. Mohsin - The Romanian Economic Program, IMF, W.P., 

August 1991. 
Lucrările INCE sunt datate (publicate) înainte de datele subliniate. Oare numai 
lipsa puterii de penetraţie în marea publicistică europeană a vrut ca elaborările 
româneşti să nu se numere printre referinţele internaţionale? Probabil... 
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convingerea mea, o imagine de frontispiciu pentru contribuţiile celor de 
astăzi, oameni de ştiinţă şi politicieni, în favoarea viitorului de mâine"31. 

Referiri ample la acest text şi semnificaţia lui pentru provocarea 
privind continuarea elaborărilor strategice în Institutul Naţional de Cercetări 
Economice (şi nu numai) face şi Mircea Ciumara în articolul publicat în 
toamna anului 1991, sub titlul "În apărarea unui adevăr"32. În articolul său 
directorul general adjunct al INCE preciza, pornind de la necesitatea unei 
noi elaborări strategice, sau a continuării "Schiţei...": "Strategia este 
concepută ca o lucrare eminamente ştiinţifică, care să nu plătească în nici 
un fel tribut atitudinilor politice ... ne propunem să punem la dispoziţia 
întregii naţiuni coordonatele dezvoltării generale, care să nu intre în conflict 
cu nici un program politic concret al vreunei formaţiuni politice şi nici să nu 
servească exclusiv o anumită orientare politică. Oferind cadrul general 
economic de respectat pentru a asigura progresul ţării, strategia poate 
constitui suportul ştiinţific indispensabil programelor politice ale partidelor şi 
guvernelor ... noi am pus în centrul preocupărilor strategice nivelul de trai al 
cetăţenilor României...." 

Ce poate fi mai revelator, ca dovadă de responsabilitate ştiinţifică, 
decât poziţia unui cercetător recunoscut şi devotat ideii de academism 
naţional aflat, în acelaşi timp, printre fruntaşii unui important partid politic? 

Parcurgând, cu rapiditate, o jumătate de deceniu, în 1995, aceleaşi 
responsabile provocări pentru cercetarea şi creativitatea naţională au fost 
formulate cu prilejul lansării elaborării Strategiei naţionale de pregătire a 
aderării României la Uniunea Europeană. Momentul, marcat de o amplă 
deschidere spre dezbatere constructivă era subliniat de către personalităţi 
marcante ale INCE: 

"... că s-a acumulat în ultimii ani un material imens, un număr 
impresionant de studii pe domenii, sectoare etc., cu mult peste ceea 
ce suntem înclinaţi să ne închipuim fiecare dintre noi. În ultimele trei 
săptămâni mi-au fost prezentate câteva sute de elaborări 
aprofundate, iar din discuţii se poate deduce că numărul acestora 
este cu mult mai mare. 
Este acum o rară disponibilitate din partea tuturora - a Guvernului, a 
partidelor parlamentare, de guvernământ şi de opoziţie, a cercurilor 
academice şi universitare, a grupurilor speciale de elaborări 

                                                           
31 P. Roman - Discurs la deschiderea sesiunii "Tranziţia la economia de piaţă şi 

cercetarea economică", Bucureşti, 29-30 mai 1991, în Analele INCE, anul I, nr. 
4-5/1991. 

32 M. Ciumara - În apărarea unui adevăr, Adevărul, 31.X.1991. 
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strategice, între care aş cita, în primul rând Grupul consultativ de pe 
lângă Preşedintele României, grupul INCE, al Băncii Naţionale şi 
multe altele - de a-şi uni zestrea în numele interesului naţional. 
Desigur, ar fi simplu, foarte simplu şi chiar foarte comod, să ignorăm 
aceste acumulări, dar ne putem oare permite un asemenea lux? El 
ar antrena inevitabil un greu tribut societal şi nu ne gândim ca 
cineva dintre noi să-şi poată aroga dreptul absurd de a decreta o 
elaborare sau alta inconsistentă încă mai înainte de a o fi consultat. 
Evident, Comisia, în timpul de care dispune, nu îşi poate propune 
să refacă întreagă această muncă uriaşă de concepţie dar este 
vorba de a asigura comunicabilitatea între aceste studii pe domenii, 
pe sectoare etc., pentru că se constată o adâncă înstrăinare între 
ele, înstrăinare care reprezintă, după convingerea mea, unul din 
izvoarele principale ale unui blocaj conceptual ce domină în 
societate şi care, în mod paradoxal, este cu atât mai puternic, cu cât 
soluţiile parţiale sunt mai ingenioase, dar necomunicante între ele. 
Într-un anumit sens, tocmai din acest blocaj decurg toate celelalte 
blocaje care irump la suprafaţa societăţii, inclusiv blocajul financiar. 
Complexitatea acestui demers este excepţională, deoarece 
amintitul blocaj conceptual nu provine pur şi simplu dintr-o rea-
voinţă, rea-credinţă sau rea-intenţie: dacă lucrurile ar sta astfel, ar fi 
relativ uşor să fie rezolvat. Este vorba însă de o serie de cauze 
profunde, a căror identificare este chiar premisa înlăturării blocajului 
amintit şi între care aş cita, cu titlu de exemplu: incomunicabilitatea 
între generaţiile de concepte utilizate, un "divorţ" adânc între încăr-
cătura noţională, pe de o parte, sistemul de indicatori şi formulele de 
calcul, pe de alta, la care se adaugă faptul că am parcurs în ritm 
alert tranziţia de la un sistem de evidenţă, şi anume sistemul 
producţiei materiale, la un altul, sistemul conturilor naţionale. 
În aceste condiţii, o cerinţă indispensabilă a muncii pe care Comisia 
este chemată să o întreprindă este tocmai evaluarea ştiinţifică a 
elaborărilor de care dispunem, asigurarea comunicabilităţii între ele, 
ceea ce la rândul său presupune adoptarea unor procedee şi criterii 
clare încă din start33...." 
"... Şi mi se pare normal să adresăm un apel către întreaga naţiune: 
cine are ceva de adus în plus să nu stea deoparte, să critice. 
Trebuie să ne dezvăţăm de acest lucru, am avut cinci ani la 

                                                           
33 *** De la Essen la Cannes. Itinerarul Strategiei româneşti de Integrare Euro-

peană, T. Postolache, discurs la inaugurarea lucrărilor Comisiei de elaborare a 
strategiei de pregătire a României pentru aderarea la UE, 08.03.1995, Ed. 
Academiei Române, Bucureşti, 1995, p. 126-127. 



 

 

61 

dispoziţie să huiduim, să strigăm "jos". Dar constatăm, acum, că 
avem nevoie să ne marcăm personalitatea, implicându-ne în lucrare 
insistând ca prin argumente, punctul nostru de vedere să se 
regăsească în strategia finală... 
....În mod normal, la o asemenea lucrare trebuie să participe zeci de 
mii de oameni, sute de mii de oameni, fiindcă este viitorul lor în 
joc34..." 

Institutul Național de Cercetări Economice ‐ INCE  

Printre primele instituţii ale tranziţiei. La 2 ianuarie 1990, se 
semna actul de naştere (Decretul-Lege nr. 10) al unei noi instituţii care, 
valorificând prin restructurare o lungă tradiţie a dedicării membrilor săi 
activităţii ştiinţifice, făcând abstracţie de opţiunile politice şi peregrinările 
prin ierarhia socială a corpusului său de intelectuali, avea să joace un rol 
esenţial în gândirea economică românească a deceniului. 

Înfiinţarea, în vâltoarea Revoluţiei din decembrie 1989 a unei instituţii 
de cercetare, care "promovează cercetările în mod autonom"35 constituie, şi 
acum, la zece ani de la acel moment, o probă a entuziasmului şi speranţei 
puse de societatea românească în capacitatea creatoare a cercetătorilor 
români. 

Luau fiinţă institute noii, dar cu tradiţii de cercetare vechi şi perene: 
− Institutul de Economie Naţională; 
− Institutul de Economie Mondială, care ulterior avea să poarte 

numele ilustrului economist şi om de cultură Costin Murgescu; 
− Institutul de Cercetare a Relaţiilor Interramuri şi a Structurilor 

Industriale, redenumit ulterior Institutul de Economia Industriei; 
− Institutul de Prognoză Economică; 
− Institutul de Finanţe Preţuri şi Probleme Valutare, care avea să 

poarte din 1997 numele celui care a fost mare monetarist şi 
finanţist român Victor Slăvescu; 

− Institutul de Economie Agrară; 
                                                           
34 *** De la Essen la Cannes. Itinerarul Strategiei româneşti de Integrare Europeană, 

M. Ciumara, discurs la inaugurarea lucrărilor Comisiei de elaborare a strategiei 
de pregătire a României pentru aderarea la UE, 08.03.1995, Ed. Academiei 
Române, Bucureşti, 1995, p. 135. 

35 Decretul-Lege nr. 10, 2.I.1990. 
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− Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii; 
− Centrul de Cercetări Asistate de Calculator; 
− Centrul de Informare şi Documentare Economică. 

La 10 mai 1990, INCE reintra în structurile Academiei Române, 
parcurgând drumul ireversibil de la un Institut în subordinea Guvernului la 
unul cu vocaţie academică. Nota de fundamentare a acestei decizii este un 
act de onoare, INCE neintrând în Academie pentru posturi sau pentru 
salarii, pe care le avea cu destulă generozitate, acordate de un Guvern 
interesat să-şi clădească hotărârile pe punctele de vedere a mai mult de 
1.100 de cercetători de înaltă valoare, ci pentru libertatea şi limpezimea 
cercetării pe care numai mediul înalt academic le poate oferi. 

Tocmai setea de a beneficia de acest climat academic capabil să 
asigure independenţa de gândire, de exprimare a rezultatelor, concluziilor 
şi perspectivelor naţionale a fost hotărâtoare în decizia de la 10 mai 1990.  

Totodată, această renunţare a guvernului la un institut înalt 
performant a fost un act de înţelepciune şi generozitate din partea sa, 
permiţând INCE ca prin intrarea în Academia Română, să contribuie la 
fixarea institutului pe harta intelectuală a ţării şi a lumii. 

Pe parcursul anilor zestrea INCE s-a îmbogăţit cu: 
− Centrul de Cercetări Demografice, care avea să primească în 

martie 1999 numele întemeietorului său, academician Vladimir 
Trebici; 

− Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală, cea 
mai nouă unitate de cercetare academică din România. 

INCE, încă din primele zile ale anului 1990, şi-a concentrat preocu-
pările, înainte de toate, pe fundamentarea ştiinţifică a tranziţiei la economia 
de piaţă în România. Într-o perioadă extrem de scurtă, cercetătorii au reuşit 
să elaboreze un număr impresionant de lucrări, caracterizate printr-o largă 
diversitate a punctelor de vedere, seriozitatea analizelor şi ingeniozitatea 
soluţiilor. Aceste lucrări au fost puse operativ la dispoziţia specialiştilor prin 
publicaţiile promovate de Centrul de Informare şi Documentare Economică: 
"Caiete de lucru", "Studii şi cercetări economice", "Probleme economice", 
"Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice", "Populaţie şi 
societate" şi, mai apoi (din 1992) prin volumele scoase de Editura Expert, 
editură construită şi rezervată aproape în exclusivitate editării lucrărilor 
cercetătorilor şi institutelor academice de cercetări economice. 
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"Însăşi raţiunea de a fi a institutului nostru, vocaţia şi destinul său 
fac ca acesta alături de Academia de Studii Economice şi alte institute şi 
specialişti - să nu poată ocoli sarcina abordării fundamentale a elaborării 
teoretice a problematicii noii tranziţii"36. 

"...Colaboratorii institutului se consideră o parte a «corpului de medici 
pentru sănătatea socială», chemaţi să pună diagnostic înainte ca chirurgul să 
purceadă la operaţie şi să facă recomandări pentru preîntâmpinarea 
declanşării bolii, desigur, atât chirurgul, cât şi pacientul pot să ţină seama de 
diagnostic şi de recomandări, după cum sunt liberi să le ignore, sau să le dea 
o proprie interpretare... Dimensiunea culturală a tranziţiei actuale  ocupă 
acum un loc proeminent în elaborările teoretice ale INCE, cu atât mai mult cu 
cât această dimensiune nu a avut niciodată atâta consistenţă pentru 
economie şi ştiinţă, deoarece pentru prima dată în epoca modernă, nu 
numai ştiinţa dar şi arta, vor să se unească cu producţia"37,38. 

Un program prioritar de cercetare compatibil structurilor 
Academiei Române. Imediat după aprobarea în şedinţă de guvern a 
"Schiţei privind înfăptuirea tranziţiei la economia de piaţă în România", 
considerată a fi principalul obiectiv din acea perioadă a institutului - prin 
H.G. nr. 505 din 10 mai 1990 - INCE a fost admis în aleasa familie a 
institutelor din sistemul Academiei Române, împlinindu-se, astfel, aspiraţia 
exprimată public în ziua revoluţiei, de cercetătorii săi. 

De la început INCE şi-a concentrat eforturile pe teme de importanţă 
majoră pentru economia naţională, urmând ca unităţile componente - 
menţinându-şi profilul de specialitate - să contribuie la efectuarea unor 
cercetări complexe, cu caracter multidisciplinar. 

• S-a pornit cu organizarea de ample dezbateri publice sau pe ate-
liere semideschise, consacrate identificării obiectivelor de 
cercetare ce revin în mod necesar INCE ca unitate academică, în 
contextul diversificării reţelei de cercetare ştiinţifică economică prin 
institute specializate, institute de învăţământ superior, centre 
private de cercetare ş.a. 

• S-au organizat cursuri şi seminarii: 
- Modelarea macroeconomică; 

                                                           
36 T. Postolache - Introducere la volumul Economia României - Secolul XX. Noua 

tranziţie la economia de piaţă: premise istorice şi perspective, Ed. Academiei 
Române, Bucureşti, 1991. 

37 T. Postolache - idem. 
38 Sublinierile ne aparţin. 
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- Demoeconomie; 
- Epistemologia ştiinţelor sociale; 
- Management şi marketing în economie; 
- Microeconomie - teoria consumului. 

• Au avut loc sesiuni ştiinţifice, izvorâte din vocaţia academică a 
INCE, reunite în ciclul de dezbateri publice "Orientări şi tendinţe în 
cercetarea economică şi a calităţii vieţii": 
- Gândire şi practică în cercetarea calităţii vieţii; 
- Cercetare economică din perspectivă epistemologică; 
- Tranziţia la economia de piaţă şi cercetarea economică; 
- Agricultura României în contextul tranziţiei la economia de piaţă; 
- Restructurarea economică a României. Cadrul mondial al tranziţiei. 

Programul prioritar de cercetare al INCE, sursă dar şi rezultat al 
activităţii de dezbatere largă şi publică a problemelor generale ale econo-
miei şi societăţii româneşti a avut de la început în vedere fundamentarea 
trecerii de la economia de comandă la economia de piaţă, din 
perspectiva însă a celor trei tranziţii simultane, cu timpi istorici 
diferiţi. 

În virtutea vocaţiei sale academice, INCE şi-a concentrat atenţia 
asupra aspectelor teoretice şi metodologice care - reprezentând noi achiziţii 
ştiinţifice cu valoare intrinsecă - să faciliteze abordarea prospectivă mai 
coerentă a înseşi fenomenelor ce caracterizează evoluţia ţării.  

• Lucrările institutului consacrate problemelor tranziţiei la economia de 
piaţă, au continuat după momentul "Schiţei..." cu Strategia propriu-zisă, sau, 
mai puţin preţios, cu unele liniamente ale acestei tranziţii, un program prioritar 
de cercetare, derulat pe parcursul întregii perioade de după 1990. 
Problematica abordată a fost dezvoltată de 40 proiecte, cu peste 80 teme de 
cercetare: starea şi evoluţiile viitoare ale economiei româneşti; abordarea 
dezvoltării economice din perspective diverse - de la financiar la ecologie; 
factori şi mecanisme de restructurare a economiei, cu luarea în considerare a 
cerinţelor impuse de integrarea europeană; analize şi evaluări comparative în 
spaţiul european şi alte zone; conjunctura economică internaţională; 
dezvoltarea sectorială a infrastructurii; abordarea proceselor privatizării; 
competitivitatea societăţilor comerciale etc. 

• Din 1999, prin Centrul Român de Economie Comparată şi 
Consensuală s-au abordat - pentru prima dată în România într-un cadru 
ştiinţific adecvat - noi programe şi teme de cercetare, respectiv economia 
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consensuală, economia informaţional-cultural-artistic-intensivă, noi studii de 
economie comparată. CRECC a devenit repede titularul unui program 
prioritar al Academiei Române, Programul Evaluarea Stării Economiei 
Naţionale. De altfel, CRECC este coordonatorul Grupului de reflecţie 
academică E.S.E.N.. 

Primul raport academic E.S.E.N. a constituit lucrarea de pornire în 
fundamentarea Strategiei naţionale de dezvoltare economică pe termen 
mediu, finalizată cu Declaraţia din 16.III.2000. 

Aşa cum precizam într-un capitol anterior, cel referitor la temele 
"fierbinţi" în care s-a manifestat gândirea economică românească, CRECC 
este titularul unui alt important program de cercetare - Laureaţii Nobel pentru 
economie şi limbajul economic naţional - cercetări de epistemologie 
economică. 

• Modelarea macroeconomică. Experienţa în acest domeniu a fost 
reconsiderată, ţinându-se cont de condiţiile specifice ale tranziţiei: 
comportamentul agenţilor economici, schimbarea structurală a economiei 
naţionale; absenţa încă a unor trenduri cristalizatoare; lipsa de omogenitate 
a seriilor statistice etc. S-a elaborat macromodelul agregat al economiei 
româneşti în tranziţie şi s-au fundamentat o serie de modele sectoriale. 

• Calitatea vieţii şi politica socială. Programul a cuprins cercetări 
extinse pe temele: diagnoza calităţii vieţii, sărăcia în România, evaluarea 
calităţii serviciilor publice, dinamica şi perspectiva calităţii vieţii, 
dimensiunea socială a tranziţiei, politicul şi programele sociale în perioada 
de tranziţie, nivelul de trai în perioada de tranziţie ş.a. 

• Cercetarea fundamentelor politicilor macroeconomice: poli-
ticile financiar-bugetare, monetar-bancare, valutare şi de preţuri, restruc-
turarea sistemului fiscal, convertibilitatea monedei naţionale, creditarea şi 
dobânda în noul tip de economie. 

• Integrarea economiei României în structurile europene şi 
mondiale. Iniţial, programul a pornit la drum cu analize critice ale teoriilor 
moderne privind noul context internaţional şi economiile naţionale; exami-
narea tendinţelor manifeste pe plan mondial: regionalizarea, globalizarea, 
liberalizarea şi multilateralismul, crearea pieţei unice europene. Un vârf al 
programului l-a constituit participarea INCE la elaborarea Strategiei de 
pregătire a aderării României la Uniunea Europeană din martie-iunie 
1995, programul continuând şi în anii post-Snagov. 

• Integrarea economică a României cu Republica Moldova s-a 
dezvoltat, ca program prioritar de cercetare, pe circa 10 proiecte cu 30 teme, 
asigurând realizarea unor analize şi evaluări privind diferite aspecte ale 
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dezvoltării celor două ţări, în scopul identificării unor posibilităţi de armonizare 
a politicilor din diferite domenii de activitate şi al evidenţierii unor elemente de 
fundamentare a unei strategii de integrare în structurile europene. S-a 
instituţionalizat simpozionul ştiinţific bilateral prin care, anual, se supun 
dezbaterii rezultatele cercetărilor din acest program prioritar. 

• Valorificarea operelor unor economişti români a cuprins temele 
referitoare la: editarea operei lui N. Georgescu-Roegen (o serie de şapte 
volume cu zece cărţi din care s-au realizat primele şapte între 1996-2000); 
bibliografia G. Zane privind Istoria economică a României; editarea 
operelor economice edite şi inedite Ion Ghica; pregătirea pentru editare a 
operei lui V. Madgearu şi I. Manoilescu. 

• Un alt obiectiv prioritar al INCE l-a constituit iniţierea Dicţionarului 
Economic Enciclopedic, conceput ca o lucrare de cercetare 
fundamentală, menită să faciliteze sinteze între teorii succesive sau 
coexistente şi metode provenite din arsenale diferite; fructificarea noilor 
posibilităţi de a stabili, prin analiză comparată, înţelegerea conţinutului şi 
sensului general al categoriilor, integrarea la nivelul conceptelor în interiorul 
ştiinţelor economice, asigurarea comunicabilităţii şi interferenţelor cu 
celelalte spaţii ale ştiinţei, culturii şi artei. 

O vreme abandonat din lipsa unei viziuni organizatorice de forţă 
ştiinţifică strict necesară şi obligatorie, "Dicţionarul" a trăit în modestă linişte 
prin acumulările documentare întreprinse în CIDE, fiind aproape de a fi 
considerat un proiect ratat. O revigorare va fi posibilă şi după lansarea noului 
program enciclopedic excepţional din punct de vedere ştiinţific - cel al 
Laureaţilor Nobel pentru economie. Noua oportunitate de a-l continua pe 
aceleaşi coordonate de cercetare epistemologică este programul "Laureaţii 
Nobel în economie şi limbajul economic noţional. Cercetări de epistemologie 
economică", aflat în plină desfăşurare prin Centrul Român de Economie 
Comparată şi Consensuală, unitate de cercetare nou constituită în INCE. 

• Acestor programe prioritare li se alătură programele secvenţiale, 
ale fiecărui institut din structura INCE, cu teme de cercetare specifice. 

De menţionat că, aceste priorităţi s-au instituţionalizat în Programul 
general de cercetare al Academiei Române, dovedind viabilitatea şi 
materialitatea gândirii colectivelor de cercetători din INCE, aceste orientări 
ale tematicilor fiind considerate printre "tematicile şi programele remarcabile, 
specifice domeniilor de cercetare abordate de către reţeaua Academiei 
Române: 

• Tranziţia de la economia planificată, centralizată la economia de 
piaţă; 
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• Politici economice în perspectiva aderării României la Uniunea 
Europeană; 

• Procese macroeconomice în România, modelare matematică; 
• Dezvoltarea regională şi amenajarea teritoriului; 
• Demografia, probleme actuale în ţara noastră; 
• Dezvoltarea umană şi calitatea vieţii în perioada de tranziţie; 
• Istoria gândirii sociologice şi economice româneşti"39. 

                                                           
39 *** Cartea albă privind Strategia cercetării ştiinţifice în Academia Română, CIDE, 

Bucureşti, 1997, Ediţia a II-a, revăzută, p. 18. 
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LUCRĂRI DE SINTEZĂ ELABORATE  
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DE CERCETARE 

SCHIŢA PRIVIND STRATEGIA ÎNFĂPTUIRII ECONOMIEI DE PIAŢĂ ÎN 
ROMÂNIA, mai 1990, lucrare colectivă, realizată sub coordonarea acad. T. 
Postolache, cu participarea a peste 1300 specialişti (cercetători, profesori, 
experţi din unităţi economice şi teritoriale) 
 

 

PROGRAME DE CERCETARE SPECIALIZATE, 
REALIZATE ÎN INSTITUTELE COMPONENTE ALE 
INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

INSTITUTUL DE ECONOMIE NAŢIONALĂ 

1.  Problematica proprietăţii în România în perioada actuală 
2.  Piaţa muncii în România. Dimensiuni. Caracteristici. Tendinţe 
3.  Minimul de trai (pragul de sărăcie) în România 
4.  Implicaţii economice ale reducerii duratei săptămânii de lucru 
5.  Rolul întreprinderii şi relaţiile sale cu alţi agenţi economici, în condiţiile 

descentralizării conducerii şi trecerii la economia de piaţă 
6.  Economia cercetării ştiinţifice şi a difuzării progresului tehnic 
7.  Model de simulare a economiei româneşti 
8.  Aspecte economico-sociale ale politicii familiale în România 
9.  Reformele economice în unele ţări est-europene 
10. Problematica comunităţii economice europene în perspectiva realizării 

Pieţei Unice - abordări occidentale 
11.  Dezvoltarea industriei mecanizate în România, în perioada 1859-1914 
12.  România economică în context european – 1938. Cercetări comparative 

istorico-economice 
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INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ 

1.  Principalele coordonate ale desfăşurării reformelor economice în ţările 
est-europene şi URSS 

2.  Conjunctura economiei ţărilor membre ale CAER şi a Chinei 
3.  Studii privind concepţia României referitoare la crearea unei noi 

organizaţii de colaborare economică în locul CAER 
4.  Noua etapă a integrării vest-europene 
5.  Restricţia energetică în procesul reconstrucţiei economice şi industriale 

(partea I) 
6.  Restructurarea construcţiei româneşti de maşini şi utilaje în corelaţie 

cu tendinţele manifestate pe piaţa internaţională. Evidenţierea factorilor 
de creştere a competitivităţii 

7.  Restructurarea construcţiei româneşti de tractoare în corelaţie cu 
tendinţele manifestate pe piaţa internaţională. Evidenţierea factorilor 
de creştere a competitivităţii 

8.  Restructurarea construcţiei româneşti de utilaj petrolier corelată cu 
tendinţele manifestate pe piaţa internaţională. Evidenţierea factorilor 
de creştere a competitivităţii 

9.  Restructurarea construcţiei româneşti de maşini-unelte corelată cu 
tendinţele manifestate pe piaţa internaţională. Evidenţierea factorilor 
de creştere a competitivităţii 

10. Restructurarea construcţiei româneşti de autoturisme corelată cu 
tendinţele manifestate pe piaţa internaţională. Evidenţierea factorilor 
de creştere a competitivităţii 

11.  Restructurarea construcţiei româneşti de autocamioane şi derivate în 
corelaţie cu tendinţele manifestate pe piaţa internaţională. Evidenţierea 
factorilor de creştere a competitivităţii 

12.  Aspecte ale restructurării industriei siderurgice şi ale ofertei româneşti 
de export, având în vedere tendinţele înregistrate pe plan mondial 

13.  Conjunctura principalelor pieţe de mărfuri. Studii trimestriale ale 
evoluţiei conjuncturii şi preţurilor pe pieţele internaţionale la produse 
siderurgice, metale neferoase şi preţioase, în anul 1990 şi perspective 

14.  Studiul pieţei internaţionale a cimentului şi restructurarea industriei 
româneşti în domeniu 

15.  Restructurarea industriei româneşti de rafinare în corelaţie cu ten-
dinţele manifestate pe piaţa internaţională. Evidenţierea factorilor de 
creştere a competitivităţii 
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16.  Restructurarea industriei chimice româneşti corelată cu tendinţele 
manifestate pe piaţa internaţională. Evidenţierea factorilor de creştere 
a competitivităţii 

17.  Restructurarea industriei uşoare în România şi a schimburilor comer-
ciale externe cu produsele acestei ramuri. Direcţii şi mijloace de 
restructurare şi retehnologizare a ramurii în vederea unei mai eficiente 
adaptări la economia mondială 

18.  Restructurarea industriei alimentare româneşti şi a schimburilor comer-
ciale externe cu produsele acestei ramuri. Contribuţia la orientarea 
procesului de restructurare a ramurii prin evidenţierea principalelor 
tendinţe pe piaţa internaţională şi a factorilor de creştere a 
competitivităţii internaţionale 

19.  Restructurarea industriei alimentare româneşti şi a schimburilor comer-
ciale externe cu produsele acestei ramuri. Contribuţia la orientarea 
procesului de restructurare a ramurii prin evidenţierea principalelor 
tendinţe pe piaţa internaţională şi a factorilor de creştere a compe-
titivităţii internaţionale 

20.  Politici comerciale în domeniul comerţului internaţional cu produse 
agricole 

21.  Agricultura şi lărgirea relaţiilor economice externe; integrarea în 
economia europeană 

22.  Direcţii de acţiune pentru o integrare eficientă a României în economia 
mondială 

23.  Rolul activităţii de comerţ exterior într-o economie deschisă 
24.  Organizaţii economice cu vocaţie mondială şi regională şi participarea 

României la aceste organizaţii 
25.  Rolul Maghrebului în perspectiva dezvoltării relaţiilor economice 

externe ale României 
26.  Procesul de integrare latino-american. Obiective şi rezultate concrete 
27.  America Latină - un partener viabil pentru România în perioada de 

tranziţie 
28.  Zona Pacificului în pragul mileniului III 
29.  Incidenţa regimului tarifar aplicabil exporturilor româneşti în unele ţări 

dezvoltate 
30.  Terţiarizarea economiei româneşti - o direcţie fundamentală a 

procesului de restructurare economică 
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31.  România: economia de piaţă şi societatea informatizată - factori 
favorizanţi şi inconveniente 

32.  Atragerea de capital străin în România prin zonele libere industriale 

INSTITUTUL DE CERCETARE A RELAŢIILOR INTERRAMURI 
 ŞI A STRUCTURILOR INDUSTRIALE∗  

1.  Mecanismul economic în contextul pluralismului proprietăţii şi al 
autonomiei unităţilor industriale 

2.  Restructurarea cadrului de organizare şi conducere a industriei 
3.  Reconsiderarea competenţelor decizionale la nivel microeconomic, 

corespunzător cerinţelor descentralizării economiei - autonomia 
întreprinderilor 

4.  Modernizarea structurilor industriale prin intermediul societăţilor mixte 
(probleme economice ale atragerii capitalului străin prin investiţii 
directe şi implicaţii asupra modernizării structurilor industriale) 

5.  Utilizarea creditelor externe în restructurarea economiei naţionale 
6.  Elemente pentru conturarea unei strategii de protecţie a mediului 

înconjurător în România 
7.  Elemente de fundamentare a restructurării unor ramuri industriale 

producătoare de echipamente şi produse intermediare 
8.  Posibilităţi de restructurare a capacităţilor de producţie în industrie, în 

condiţiile creşterii autonomiei întreprinderilor 
9.  Restructurări în economia naţională în vederea creşterii eficienţei 

economice şi a calităţii vieţii 
10.  Cerinţe actuale şi de perspectivă ale utilizării capacităţilor de producţie 

şi ale diversificării sortimentale a bunurilor create în ramuri ale 
industriei uşoare 

11.  Cerinţe actuale şi de perspectivă ale redresării, modernizării şi 
dezvoltării industriei alimentare 

12.  Asigurarea economiei naţionale cu resurse energetice în funcţie de 
posibilităţile tehnice şi economice şi de implicaţiile ecologice şi sociale 

13. Reevaluarea locului şi rolului industriei chimice şi petrochimice în 
contextul economic naţional, în condiţiile restructurării activităţii 
productive, pe baza criteriilor rentabilităţii şi eficienţei 

                                                           
∗ Din anul 1993, Institutul de Economia Industriei. 
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INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ 

1.  Economia agriculturii, economia agroalimentară şi economia rurală 
2.  Tendinţe pe termen mediu şi lung ale dezvoltării agriculturii româneşti 
3.  Probleme metodologice ale optimizării dezvoltării agriculturii 
4.  Privatizarea proprietăţii asupra pământului - problemă fundamentală a 

restructurării agriculturii şi economiei naţionale 
5.  Pluralismul formelor de proprietate în agricultură 
6.  Pluralismul formelor de organizare a exploataţiilor agricole 
7.  Perspectiva integrării activităţilor agroalimentare din România în 

tranziţia spre economia de piaţă 
8.  Concepte privind gestiunea exploataţiilor agricole în condiţiile econo-

miei de piaţă 
9.  Profile de producţie agricolă pe zone agropedoclimatice 
10.  Estimarea rentabilităţii globale şi a entropiei în exploataţia agricolă 

(conceptul modelului şi studiu de caz) 
11.  Premise ale liberalizării şi susţinerii preţurilor produselor agricole 
12.  Alternative de impunere a producătorilor agricoli 
13.  Perfecţionarea sistemului de creditare a agriculturii 
14.  Structuri în comunitatea rurală 
15.  Tipologia comunităţilor rurale 

INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ 

1.  Modalităţi de reglare a proceselor specifice pieţei bunurilor şi serviciilor 
2.  Funcţiile forţei de muncă, mecanisme de asigurare a ocupării forţei de 

muncă şi de orientare profesională a acesteia 
3.  Scenarii macroeconomice privind realizarea în România, la indicatorii 

de bază, a unui standard de viaţă comparabil cu cel mediu european 
4.  Probleme metodologice ale elaborării planurilor economiei naţionale 
5  Principalele coordonate ale politicii regionale în condiţiile economiei 

româneşti 
6.  Tendinţe ale dezvoltării economiei mondiale rezultate din prognozele 

elaborate de diferite ţări, precum şi de organismele internaţionale 
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INSTITUTUL DE FINANŢE, PREŢURI  
ŞI PROBLEME VALUTARE 

1.  Restructurarea sistemului de preţuri în perioada de tranziţie spre 
economia de piaţă 

2.  Convertibilitatea monedei naţionale - cerinţe şi posibilităţi de imple-
mentare 

3.  Studierea proceselor inflaţioniste din economia României 
4.  Îmbunătăţirea criteriilor de analiză a proiectelor de investiţii, având în 

vedere practica unor organisme financiar-bancare internaţionale 
5.  Posibilităţi de adaptare a contabilităţii din ţara noastră la sistemul 

conturilor naţionale (SCN) 
6.  Rolul instrumentelor financiar-monetare în stimularea cercetării 

ştiinţifice din ţara noastră 
7.  Reforma regimului valutar în procesul restructurării economiei 

româneşti 
8.  Posibilităţi de participare eficientă a României pe pieţele financiare 

internaţionale 
9.  Posibilităţi de perfecţionare a analizei eficienţei valutar-financiare a 

activităţii de export la nivel micro, în condiţiile trecerii la economia de 
piaţă 

10.  Determinarea masei monetare în corelaţie cu indicatorii dezvoltării 
11.  Reconsiderarea şi fundamentarea rolului creditului în contextul 

tranziţiei la economia de piaţă 
12.  Preţurile în ramurile economiei naţionale în perioada de tranziţie 
13.  Preţurile producţiei agricole în perioada tranziţiei la economia de piaţă 
14.  Structura, distribuţia şi dinamica veniturilor populaţiei 

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

1.  Politici sociale orientate spre îmbunătăţirea calităţii vieţii 
2.  Indicatorii calităţii vieţii 
3.  Impactul politicului asupra calităţii vieţii 
4.  Preţurile cu amănuntul şi tarifele pentru populaţie în perioada de 

tranziţie 
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5.  Corelaţii şi raporturi între preţurile produselor româneşti şi cele ale 
produselor similare de pe piaţa mondială 

6.  Nevoi, consum şi aspiraţii de consum 
7.  Timpul liber. Teorie şi cercetări empirice 
8.  Grupuri defavorizate şi politici pentru asistenţa lor socială 
9.  Calitatea serviciilor pentru populaţie 
10.  Moduri şi stiluri de viaţă 
11.  Diagnoza calităţii vieţii 

 

DEZBATERI ŞTIINŢIFICE 

COLOCVIUL ROMÂNO-GERMAN "ECONOMIA DE PIAŢĂ ŞI STATUL 
SOCIAL - DIALOG DESPRE OBIECTIVELE REFORMEI ŞI ETAPELE 
ACESTEIA",  4 octombrie-2 noiembrie 1990 (sinteza s-a publicat în Ana-
lele Institutului Naţional de Cercetări Economice, 1-2/1991) 

Seminarul 1: Tranziţia spre economia de piaţă 

1.  Ordinea economică de piaţă în RFG: bazele instituţionale, instrumente 
de impozitare, bilanţ de rezultate şi expunere la risc, K. Mackscheidt 

2.  Necesitatea accelerării tranziţiei la economia de piaţă, M. Ciumara 
3.  Privatizarea, condiţie fundamentală a trecerii la economia de piaţă, A. 

Iancu, membru corespondent al Academiei Române 
4.  Rolul deputatului în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă şi 

dezvoltarea economico-socială teritorială, C. Ionescu 
5.  Contradicţii ale mecanismului economico-social în perioada de tranziţie 

şi guvernare, B.B. Teodoriu 
6.  Obstacole tehnice în calea privatizării, I. Lemnij 
7.  Dezetatizarea prin răscumpărare sau împroprietărire, V. Pilat 
8.  Trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă prin 

împroprietărirea populaţiei, C. Cojocaru 
9.  Demonopolizarea producţiei materiale - obiectiv al perioadei de 

tranziţie spre economia de piaţă, V. Stoica 
10.  Convertibilitatea leului - condiţie a reformei, I. Şerbănescu 
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11.  Pledoarie pentru necesitatea unei legislaţii antitrust încă din perioada 
de tranziţie spre economia de piaţă, F. Alexe 

12.  O posibilă tactică de trecere de la centralismul etatist la dirijismul 
liberal, G. Darie 

Seminarul 2: Securitatea socială 

1.  Securitatea socială în RFG. Principii de constituire, finanţare, stadiul 
discuţiei privind reforma, K. Mackscheidt 

2.  Protecţia socială în perioada de trecere la economia de piaţă, I. Mărgi-
nean 

3.  Implicaţii sociale ale privatizării, A. Dochia 
4.  Protecţia socială a populaţiei vârstnice, H. Puwak 
5.  Protecţia socială - valenţe şi limite, G. Răboacă 
6.  Elemente de construcţie a politicii sociale, M. Poenaru 
7.  Probleme ale politicii repartiţiei veniturilor populaţiei, M. Molnar 
8.  Modificări ce trebuie aduse legislaţiei de pensii şi asigurări sociale în 

condiţiile dezvoltării democratice a României, V. Arbore 
9.  Consideraţii privind rolul şi antrenarea agenţilor economici la formarea 

veniturilor familiei în condiţiile privatizării economiei, G. Dumitrescu 
10.  Consideraţii privind instituirea impozitului pe veniturile personale, D. Fătu 
11.  Protecţia socială a şomerilor în România, M. Codin 

Seminarul 3: Management 

1.  Planificarea şi funcţionarea întreprinderii în condiţiile riscului specific 
economiei de piaţă, J. Hentze 

2.  Mutaţii manageriale în procesul trecerii la economia de piaţă, C. Russu 
3.  Poziţia eficienţei economice în management, A. Gheorghiu 
4.  Riscul de afaceri în economia de tranziţie, I. Popa 
5.  Solvabilitatea, lichiditatea, capacitatea de plată ale întreprinderii şi modele 

de optimizare a acestora în condiţiile economiei de piaţă, F. Georgescu 
6.  O concepţie microeconomică a perioadei de trecere la economia de 

piaţă în România, D.D. Popescu 
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7.  Evoluţia corelaţiei dintre planificarea macroeconomică şi microeco-
nomică în condiţiile tranziţiei la o economie de piaţă, M. Părăluţă 

8.  Rolul sondajului în fundamentarea planului şi reducerea riscurilor, G. Nis-
torescu 

9.  Diversitatea ofertei de produse şi servicii ale întreprinderilor în sensul 
micşorării riscului în cadrul economiei de piaţă, F. Alexe 

10.  Cu privire la determinarea valorii întreprinderii, P. Jica 
11.  Cerinţe de economicitate prin măsuri fiscale în perioada formării pieţei 

capitalului, L. Croitoru 
12.  Conducere şi inovare, M. Andrei 
13.  Planificarea în întreprinderi în condiţiile riscului determinat de 

economia de piaţă, A. Merlng 
14. Model de reconvertire a unei foste unităţi economice socialiste într-o 

societate comercială cu capital anonim pe acţiuni, D. Cristescu 

Seminarul 4: Politica de personal 

1.  Politica de personal a întreprinderii în procesul adaptării la condiţiile 
economiei de piaţă, J. Hentze 

2.  Elemente privind politica salarială la nivelul sectorului de iniţiativă 
particulară, M. Coşea 

3.  Despre reforma necesară în sistemul de salarizare, U. Spineanu 
4.  Gestiunea resurselor umane la nivel de întreprindere în condiţiile 

tranziţiei la economia de piaţă, I. Gratu 
5.  Autoritatea personalului de conducere, A.P. Necşeşti 
6.  Perspectivele şomajului în România, G. Nistorescu 
7.  Necesitatea recalificării şi reorientării profesionale a forţei de muncă în 

perioada trecerii la economia de piaţă, F. Alexe 
8.  Un nou sistem informaţional - cerinţă vitală a cunoaşterii proceselor de 

pe piaţa muncii, G. Predoşanu, S. Mihăescu 
9.  Formarea şi adaptarea profesională a forţei de muncă în condiţiile 

tranziţiei la economia de piaţă, M.-C. Suciu 
10.  Crearea de locuri de muncă prin iniţiative locale, F. Bonciu 
11.  Recalificarea femeilor din întreprinderile mari în cadrul tranziţiei spre 

economia de piaţă, S. Dobrescu 
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Seminarul 5: Piaţa muncii 

1.  Piaţa muncii şi politica privind piaţa muncii în R.F. Germania, H. 
Markmann 

2.  Politica activă a pieţei muncii în R.F. Germania, H. Seifert 
3.  Piaţa muncii în România - caracteristici şi tendinţe, S. Perţ 
4.  Poziţia C.N.S.L.R. faţă de problemele cu care se confruntă mişcarea 

sindicală românească, V. Ciorbea 
5.  Echilibrul ocupării forţei de muncă în condiţiile tranziţiei la economia de 

piaţă, C. Ciutacu 
6.  Sindicatele şi problema recalificării forţei de muncă în condiţiile trecerii 

la economia de piaţă, V. Roşca 
7.  Estimarea cererii de forţă de muncă în România, D. Mihalcea 
8.  Flexibilizarea ofertei de forţă de muncă în România, F. Pavelescu 
9.  Şomajul fricţional. Un model de ocupare a mâinii de lucru disponibile în 

România, M. Apostolescu 
10.  Locul şi rolul sindicatelor în demolarea structurilor totalitare şi intro-

ducerea democraţiei în România, M. Miclici 

Seminarul 6: Negocierile salariale 

1.  Negocierea salariilor şi autonomia tarifară în R.F. Germania, R. Bispinck 
2.  Planificarea şi negocierea la nivel microeconomic privind prevenirea 

riscurilor în economia de piaţă, H. Seifert 
3.  Relaţia tripartită în România, I. Boboc 
4.  Un răspuns necesar la liberalizarea sistemului de preţuri: "scara 

mobilă" a veniturilor, F. Alexe 
5.  Negocierea salariilor în perioada de tranziţie la economia de piaţă, 

G. Măţăuan 
6.  Greva - sensurile unei decizii sindicale, M. Cleciu 
7.  Alternative ale unei politici de salarii în România, V. Vasile 
8.  Moratoriul asupra salariilor şi evoluţia preţurilor, M. Popa 
9.  Dimensionarea adecvată a salariului minim garantat în România, M. 

Apostolescu 
10. Modalităţi de protecţie socială în cazul grevelor în situaţia trecerii la 

economia de piaţă, M. Popescu 
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11. O strategie privind revendicările salariale pentru personalul feminin 
angajat, S. Dobrescu 

DEZBATEREA "PLANULUI RUGINĂ" 
(sinteza s-a publicat în  

Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice, 1-2/1991) 
 

- În zilele de 20 şi 27 decembrie 1990, dând curs convenţiei intervenite 
între acad. T. Postolache şi prof. Anghel Rugină, la sediul INCE a avut 
loc o dezbatere privind lucrarea "Un miracol economic în România liberă 
este încă posibil". Alături de acad. T. Postolache şi prof. Anghel Rugină la 
discuţie au participat C. Ionete - membru de onoare al Academiei 
Române, G. Dolgu, M. Ştefan, M. Ciumara, G. Zaman, A. Iancu - membru 
corespondent al Academiei Române, V. Pilat şi R. Dănescu. Cu prilejul 
dezbaterii, acad. C. Kiriţescu şi-a expus punctul de vedere într-o amplă 
analiză asupra "Planului Rugină", referatul domniei sale fiind prezentat în 
cadrul şedinţei. 

 
SESIUNE COMEMORATIVĂ:  
Profesorul Virgil N. Madgearu 

(sinteza s-a publicat în  
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice, 1-2/1991) 

 
-  Ipostaze ale economicului în opera profesorului Virgil Madgearu, 

acad. T. Postolache 
-  Locul lui Virgil N. Madgearu în ştiinţa economică şi cultura românească, 

I. Bulborea 
-  Virgil N. Madgearu - cercetător al economiei româneşti interbelice,   

G. Dobre 
-  Modalităţi şi procedee de investigaţie în cercetarea economică la Virgil 

N. Madgearu, V. Axenciuc 
-  Destinul istoric al concepţiei economice a lui Virgil N. Madgearu,      

M. Ciumara 
-  Profesorul Virgil N. Madgearu - amintiri, L. Turdeanu 
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PUBLICAŢII 

CĂRŢI PUBLICATE DE CERCETĂTORI DIN INCE 

-  Consemnări economice, acad. E. Dobrescu, acad. T. Postolache, Ed. 
Academiei Române, Bucureşti, 1990 

-  Incertitudinea. O perspectivă psihosociologică, C. Zamfir - membru 
corespondent al Academiei Române, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1990 

-  (...) Exportaţi în R.F. Germania, colecţia “Biblioteca de economie 
mondială”, nr. 110, IEM-CIDE, Bucureşti, 1990 

-  (...) Coreea de Sud, Colecţia “Biblioteca de economie mondială”, nr.111, 
IEM-CIDE, Bucureşti, 1990 

-  (...) A deveni independent, traducere documentară din C.S. Geneva, 
Cahier PME, CIDE, Bucureşti, 1990 

-  (...) Cucerirea pieţei, traducere documentară din C.S. Geneva, Cahier 
PME, 1, CIDE, Bucureşti, 1990 

-  (...) Manual pentru întreprinderile mici şi mijlocii, traducere documentară 
din C.S. Geneva, Cahier PME plus, CIDE, Bucureşti, 1990 

-  Informatica în comerţ (ediţia a II-a), V. Ioan-Franc (coord.), Ed. Comerţul 
Modern, Bucureşti, 1990 

-  Sisteme de producţie, V. Platon, Ed. Tehnică, 1990 
 

PERIODICE ALE SECŢIEI DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE 
ŞI SOCIOLOGIE A ACADEMIEI ROMÂNE ŞI ALE INSTITUTELOR 

COMPONENTE ALE INCE 

 REVUE ROUMAINE DE SCIENCES ECONOMIQUES 
ET SOCIALES 

Tome 34, No. 1-2, Janvier-Décembre 1990 

-  Outline strategy of market economy implementation in Romania 
-  From command economy to a market economy by way of reform or 

revolution?, A. Iancu - membru corespondent al Academiei Române 
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-  Privatisation: there are no miracle solutions!, A. Dochia 
-  Romania's economic relations with CMEA countries, D. Dăianu 
-  Virgil Madgearu's economic thought and his epoch, N.N. Constantinescu 
-  Le professeur Virgil Madgearu, V. Malinschi 
-  Virgil Madgearu. Le professeur et l'homme politique, acad. T. Postolache 
-  The National Institute of Economic Research, The Romanian Academy 
 

 CALITATEA VIEŢII (ICCV) 

Nr. 1/1990 

-  Calitatea vieţii ca obiectiv politic, C. Zamfir - membru corespondent al 
Academiei Române 

-  Calitatea vieţii - element fundamental în protecţia noii societăţi,        
G. Măţăuan, R. Vrânceanu 

-  Statul bunăstării sociale şi calitatea vieţii, N. Frigioiu 
-  Fundamentul social al economiei de piaţă, V. Pasti 
-  Implicaţii ale privatizării asupra calităţii vieţii, G. Barbu 
-  Strategia economică şi politica consumului, H. Puwak 
-  Problema locuinţelor şi unele sugestii prvind rezolvarea ei, M. Kivu 
-  Politica socială a Comunităţii Economice Europene la orizontul anului 

1992, M. Borănescu, D. Călin 
-  Probleme sociale şi soluţii în ţările Europei Răsăritene, E. Popescu 
-  Bunăstarea socială în Marea Britanie, I. Mărginean 
-  Politica socială a Suediei, un ideal?, M. Gradu 
-  Nivelul de trai şi inegalitatea în ţările nordice, I. Mărginean 
-  Studii şi cercetări privind tineretul, N. Frigioiu 
-  Sărăcia, o noţiune ce presupune o abordare interdisciplinară, V. Gheorghe 
-  Şomajul în Europa - dimensiuni şi soluţii, M. Codin 
-  Noi tipuri de organizare a muncii - cerinţe ale noii tehnologii, M. Gradu 
-  Un punct de vedere asupra limitelor reformei muncii în SUA, M. Codin 
-  Din experienţa internaţională a reglementării condiţiilor de muncă - 

domeniul hoteluri şi restaurante, E.M. Popescu 
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-  Sănătatea şi securitatea muncii în Comunitatea Europeană,        
acad. E. Dobrescu 

-  Ce s-o fi întâmplat cu explozia demografică, A.-I. Danielescu 
-  Stil de viaţă şi loisir în oraşele americane, M. Neder 
-  Fundaţia Europeană pentru ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de muncă, 

acad. E. Dobrescu 
 
 

LUCRĂRI PUBLICATE DE CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ  

 CAIETE DE LUCRU 

Caiet de lucru nr. 1 

− Probleme şi propuneri rezultate din dezbaterea organizată în cadrul IEN 
− Sinteza problemelor restructurării şi dezvoltării industriei româneşti, 

ICRISI 
− Sinteza discuţiilor privind strategia dezvoltării economice a României, 

IFPPV 
− Concepţii privind dezvoltarea economică şi socială a României, IPE 
− Direcţii de acţiune pe termen mediu şi lung pentru restructurarea eco-

nomică, IEM 
− Probleme ale strategiei dezvoltării economiei româneşti (sinteză), ICCV 
− Restructurarea agriculturii şi restructurarea gândirii în domeniul eco-

nomiei agrare, IEA 

Caiet de lucru nr. 2 

− Concepţia privind restructurarea economiei naţionale, ICRISI  
− Restructurarea agriculturii şi a mediului rural, IEA 
− Strategia dezvoltării turismului românesc (proiect), ICCV 
− Proprietatea, IEN 
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− Concepţia asupra economiei optimale, IEN 
− Cu privire la planificare, IPE 
− Finanţe, credit, buget, IFPPV 
− Organizarea şi conducerea industriei, ICRISI 
− Relaţii economice externe, IEM 
− Consideraţii generale privind calitatea vieţii, ICCV 
− Puncte de vedere asupra strategiei în domeniul protecţiei mediului în-

conjurător, IEN 
− Concepţia de dezvoltare a comerţului interior şi a serviciilor, cu impact 

favorabil asupra calităţii vieţii, în condiţiile restructurării economiei 
româneşti, ICCV 

− Forţa de muncă şi veniturile populaţiei, IEN 
− Cu privire la planificarea economiei, IEN 

Caiet de lucru nr. 3 (I) 

− Puncte de vedere cu privire la materialele cuprinse în Caietul de lucru 
nr. 2 al Institutului Naţional de Cercetări Economice, ICRISI  

− Sugestii referitoare la completarea Caietului de lucru nr. 2, ICCV 
− Spre o societate centrată pe creşterea calităţii vieţii, ICCV 
− Sinteza observaţiilor şi propunerilor la temele din Caietul de lucru nr. 2, 

IFPPV 
− Idei şi propuneri cu privire la reconstrucţia şi restructurarea economică a 

României, Radu Ciurileanu, IFPPV 
− Consideraţii privind restructurarea ramurilor economice, IEM 
− Opinii privind restructurarea economiei şi mecanismul de funcţionare a 

acesteia, IPE 
− Cu privire la dezvoltarea regională, IPE  
− Direcţii în restructurarea agriculturii şi a mediului rural, IEA 
− Opinii privind dezvoltarea teritorială a unei economii optimale în Ro-

mânia 
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Caiet de lucru nr. 3 (II) 

− Cu privire la obiectivul şi principiile restructurării economiei, S. Perţ, IEN 
− Un punct de vedere în prefigurarea economiei româneşti, S. Sava, IEN 
− Premise şi principii generale ale economiei "optimale", G. Georgescu, 

IEN 
− În legătură cu restructurarea economiei naţionale - C. Grigorescu, IEN 
− Despre o "economie optimală"?, E. Ionescu, IEN 
− Reflecţii privind definirea mecanismului viitor de funcţionare a economiei 

româneşti, M. Ciumara, IEN 
− Consideraţii asupra devenirii economiei naţionale, S. Tănăsescu, IEN 
− Pentru ce economie optăm?, R. Creţoiu, IEN 
− Principii şi trăsături ale economiei "optimale". Mecanism de funcţionare, 

I. Bratu, IEN 
− Puncte de vedere privind principiile şi trăsăturile economiei optimale,   

M. Stancu, IEN 
− Cu privire la principiile noii concepţii de dezvoltare a economiei româ-

neşti, C. Cămăşoiu, IEN 
− Principii şi trăsături ale economiei "optimale", M. Ion, IEN 
− Consideraţii asupra unor principii de politică economică, C. Popa, IEN 
− Economia optimală în contextul creşterii ciclice, M. Dumitriu, IEN 
− Sfera socială - element fundamental de referinţă pentru gândirea privind 

dezvoltarea economică, M. Poenaru, IEN 
− Cu privire la utilizarea venitului naţional pentru consum şi acumulare - 

G. Dumitrescu, IEN 
− Consideraţii privind evoluţia consumului populaţiei în contextul trecerii la 

o economie optimală, H. Puwak, IEN 
− Conducerea şi organizarea economiei naţionale, I. Bratu, IEN 
− Unele aspecte ale relaţiei dintre ocuparea forţei de muncă şi stimularea 

materială în perioada de tranziţie, F.M. Pavelescu, IEN 
− Creşterea nivelului tehnic al produselor - opţiune în strategia restruc-

turării industriei constructoare de maşini, S. Sandu, IEN 
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Caiet de lucru nr. 4 

− Elemente ale concepţiei asupra reformei economice, C. Munteanu, IEM 
− Restructurarea industriei constructoare de maşini  
− Propuneri privind strategia economiei naţionale şi cea de comerţ ex-

terior, A. Bal, IEM 
− Stimularea exporturilor, A. Constantinescu, IEM 
− Către o nouă economie naţională, A. Brătescu, IEM 
− Direcţii ale dezvoltării relaţiilor economice internaţionale ale României, 

R. Palade, IEM 
− Elemente pentru o strategie pe termen mediu a creşterii economice ori-

entată social, R. Titircă, IEM 
− Obiective ale reformei economice, A. Mazilu, IEM 
− Restructurarea pe baze ştiinţifice a mecanismelor şi instrumentelor de 

stimulare a activităţii de comerţ exterior, S. Andreoiu, IEM 
− Unele considerente privind rolul fundamental al sectorului terţiar în con-

textul strategiei dezvoltării optimale a României, A. Ghibuţiu, IEM 
− Probleme ale participării României la diviziunea internaţională a muncii 
− Propuneri de măsuri privind optimizarea exportului de laminate din oţel 

în anul 1990 
− Propuneri de măsuri privind desfăşurarea exportului de aluminiu al 

României, în condiţii de optim economic, în anul 1990 şi în perspectivă 
− Posibilităţi actuale de valorificare cât mai eficientă a potenţialului exis-

tent în industria de construcţii şi a materialelor de construcţii din Româ-
nia, prin realizarea de construcţii în URSS  

− Posibilitatea menţinerii cimentului la export în condiţii de eficienţă 
− Cerinţe actuale ale pieţei internaţionale a produselor industriei uşoare 
− Unele măsuri de optimizare a producţiei şi comerţului exterior cu bunuri 

de consum din ramura industriei uşoare, industriei alimentare, industriei 
lemnului şi materialelor de construcţii 

− Cerinţe actuale ale pieţei internaţionale a produselor lemnoase 
− Unele orientări privind strategia dezvoltării relaţiilor economice ale Ro-

mâniei cu ţările din estul Europei, G. Micu, IEM 
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ALTE LUCRĂRI DOCUMENTARE 

− Despre rolul statului în economia de piaţă, sub incidenţa proceselor 
integraţioniste (în speţă, comenzile de stat) 

− România: comenzile de stat în perioada de tranziţie 
− Criza CAER: evaluări ale cauzelor şi tentativelor eşuate de soluţionare a 

ei prin perfecţionări ale mecanismului de funcţionare existent 
− Cauze ale crizei actuale a CAER 
− Opinii ale economiştilor şi poziţii oficiale cu privire la ineficienţa CAER şi 

la integrarea ţărilor est-europene (1990) 
− Prezentarea comparativă a principalelor prevederi ale legislaţiei 

referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor mixte pe teritoriul 
Bulgariei, Republicii Federative Cehe şi Slovace, R.D. Germane, 
Poloniei şi Ungariei 

− Câteva concluzii referitoare la conţinutul legislaţiei privind societăţi mixte 
din ţările est-europene 

− Tendinţe ale dezvoltării economiei mondiale rezultate din prognozele 
elaborate de diferite ţări, precum şi de organisme economice interna-
ţionale 

− Principalele coordonate ale programelor de dezvoltare a ţărilor membre 
ale CAER în perioada de tranziţie, ţinând seama de unele măsuri 
adoptate în aceste ţări 

− Conjunctura, pe următorii doi ani, la produsele de bază care prezintă 
interes la importul României din ţările membre ale CAER 

− Problematica derulării fluxurilor economice ale României cu republicile 
unionale ale URSS 

− Scenarii privind configuraţia schimburilor României cu ţările est-
europene, în perioada 1991-1992 

− Dificultăţi şi obstacole în practica societăţilor cu capital străin, constituite 
în unele ţări est-europene 

− Propunerile părţii române referitoare la considerentele privind 
modalitatea de desfăşurare a activităţii financiare a organizaţiei 

− Propunerile părţii române cu privire la principiile evaluării şi folosirii în 
continuare a patrimoniului CAER 
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− Corelaţii şi raporturi între preţurile produselor româneşti şi cele ale 
produselor similare de pe piaţa mondială 

− Colaborarea tehnico-ştiinţifică 
− Organizaţii economice cu vocaţie mondială şi regională şi participarea 

României la aceste organizaţii 
 

 STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE 

Nr. 1/1990 

− Structuri economice în concordanţă cu noile structuri politice, A. Iancu, 
membru corespondent al Academiei Române, ICRISI 

− Dezvoltarea selectivă şi mecanismul economic, L. Croitoru, ICRISI 
− Unele probleme privind asigurarea economiei naţionale cu materii prime 

şi energie, V. Răducanu, R. Miroiu, F. Popa, D. Zafiu, A. Filip, ICRISI 
− Industria siderurgică românească, între prezent şi viitor, T. Popescu, 

ICRISI 
− Elemente de diagnoză a dezvoltării actuale a industriei construcţiilor de 

maşini şi de fundamentare a strategiei de restructurare a acesteia în 
perspectivă, O. Mihăescu, V. Platon, ICRISI 

− Probleme privind restructurarea şi dezvoltarea industriei electronice, 
electrotehnice şi informatice, E. Pelinescu, ICRISI 

− Puncte de vedere cu privire la procesul de restructurare a industriei 
chimice şi petrochimice româneşti 

− Puncte de vedere asupra unor probleme ale dezvoltării economice în 
perioada de tranziţie, L. Albu, ICRISI 

− Puncte de vedere cu privire la preţ, ca expresie bănească a relaţiei din-
tre producători şi beneficiari, A. Mihăilescu, ICRISI 

− Propuneri privind formarea şi utilizarea forţei de muncă în procesul re-
structurării economice, S. Popescu, A. Sutaru, C. Suciu, ICRISI 

− Protecţia mediului înconjurător (abordări conceptuale, operaţionalizate 
la nivel naţional în unele ţări dezvoltate economic), G. Manea, ICRISI 
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Nr. 2/1990 

− Elemente strategice de trecere la economia de piaţă. Privatizarea,      A. 
Iancu - membru corespondent al Academiei Române, ICRISI 

− Cerinţe ale trecerii la economia de piaţă, L. Croitoru, ICRISI 
− Preţul, ca element important al relaţiei economice dintre producători şi 

beneficiari. Elemente privind reforma preţurilor, A. Mihăilescu, ICRISI 
− Autonomie decizională optimă la nivelul întreprinderilor industriale,  

D. Mărguş, ICRISI 
− Restructurarea cadrului de organizare şi conducere a industriei, V. Dan, 

R. Isaic-Maniu, D. Mitran, E. Stan, ICRISI 
− Ocuparea şi utilizarea eficientă a forţei de muncă în condiţiile restruc-

turării economiei, S. Popescu, C. Suciu, A. Sutaru, ICRISI 
− Amplificarea contribuţiei ştiinţei şi tehnologiei la dezvoltarea economică, 

C. Russu, O. Mihăescu, E. Pelinescu, ICRISI 
− Modificări necesare în procesul investiţional şi în activitatea de coope-

rare economică internaţională, C. Panaitescu, R. Bob, ICRISI 
− Probleme fundamentale ale restructurării ramurilor economiei naţionale. 

Principii generale, V. Bogdan, L. Croitoru, A. Iancu - membru corespon-
dent al Academiei Române, A. Mihăilescu, C. Russu, ICRISI 

− Elemente privind reconsiderarea relaţiilor interramuri, L. Albu, E. Moise, 
L. Isăcescu, ICRISI 

− Unele probleme generale ale restructurării şi dezvoltării industriei ro-
mâneşti, E. Pelinescu, ICRISI 

− Restructurarea bazei energetice şi de materii prime, V. Răducanu,       
E. Cojocaru, F. Popa, D. Zafiu, M. Bulearcă, A. Filip, C. Sima, ICRISI 

− Restructurarea industriei bunurilor de consum, V. Bogdan, M. Vania, 
ICRISI 

− Probleme privind restructurarea industriei siderurgice româneşti,          
T. Popescu, ICRISI 

− Puncte de vedere privind restructurarea industriei construcţiilor de ma-
şini, O. Mihăescu, V. Platon, ICRISI 

− Probleme privind restructurarea şi dezvoltarea industriei electronice, 
electrotehnice şi informatice, E. Pelinescu, ICRISI 

− Cu privire la restructurarea industriei chimice, N. Hornianschi, ICRISI 
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Nr. 3/1990 

− Opinii privind restructurarea economiei româneşti, C. Grigorescu, IEN 
− Proprietatea - forme şi tendinţe, G. Zaman, IEN 
− O abordare globală a problematicii restructurării, G. Georgescu, IEN 
− Opţiuni şi perspective ale realizării unui sistem economic performant în 

România, A. Dochia, IEN 
− Inflaţia - implicaţii economico-sociale în perioada de tranziţie, V. Iordache, 

IEN 
− Posibilităţi de ameliorare a situaţiei mediului înconjurător, G. Georgescu, 

IEN 
− Puncte de vedere privind restructurarea în domeniul finanţelor şi cre-

ditului, A. Berea, C. Ionete - membru de onoare al Academiei Române, 
E. Ghizari, IFPPV 

− Strategia dezvoltării economice în profil teritorial 
− O problemă cardinală: ocuparea şi folosirea (eficientă) a forţei de 

muncă, S. Perţ, IEN 
− Perfecţionarea pregătirii profesionale a forţei de muncă, în condiţiile 

transformărilor profunde din economie, G. Predoşanu, IEN 
− Strategia dezvoltării turismului românesc, G. Barbu, ICCV 
− Puncte de vedere asupra dezvoltării turismului românesc, G. Dincă, 

ICCV 
− Direcţii de acţiune în vederea asigurării competitivităţii întreprinderilor, 

M. Naneş, IEN 

Nr. 4/1990 

− Consideraţii asupra perioadei de tranziţie, G. Măţăuan, R. Vrânceanu, 
ICCV 

− Consideraţii asupra destinelor economiei româneşti, M. Neder, ICCV 
− Aspecte privind tranziţia spre o economie de piaţă în România,            

R. Emanoil, IEN 
− Agricultura - prezent şi viitor  
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− Unele noi opinii privind strategia dezvoltării comerţului interior,              
V. Adăscăliţei, I. Marmandiu, V. Nicolae, A.-L. Ristea, ICC 

− Probleme fundamentale ale dezvoltării turismului românesc, I. Istrate, 
ICCV 

− Unele probleme ale relaţiei dintre ocuparea forţei de muncă şi evoluţia 
nivelului preţurilor în perioada de tranziţie, F. Pavelescu, IEN 

− Veniturile populaţiei, M. Molnar, IEN 
− Unele probleme ale repartiţiei şi salarizării, O. Naneş, IEN 
− Estimări cu privire la necesarul minim de trai în România, în anii 1990 şi 

1995, M. Molnar, M. Poenaru, IEN 
− Întrebări şi răspunsuri cu privire la unele relaţii dintre politica şi ştiinţa 

economică, C. Ciutacu, IEN 

Nr. 5/1990 

− Mica producţie individuală şi aportul ei la producţia socială, V. Iordache, 
IEN 

− Sistemul agroalimentar naţional şi dezideratul descentralizării, priva-
tizării şi al desfăşurării activităţii economice pe principiile economiei de 
piaţă, D. Gavrilescu, M. Costea, M. Grodea, A. Pasoveanu, I. Păduraru, 
A. Popescu, V. Sima, IEA 

− Tendinţe ale indicatorilor sintetici ai dezvoltării agriculturii în perioada 
1991-1995, S. Bara, M. Moldovan, F. Toderoiu, IEA 

− Consideraţii asupra posibilităţilor de dezvoltare a turismului românesc, 
M. Neder, ICCV 

− Implicaţiile economice ale reducerii duratei săptămânii de lucru, S. Perţ, 
C. Ciutacu, D. Mihalcea, O. Naneş, F. Pavelescu, IEN; I. Ionescu,        
G. Barbu, I. Istrate, G. Dincă, P. Baron, ICCV 

− Scopuri, direcţii principale, etape şi măsuri imediate ale reformei eco-
nomice din RDG, M. Poenaru, IEN 

Nr. 6/1990 

− Viitorul agriculturii şi agricultura viitorului, D. Moraru, IEA 
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− Consideraţii privind formele de proprietate şi organizare economico-so-
cială în agricultură, în perioada de tranziţie spre o economie de piaţă, C. 
Bolocan, IEA 

− Tipologia comunităţilor rurale, E. Beca, IEA 
− Tendinţe demografice şi socioculturale ale comunităţilor rurale, V. Florian, 

IEA 
− Stabilirea noilor funcţii de planificare pe toate treptele organizatorice, în 

condiţiile trecerii la o economie de piaţă în agricultură - D. Tudorache, 
R. Patachi, IEA 

− Perfecţionarea planificării financiare în strategia dezvoltării agriculturii, 
D. Tudorache, IEA 

− Acţiunea preţurilor în condiţiile tranziţiei agriculturii spre o economie de 
piaţă, R. Patachi, D. Tudorache, A. Berindei, D. Moraru, C. Toma,       
M. Nicolau, IEA 

− Contribuţii privind perfecţionarea activităţii de cercetare în domeniul pre-
ţurilor produselor agricole, D. Tudorache, R. Patachi, A. Berindei,         
D. Moraru, C. Toma, M. Nicolau, IEA 

− Descentralizarea activităţii de investiţii în agricultură, în scopul utilizării 
raţionale a resurselor interne şi a capitalului străin, D. Tudorache,        
R. Patachi, IEA 

− Gestiunea economică a exploataţiilor agricole, C. Scutaru, IEA 
− Convertibilitatea monedei naţionale - cerinţe şi posibilităţi de implemen-

tare, N. Antonescu, IFPPV 
− Fundamentarea acţiunilor de modernizare a producţiei unităţilor eco-

nomice, R. Constantin, IEN 
− Modalităţi pentru stimularea capacităţii creative, în general, şi a cerce-

tării ştiinţifice, în special, R. Bălănescu, C. Corduneanu, IFPPV 

Nr. 7/1990 

− Economia de piaţă în strategia dezvoltării economico-sociale a Româ-
niei, G. Manea, ICRISI 

− Probleme actuale ale atragerii capitalului străin în România, D. Răchită, 
IEN 

− Dezvoltarea economică în profil teritorial în România 
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− Entropia în agricultură, C. Scutaru, IEA 
− Funcţia antientropică a cercetării ştiinţifice şi a tehnologiei în agricultură, 

D. Dumitru, IEA 
− Sistem de evaluare a entropiei producţiei agricole, D. Gavrilescu,         

C. Scutaru, IEA 
− Efectul intensificării agriculturii asupra randamentului energetic. Costul 

intervenţiei antientropice, C. Scutaru, IEA 
− Idei privind strategia dezvoltării construcţiei de maşini româneşti în 

perspectivă, M. Cartas, A. Rădulescu, IEM 
− Dezvoltarea biotehnologiilor în România, comparativ cu alte ţări, şi ten-

dinţe de evoluţie în acest domeniu, G. Manea, ICRISI 

Nr. 8/1990 

− Trecerea la economia de piaţă, A. Iancu − membru corespondent al 
Academiei Române, ICRISI 

− Funcţionarea economiei şi restructurarea producţiei, L. Croitoru, ICRISI 
− Preliminarii la procesul de privatizare în industrie, V. Bogdan, L. Croitoru, 

A. Iancu - membru corespondent al Academiei Române, A. Mihăilescu,  
P. Rotaru, ICRISI 

− Formarea preţurilor şi concurenţa în condiţiile tranziţiei la economia de 
piaţă, A. Mihăilescu, ICRISI 

− Probleme ale atragerii capitalului străin în vederea restructurării indus-
triei româneşti, G. Condopol, ICRISI 

− Utilizarea creditelor externe în realizarea schimbărilor structurale din 
economie, V. Viezuină, M. Cimpoeaşu, ICRISI 

− Puncte de vedere privind descentralizarea economiei şi autonomia uni-
tăţilor, C. Russu, ICRISI 

− Organizarea şi funcţionarea întreprinderii şi asociaţiei de întreprinderi în 
condiţiile trecerii la economia de piaţă, C. Russu, V. Dan, R. Isaic-Maniu, 
D. Mărguş, ICRISI 

− Cerinţe actuale pentru reducerea ciclului cercetare-dezvoltare-pro-
iectare-investiţii, R. Bob, ICRISI 

− Probleme actuale şi de perspectivă ale forţei de muncă, C. Suciu,        
A. Sutaru, S. Popescu, ICRISI 
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− Necesitatea elaborării unei strategii de protecţie a mediului înconjurător 
în România, G. Manea, ICRISI 

− Modelul existenţial în societatea industrială: muncă-habitat-timp liber-că-
lătorii, A. Petrovici, ICRISI 

Nr. 9/1990 

− Probleme ale revizuirii raporturilor intersectoriale, L. Albu, ICRISI 
− Modalităţi de sprijinire de către stat a restructurării capacităţilor de pro-

ducţie în industrie, I. Farmache, ICRISI 
− Aspecte privind rolul guvernului şi al unor pârghii şi instrumente eco-

nomice în implementarea strategiei de restructurare a ramurilor 
industriale, E. Pelinescu, ICRISI 

− Problematica, conţinutul şi modul de abordare a strategiilor de ramură, 
în condiţiile trecerii la o economie de piaţă, O. Mihăescu, ICRISI 

− Reconstrucţia economiei, M. Gondoş, ICRISI 
− Punerea în valoare a resurselor naturale luând în considerare avantajul 

comparativ, V. Răducanu, ICRISI 
− Restructurarea economică şi eficienţa exploatării resurselor minerale,  

V. Răducanu, E. Deaconescu, E. Cojocaru, R. Miroiu, F. Popa, D. Zafiu, 
M. Bulearcă, A. Filip, ICRISI 

− Recuperarea şi utilizarea resurselor energetice secundare refolosibile, 
C. Sima, ICRISI 

− Restructurarea industriei textile şi a confecţiilor, M. Stoica, N. Chilian,  
M. Vania, M. Părăluţă, ICRISI 

− Probleme ale restructurării industriei alimentare, E. Gheorghiu, S. Mari-
nescu-Paşoi, D. Savu, ICRISI 

− Probleme economice ale creşterii calităţii ofertei la unele produse ali-
mentare de origine vegetală, D. Tătaru, ICRISI 

− Cerinţe privind conţinutul strategiei naţionale de restructurare a indus-
triei metalurgice rezultând din analiza premiselor existente în România 
şi a tendinţelor de pe plan mondial, T. Popescu, ICRISI 

− Elemente determinante în procesul de restructurare şi reorientare a in-
dustriei chimice româneşti, N. Hornianschi, ICRISI 

− Unele consideraţii privind calitatea vieţii populaţiei vârstnice în Româ-
nia, C. Alecse, H. Puwak, ICCV 
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Nr. 10/1990 

− Productivitatea socială a muncii în România, C. Grigorescu, IEN 
− Regimul valutar, ca instrument activ al procesului de restructurare a 

economiei româneşti, R. Andru, IFPPV 
− Diagnoza calităţii vieţii, I. Mărginean, G. Socol, ICCV 
− Strategii economice de creştere a calităţii vieţii, B. Iatan, ICCV 
− Consideraţii cu privire la veniturile individuale în economia de piaţă,     

G. Măţăuan, R. Vrânceanu, ICCV 
− Coordonate ale stabilirii salariului minim în anul 1990, M. Poenaru,      

M. Molnar, IEN 
− Capitalul străin - sursă importantă pentru modernizarea bazei turistice 

din România, Gh. Barbu, CCT 
− Aspecte privind sfera serviciilor în condiţiile unei economii concurenţiale, 

M. Stanciu, ICCV 

 
 PROBLEME ECONOMICE 

Nr. 1/1990 

− Câteva sugestii de restructurare şi dezvoltare a economiei româneşti în 
prezent şi în perspectivă, M.O. Ionescu, IPE 

− Opinii privind restructurarea economiei româneşti, V. Nicolae, IPE 
− Consideraţii asupra destinului economic al României, F. Bonciu, IEM 
− Destinele economiei româneşti  
− Perspectivele economiei româneşti, Ş. Trifănescu, IEM 
− Cu privire la planificarea economiei, I. Desmireanu, IEP 
− Consideraţii cu privire la planificare şi dirijism în economia românească, 

V. Pop, J. Năstase, IPE 
− Direcţii de acţiune pentru o integrare eficientă a economiei româneşti în 

economia mondială 
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Nr. 2/1990 

− Cu privire la opţiunile macroeconomice, G. Tomescu, IPE 
− Opinii privind restructurarea economiei româneşti, L. Alexandru, IPE 
− Unele consideraţii despre planificare în condiţiile economiei de piaţă,  

M.M. Biji, V. Calmuschi, IPE 
− Cu privire la planificare, M. Iordan, IPE 
− Probleme fundamentale ale restructurării agriculturii şi mediului rural 
− Consideraţii privind restructurarea unor ramuri ale industriei prelucră-

toare, M. Comşa, I. Florescu, M. Dogaru, IPE 
− Poziţia României în comerţul internaţional cu feroaliaje şi metale ne-

feroase speciale, C. Bumbac, IEM 
− Principalele tendinţe ale pieţei internaţionale a lucrărilor de construcţii, 

N. Os, CIDE 

Nr. 3/1990 

− Restructurarea economiei naţionale şi doctrina liberalismului economic, 
V. Stoica, V. Sidorov, A. Lungu, IPE 

− Pentru o sporire a încasărilor valutare din activitatea de turism, P. Baron, 
ICCV 

− Consideraţii cu privire la ocuparea forţei de muncă şi şomaj, M. Scarlat, 
D. Jula, IPE 

− Cu privire la evoluţia populaţiei şi resurselor de muncă în perioada ur-
mătorilor 5 ani, D. Ştefu, G. Frenţ, IPE 

− Problematica satului românesc, N. Nica, IPE 

Nr. 4/1990 

− Cu privire la dezvoltarea sistemului rural, P. Lupu, S. Caragea, I. Dumi-
trescu, Ş. Epure, B. Murariu, IPE 

− Dezvoltarea liberei iniţiative, V. Uifăleanu, IPE 
− Regimul tarifar aplicabil exporturilor româneşti în unele ţări capitaliste, 

R. Titircă, F. Bonciu, IEM 
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− Rolul restructurării organizatorice a unităţilor economice în integrarea efi-
cientă a capitalului străin în economie; opţiunea ungară, A. Mazilu, IEM 

Nr. 5/1990 

− Dezvoltarea economică în profil teritorial 
− CAER-ul: ce este şi ce ar putea deveni, C. Evangheliu, CIDE 
− Preţurile de export - instrument de asigurare a competitivităţii pe pieţele 

externe, F. Bonciu, IEM 

Nr. 6/1990 

− Probleme fundamentale ale restructurării turismului românesc 

Nr. 7/1990 

− Economia de piaţă contemporană, S. Sava, E. Ionescu, IEN 

Nr. 8/1990 

− Evoluţia cotaţiilor de bursă şi a preţurilor de tranzacţie pe pieţele ex-
terne, la principalele mărfuri 

Nr. 9/1990 

− Opţiuni pentru o structură economică mixtă, E. Puianu, IEM 
− Opinii preliminare cu privire la definirea strategiei colaborării României 

cu ţările est-europene, G. Micu, A. Popa, IEM 

Nr. 10-11/1990 

− Revoluţia privatizării, S. Gugonea, CIDE 
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− Elemente ale strategiei de trecere la o economie de piaţă în unele ţări 
est-europene 

Nr. 12/1990 

− Turismul în România, P. Baron, I. Istrate, V. Glăvan, S. Bordeanu,         
I. Ionescu, ICCV 

− Turismul mondial, I. Istrate, M. Stan, ICCV 

Nr. 13-14/1990 

− Conjunctura economiei mondiale, sinteză trimestrul I 1990 

Nr. 15-16/1990 

− Conjunctura principalelor pieţe de mărfuri, trimestrul I 1990 şi perspec-
tive 

− Produse siderurgice, metale neferoase, metale preţioase, O. Rădulescu, 
L. Timiş, C. Bumbac, M. Petrescu, Ş. Nicolae, M. Preda, D. Dinulescu,    
D. Săvoiu, E. Curtaşu, IEM 

− Produse agroalimentare, materii prime agricole, M. Bătatu, V. Câmpeanu, 
A.-M. Dima, L. Iordache, I. Masu, C. Păunescu, O. Mălureanu, I. Popa, 
IEM 

− Ţiţei, produse petroliere, cauciuc natural, uree, P. Prisecaru, M. Papa-
tulică, C. Ciobanu, L. Bălţatu, IEM 

Nr. 17/1990 

− Consideraţii asupra strategiei de dezvoltare a economiei româneşti,     
C. Boţel, IFPPV 

− Sistemul economic şi bunăstarea, C. Zamfir, membru corespondent al 
Academiei Române,  ICCV 

− Influenţa ciclităţii asupra perspectivelor economiei româneşti, M. Ciumara, 
IEN 
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− Cu privire la restructurarea economiei, G. Dumitrescu, IEN 
− Aspecte ale eficienţei introducerii şi extinderii progresului tehnic în agri-

cultură, E.A. Stroe, A.D. Dochin, IEN 
− Dezvoltarea industriei siderurgice şi valorificarea subproduselor rezul-

tate în cadrul acesteia, G. Georgescu, IEN 
− Eficienţa extinderii progresului tehnic în industria lemnului, G. Zaman,  

A. Rădulescu, IEN 
− Cu privire la problema locuinţelor, M. Kivu, ICCV 
− Preţurile şi restructurarea mecanismelor economice, N. Florian, IFPPV 

Nr. 18/1990 

− Probleme actuale ale conducerii unităţilor economice, I. Bratu, M. Ion, 
IEN 

− Sugestii privind perfecţionarea conducerii şi organizării activităţii de pro-
movare a progresului tehnic, C. Cămăşoiu, IEN 

− Pentru promovarea unei politici sociale active, M. Poenaru, M. Molnar, 
IEN 

Nr. 19/1990 

− Repere în procesul trecerii la economia de piaţă, F. Bonciu, IEN 
− Economia contemporană şi comerţul internaţional, N. Pop, CIDE 
− Protecţionismul - încotro?, S. Gugonea, CIDE 
− Aspecte legate de raportul de schimb al României în anii '80, I. Anton, 

M. Miron, Z. Penea, IEM 

Nr. 20-21/1990 

− Caracteristici ale situaţiei economice actuale şi perspective pe termen 
scurt 

Nr. 22/1990 

− Prezentarea comparativă a principalelor prevederi ale legislaţiei refe-
ritoare la înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor mixte 
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Nr. 23/1990 

− Transferul invers de resurse financiare din ţările recent industrializate, 
E. Puianu, IEM 

Nr. 24-25/1990 

− Legislaţia privind investiţiile de capital străin în unele ţări est-europene, 
D. Aldea, IEN 

Nr. 26-27/1990 

− Direcţii de restructurare şi retehnologizare a industriei de rafinare în 
România, M. Papatulică, IEM 

− Progrese în relocalizarea unor subramuri ale industriei chimice, C. Cio-
banu, IEM 

− Situaţia actuală a producţiei şi comerţului exterior cu produse chimice 
ale României, C. Ciobanu, E. Tătar-Moisescu, IEM 

− Retehnologizarea în industria chimică, E. Tătar-Moisescu, IEM 
− Restructurarea industriei chimice în România, P. Prisecaru, IEM 

Nr. 28/1990 

− Matricea reformelor economice în ţările est-europene, A. Bal, S. Mărgu-
lescu, I.M. Stoian, IEM 

Nr. 29/1990 

− Turismul internaţional românesc, E.R. Dănescu, IEN 

Nr. 30/1990 

− Piaţa produselor agroalimentare în ţările est-europene, C. Păunescu, IEN 
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− Mutaţii în structurile agricole din ţările est-europene, în perioada 1980-
1990, C. Păunescu, IEN 

− Idei privind strategia construcţiei de maşini în România, T. Gălăţeanu, 
O.L. Olaru, O. Stoicescu, A. Rădulescu, I. Enache, A. Ion,  G. Matei, IEN 

Nr. 31-32/1990 

− Strategii noneconomice de creştere a calităţii vieţii, M. Czobor, ICCV 
− Sisteme de alocaţie, asigurare de şomaj, legătură cu serviciile de ocu-

pare, R. Emanoil, IEN 
− Impozitele ecologice - modalităţi de asigurare a unui mediu înconjurător 

curat, C. Zarafescu, IEM 

Nr. 33/1990 

− 93 de întrebări pe care trebuie să şi le pună directorii de întreprinderi 
care vor să exporte în Comunitatea Economică Europeană  

− Integrarea turistică în Europa, I. Istrate, CCT 
− Atragerea de capital străin în România prin zonele libere industriale,    

M. Miron, IEM 

Nr. 34/1990 

− Piaţa internaţională a cimentului şi restructurarea industriei cimentului, 
N. Ştefan, IEM 

Nr. 35/1990 

− Politici comerciale în domeniul comerţului internaţional cu produse agri-
cole, D. Negrescu, IEM 

− Protecţia mediului: factor de importanţă crescândă în strategia com-
petitivităţii internaţionale, I. Dăduianu-Vasilescu, IEM 

− Dimensiunea socioorganizatorică a întreprinderii, M. Miron, IEM 
− Propuneri de stat privind conducerea organizatorică şi funcţionarea în-

treprinderii, D. Mărguş, ICRISI 
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Nr. 36-37/1990 

− Ordinea economică de piaţă în RFG; bazele instituţionale, instrumentele 
de impozitare şi expunerea la risc, K. Mackscheidt 

− Securitatea socială în RFG; principii de constituire, finanţare, stadiul 
discuţiei privind reforma, K. Mackscheidt 

− Politica de personal a întreprinderii în procesul adaptării la condiţiile 
economiei de piaţă, J. Hentze 

Nr. 38/1990 

− Ce s-a întâmplat în 1989, L. Sirc 
− Scrisoare dechisă domnilor Walesa, Menem, Havel, Maiziere şi altor 

câţiva, F. Herking 
− Rolul previziunii pe termen lung în elaborarea politicilor ştiinţei şi teh-

nologiei, A. Maria, C. Cămăşoiu, G. Zaman, R. Constantin, IEN 

Nr. 39/1990 

− Piaţa Unică - efectul asupra lumii din afara comunităţii europene,           
I. Smigelschi, IEN 

− Europa încotro?, V. Buxar, IPE 

Nr. 40/1990 

− Zonarea turistică a României, I. Istrate, CCT 

 PUNCTE DE VEDERE 

Nr. 1/1990 

− Consideraţii despre fundamentele teoretice ale proiectului Rugină de 
refacere şi stabilizare economică şi financiară, G. Dolgu 
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− Notă cu privire la studiul profesorului Anghel Rugină, intitulat: "Un mi-
racol economic în România liberă este încă posibil", C. Kiriţescu 

− Observaţii cu privire la planul de refacere şi stabilizare economică şi 
financiară propus de profesorul Anghel Rugină, cu titlul: "Un miracol 
economic în România liberă este încă posibil", Ş. Mihai 

− Notă privind propunerile profesorului Anghel Rugină pentru rezolvarea 
economiei româneşti, C. Ionete, membru de onoare al Academiei 
Române 

Nr. 2/1990 

− Privatizarea - prilej de însănătoşire a economiei, nu de creare a unor 
false iluzii, A. Iancu, membru corespondent al Academiei Române 

− Câteva referiri la lucrarea: "Privatizarea. De ce? Cum? Pentru cine?" de 
C. Cojocaru, G. Zaman 

− Remarci generale pe marginea "Variantei Cojocaru" de privatizare,      
V. Pilat 

− Notă referitoare la "Varianta Cojocaru", M. Ciumara 
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CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

BUCUREŞTI 





LUCRĂRI DE SINTEZĂ ELABORATE ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI GENERAL DE CERCETARE 

• PROIECTE DE PRIVATIZARE ÎN CONTEXTUL GENERAL AL TRAN-
ZIŢIEI LA ECONOMIA DE PIAŢĂ, acad. T. Postolache 

• TEZELE INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 
PRIVIND STRATEGIA DEZVOLTĂRII ECONOMIEI NAŢIONALE A 
ROMÂNIEI (colectivul interdisciplinar, buletinele 1(a) şi 1(b)) 

Nr. 1 (a) 

Cuvânt înainte, acad. T. Postolache 
 

1. INSTITUTUL DE ECONOMIE NAŢIONALĂ 

1. Direcţii ale abordării şi soluţionării crizei economice structurale în 
România, G. Zaman 

2. Aprecierea nivelului dezvoltării economico-sociale a României, compara-
tiv cu alte ţări, în contextul trecerii la economia de piaţă, C. Grigorescu 

3. Economia României în faţa cerinţelor de restructurare sistematică,      
S. Sava 

4. Restructurarea economiei naţionale, I. Mihai 
5. Redresarea economiei româneşti în perioada de tranziţie la economia de 

piaţă, M. Rudăreanu 
6. Probleme privind modernizarea conducerii economiei naţionale, I. Bratu 
7. Cu privire la strategia de protecţie a mediului înconjurător,  

C. Cămăşoiu 
8. Unele aspecte privind ieşirea din criză a economiei româneşti,  

M. Simion 
9. Consideraţii privind modalitatea de eliminare a fenomenelor de criză şi 

de ridicare a eficienţei economiei româneşti, R. Constantin 
10. Probleme ale dezvoltării proprietăţii private, S. Sandu 
11. Cercetarea ştiinţifică în perspectiva trecerii la economia de piaţă în 

România, Z. Goschin 
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12. Elemente de fundamentare a politicii ştiinţei în România, S. Sandu 
13. Consideraţii privind actuala criză din economia românească, posibilităţi 

de depăşire a acesteia şi de dezvoltare în perspectivă a economiei 
româneşti, M. Naneş 

14. Desfăşurarea procesului de privatizare, R. Creţoiu 
15. Pragmatismul - coordonată a strategiei, C. Popa 
16. Piaţa muncii. Organizare. Funcţionare, S. Perţ, C. Ciutacu 
17. Probleme ale ocupării forţei de muncă feminine în perioada de tranziţie 

la economia de piaţă, G. Predoşanu 
18. Politica de salarii - componentă fundamentală a strategiei dezvoltării 

economiei naţionale, V. Vasile 
19. Dezvoltarea sectorului de servicii - factor al creşterii gradului de ocupare 

a forţei de muncă şi al dinamizării activităţii economice, F. Pavelescu 
20. Reconversiunea profesională şi reocuparea forţei de muncă - meca-

nisme de ajustare a pieţei muncii şi combatere a şomajului, C. Mihăescu 
21. Alte probleme care necesită abordări (răspunsuri) în elaborarea 

strategiei tranziţiei. Organizarea elaborării lucrării, S. Perţ 
22. Unele consideraţii privind strategia dezvoltării economiei naţionale,    

M. Poenaru 
23. Strategia dezvoltării sociale. Politica socială în perioada de tranziţie,     

M. Molnar, M. Poenaru 
24. Probleme privind adoptarea unei politici în domeniul consumului 

familiei în perioada de tranziţie, G. Vâlceanu 
25. Problema locuinţelor în România în contextul politicii sociale actuale şi 

în perspectivă, V. Iordache 
26. Politica de asigurări sociale şi pensii, K. Ladislau 
27. Familia şi tranziţia la economia de piaţă, G. Dumitrescu 
28. Probleme privind adoptarea unei politici în sprijinul familiei, L. Chisăgiu 
29. Patrimoniul industrial şi structura sa în deceniul patru în România,      

V. Axenciuc 
30. Documentar retrospectiv - perioada interbelică românească, G. Dobre 
31. Probleme actuale ale crizei economice româneşti, D. Răchită 
32. Strategia integrării est-europene, R. Dănescu, L. Dulgheru, N. Ruiu,   

C. Hanu 
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2. INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ 

1. Consideraţii privind cadrul tranziţiei la economia de piaţă, G. Munteanu 
2. Unele sugestii pentru strategia fazei de tranziţie 
3. Tranziţia la economia de piaţă, probleme generale 
4. Teze privind industria uşoară 
5. Opinii privind tranziţia României la economia de piaţă  
6. Unele consideraţii privind integrarea industriei constructoare de maşini 

în strategia trecerii la economia de piaţă 
7. Unele aprecieri privind restructurarea industriei româneşti con-

structoare de utilaj petrolier pentru trecerea la economia de piaţă 
8. Sugestii privind strategia fazei de tranziţie 
9. Strategia în domeniul energetic 
10. Restructurarea industriei chimice româneşti, C. Ciobanu 
11. Direcţii de restructurare a industriei de rafinare a ţiţeiului din România,  

M. Papatulică 
12. Restructurarea industriei chimice a României, L. Bălţatu 
13. Cadrul mondial al tranziţiei la economia de piaţă; teze privind sectorul 

terţiar, A. Ghibuţiu 
14. Strategia trecerii la economia de piaţă, L. Timiş 
15. Restructurarea relaţiilor economice ale României cu ţările din America 

Latină, R. Rădulescu 
16. Propuneri de măsuri privind ameliorarea situaţiei economice actuale a 

ţării, M. Popa 
17. Unele consideraţii privind definirea strategiei României în raporturile de 

colaborare cu ţările africane, M. Moldoveanu 
18. Cadrul mondial al tranziţiei; teze privind industria alimentară,              

C. Păunescu 
19. Cadrul mondial al tranziţiei, cu referire la industria textilă, A.-M. Dima 
20. Cadrul mondial al tranziţiei României la economia de piaţă din punctul 

de vedere al industriei constructoare de nave, G. Matei 
21. Cadrul mondial al tranziţiei la economia de piaţă. Sinteză, E. Stănculescu 
22. Cadrul mondial al tranziţiei României la economia de piaţă din punctul 

de vedere al industriei autoturismului, S. Pencea 
23. Rolul şi importanţa turismului în economia de piaţă, L. Neacşu 



 

 

110 

24. Principii generale ale unei strategii a tranziţiei la economia de piaţă,   
A. Bal 

25. Câteva aprecieri pe termen scurt şi mediu privind piaţa internaţională a 
lucrărilor de construcţii, R. Negrescu 

26. Tendinţe în evoluţia integrării economice vest-europene, C. Albu 
27. Sugestii privind cadrul internaţional al tranziţiei la economia de piaţă,    

Ş. Trifănescu 
28. Agricultura României în perioada de tranziţie, V. Câmpeanu 
29. Unii parametri necesari de comparaţie între România şi ţările Pieţei 

Comune în procesul de restructurare a agriculturii, L. Iordache 
30. Sugestii pentru strategia fazei de tranziţie (probleme ale poluării 

mediului înconjurător), I. Dăduianu-Vasilescu 

3. INSTITUTUL DE CERCETARE A RELAŢIILOR INTERRAMURI 
ŞI A STRUCTURILOR INDUSTRIALE 

1. Restructurarea economiei în perioada de tranziţie şi în perspectivă,    
C. Russu 

2. Elemente strategice ale perioadei de tranziţie; problema monopolului şi 
a demonopolizării, A. Iancu, membru corespondent al Academiei 
Române 

3. Importanţa liberalizării preţurilor în procesul tranziţiei, C. Drăgan 
4. Liberalizarea preţurilor în condiţiile predominării monopolurilor şi ale 

necesităţii evitării blocajelor în procesul de restructurare a industriei,  
A. Mihăilescu 

5. Politica monetară şi aranjamentele cursului de schimb, L. Croitoru 
6. Aspecte de ordin financiar-valutar ale procesului de restructurare a 

industriei, A. Mihăilescu 
7. Investiţiile - factor de influenţă a dezechilibrelor economice, E. Moise,  

M.-L. Isăcescu 
8. Surse de finanţare a investiţiilor, R. Bratu 
9. Posibilităţi de dezvoltare a pieţei obligaţiunilor în scopul atragerii 

economiilor şi transformării acestora în capital, A. Ulceluşe 
10. Asigurarea unei rate pozitive a dobânzii - măsură indispensabilă recâş-

tigării credibilităţii sistemului bancar în perioada de tranziţie, V. Lazea 
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11. Posibilităţi de înlăturare a blocajelor în procesul de restructurare a 
industriei, R. Bob 

12. Modificări semantice în procesul de tranziţie la economia de piaţă,     
R. Şerbulescu 

13. “Supravieţuirea” - concept oportun pentru economia actuală a 
României, G. Manea 

14. Restructurarea cadrului de organizare şi conducere a industriei, V. Dan, 
R. Isaic-Maniu 

15. Autonomia întreprinderilor, D. Mărguş, C. Bonciu, C. Bulată, F. Radu 
16. Implicaţiile autonomiei decizionale în activitatea de personal a 

întreprinderii, C. Bonciu 
17. Aspecte ale reformei economice, O. Mihăescu 
18. Surse ale unor dezechilibre din economie şi posibilităţi de atenuare a 

acestora în perioada de tranziţie, L. Albu 
19. Aspecte ale restructurării industriei, E. Pelinescu 
20. Principii şi direcţii principale de restructurare în ramuri ale industriei 

prelucrătoare, studii de caz, T. Popescu 
21. Cerinţe şi direcţii principale ale procesului de restructurare în industria 

chimică şi petrochimică, N. Hornianschi 
22. Industria de textile-încălţăminte, M. Părăluţă 
23. Retrospectiva şi perspectiva în restructurarea industriei alimentare,    

E. Gheorghiu 
24. Gestiunea economică a resurselor naturale în condiţiile economiei de 

piaţă, V. Răducanu 
25. Gestiunea economică a energiei, M. Bădileanu 
26. Industria energiei electrice şi termice, F. Popa 
27. Considerente privind extracţia şi prelucrarea minereurilor de fier,        

E. Cojocaru 
28. Asigurarea cu resurse de minereuri neferoase a economiei naţionale,   

A. Filip 
29. Industria extractivă a substanţelor minerale nemetalifere, D. Zafiu 
30. Gestiunea economică a resurselor minerale neregenerabile,  

M. Bulearcă 
31. Reconsiderarea rolului turismului într-o viziune integratoare, A. Petrovici 
32. Formarea şi adaptarea profesională a forţei de muncă - posibilă 

alternativă de atenuare a dezechilibrelor, M.C. Suciu, A. Sutaru 
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33. Amplificarea rolului învăţământului superior în conturarea dimensiunilor 
culturale ale reformei, S. Popescu, C. Suciu 

34. Ecodezvoltarea mozaicată - suport teoretic pentru o strategie de 
dezvoltare economică a României, G. Manea 

35. Cerinţe ale procesului de restructurare în domeniul protecţiei mediului, 
V. Platon 

36. Cerinţele protecţiei mediului şi restructurarea economică, R. Miroiu 
37. Dezvoltarea industriei energetice şi protecţia mediului înconjurător,    

S. Muscalu 

Nr. 1 (b) 

4. INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ 

1. Mecanisme economice de tranziţie a agriculturii la economia de piaţă,   
D. Dumitru, F. Toderoiu 

2. Despre strategia privind tranziţia sectorului agroalimentar la economia 
de piaţă - contribuţie preliminară, D. Gavrilescu 

3. Mecanisme de funcţionare a pieţelor produselor agricole, R. Patachi, 
A. Berindei 

4. Mutaţii structurale în raportul cerere-ofertă de produse agricole, S. Bara, 
M. Moldovan 

5. Teze pentru strategia restructurării agriculturii şi dezvoltării ei în 
condiţiile economiei de piaţă, N. Belli 

6. Cu privire la elaborarea strategiei dezvoltării economiei naţionale a 
României (cu referire specială la agricultură), M. Popescu 

7. Teze privind formularea noilor structuri agrare în contextul strategiei de 
trecere la economia de piaţă, C. Bolocan, I. Turlea 

8. Influenţa inflaţiei asupra rentabilităţii exploataţiei agricole, C. Scutaru 
9. Necesitatea reconsiderării rolului exploataţiei agricole în economie,    

C. Scutaru, C. Alexandri 
10. Ameliorarea condiţiilor de viaţă din zonele rurale, A. Sârbu 
11. Strategia de abordare a reorganizării agriculturii României în perioada 

de trecere la economia de piaţă, M.-M. Costea 
12. Teze privind strategia trecerii la economia de piaţă, E. Burcea 



 

 

113 

13. Fundamentarea producţiei agricole vegetale şi animale, ca funcţie 
orientativă la nivelul agriculturii, G. Avrămiţă 

14. Strategia de dezvoltare a unui sistem alimentar sustenabil şi echilibrat, 
A. Popescu 

15. Probleme actuale şi de perspectivă ale economiei agroalimentare din 
România în tranziţia la economia de piaţă, V. Sima 

16. Puncte de vedere privind viitorul agriculturii româneşti, V. Bohatereţ 
17. Posibilităţi de integrare a politicilor agrare cu cele ale mediului 

înconjurător în România, M. Mânăstireanu 
18. Patru zone conflictuale ale universului rural în perioada tranziţiei spre o 

economie concurenţială, V. Florian 
19. Asigurarea informaţională şi cu tehnică de calcul la nivel mi-

croeconomic în agricultură, C. Alexandri 
20. Aspecte ale retehnologizării în producţia vegetală, M. Rusu 
21. Proprietatea privată şi publică şi formele de organizare în condiţiile 

trecerii la economia de piaţă, E. Ristea 
22. Impactul tranziţiei agriculturii la economia de piaţă asupra unor 

produse agroalimentare, A. Aivas 
23. Integrarea agenţilor economici din lanţul agroalimentar al producţiei de 

lapte şi produse lactate, M. Grodea 
24. Puncte de vedere privind strategia dezvoltării agriculturii în contextul 

înfăptuirii economiei de piaţă în România, A. Iftimescu 
25. Creditarea exploataţiei agricole în perioada de tranziţie, C. Şerbănescu 
26. Strategia asigurării mijloacelor tehnice necesare agriculturii, M. Rusali 
27. Indicatorii economici ai exploataţiei agricole în contextul tranziţiei spre 

economia de piaţă, E. Sima 
28. Teze privind strategia trecerii la economia de piaţă, restructurarea şi 

încurajarea agriculturii, N. Ciobotaru 
29. Punct de vedere privind strategia trecerii la economia de piaţă, N. Turliu 
30. Câteva opinii personale privind perfecţionarea cadrului juridic şi 

privatizarea în agricultură, I. Bunescu 
31. Propuneri pentru creşterea producţiilor agricole şi reorganizarea 

mecanizării în condiţiile pluralismului formelor de proprietate în 
agricultură, V. Magharian 

32. Fezabilitatea agenţilor economici din domeniul producţiei nutreţurilor 
combinate, M. Ion 
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33. Gestionarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în condiţiile tranziţiei la 
economia de piaţă, G. Nedelcu 

34. Agricultura - ramură prioritară a economiei, L. Mateescu 
35. Strategii în creşterea nivelului calităţii vieţii rurale, M.M. Staicu 
36. Teze privind strategia trecerii la economia de piaţă a agriculturii,        

M. Tomescu 

5. INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ 

1. Aria de cuprindere a proiectului de Teze al INCE cu privire la activi-
tatea de previziune şi planificare. Sugestii privind organizarea în conti-
nuare a activităţii pentru realizarea lucrării preconizate, I. Desmireanu 

2. Funcţionarea pieţei bunurilor şi serviciilor în ţara noastră, A.-M. Ciumara 
3. Probleme ale elaborării scenariilor macroeconomice privind dezvol-

tarea României în perspectivă, M. Comşa, N. Afloroaiei, M. Dogaru 
4. Cerinţe ale perfecţionării metodelor şi tehnicilor de prognoză a dezvol-

tării economico-sociale, I. Florescu, A. Mihail 
5. Structurarea teritoriului naţional pentru crearea cadrului necesar imple-

mentării acţiunilor de politică regională, G. Frenţ, S. Gyongyi 
6. Elemente privind promovarea unei strategii active în asigurarea 

echilibrului pe piaţa muncii, D. Jula 
7. Necesitatea elaborării şi înfăptuirii unei noi politici regionale de ame-

najare a teritoriului ţării noastre, N.-A. Nica 
8. Consideraţii privind politica activă pe piaţa forţei de muncă din ţara 

noastră, M. Scarlat 
9. Managementul reformei, V. Stoica 
10. Câteva opinii în legătură cu problematica strategiei de tranziţie a 

României la economia de piaţă, L. Alexandru 
11. Consideraţii privind descentralizarea, planificarea şi dezvoltarea locală, 

în condiţiile trecerii ţării noastre la economia de piaţă, I. Dumitrescu 
12. Implicaţii ale progresului tehnic asupra dezvoltării agriculturii private,   

A. Gaburici 
13. Analiza stării actuale a economiei româneşti. Elaborarea tematicii şi 

conţinutului tezelor. Modalităţi de lucru pentru studiu, M.-O. Ionescu 
14. Modalităţi de reglare a proceselor specifice bunurilor şi serviciilor,      

M. Iordan 
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15. Elaborarea unor studii prospective, planuri şi programe de acţiune 
pentru realizarea obiectivelor politicii regionale, P. Lupu, Ş. Epure 

16. Planificarea în economia de piaţă, V. Pop 
17. Probleme ale tranziţiei la un sistem economic de piaţă, G. Tomescu 
18. Crearea unui fond special de investiţii pentru dezvoltarea energeticii 

atomoelectrice româneşti, A. Vlăducu 
19. Consideraţii privind atributele şi desfăşurarea activităţii de planificare în 

perioada tranziţiei la economia de piaţă, J. Căliţoiu 
20. Conţinutul stării tranziţionale şi relaţia complementarităţii industriei 

româneşti la sistemul Comunităţii Europene, V. Calmuschi 
21. Unele aspecte privind procesul privatizării în economia românească,   

I. Dumitru 
22. Organizarea la nivelul colectivităţilor locale a unui sistem de intervenţie 

economică în favoarea, mai ales, a întreprinzătorilor locali, I. Munteanu 
23. Finanţele locale şi reforma economică, D. Mihăilă 
24. Rolul statului în crearea condiţiilor necesare dezvoltării componentelor 

economiei de piaţă în România, D. Ghica 

6. INSTITUTUL DE FINANŢE, PREŢURI  
ŞI PROBLEME VALUTARE 

1. Strategia ieşirii din criză şi dezvoltarea economică viitoare a României, 
I. Soare 

2. Rolul factorului monetar în combaterea crizei şi în redresarea eco-
nomiei, C. Kiriţescu 

3. Natura şi specificitatea crizei economice româneşti, C. Ionete, membru 
de onoare al Academiei Române 

4. Reforma economică şi ieşirea din criză, M. Constantin 
5. Teze privind depăşirea actualei crize economice şi dezvoltarea viitoare 

a economiei româneşti, C. Corduneanu, R. Bălănescu 
6. Puncte de vedere privind tezele ieşirii din criza economică a României, 

O. Vasiloiu 
7. Consecinţele procesului de liberalizare a preţurilor, în contextul crizei 

actuale din societatea românească. Propuneri vizând posibile corecţii 
ale efectelor acestei acţiuni, C. Bugean 

8. Câteva aspecte privind ieşirea din criza economică, M. Voiculescu 
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9. Unele puncte de vedere privind sistemul de preţuri, în contextul crizei 
economice din România, L. Popescu, I. Petrini 

10. Teze privind ieşirea din criză şi dezvoltarea economică viitoare, M. Toma 
11. Teze privind sistemul preţurilor în industria extractivă, I. Predoi 
12. Unele aspecte privind strategia ieşirii din criză a economiei româneşti,   

F. Mihăilă 
13. Unele aspecte privind restructurarea sistemului informaţional econo-

mico-financiar, F. Oprişan 
14. Teze privind ieşirea din criză, P. Brezeanu 

7. INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

1. Politica socială în perioada de tranziţie, C. Zamfir 
2. Dimensiunea socială a tranziţiei la economia de piaţă, I. Mărginean 
3. Calitatea vieţii în perioada de tranziţie. Câteva probleme, G. Socol 
4. Elemente ale strategiei generale din ţara noastră, în continuarea 

procesului tranziţiei la economia de piaţă, G. Barbu 
5. Teze privind direcţiile de acţiune ale perioadei de tranziţie, C.D. Rădu-

lescu 
6. Strategia perioadei de tranziţie, M. Doru, M. Czobor 
7. Orientări strategice în domeniul social, G. Ghebrea 
8. Politica demografică pe termen scurt, acad. V. Trebici  
9. Familia în perioada de tranziţie, G. Mitrea 
10. Calitatea relaţiilor sociale. Rezolvarea pe cale democratică a con-

flictelor, A. Bălaşa 
11. Delincvenţa juvenilă în perioada de tranziţie, M. Balaş, M. Fleşner 
12. Şomajul în contextul tranziţiei, M. Zecheriu 
13. Consideraţii generale privind protecţia şi asistenţa socială a per-

soanelor vârstnice în perioada de tranziţie, H. Puwak 
14. Măsuri de sporire a eficienţei sociale a politicii antişomaj şi a politicii 

sociale de protecţie a vârstnicilor, rezultate din studierea experienţei 
internaţionale şi a condiţiilor ţării noastre în perioada de tranziţie la 
economia de piaţă, M. Neder 

15. Protecţia socială a persoanelor handicapate, L. Manea 
16. Direcţii de acţiune pentru susţinerea grupurilor defavorizate, E. Beca 
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17. Orientări de bază în domeniul politicii veniturilor populaţiei, B. Iatan 
18. Problematica veniturilor populaţiei în perioada de tranziţie, O. Dîmbean 
19. Sărăcia - aspect esenţial al politicii sociale din perioada de tranziţie la 

economia de piaţă în România, G. Barbu 
20. Preţurile de consum şi puterea de cumpărare, M.-D. Lefter 
21. O posibilă problematică a tezelor privind strategia dezvoltării econo-

mice în perspectivă. Orientări de bază privind consumul populaţiei,    
H. Puwak, D. Călin 

22. Teze privind politica socială în domeniul locuirii, M. Kivu 
23. Elemente strategice de dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 

tranziţiei, M. Moldoveanu, A. Novak, N. Fornea 
24. Teze privind reforma social-economică în perioada de tranziţie la 

economia de piaţă. Teze privind reforma sferei serviciilor umane în 
perioada de tranziţie la economia de piaţă, M. Stanciu 

25. Teze privind strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România,          
I. Ghindă 

26. Schiţa de evaluare a mutaţiilor postrevoluţionare din domeniul 
“Educaţie fizică şi sport”, E. Popescu 

27. Probleme ale culturii în contextul strategiei de trecere la economia de 
piaţă, C. Costin 

28. Probleme referitoare la turism, în continuarea procesului de tranziţie la 
economia de piaţă, G. Barbu 

29. Calitatea vieţii de muncă, S. Ilie 
30. Aspecte social-economice ale timpului parţial de muncă, în condiţii de 

tranziţie, M. Cârlan, S. Iftimie 

8. COLECTIVUL DE CERCETĂRI COMPLEXE 

1. Modelul mecanismului economic al democraţiilor vest-europene şi pro-
blematica tranziţiei la economia de piaţă în România, Ş. Mihai 

2. Teze cu privire la modelarea macroeconomică în condiţiile tranziţiei la 
economia de piaţă, acad. E. Dobrescu 

3. Teze privind integrarea României în structurile europene şi mondiale,   
G. Dolgu 

4. Teze privind o strategie a trecerii la economia de piaţă, M. Ciumara 
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9. SECTORUL DE CERCETARE ECONOMICĂ 
ASISTATĂ DE CALCULATOR 

1.  Informatica, D. Mateescu 
2.  Utilizarea modelelor demoeconomice în perioada de tranziţie 
 
 
• TEZELE TEMATICE ELABORATE ÎN VEDEREA REDACTĂRII 

PROGRAMULUI “ELEMENTE DE FUNDAMENTARE A 
STRATEGIEI ECONOMIEI ROMÂNEŞTI ÎN PERIOADA DE 
TRANZIŢIE” 

1.  Obiectivele, natura şi structura lucrării 
2.  Dezbateri în jurul “Schiţei privind înfăptuirea economiei de piaţă în 

România” 
3.  Tipuri de economii de piaţă 
4.  Sinteza experienţei mondiale în domeniul elaborării de strategii şi alte 

lucrări de factură programatică 
5.  Analiza comparată a programelor economice ale partidelor politice în 

istoria României 
6.  Analiza comparată a programelor economice ale partidelor politice în 

România contemporană 
7.  Analiza comparată a programelor partidelor politice din principalele ţări 

occidentale 
8.  Analiza comparată a programelor de reformă din ţările est-europene 
9.  Analiza comparată a experienţelor practice ale tranziţiei pe plan mondial 
10.  Cadrul teoretic al tranziţiei 
11.  Ciclicitatea dezvoltării economiei româneşti 
12.  Cadrul legislativ al tranziţiei 
13.  Cadrul mondial al tranziţiei (economic şi politic) 
14.  Cadrul demografic al tranziţiei 
15.  Cadrul social al tranziţiei 
16.  Cadrul cultural al tranziţiei 
17.  Criza economică în România 
18.  Evaluarea potenţialului actual al economiei României 
19.  Structura proprietăţii. Privatizarea 
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20.  Analiza nivelului de dezvoltare a României comparativ cu alte ţări în 
contextul tranziţiei 

21.  Agricultura 
22.  Industria 
23.  Crearea şi consolidarea cadrului instituţional al economiei de piaţă 
24.  Politici macroeconomice în perioada de tranziţie la economia de piaţă 
25.  Politica socială 
26.  Piaţa muncii în perioada de tranziţie 
27.  Protecţia mediului înconjurător în contextul tranziţiei 
28.  Modelarea macroeconomică 
29.  Investiţii. Formarea pieţei capitalului 
30.  Integrarea cu Republica Moldova 
31.  Angrenarea României în circuitul economic mondial 
32.  Integrarea est-europeană 
33.  Prognoze asupra evoluţiei economiei româneşti 
34.  Etapele tranziţiei la economia de piaţă 
35.  Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Structura întreprinderilor 
36.  Rolul statului în perioada de tranziţie 
37.  Ştiinţa, cercetarea ştiinţifică şi progresul tehnic în condiţiile tranziţiei 
38.  Infrastructura. Sectorul terţiar 
39.  Scenarii alternative (global, de dezvoltare a sectoarelor şi ramurilor, de 

integrare economică internaţională, pe domenii speciale) 
40.  Circuitul informaţional 
 
• ACTIVITATEA SEMINARULUI DE MODELARE 

MACROECONOMICĂ  
I. Probleme generale 

Dezbatere privind tematica generală şi obiectivele seminarului 
Dezbateri metodologice privind modelarea economiei în faza de tranziţie 
spre economia de piaţă 
Modelarea macroeconomică 
Metode şi tehnici de modelare macroeconomică 
Analiza variantelor de abordare pentru realizarea unui model macroeco-
nomic 
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Prezentarea generală a macromodelelor elaborate în cadrul Institutului 
de Prognoză Economică 
Contabilitatea naţională şi sistemul conturilor naţionale 
Metode de analiză şi ajustare a seriilor de date 
Utilizarea lanţurilor Markov pentru determinarea trendurilor structurale în 
economie 

II. Studii preliminare cu privire la modelele sectoriale 
Structura orientativă a blocurilor modelului macroeconomic: agricultura, 
relaţiile economice externe, formarea şi utilizarea produsului naţional 
brut, circulaţia monetară şi fluxurile financiare, populaţia şi forţa de 
muncă, indicatorii protecţiei sociale, resurse energetice şi materiale 
Studii preliminare cu privire la blocurile: agricultura, relaţiile economice 
externe, formarea şi utilizarea produsului naţional brut, circulaţia 
monetară şi fluxurile financiare, populaţia şi forţa de muncă, indicatorii 
protecţiei sociale, resurse energetice şi materiale 

III. Utilizarea Balanţei legăturilor dintre ramuri 
Prezentarea principiilor metodologice care au stat la baza elaborării BLR 
din 1989 
Principiile metodologice pentru elaborarea BLR în sistemul conturilor 
naţionale 
Metodologia şi formularistica utilizate în elaborarea Balanţei legăturilor 
dintre ramuri în condiţiile economiei de piaţă 
Balanţa agregată a legăturilor dintre ramuri a României (9 ramuri) 
Utilizarea Balanţei legăturilor dintre ramuri pentru evaluarea cursului 
valutar de echilibru 
Probleme metodologice ale adaptării Balanţei legăturilor dintre ramuri 
pentru evaluarea cursului valutar de echilibru 
Aplicaţie experimentală a modelului dezagregat de evaluare a cursului 
valutar de echilibru (BLR, 1989) 

IV. Studii preliminare cu privire la macromodelul agregat 
Schema modelului macroeconomic agregat 
Definirea funcţiilor veniturilor, economiilor şi cererii din modelul 
macroeconomic agregat 
Funcţia macroeconomică de producţie şi estimarea şomajului 
Sistemul de ecuaţii comportamentale şi contabile ale modelului macro-
economic agregat 
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Probleme metodologice ale calculării parametrilor modelului macro-
economic agregat (în condiţiile specifice tranziţiei) 
 

• STUDII ELABORATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI GENERAL 
DE CERCETARE, PE INSTITUTE  

1.  Experienţa tranziţiei la economia de piaţă în ţările est-europene, 
sinteză (abordări teoretice) 

2.  Elemente ale strategiei relaţiilor economice ale României cu ţările est-
europene, cerinţe şi orientări pentru o restructurare reală a colaborării 
multilaterale în cadrul CAER 

3.  Microstudii pe ţări referitoare la legislaţia privind societăţile mixte 
4.  Conjunctura economică a ţărilor membre ale CAER şi a altor ţări 

socialiste în sem. I 1990 
5.  Abordări teoretice privind restructurarea CAER 
6.  Principalele coordonate ale programelor de dezvoltare a ţărilor membre 

ale CAER în perioada de tranziţie, sinteze şi sinteze pe ţări 
7.  Aprecieri şi scenarii privind evoluţia schimburilor comerciale dintre ţările 

membre ale CAER în perioada 1991-1992 
8.  Stadiul desfăşurării reformelor economice cu ţările est-europene, 

URSS şi China şi situaţia conjuncturală a acestor ţări la finele anului 
1990 

9.  Reformele şi evoluţia conjuncturală a ţărilor est-europene în anul 1990 
10.  Concepţii privind înfăptuirea reformei proprietăţii în ţările est-europene 

şi procesul de privatizare 
11.  Reformele economice şi evoluţia conjuncturală a unor ţări est-europene 

în sem. I 1991 (Cehoslovacia, Polonia, URSS) 
12.  Evoluţii în planul relaţiilor comerciale externe ale Poloniei 
13.  R.S.F. Iugoslavia: Reforma economică şi situaţia conjuncturală în sem.I 

1991 
14.  Reforma economică în ţările est-europene, investiţiile străine şi 

privatizarea 
15.  Evoluţia conjuncturii economice în ţările membre OCDE în sem. I 1990 

şi previziuni în sem. II 1990 
16.  Noua etapă a integrării vest-europene 
17.  Evoluţia conjuncturii economice în ţările membre OCDE în sem. II 1990 

şi previziuni în 1991 
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18. Stabilirea cursului unic al leului şi posibilităţi de trecere la converti-
bilitate 

19.  Studiu privind evaluarea patrimoniului şi modalităţile de transformare a 
întreprinderilor în societăţi comerciale 

20.  Sinteze privind organizarea activităţii de comerţ exterior şi a planificării 
în unele ţări dezvoltate 

21.  Evoluţia conjuncturii economice în ţările membre OCDE în anul 1990 şi 
previziuni în sem. II 1991 

22.  Evoluţia conjuncturii economice în ţările membre OCDE în sem. I 1991 
şi previziuni în sem. II 1991 

23.  Consideraţii privind evoluţia procesului de integrare economică în 
Europa Occidentală şi strategia viitoare a României de perfecţionare a 
cadrului juridic cu ţările din această zonă 

24.  Politica agricolă comună a CEE - mecanisme şi principii de funcţionare 
25.  Strategia tranziţiei la economia de piaţă: agricultura României şi 

integrarea în economia europeană 
26.  Dimensiunea ecologică a economiei de piaţă 
27.  Tehnologia - factor determinant al raporturilor de forţe pe plan mondial 
28.  Integrarea României în economia mondială (parţial) 
29.  Experienţa unor ţări latino-americane în politica de atragere a 

investiţiilor străine 
30.  Situaţia economică a ţărilor din America Latină în primul semestru al 

anului 1991, în cadrul temei de cercetare nr. 18 din 1991 
31.  Studierea rezultatelor pozitive ale unor ţări din Asia de Sud-Est în 

politica de atragere a investiţiilor străine 
32.  Studierea rezultatelor pozitive ale unor ţări în curs de dezvoltare din 

Asia de Sud în politica de atragere a investitorilor străini 
33.  Forme şi metode de comercializare 
34.  Activitatea de cercetare-dezvoltare în cazul unor mari firme străine 

producătoare de maşini-utilaje 
35.  Adaptarea ofertei româneşti de produse ale industriei constructoare de 

maşini la tendinţele structurale şi calitative ale pieţei internaţionale 
36.  Modelul economico-matematic al relaţiilor economice internaţionale ale 

României 
37.  Studiu preliminar cu privire la blocul “Relaţii economice internaţionale” 

în cadrul modelului economiei româneşti 
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38.  O scurtă prezentare a modelului de economie mondială MINOSA 
39.  Restructurarea industriei uşoare şi a schimburilor comerciale cu aceste 

produse 
40.  Restructurarea industriei alimentare şi a schimburilor comerciale cu 

aceste produse 
41.  Restructurarea industriei lemnului şi a schimburilor comerciale cu 

aceste produse 
42.  Evaluarea strategiei pe plan internaţional privind importurile de materii 

prime - 1991 
43.  Analiza trimestrială a tendinţelor din economia mondială 
44.  Restricţia energetică în procesul dezvoltării economice (partea I) 
45.  Accelerarea procesului de formare şi consolidare a blocurilor comer-

ciale, regionale 
46.  Dezvoltarea statisticilor privind protecţia mediului şi a aşezărilor umane 
47.  Analiza reglementărilor naţionale privind investiţiile străine în Coreea 

de Sud şi în Taiwan 
48.  Structura agrară şi dezvoltarea agriculturii în Franţa, R.F. Germania, 

Italia 
49.  Situaţia economică a ţărilor din America Latină în sem. II 1991 
50.  Tendinţe în evoluţia tehnologiilor informaţionale în economia mondială. 

Cadrul general 
51.  Restructurarea ofertei româneşti de export în domeniul autovehiculelor 
52.  Restricţia energetică în procesul dezvoltării economice (partea a II-a) 

 

PROGRAME DE CERCETARE SPECIALIZATE, 
REALIZATE ÎN INSTITUTELE COMPONENTE ALE 
INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

INSTITUTUL DE ECONOMIE NAŢIONALĂ 

1.  Piaţa muncii între reglementare şi dereglementare. Cerinţe ale unui 
model de gestiune a pieţei muncii în perioada de tranziţie 

2.  Reconversia profesională - reocupare-reintegrare 
3.  Femeile pe piaţa muncii în perioada de tranziţie 
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4.  Salariul - pârghie de echilibru pe piaţa muncii 
5.  Restructurarea organizării conducerii activităţii economice 
6.  Determinări şi incidenţe ale climatului organizaţional 
7.  Principii şi criterii folosite în reorganizarea întreprinderilor 
8.  Schimbări intervenite în structura şi conţinutul componentelor organi-

zatorice ale întreprinderilor 
9.  Regimul juridic al agenţilor economici 
10.  Impactul strategiei de dezvoltare a regiilor autonome şi societăţilor 

comerciale asupra adaptării structurilor organizatorice la condiţiile 
economiei de piaţă 

11.  Elemente de fundamentare a strategiei româneşti în domeniul ştiinţei şi 
progresului tehnic 

12.  Dezvoltarea sectorului de servicii 
13.  Strategii şi politici ale protecţiei mediului înconjurător 
14.  Politica familială în România. Aspecte economico-sociale 
15.  Costul social. Aspecte teoretico-metodologice 
16.  Evaluări privind costul social al liberalizării preţurilor 
17.  Economia României în 1947, în context european 
18.  Venitul naţional în construcţii. Estimări pentru perioada 1862-1938 
19.  Doctrina liberală - concepte şi implementări 
20.  Unele probleme ale privatizării în Bulgaria 
21.  Experienţa privatizării în Germania de Est 
22.  Privatizarea în Polonia  

INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ 

1.  Cadrul mondial al tranziţiei României la economia de piaţă (17 abordări 
tematice distincte) 

2.  Analiza reformelor şi a tranziţiei spre economia de piaţă în spaţiul est-
european. Cadrul general 

3.  Analiza trimestrială, semestrială şi pe an a principalelor tendinţe ale 
evoluţiei economiilor 

4.  Fenomene calitative majore în economia mondială 
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INSTITUTUL DE CERCETARE A RELAŢIILOR INTERRAMURI 
ŞI A STRUCTURILOR INDUSTRIALE∗  

1.  Reconsiderarea mecanismului decizional în conducerea economiei de 
piaţă 

2.  Dezechilibre macroeconomice în perioada de tranziţie şi modalităţi de 
atenuare a acestora 

3.  Forme de asociere a întreprinderilor şi relaţiile de dependenţă funcţio-
nală în cadrul acestora 

4.  Condiţii de echilibru între producţie şi cererea de bunuri de consum şi 
modalităţi de asigurare a acestuia 

5.  Politici de inovare în industriile prelucrătoare 
6.  Elemente de fundamentare a politicilor de protecţie a mediului în ţara 

noastră şi pe plan mondial 
7.  Politici de adaptare a aparatului productiv al întreprinderii la cererea de 

produse industriale 
8.  Transformări ale mecanismului economic, în contextul tranziţiei la 

economia de piaţă 
9.  Instrumente economice pentru stimularea economisirii şi transformării 

economiilor în capital. O perspectivă instituţională 
10.  Asigurarea economiei naţionale cu minereuri şi cu energie electrică şi 

termică 
11.  Concepte şi elemente metodologice utilizate în gestiunea resurselor 

naturale şi a energiei 

INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ 

1.  Organizarea şi mecanismele pieţelor agricole 
2.  Influenţa inflaţiei şi a politicilor de preţuri asupra rentabilităţii ex-

ploataţiei agricole 
3.  Procese manageriale ale economiei agroalimentare în România 
4.  Potenţialul evoluţiei principalelor produse agroalimentare 
5.  Consumuri agroalimentare. Structuri de producţie şi macroindicatori 

economici (starea actuală şi evoluţii previzibile) 

                                                           
∗ Din anul 1993, Institutul de Economia Industriei. 
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6.  Mecanismul de integrare agroalimentară şi sistemul de indicatori 
7.  Privatizarea în agricultură 
8.  Formele de proprietate în agricultură 
9.  Formarea noii structuri socioeconomice rurale 
10.  Procese şi fenomene determinative pentru mediul rural românesc 
11.  Forme de organizare a producţiei şi a serviciilor pentru agricultură 

INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ 

1.  Tipologia studiilor de prognoză, în contextul tipurilor de economie de 
piaţă 

2.  Sisteme metodologice moderne de prognoză 
3.  Principii de organizare a activităţii de prognoză în economia de piaţă 
4.  Scenarii macroeconomice cu privire la realizarea în România a unui 

standard de viaţă comparabil cu cel mediu european 
5.  Analiza conceptelor privind politicile regionale, în condiţiile economiei 

de piaţă 

INSTITUTUL DE FINANŢE, PREŢURI  
ŞI PROBLEME VALUTARE 

1.  Restructurarea sistemului de preţuri în cadrul tranziţiei 
2.  Restructurarea sistemului financiar 
3.  Sistemul fiscal în tranziţie 
4.  Mecanismul aplicării taxei pe valoarea adăugată 
5.  Echilibrul bugetar şi politica bugetară 
6.  Piaţa de capital 
7.  Privatizarea şi procesul investiţional 
8.  Restructurarea sistemului de asigurări 
9.  Convertibilitatea leului 
10.  Participarea României pe pieţele financiare internaţionale  
11.  Eficienţa financiară a exporturilor 
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INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

1.  Calitatea vieţii în 1991 
2.  Politici sociale. Unele obiective şi instrumente de realizare 
3.  Grupuri defavorizate şi politici pentru asistenţa lor socială 
4.  Atitudinile populaţiei faţă de reforma economică 
5.  Etiologia comportamentului delincvent juvenil 
6.  Structura, distribuţia şi dinamica veniturilor. Strategii de combatere a 

sărăciei 
7.  Nivelul minim de trai în România 
8.  Modul şi stilul de viaţă  
9.  Modelarea în domeniul calităţii vieţii 
10.  Conflictele sociale din perspectiva calităţii vieţii 
11. Cercetări asupra timpului liber 

 

DEZBATERI ŞTIINŢIFICE 

CICLUL "ORIENTĂRI ŞI TENDINŢE ÎN CERCETAREA ECONOMIEI ŞI A 
CALITĂŢII VIEŢII" 

1. Gândire şi practică în cercetarea calităţii vieţii, 
Bucureşti, Aula Academiei Române, 19 martie 1991 

(sinteza s-a publicat în Analele INCE, 3/1991) 

− Calitatea vieţii - perspective mondiale şi româneşti, C. Zamfir 
− Problema calităţii vieţii în modelarea macroeconomică, acad. E. Dobrescu 
− Demografia şi calitatea vieţii, acad. V. Trebici  
− Obiective şi rezultate ale activităţii ştiinţifice a Institutului de Cercetare a 

Calităţii Vieţii, I. Mărgineanu 
− Tendinţe şi orientări în investigarea bunăstării populaţiei şi avuţiei 

naţionale, L. Turdeanu, V.V. Dumitrescu 
− Calitatea vieţii familiale - între estimări, predicţii şi soluţii sau scurtă 

meditaţie prospectivă psihosocială, I. Mitrofan 
− Calitatea vieţii vârstnicilor, C.B. Stolnici 
− Stilul de viaţă şi promovarea sănătăţii, C.A. Havriliuc 
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− Probleme ale tinerilor din perspectiva (analizei) calităţii vieţii, D. Bazac 
− Despre fiabilitatea umană, A. Mihalache 
− Calitatea vieţii în perioada de tranziţie, I. Mărginean, G. Socol 
− Aspecte ale cercetării nivelului de trai al populaţiei, V. Gheorghe, A. Novak, 

M. Stanciu 
− Abordări conceptual-metodologice privind modul şi stilul de viaţă, M. Doru 
− Politici sociale. Obiective şi instrumente de realizare, L. Manea, E. Popescu 
− Calitatea vieţii de muncă, H. Puwak, A. Bălaşa, I. Zară 

 
2. Cercetarea economică din perspectiva epistemologică, 

Bucureşti, Aula Academiei Române, 12 aprilie 1991 

− Cuvânt de deschidere, acad. T. Postolache 
− Noi abordări epistemologice în cercetarea economică, M. Maliţa 
− Implicaţiile economice în medicina contemporană, acad. Ş. Milcu 
− Confluenţe în domeniul managementului,  C. Russu 
− Demersul epistemologic al evaluării tehnologiei în procesul tranziţiei la 

economia de piaţă, G. Zaman 
− Semnificaţii noi ale ştiinţei economice, S. Sava 
− Consideraţii epistemologice în legătură cu trecerea la economia de 

piaţă în România, N. Nistorescu 
− Contribuţii româneşti la epistemologia economică, G. Dobre 
− Cu privire la mecanismul de restructurare a ştiinţelor economice, A. Iancu, 

membru corespondent al Academiei Române 
 

3. Tranziţia la economia de piaţă şi cercetarea economică, 
Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie, 29-30 mai 1991 

(sinteza s-a publicat în Analele INCE,  4-5/1991) 

− Cuvânt introductiv: elaborarea teoretică a problematicii noii tranziţii la 
economia de piaţă în România în context est şi general-european, acad. 
T. Postolache, preşedintele Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional de 
Cercetări Economice 
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− Tranziţia la economia de piaţă în ţările est-europene - o provocare 
pentru ştiinţa economică, V. Pilat, cercetător ştiinţific principal, Institutul 
de Economie Naţională 

− Evaluarea nivelului dezvoltării economico-sociale a României în context 
european şi mondial, C. Grigorescu, director adjunct, Institutul de 
Economie Naţională 

− Natura şi specificitatea crizei economice româneşti, C. Ionete, membru 
de onoare al Academiei Române, director, INCE 

− Tendinţe în evoluţia pe termen lung a economiei româneşti, V. Axenciuc, 
cercetător ştiinţific principal, Institutul de Economie Naţională 

− Modelarea macroeconomică şi tranziţia la economia de piaţă, acad.     
E. Dobrescu 

− Preocupări privind trecerea la noi abordări în cercetările din domeniul 
prognozei şi planificării economice, I. Desmireanu, director, Institutul de 
Prognoză Economică 

− Probleme teoretice ale trecerii la un nou echilibru economic, A. Iancu, 
membru corespondent al Academiei Române, Institutul de Cercetare a 
Relaţiilor Interramuri şi a Structurilor Industriale 

− Probleme teoretice şi metodologice ale prognozei în condiţiile tranziţiei 
la economia de piaţă, M. Coşea, Academia de Studii Economice 

− Consideraţii asupra rolului mecanismelor monetare în sprijinul pieţei, C. 
Kiriţescu, Institutul de Finanţe, Preţuri şi Probleme Valutare 

− Direcţii ale cercetării macroeconomice privind tranziţia României la 
economia de piaţă, G. Zaman, director, Institutul de Economie Naţională 

− Tendinţe şi rezultate ale cercetării relaţiilor interramuri şi a structurilor 
industriale, C. Russu, director, Institutul de Cercetare a Relaţiilor Inter-
ramuri şi a Structurilor Industriale 

− Restructurări conceptuale şi de mecanisme în domeniul finanţelor, 
monedei şi preţurilor generate de tranziţia la economia de piaţă, I. 
Soare, director, Institutul de Finanţe, Preţuri şi Probleme Valutare 

− Dimensiunea socială a tranziţiei. Probleme teoretice, C. Zamfir, membru 
corespondent al Academiei Române,  director, Institutul de Cercetare a 
Calităţii Vieţii, preşedintele Asociaţiei Sociologilor din România 
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4. Agricultura României în contextul tranziţiei  
la economia de piaţă,  

Bucureşti, 26-27 iunie,1991 
(sinteza s-a publicat în Analele INCE,  6/1991) 

− Cuvânt înainte - Orientări actuale privind agricultura ca obiect al 
cercetării ştiinţifice, acad. D. Davidescu 

− Viitorul pădurilor României, acad. C. Chiriţă 
− Ştiinţa şi tehnologia în agricultura contemporană: tendinţe, efecte 

sociale şi economie, I. Puia, V. Soran 
− Biotehnologii în cultura plantelor, N. Săulescu, A. Popescu 
− Reformele agrare şi dezvoltarea social-economică a României (sec. 

XIX-XX), M. Ciumara 
− Agricultura - victimă şi agent al poluării mediului înconjurător. Armoniza-

rea dezvoltării agriculturii cu păstrarea ecosistemului ecologic, C. Răuţă 
− Resursele de apă şi gospodărirea lor ca problemă fundamentală a 

strategiei dezvoltării durabile, S. Hincu, A. Găzdaru 
− Conceptul de aşezare rurală în geografia românească, V. Cucu, P. Deica 
− Resursele de muncă din agricultură şi formarea noului tip de fermier 

agricol, M. Bulgaru 
− Problemele zonei montane în cadrul strategiei de trecere a României la 

economia de piaţă, R. Rey 
− Agricultura şi teoria economică. Tranziţia agriculturii româneşti la 

economia de piaţă: strategie şi cost social, D. Dumitru, M. Popescu 
− Organizarea şi mecanismul de funcţionare a pieţelor produselor 

alimentare, R. Patachi, A. Berindei 
− Formarea noilor structuri agrare. Pluralismul formelor de proprietate şi al 

exploataţiilor agricole, C. Bolocan 
− Exploataţia agricolă familială şi cooperaţia - viabilitate şi competitivitate, 

E. Burcea 
− Modelarea economică şi gestiunea exploataţiei agricole, C. Scutaru 
− Integrarea agroalimentară (pe exemplul producţiei de lapte şi al produ-

selor lactate), V. Sima, M. Grodea 
− Echivalenţii subvenţiei la producător şi la consumator în agricultură. 

Experienţe şi efecte sociale, F. Toderoiu 
− “Societatea rurală” - starea actuală şi remodelarea structurilor econo-

mico-sociale, A. Sârbu, V. Florian 
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− Metode de analiză a deciziilor de dezvoltare a agriculturii, previziune şi 
intervenţii de reglare, S. Bara 

− Valoarea adăugată şi consumurile intermediare în agricultură, E. Sima 
− Metode de analiză economică a exploataţiilor agricole, C. Şerbănescu 
− Proprietatea funciară şi exploataţia agricolă în economia de piaţă, N. Belli 
− Reconstituirea proprietăţii ţărăneşti. Efecte economice şi sociale 

previzibile (pe exemplul judeţului Sălaj), V. Hălmăjan, M. Ştefănescu 
− Calitatea vieţii în mediul rural între proiect şi realitate. Calitatea vieţii 

comunităţilor rurale, S. Toma 
− Alcătuirea noilor structuri agrare şi implicaţiile social-economice (pe 

exemplul comunei Belceşti, jud. Iaşi), C. Dropu 
− Retehnologizarea agriculturii. Concepte şi strategii, P. Săbădeanu 
− Priorităţi în conservarea şi creşterea potenţialului productiv al resurselor 

de sol, I. Munteanu, M. Parichi 
− Sisteme de irigaţii. Organizare, gestiune, eficienţă, A. Lup 
− Biotehnologiile în creşterea animalelor, I. Cureu 
− Modelarea proceselor de formare a recoltelor: optim tehnic şi optim 

economic, G. Olteanu 
− Optimizarea conversiei furajelor pe baza modelării matematice şi a 

simulării proceselor metabolice la animale, G. Burlacu, R. Burlacu 
− Tendinţe pe termen lung în producţia agricolă a României în contextul 

ciclurilor mondiale, V. Axenciuc 
− Legea fondului funciar şi rezolvarea problemei agrare, L. Zahiu 
− Agricultura României şi integrarea europeană. Premise, condiţii, efecte, 

V. Câmpeanu 
− Economia agroalimentară. Concepte, structuri, perspective, D. Gavrilescu 
 

PUBLICAŢII 

CĂRŢI PUBLICATE DE CERCETĂTORI DIN INCE 

− Economia României - secolul XX, coordonator acad. T. Postolache, Ed. 
Academiei Române, Bucureşti, 1991 
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PERIODICE ALE SECŢIEI   
DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE  

A ACADEMIEI ROMÂNE ŞI ALE INSTITUTELOR  
COMPONENTE ALE INCE 

 REVUE ROUMAINE DE SCIENCES ECONOMIQUES  
ET SOCIALES 

Tome 35, No. 1-2, Janvier-Décembre 1991 

− Le caractère et la spécificité de la crise économique roumaine,             
C. Ionete, membru de onoare al Academiei Române 

− Macroeconomic modelling and transition to free market economy,  acad. 
E. Dobrescu 

− Privatization projects within the general context of the transition to 
market economy, acad. T. Postolache 

− Considérations sur le rôle des mécanismes monétaires á l'appui de 
l'économie de marché, C. Kiriţescu 

− Réforme et libéralisation des déterminations, conséquences, limites et 
perspectives, C. Marin 

− La dimension sociale de la transition. Problèmes théoriques, C. Zamfir 
− La transition à l'économie de marché, un défi pour la science 

économique, V. Pilat 
− Credit productivity: demand and supply side analysis with current trends 

and phenomena, A. Guha, G. Zaman 
 

 CALITATEA VIEŢII (ICCV) 

Nr. 1-2/1991 

− Polarităţile structurale ale câmpului politic, C. Alecse 
− Participare şi libertate politică, M. Czobor 
− Sisteme de valori şi participare politică, L. Manea 
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− Calitatea mediului participativ, C. Costin 
− Preliminarii la ancheta pe tema percepţiei şi participării politice, I. Mărgi-

nean 
− Cauţiunile de adevăr ale anchetei sociologice în domeniul politic, C. Alecse 
− Calitatea percepută a vieţii sociale şi politice, M. Borănescu, G. Măţăuan, 

R. Vrânceanu 
− Dimensiuni ale participării politice,  I. Mărginean 
− Substratul reprezentării politicului şi prezumţiile de autoritate în gândirea 

colectivă, C. Alecse 
− Noi forme ale democraţiei în muncă, M. Gradu 
− Formarea profesională în dezbaterea forurilor europene, H. Puwak 
− Şomaj în atitudinile opiniei publice, D. Botezatu 
− Inserţia persoanelor handicapate în societate, E. Popescu 
− Relaţia om-mediu în politica socială a Comunităţii Economice Europene, 

D. Călin 
− Protecţia socială a vârstnicilor în Suedia, M. Neder 
− Clubul de cartier pentru vârstnici, D. Miron 
− Două puncte de vedere despre reforma economică în România 
− Legea echilibrului general stabil, O. Dîmbean 
− Alternativa sufocării economice, B. Iatan 
− Psihosociologia cooperării şi întrajutorării umane, I. Sandu 
− Învăţământul privat în Japonia, G. Socol 
− Cercetări în domeniul calităţii vieţii în America de Nord, M. Kivu 
− Din experienţa internaţională în cercetarea calităţii vieţii, M. Neder 
− Dimensiunea grupului critic, M. Stanciu 
− Despre motivaţia acţiunilor caritabile, E. Beca 
− Între corectitudine şi sacrificiul de sine, E. Beca 
− Opinii despre o anchetă sociologică, G. Mitrea 
− Sunteţi mulţumiţi de viaţa noastră?, I. Zara 
− Aspecte ale fenomenelor sociale patologice în lume, M. Balaş 
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Nr. 3-4/1991 

− Schiţa de indicatori ai calităţii vieţii,  I. Mărginean 
− Probleme referitoare la evoluţia nevoilor de consum ale populaţiei din 

România,  G. Barbu 
− Nivelul de trai între calitatea vieţii şi resurse,  O. Dîmbean-Creţa 
− Conceptul de sărăcie -  caracteristici şi praguri ale sărăciei în diferite ţări,  

V. Gheorghe 
− Pragul sărăciei într-o abordare structurală,  D. Călin, M. Zecheriu 
− Structura veniturilor şi dinamica veniturilor populaţiei, O. Dîmbean-Creţa 
− Salariul minim - instrument al politicii sociale, B. Iatan 
− Modele de consum ale familiilor atipice determinate prin metoda 

bugetelor de familie,  C. Gheorghe 
− Costul vieţii şi protecţia socială. Experienţe şi consideraţii,  M. Lefter 
− Nivelul de trai şi stilurile de viaţă,  M. Czobor 
− Cadrul metodologic al cercetării,  I. Mărginean, G. Socol 
− Percepţia standardului economic, S. Iftimie, I. Sandu, G. Socol 
− Calitatea umană a muncii,  I. Sandu 
− Caracteristicile mediului social,  G. Socol 
− Viaţa de familie,  G. Mitrea 
− Dimensiunea subiectivă a calităţii vieţii,  E. Beca 
− Analiza comparativă a calităţii vieţii,  I. Mărginean 
− Aspecte ale calităţii vieţii în modelarea macroeconomică, H. Puwak, L. Begu 
− Scurtă retrospectivă a realizărilor organismelor specializate ale ONU în 

studiul şi cercetarea nivelului de trai, D. Călin  
− Consideraţii asupra condiţiilor de trai ale metropolelor lumii,  D. Papuc 
− Serviciile personale şi cele de asistenţă socială - în centrul atenţiei spe-

cialiştilor americani,  M. Stanciu 
− Venitul minim garantat,  I. Ghindă 
− Locuinţa - un bun social sau obiect al relaţiilor de piaţă?,  E. Popescu 
− Piaţa muncii în anii '90: sfidări şi şanse,  I. Zara 
− Flexibilitatea şi munca,  M. Zecheriu 
− Prestaţii sociale pe piaţa muncii în Germania,  H. Puwak 
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− Pluralismul bunăstării: în căutarea dimensiunilor etice ale previziunii 
bunăstării în Europa,  O. Dîmbean-Creţa 

− Cultura în cotidian,  E. Popescu 
− Politica socială ca şansă acordată biologicului,  E. Beca 

  REVISTA ROMÂNĂ DE ECONOMIE (IEN) 

− Probleme teoretico-metodologice şi practice ale privatizării în România,  
G. Zaman 

− Nivelul dezvoltării economico-sociale a României în contextul mondial şi 
european,  C. Grigorescu 

− Disparităţi în profilul dezvoltării umane,  C. Cămăşoiu,  C. Zaman 
− Eficienţa politicilor ecologice, S. Sandu, Z. Goschin 
− Reflecţii cu privire la ocuparea forţei de muncă în perioada de tranziţie 

la economia de piaţă în România,  S. Perţ 
− Managementul factorului uman,  I. Bratu 
− Probleme sociale ale tranziţiei la economia de piaţă,  M. Molnar, M. Poenaru 
− Familia în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă,  G. Dumitrescu 
− Pensia şi inflaţia,  L. Kosztan 
− Semnificaţii noi ale ştiinţei economice,  S. Sava 
− Creşterea economică românească interbelică sub impactul Marii Uniri 

din 1918,  G. Dobre 
− Privatizarea în Ungaria, Iugoslavia şi Cehoslovacia,  A. Bal 
− Strategia şi tactica privatizării în Germania de Est,  L. Dulgheru 
− Aspecte ale privatizării în Polonia,  C. Hanu 
− Experienţa unor state latino-americane în procesul de privatizare,        

R. Rădulescu 
− Privatizarea în Venezuela,  C. Popa 

  REVISTA ŒONOMICA  

Nr. 1/1991 

− Cum s-a născut şi ce-şi propune IRLI,  D. Dăianu 



 

 

136 

− Economia "socialistă" - o anomalie ce trebuie depăşită,  V. Pilat 
− Liberalizarea preţurilor: va fi un pas esenţial în tranziţia către economia de 

piaţă sau un factor de recul în desfăşurarea acestui proces?,  V. Pilat 
− Transformarea ca proces social,  D. Dăianu 
− Trecerea la economia de piaţă: căi şi obstacole,  A. Iancu 
− Către o abordare globală a descentralizării,  C. Tîrhoacă 
− Dimensiunea culturală a reformei economice,  C. Munteanu-Gurgu 
− Preţurile în condiţiile afirmării liberei iniţiative şi concurenţei,  A. Mihăilescu 
− Libera iniţiativă şi relaţiile de proprietate,  R. Şerbulescu 
− Neoliberalism sau social-democraţie?,  I. Şerbănescu 
− Europa de Nord, o cale de urmat?,  C. Vîlsan 
− Destinele economiei româneşti în contextul european,  R. Titircă 
− "Barometrele" eficientizării şi rentabilizării,  L. Tövissi 
− Putere,  A. Popescu-Necşeşti 
− Etică şi economie,  I. Lemnij 

Nr. 2/1991 

− Bilanţ şi perspective. Durerosul drum către normalitate şi... subdezvol-
tare(??!) (I),  V. Pilat 

− Liberalizarea preţurilor. Repere teoretice şi practice,  C. Marin 
− Preţurile în "economiile mixte",  E. Ionescu 
− Mecanismul economic şi restructurarea producţiei (I),  L. Croitoru 
− Piaţa muncii în perioada de tranziţie. Certitudini, incertitudini, contradicţii,  

S. Perţ 
− Minimul de trai sau "pragul de sărăcie" în România (I),  M. Molnar,       

M. Poenaru 
− Transformarea sistemului economic în Polonia. Aplicarea "terapiei de 

şoc",  D. Dăianu 
− Evaluarea întreprinderii (I),  I. Farmache, A. Ulceluşe 
− Crearea locurilor de muncă prin iniţiative locale,  F. Bonciu 

Nr. 3/1991 

− Reforma economiei şi economia reformei,  A. Dochia 
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− Tranziţia la economia de piaţă - o provocare pentru ştiinţa economică,  
V. Pilat 

− Reforma economică şi liberalizarea preţurilor,  C. Marin 
− Politici de preţuri în agricultură. Criterii şi instrumente,  M. Duhăneanu 
− Mecanismul economic şi restructurarea producţiei (II),  L. Croitoru 
− Economie de piaţă cu sau fără informatizare (I),  N. Idu 
− Minimul de trai sau "pragul de sărăcie" în România (II),  M. Molnar,      

M. Poenaru 
− Colaborarea economică a României în spaţiul centro-est-european,     

G. Zaman 
− Problemele privatizării în Bulgaria,  R. Creţoiu 
− Evaluarea întreprinderii (II),   I. Farmache, A. Ulceluşe 

 

LUCRĂRI PUBLICATE DE CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

  ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL 
DE CERCETĂRI ECONOMICE 

Nr. 1-2/1991 

− Schiţa de strategie a trecerii la economia de piaţă - moment de referinţă 
în gândirea economică din ţara noastră,  V. Pilat 

− Colocviul româno-german "Economia de piaţă şi statul social - dialog 
despre obiectivele reformei şi etapele acesteia", 4 octombrie-2 noiem-
brie 1990 

− Dezbatere asupra “Planului Anghel Rugină”, 20 şi 27 decembrie 1990 

Nr. 3/1991 

− Gândire şi practică în cercetarea calităţii vieţii 
− Cercetarea economică din perspectivă epistemologică  
− Proiecte de privatizare în contextul general al tranziţiei la economia de 

piaţă 
− Orientări şi tendinţe în cercetarea economiei şi a calităţii vieţii 
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Nr. 4-5/1991 

− Tranziţia la economia de piaţă şi cercetarea economică 

Nr. 6/1991 

− Agricultura României în contextul tranziţiei la economia de piaţă 

  STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE 

Nr. 1/1991 

− Asigurarea economiei naţionale cu resurse energetice primare, V. Ră-
ducanu,  E. Cojocaru, R. Miroiu, F. Popa, M. Bădileanu, M. Bulearcă,   
A. Filip, C. Sima, E. Tobă, D. Zafiu, M. Cîrstian, I. Constantin, C. Mără-
şescu, E. Bloţiu, ICRISI 

Nr. 2/1991 

− Diagnoza calităţii vieţii, I. Mărginean, G. Socol, E. Beca, S. Iftimie,          
G. Mitrea, I. Sandu, ICCV 

Nr. 3-4/1991 

− Calitatea serviciilor pentru populaţie, D. Stegăroiu, M. Stanciu, E. Beca, 
D. Miron, C. Gheorghe, I. Ghindă, S. Iftimie, C. Costin, S. Barconi, ICCV 

Nr. 5/1991 

− Posibilităţi de restructurare a capacităţilor de producţie în industrie, în 
condiţiile creşterii autonomiei întreprinderilor, I. Farmache, A. Ulceluşe, 
L. Croitoru, C. Panaitescu, ICRISI 

Nr. 6/1991 

− Nivelul dezvoltării economico-sociale a României în context mondial şi 
european, C. Grigorescu 
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− Profilul dezvoltării României comparativ cu ţările Europei,  C. Zaman 
− Produsul naţional brut pe locuitor,  M. Ştefan 
− Productivitatea socială a muncii,  C. Grigorescu 
− Indicatori ai cercetării ştiinţifice şi dezvoltării economice,  M. Rudăreanu 
− Consumul total de energie pe locuitor,  I. Nişulescu 
− Valoarea adăugată din industria prelucrătoare pe locuitor,  I. Ghizdeanu 
− Randamentul la cereale,  G. Georgescu 
− Randamentul la lapte,  G. Georgescu  
− Numărul de tractoare la 1.000 hectare,  A. Bărbulescu 
− Consumul de îngrăşăminte chimice la hectar,  A. Bărbulescu  
− Exportul pe locuitor,  G. Georgescu 
− Indicatorii turismului internaţional,  R. Dănescu 
− Ponderea populaţiei neagricole în totalul populaţiei active,  C. Constantin 
− Ponderea populaţiei urbane în populaţia totală,  I. Nişulescu 
− Disponibilităţile alimentare de calorii pe locuitor-zi,  A. Bărbulescu 
− Consumul mediu zilnic de proteine de origine animală pe locuitor,         

S. Tănăsescu 
− Numărul de medici la 10.000 locuitori,  C. Cămăşoiu 
− Numărul de paturi de spital la 10.000 locuitori,  C. Cămăşoiu  
− Ponderea elevilor din învăţământul secundar în totalul populaţiei de 

vârstă corespunzătoare,  G. Oprescu 
− Ponderea studenţilor în populaţia de 20-24 ani,  G. Oprescu 
− Numărul de aparate TV la 1.000 locuitori,  S. Tănăsescu 
− Speranţa de viaţă,  C. Cămăşoiu 
− Dimensiuni, caracteristici şi tendinţe ale formării şi funcţionării pieţei 

muncii,  S. Perţ, D. Mihalcea, F. Pavelescu 
− Echilibrul cererii şi ofertei forţei de muncă,  C. Ciutacu, V. Vasile 
− Repere ale creării unui nou sistem informaţional în domeniul forţei de 

muncă,  G. Predoşanu,  C. Mihăescu 

Nr. 7/1991  

− Problematica proprietăţii în România în perioada actuală,  D. Aldea 
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− Rolul întreprinderii în condiţiile descentralizării conducerii şi trecerii la 
economia de piaţă,  D. Aldea 

− Îmbunătăţirea organizării şi conducerii forţei de muncă în condiţiile 
tranziţiei întreprinderilor la economia de piaţă,  I. Bratu 

− Organizarea şi conducerea activităţilor de cercetare-dezvoltare, D. Răchită 
− Posibilităţi de perfecţionare a organizării şi conducerii funcţiunii comer-

ciale în condiţiile creşterii autonomiei întreprinderilor,  M. Ion 
− Conducerea şi organizarea specializării în producţie şi relaţiile contrac-

tuale de cooperare în perioada de tranziţie la economia de piaţă,         
M. Dimitriu 

− Gestiunea economico-financiară a întreprinderilor în condiţiile trecerii la 
economia de piaţă,  R. Constantin 

− Economia cercetării ştiinţifice,  G. Zaman, S. Sandu 
− Minimul de trai (pragul de sărăcie în România),  M. Molnar, M. Poenaru 
− Familia şi politica familială,  L. Chisăgiu 
− Familia şi reproducerea populaţiei în România,  V. Iordache 
− Veniturile familiei - instrument al politicii familiale,  G. Dumitrescu 
− Problemele reformei economice în Bulgaria,  R. Creţoiu 
− Evoluţii în concepţia programelor de reformă a României în URSS, V. Pilat 
− Problematica comunităţii economice europene în perspectiva realizării 

pieţei unice,  S. Sava, E. Ionescu, D. Dăianu, M. Stancu, I. Smigelschi, 
C. Popa 

− România economică în context european. 1938,  G. Dobre, V. Platon 
− Dezvoltarea industriei mecanizate în România. 1859-1914,  V. Axenciuc, 

A. Corcodel, G. Drăgan, E. Gheorghiţă, A. Marin, C. Sârbu 

Nr. 8-9/1991 

− Politici orientate spre îmbunătăţirea calităţii vieţii, C. Zamfir, membru co-
respondent al Academiei Române, L. Manea, I. Mărginean, E. Popescu, 
M. Gradu, D. Cătea, M. Czobor, M. Codin, V. Gheorghe, B. Iatan, D. Miron, 
M. Neder, ICCV 
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Nr. 10/1991 

− Economia cercetării ştiinţifice şi a difuzării progresului tehnic, G. Zaman, S. 
Sandu, A. Rădulescu, L. Dulgheru, G. Rădulescu, C. Mincu, IEN 

Nr. 11/1991 

− Piaţa muncii în România în perioada de tranziţie la economia de piaţă. 
Dimensiuni. Caracteristici. Tendinţe, S. Perţ, F. Pavelescu, D. Mihalcea,  
C. Ciutacu, V. Vasile, G. Predoşanu, C. Mihăescu, G. Toma, IEN 

Nr. 12/1991 

− Resurse energetice pe plan mondial, V. Răducanu, E. Cojocaru, F. Popa, 
M. Bădileanu, M. Bulearcă, A. Filip, C. Sima, D. Zafiu, E. Bloţiu, ICRISI 

  PROBLEME ECONOMICE 

Nr. 1-2/1991 

− România în anul 1990, T. Nicolaescu 

Nr. 3/1991 

− Caracteristici ale regimurilor investiţiilor externe de capital practicate 
într-o serie de ţări europene occidentale, S. Andreoiu, IEM 

− Management, conducere modernă sau autocratică, M. Miron, IEM 

Nr. 4-5-6/1991 

− Consolidarea legală a procesului de privatizare, M. Mayer 
− Program general de privatizare, D. Grindea 
− Proceduri de privatizare, J.P. Platt 
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− Unele consideraţii privind repartizarea gratuită a întregii avuţii naţionale 
către populaţie, D. Grindea 

− Legea contractelor în economia de piaţă, J.P. Platt 
− Activitatea bancară de investiţii în contextul privatizării, A. Popper 
− Cadrul contabil, R.J. de Reina 
− Strategii de privatizare pe plan mondial, R.J. de Reina 
− Rolul comunicaţiilor în structurarea economiei. Marketingul, A. Hall 
− Formarea de societăţi mixte, L. Sava 
− Principii financiare şi operaţionale ale cooperării, L. Sava 

Nr. 7-8/1991 

− Schiţa de indicatori ai calităţii vieţii, I. Mărginean, ICCV 

Nr. 9-10/1991 

− Restructurarea sistemului de preţuri în perioada de tranziţie spre eco-
nomia de piaţă (necesitate, oportunitate, direcţii), C. Marin, IFPPV 

Nr. 11-12/1991 

− Consideraţii asupra necesităţii unui nou sistem de pensii în ţara noastră, 
C. Gheorghe, ICCV 

− Clauza naţiunii celei mai favorizate, V. Velciu, CIDE 

Nr. 13-14/1991 

− Asistenţa pentru Europa de Est serveşte oare la ceva?, C. Hocepied, IPE 
− Activitatea de marketing în România. Confruntarea cu mutaţiile în com-

portamentul consumatorului occidental, M. Miron, IEM 

Nr. 15-16/1991 

− Regimul investiţiilor externe şi al societăţilor cu participare străină la ca-
pital în Indonezia, Israel şi Kenya, I. Feier, IEM 

− Evoluţia cursurilor valutare 
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− Evoluţia indicilor preţurilor de export al RFG 

Nr. 17/1991 

− Economia sistemului fiscal în ştiinţa finanţelor, C. Corduneanu, IFPPV 
− Trăsăturile esenţiale ale taxei pe valoarea adăugată, R. Bălănescu, 

IFPPV 
− Impozitul general pe venitul personal, D. Antohi, IFPPV 
− Unele perspective privind problema veniturilor invizibile, R. Rocşoreanu, 

IFPPV 

Nr. 18-19-20/1991 

− Timpul liber - teorie şi cercetări empirice, L. Urse, M. Doru, ICCV 

Nr. 21/1991 

− Noi orientări în dezvoltarea turismului românesc, I. Istrate, C. Maier, ICMT 

Nr. 22-23/1991 

− Agricultura în dublă ipostază - factor economic şi client al restului eco-
nomiei, F. Toderoiu, IEA 

− Mutaţii cantitative şi structurale în crearea de produse agroalimentare, 
S. Bara, IEA 

− Oferta agriculturii de tranziţie - estimări de nivel şi structură, M. Moldovan, 
IEA 

− Marketingul în practica organizării pieţelor produselor agricole (nece-
sităţi, oportunităţi, direcţii), A. Berindei, R. Patachi, IEA 

− Formarea noilor structuri agrare: proces economico-social complex şi de 
durată, C. Bolocan, IEA 

− Structura agrară -concept, tendinţe, I. Târlea, IEA 



 

 

144 

− Organizarea activităţilor economice prin integrare în sfera agroalimen-
tară, D. Gavrilescu, IEA 

− Premise metodologice ale abordării ştiinţifice a dezvoltării rurale,     
V. Florian, IEA 

− Indicatorii calităţii vieţii rurale, M. Staicu, IEA 
− Indicatori demografici în mediul rural, G. Ivănescu, IEA 
− Sărăcia rurală, G. Băleanu, IEA 
− Modalităţi de cuantificare a deciziilor de politică economică pentru sus-

ţinerea agriculturii, G.M. Avrămiţă, IEA 
− Unele particularităţi ale retehnologizării în producţia vegetală, M. Rusu, 

IEA 
− Analiza economică a exploataţiilor agricole - aspecte metodologice,     

C. Şerbănescu, IEA 
− Propuneri pentru internalizarea costurilor privind protecţia mediului în-

conjurător în agricultură, Ş. Amariţei, IEA 

Nr. 24-25/1991 

− Reevaluarea locului şi rolului industriei chimice şi petrochimice în con-
textul economic naţional 

Nr. 26/1991 

− Problema locuinţelor în URSS, E. Popescu, ICCV 

Nr. 27-28/1991 

− Studiu referitor la dezvoltarea statisticilor privind protecţia mediului 
înconjurător şi a aşezărilor umane, Ş. Nicolae, F. Todiraşcu, IEM 

Nr. 29/1991 

− Aspecte ale reformei din mai multe ţări ale Europei de Est, L. Dogaru,   
R. Gâdinceanu, CIDE 
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Nr. 30-31-32/1991 

− Industria din România interbelică, G. Dobre, A. Platon, IEN 

Nr. 33/1991 

− Nivelul dezvoltării economico-sociale a României, comparativ cu alte ţări 
(evaluare pe baza unui indictaor sintetic-agregat), C. Grigorescu, IEN 

Nr. 34-35/1991 

− Privatizarea - soluţie sigură de protejare a populaţiei României, în tran-
ziţia spre economia de piaţă, V. Bogdan, C. Boieriu, N. Ciovarnache, B. 
Hosu, G. Nistorescu, D. Patriche, M. Pascu, D. Porojan, A. Ştefănescu 

Nr. 36-37/1991 

− Modelarea macroeconomică şi tranziţia la economia de piaţă, acad.     
E. Dobrescu, INCE 

− Interpolare, aproximare, ajustare, D. Mateescu, INCE 
− Studiu preliminar cu privire la blocul “Populaţie şi forţă de muncă”,        

A. Dachin, E. Stroe, IEN 
− Un model agregat al agriculturii, G. Avrămiţă, S. Bara, M. Moldovan,     

F. Toderoiu, IEA 
− Studiu preliminar cu privire la blocul “social”, H. Puwak, L.S. Begu, ICCV 

Nr. 38/1991 

− Aspecte conceptual-metodologice privind sărăcia, D. Călin, ICCV 
− Scalele de echivalenţă în măsurarea sărăciei, H. Puwak, ICCV 
− Impozitul negativ - soluţie şi necesitate, B. Iatan, ICCV 
− Metodologii de determinare a pragului sărăciei, G. Barbu, ICCV 
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Nr. 39-40/1991 

− Elemente de fundamentare a politicii regionale în condiţiile actuale ale 
economiei româneşti, N. Nica, IPE 

Nr. 41-42-43/1991 

− Probleme ale măsurării şomajului cu privire specială la rata de şomaj,   
S. Perţ, D. Mihalcea, C. Ciutacu, G. Toma, IEN; C. Suciu, A. Sutaru, 
ICRISI; N. Petreanu, CNS; E. Luca, MMPS;  G. Ciutacu, DGMPS 

Nr. 44-45-46-47/1991 

− Abordări conceptuale, metodologice şi legislative ale protecţiei mediului 
înconjurător specifice ţării noastre, C. Russu, O. Mihăescu, G. Manea, 
E. Pelinescu, Ş. Amariţei, A. Cioboată, ICRISI 

  ROMANIAN ECONOMIC DIGEST 
(ediţie engleză-franceză) 

− January, 1991 
− ROMANIA - a new environment for business, N. Pop, CIDE 

February, 1991 

− Points of view, T. Nicolaescu 
− Foreign press about Romania 
− Expectations, prospects, certainties 
− Statistical data 

March, 1991 

− Points of view, Ş. Ciolacu 
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− Economic legislation 
− A reference book 

April, 1991 

− Economic legislation 
− Economic statistics 

May-June, 1991 

− Romanian economic legislation 

July-August, 1991 

− Law No. 15/1990 concerning restructuring of state economic units as 
autonomous units and trading companies 

September, 1991 

− Economic legislation 
− Economic statistics 

October, 1991 

− Economic legislation 

November, 1991 

− Report of the Prime Minister, Theodor Stolojan, on the Government 
decision to immediately apply the unified exchange rate and the 
extension of the domestic convertibility of the leu to all the current 
operations 
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December, 1991 

− The scientific research carried out within the National Institute of 
Economic Research 

 
 

  PUBLICAŢII NEPERIODICE 

− Bibliografie selectivă pentru Dicţionarul Economic Român 
− Abstract of the scientific papers presented at the symposium “Quality of 

life during the transition period” 
 
 



 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI 
ECONOMICE “COSTIN C. KIRIŢESCU” 

 
 

 
 

Anul 1992 
 
 
  

 
 
 
 

  
 

CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

BUCUREŞTI 





LUCRĂRI DE SINTEZĂ ELABORATE ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI GENERAL DE CERCETARE 

1. STRATEGIA TRANZIŢIEI 

− Sinteza preliminară a studiilor efectuate în Institutul Naţional de 
Cercetări Economice, cu privire la strategia tranziţiei 

− Evoluţia economiei naţionale după anul 1989 
− Unele concluzii rezultate din experienţă; principalele obiective ale 

continuării reformei 
− Direcţii de acţiune pentru stabilizarea macroeconomică şi consolidarea 

sistemului instituţional al economiei de piaţă 
− Ajustarea structurală, proiecţii macroeconomice 

2. STUDII DE FUNDAMENTARE A STRATEGIEI ÎNFĂPTUIRII 
ECONOMIEI DE PIAŢĂ ÎN ROMÂNIA 

− Obiectivele, natura şi structura lucrării 
− Concluzii rezultate din opiniile exprimate în legătură cu concepţia şi 

modul de aplicare a “Schiţei privind strategia înfăptuirii economiei de 
piaţă în România” 

− Tipuri de economii de piaţă 
− Analiza comparată a programelor economice ale partidelor politice din 

România până la cel de-al doilea război mondial 
− Analiza comparată a programelor economice ale partidelor politice în 

România contemporană 
− Analiza comparată a programelor partidelor politice din principalele ţări 

occidentale 
− Analiza comparată a programelor de reformă din ţările est-europene 
− Analiza comparată a experienţelor practice ale tranziţiei de la un tip de 

economie la altul, pe plan mondial 
− Fundamente teoretice ale tranziţiei la economia de piaţă 
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− Cadrul demografic al tranziţiei 
− Cadrul cultural al tranziţiei 
− Cadrul legislativ al tranziţiei 
− Ciclitatea dezvoltării economiei româneşti 
− Criza economică în România 
− Cadrul mondial al tranziţiei 
− Evaluarea potenţialului actual al economiei României 
− Etapa de referinţă premergătoare strategiei august 1990 - decembrie 

1991 
− Analiza nivelului de dezvoltare a României, comparativ cu alte ţări, în 

contextul tranziţiei 
− Etapele tranziţiei la economia de piaţă în România 
− Structura proprietăţii. Privatizarea 
− Agricultura şi asigurarea securităţii alimentare 
− Restructurarea industriei 
− Crearea şi consolidarea cadrului instituţional al economiei de piaţă 

(bursa de valori, bursa de mărfuri, piaţa monetară şi valutară) 
− Rolul statului în perioada de tranziţie (inclusiv proprietatea publică) 
− Politici macroeconomice în perioada de tranziţie la economia de piaţă 

(politica fiscală, politica bugetară etc.). Evoluţii privind liberalizarea pre-
ţurilor şi convertibilitatea 

− Întreprinderea - agent economic al economiei de piaţă. Dezvoltarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii. Forme de asociere a întreprinderilor 

− Ştiinţa. Preliminarii 
 Cercetarea ştiinţifică 
 Progresul tehnic în condiţiile tranziţiei 

− Infrastructura 
 Sectorul terţiar 
 Energia 
 Tranziţia 

− Industria informaţiei şi sistemul informaţional în economie 
− Integrarea cu Republica Moldova 
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− Integrarea României în circuitul economic european şi mondial 
 Liberalizarea comerţului exterior şi accesul pe pieţele internaţionale 

− Integrarea est-europeană 
− Modelarea macroeconomică est-europeană 
− Prognoză asupra evoluţiei economiei româneşti. Scenarii alternative 
− Amenajarea teritorială 

3. MODELAREA MACROECONOMICĂ 

− Variante preliminare ale studiului privind modelarea macroeconomică 
pentru lucrarea “Fundamente ale strategiei economiei româneşti în 
perioada de tranziţie” 

− Schema unui macromodel experimental al economiei româneşti 
− Sinteza studiului “Experienţa internaţională în domeniul modelării” 
− Stadiul lucrărilor de modelare în cadrul INCE; concluzii de etapă, 

probleme, direcţii de continuare a cercetărilor 
− Schema unui macromodel experimental al economiei româneşti 
− Stadiul lucrărilor de modelare în unităţile componente ale INCE 
− Analiza posibilităţilor de adaptare a datelor BLR 1989 la structura 

modelului HUMUS 
− Schema generală a modelului RMSM - World Bank 

4. ALTE LUCRĂRI REALIZATE LA SOLICITAREA  
ACADEMIEI ROMÂNE 

− Şomajul în România 
− Efecte ale reformei economice asupra nivelului de trai 
− Evoluţia demografică 
− Mass-media şi impactul acesteia 
− Creativitatea 
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PROGRAME DE CERCETARE SPECIALIZATE, 
REALIZATE ÎN INSTITUTELE COMPONENTE ALE 
INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

1. INSTITUTUL DE ECONOMIE NAŢIONALĂ 

1.  Tipuri de economie de piaţă 
2.  Experienţe pe plan mondial ale tranziţiei de la un tip de economie la 

altul 
3.  Analiza comparată a programelor de reformă din ţările est-europene 
4.  Prevederile economice din programele principalelor partide din 

perioada interbelică 
5.  Manifestări ale ciclurilor economice pe termen lung în România, în 

perioada 1859-1988 
6.  Fundamente teoretice ale tranziţiei la economia de piaţă în România 
7.  Rolul statului în perioada de tranziţie 
8.  Analiza comparată a programelor economice ale partidelor politice din 

principalele ţări occidentale 
9.  Impactul stării reformei economice asupra protecţiei mediului în-

conjurător 
10.  Productivitatea socială a muncii 
11.  Produsul naţional brut 
12.  Populaţia neagricolă 
13.  Producţia industrială 
14.  Consumul de energie primară 
15.  Comerţul exterior 
16.  Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 
17.  Randamente în agricultură şi dotarea agriculturii 
18.  Urbanizarea şi condiţiile de locuit 
19.  Dezvoltarea socială 
20.  Nivelul de dezvoltare a României în 1938 
21.  Fundamente ale funcţionării pieţei muncii 
22.  Oferta de forţă de muncă 
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23.  Cererea de forţă de muncă 
24.  Şomajul persistent, fenomen nou 
25.  Scenarii privind evoluţia ocupării forţei de muncă şi exigenţele 

echilibrului economic 
26.  Politica de salarii 
27.  Învăţământul şi piaţa forţei de muncă 
28.  Reconversia profesională a şomerilor 
29.  Contribuţii la elaborarea strategiei cercetării ştiinţifice şi a progresului 

tehnic 
30.  Evaluarea potenţialului uman al României 
31.  Caracterizarea dezechilibrelor actuale ale economiei româneşti 
32.  Potenţialul managerial 
33.  Reformele economiei în ţările est-europene 
34.  Aspecte ale modelării fenomenelor demografice şi demoeconomice 
35.  Blocul populaţiei şi forţa de muncă - prezentare generală 
36.  Tranziţia la economia de piaţă şi protecţia mediului înconjurător în 

România 
37.  Fundamentarea politicii şi strategiei în domeniul ştiinţei şi progresului 

tehnic în România 
38.  Piaţa muncii în România din perspectiva integrării regionale (Potenţialul 

uman al ţărilor din spaţiul sud-dunărean. Dimensiuni, tendinţe) 
39.  Strategii, politici, metode şi instrumente de intervenţie a statului în 

orientarea activităţii întreprinderilor. Experienţe internaţionale 
40.  Regimul juridic al societăţilor comerciale şi regiilor autonome 
41.  Tendinţe demografice şi politici în domeniul populaţiei 
42.  Costul social al reformei 
43.  Concepte şi politici economice în economiile de piaţă 
44.  Desfăşurarea reformei în unele ţări foste socialiste 
45.  Economia României în context european - 1967 
46.  Venitul naţional în agricultura României. Estimări anuale pentru 

perioada 1862-1938 
47.  Formarea şi dezvoltarea cadrului instituţional şi legislativ al economiei 

de piaţă în România în perioada 1862-1914 
48.  Opţiuni şi orientări strategice în protecţia mediului înconjurător 
49.  Sisteme de finanţare a cercetării în alte ţări 
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50.  Indicatorii de evaluare a potenţialului de cercetare 
51.  Evaluarea politicilor şi strategiilor din ştiinţă şi tehnologie din ţările 

europene 
52.  Privatizarea transportului auto 
53.  Centre de tehnologie şi afaceri, în concepţie internaţională 
54.  Ancheta statistică privind activitatea de cercetare din institutele de 

cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică 
55.  Forţa de muncă în România şi în Republica Moldova; comparaţii 

preliminare 
56.  Raport privind starea economiei naţionale 
57.  Caracterizarea dezechilibrelor actuale ale economiei româneşti 
58.  Potenţialul managerial 
59.  Reformele economice în ţările est-europene 
60.  Probleme ale restructurării sistemului de organizare şi conducere la 

nivel macro şi microeconomic 
61.  Competitiveness of emerging market economics, hard data (peste 100 

de indicatori economici şi sociali privind România) 

2. INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ 

1.  Comerţul exterior şi integrarea României în economia mondială şi 
europeană 

2.  Restructurarea industrială în context internaţional 
3.  Analiza comparată a programelor de reformă din ţările est-europene şi 

China 
4.  Cadrul mondial al tranziţiei 
5.  Comunitatea Economică Europeană - faza finală a procesului de 

integrare. "Considerente privind reintegrarea României în complexul 
economic comunitar” - capitol realizat în cadrul studiului “Fundamente 
ale strategiei economiei româneşti în perioada de tranziţie” 

6.  Modelul matematico-economic al României 
7.  Scenariu alternativ. Energia - impactul producţiei de energie electrică 

asupra mediului înconjurător 
8.  Direcţii ale strategiei energetice a României 
9.  Restructurarea industriei chimice româneşti 
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10.  Restructurarea industriei de rafinare a ţiţeiului în România 
11.  Aspecte privind restructurarea industriei siderurgice pe plan mondial şi 

în România 
12.  Tendinţe privind restructurarea industriei oţelului pe plan mondial. 

Asigurarea cu materii prime siderurgice pe termen lung 
13.  Conjunctura internaţională a principalelor pieţe de mărfuri în 1992 şi 

perspective 
14.  Tendinţe în progresul tehnic pe plan mondial şi restructurarea industriei 

româneşti constructoare de maşini 
15.  Restructurarea industriei constructoare de maşini pe plan mondial 
16.  Integrarea industriei constructoare de maşini a României în plan 

european şi mondial 
17.  Rezultatele programelor de restructurare aplicate în industria textilă şi 

de îmbrăcăminte a unor ţări producătoare/exportatoare  
18.  Privatizarea în ţările în curs de dezvoltare 
19.  Analiza structurii economice în ţările în curs de dezvoltare 
20.  Comerţul cu servicii - factor de integrare a României în circuitul econo-

mic mondial 
21.  Intensificarea investiţiilor străine către ţările în curs de tranziţie din 

Europa de Est şi CSI 
22.  Rolul cooperării în strategia revitalizării economiei mondiale 
23.  Dimensiunea ecologică a economiei de piaţă 
24.  Cooperarea economică europeană: valenţe şi imperative actuale 
25.  Evoluţia societăţilor transnaţionale. Impactul asupra economiilor în 

dezvoltare 
26.  Privire de ansamblu asupra reformei politicii comerciale în ţările în curs 

de dezvoltare 
27.  Stadiul reformei şi situaţia economică a ţărilor est-europene în semes-

trul I 1992 
28.  “Evoluţia conjuncturii economice în ţările dezvoltate în 1992 şi 

previziuni pentru 1993" - studiu semestrial 
29.  Analiza evoluţiei industriei chimice româneşti în anii 1990-1992 şi 

direcţiile de dezvoltare a acesteia pe termen mediu şi lung 
30.  Impactul constituirii Pieţei Comunitare Unice asupra sectorului chimic, 

energetic şi petrolier 
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31.  Integrarea industriei româneşti constructoare de utilaj petrolier în 
economia de piaţă şi creşterea competitivităţii pe plan extern 

32.  Restructurarea ofertei româneşti de export în domeniul autovehiculelor 
în lumina tendinţelor actuale şi de perspectivă ale pieţei internaţionale 

33.  Orientări noi pe piaţa internaţională în unele domenii ale industriei 
alimentare (produse dietetice, industria de panificaţie) 

34.  Orientări noi pe piaţa internaţională a hârtiei şi cartonului 
35.  Politici de protecţie a mediului înconjurător la nivel de întreprindere. 

Metode de gestiune a mediului înconjurător 
36.  Tendinţe pe piaţa internaţională a corpurilor de iluminat 
37.  Piaţa internaţională a aparaturii frigorifice 
38.  Piaţa internaţională a maşinilor de rectificat 
39.  Analiza comparată a experienţelor practice pe plan mondial ale 

tranziţiei de la un tip de economie la altul - exemplul Spaniei şi Greciei 
40.  Conjunctura economiei mondiale, 1991-1992 (s-a publicat în regim 

editorial la Ed. Expert) 

3. INSTITUTUL DE CERCETARE A RELAŢIILOR INTERRAMURI  
ŞI A STRUCTURILOR INDUSTRIALE∗  

1. Capitolul privind starea actuală a industriei din cadrul studiului referitor 
la dezvoltarea industriei 

2. Capitolul privind incidenţa politicii fiscale asupra comportamentului 
agenţilor economici în privinţa modificării preţurilor, din cadrul studiului 
referitor la dezvoltarea industriei 

3. Întreprinderea, agent economic al economiei de piaţă; dezvoltarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii. Forme de asociere a întreprinderilor 

4. Rolul statului în procesul de restructurare a industriei 
5. Elemente pentru fundamentarea strategiei privind accelerarea 

privatizării societăţilor pe acţiuni din industrie 
6. Potenţialul managerial şi organizatoric 
7. Structura concurenţială a pieţei, comportamentul întreprinderilor şi 

performanţele acestora - criterii de referinţă pentru agenţii economici în 
procesul restructurării 

                                                           
∗ Din anul 1993, Institutul de Economia Industriei. 



 

 

159 

8. Direcţii de acţiune pentru stabilizarea macroeconomică şi consolidarea 
sistemului instituţional al economiei de piaţă 

9. Restructurarea industriei: principii, căi şi mijloace de restructurare 
10. Evaluarea potenţialului actual al României 
11. Sinteza privind starea economiei naţionale 
12. Elemente pentru strategia restructurării industriei 
13. Evaluarea potenţialului actual al economiei româneşti 
14. Restructurarea industriei 
15. Infrastructura energiei electrice şi termice 
16. Restructurarea mecanismului economic în vederea creşterii func-

ţionalităţii economiei naţionale 
17. Cadrul structural şi funcţional al societăţilor comerciale 
18. Conducerea şi funcţionarea întreprinderilor mici particulare în condiţiile 

economiei de piaţă 
19. Comportamentul agenţilor economici în condiţiile de inflaţie şi 

hiperinflaţie în perioada de tranziţie 
20. Gestiunea economică a resurselor naturale şi a energiei 
21. Sisteme de preţuri şi tarife practicate în producţia şi distribuţia energiei 

electrice 
22. Posibilităţi de cooperare internaţională în domeniul valorificării 

resurselor energetice primare 
23. Competitivitatea, progresul tehnic şi cerinţele protecţiei mediului - 

factori primordiali în restructurarea ramurilor industriale şi a activităţii 
agenţilor economici  

24. Modificări structurale în vederea realizării unei economii competitive 
25. Starea tehnico-economică a infrastructurii transporturilor şi tele-

comunicaţiilor 
26. Conservarea energiei - priorităţi şi finanţare 
27. Programe de colaborare cu INCEF - Chişinău 

4. INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ 

1. Dezvoltarea agriculturii şi realizarea obiectivului strategic - securitatea 
alimentară a României 

2. Evaluarea potenţialului agriculturii 
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3. Evaluarea potenţialului resurselor solului 
4. Analiza situaţiei actuale a structurilor de producţie şi evoluţii previzibile 

până în anul 2000 
5. Evoluţii şi estimări ale produsului intern brut în agricultură în perioada 

1989-2000 
6. Fomarea noii structuri agrare în România  
7. Piaţa funciară 
8. Privatizarea sectorului de stat în agricultură 
9. Elemente de fundamentare a strategiilor de dezvoltare a industriei 

alimentare în România - privatizarea 
10. Potenţialul de producţie alimentară în cadrul strategiei de dezvoltare a 

economiei naţionale 
11. Elemente de fundamentare a strategiilor de dezvoltare a industriei 

alimentare în România 
12. Concluzii desprinse din cercetările întreprinse în vederea susţinerii 

strategiei de dezvoltare a economiei agroalimentare 
13. Producţia agroalimentară - efecte anticipate ale proceselor pieţei asupra 

restructurării filierelor  
14. Model pentru simularea formării şi utilizării produsului intern brut în 

agricultură 
15. Dimensiunea ecologică a agriculturii durabile 
16. Studiu preliminar “Dezvoltarea agriculturii şi realizarea obiectivului 

strategic - securitatea alimentară a României” 
17. Agricultura României - 1990-1992 - procese, evoluţie, tendinţe. Pro-

cesul instituirii şi funcţionării mecanismelor pieţei 
18. Dezvoltarea rurală 
19. Restructurarea protecţiei sociale a producătorilor agricoli printr-un 

sistem de securitate a proprietăţii, a venitului de asigurări sociale şi 
organizarea instituţională a protecţiei sociale 

20. Satul românesc contemporan - sinteza cercetărilor efectuate în cadrul 
programului “Procese economico-sociale ale dezvoltării comunităţilor 
rurale” 

21. Potenţialul dezvoltării complementare a sectorului agroalimentar din 
România şi Republica Moldova 

22. Starea agriculturii în anul 1992 
23. Formarea noilor structuri agrare 
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24. Exploataţia agricolă familială 
25. Cooperaţia în contextul restructurării agriculturii 
26. Să dezvoltăm sau să reducem schimburile 
27. Formele de organizare a producţiei şi a serviciilor pentru agricultură 
28. Gestiunea exploataţiilor agricole. Gestiunea, o mare diversitate de idei 

şi metode 
29. Anuar - produse agroalimentare 
30. Inflaţia prin costuri în agricultură 
31. Evoluţia pieţei ţărăneşti la principalele produse agricole 
32. Studiul comparativ al comportamentului principalelor produse agricole 

pe piaţa ţărănească 
33. Problema amplasării şi renta diferenţială 
34. Asupra dinamicii sistemelor Montrell 
35. Organizarea şi mecanismele de funcţionare a pieţelor produselor 

agricole 
36. Mecanisme de reglare a pieţelor agricole 
37. Model de stabilire a preţurilor cu funcţie de reglare a pieţei produselor 

agricole 
38. Timp parţial de lucru în agricultură 
39. Satul românesc contemporan - dimensiuni demografice, economice, 

social-culturale şi etnografice 
40. Studiu privind evoluţia economică şi socială în zona de munte a 

judeţului Suceava. Studiu de caz: Bazinul Dornelor 
41. Studiu de fezabilitate privind Societatea Comercială NUTRICOMB SA 

5. INSTITUTUL DE FINANŢE, PREŢURI  
ŞI PROBLEME VALUTARE 

1. Fundamentele strategiei economiei româneşti în perioada de tranziţie  
2. Modelarea fluxurilor monetare şi financiare 
3. Echilibrul financiar al firmei şi creşterea economică 
4. Politica monetară în perioada de tranziţie la economia de piaţă 
5. Stadiul convertibilităţii leului. Restricţii. Adaptări 
6. Regimul cursului de schimb al leului 
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7. Preţurile şi echilibrul economic în perioada de tranziţie 
8. Preţurile de consum şi indicele costului vieţii 
9. Restricţii şi discriminări în formarea liberă a preţurilor 
10. Analiza mecanismului economiei de piaţă în domeniul agriculturii 

(credite, dobânzi, impozite, arendă, preţuri), în ţara noastră înaintea 
celui de-al doilea război mondial 

11. Documentar privind unele elemente de politică monetară, în perioada 
de tranziţie, avute în vedere de FMI 

12. Nivelul preţurilor externe la unele grupe de produse 
13. Cursul de revenire la unele produse din industria metalurgică 
14. Raportul în care se află capitalul social total faţă de suma valorii 

mijloacelor fixe şi circulante în societăţile comerciale înfiinţate conform 
Legii nr. 15/1990 (analize pe departamente industriale) 

15. Evoluţia raportului dintre preţurile produselor agricole şi preţurile 
produselor industriale în perioada 1989-1992 

6. INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ 

1. Prognoze ale evoluţiei economiei româneşti; scenarii alternative 
2. Concluzii rezultate din opiniile exprimate în legătură cu concepţia şi 

modul de aplicare a “Schiţei privind strategia înfăptuirii economiei de 
piaţă în România” 

3. Analiza comparată a programelor economice ale partidelor politice din 
România contemporană 

4. Dezvoltarea regională şi amenajarea teritoriului - componentă a 
strategiei tranziţiei la economia de piaţă 

5. Potenţialul economic al judeţelor 
6. Sistem de analize previzionale pentru fundamentarea strategiilor şi 

programelor economiei naţionale 
7. Prognoze privind cererea şi oferta de bunuri de consum de folosinţă 

îndelungată 
8. Identificarea unor zone-problemă existente pe teritoriul ţării noastre: 

modalităţi specifice de acţiune în cadrul general al politicii regionale 
9. Model de prognoză privind crearea şi utilizarea produsului intern brut 
10. Model macroeconomic experimental (elaborat în cadrul colectivului 

condus de acad. E. Dobrescu) 
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11. Opinii privind starea actuală a activităţii de previziune economică 
12. Unele probleme privind activitatea de previziune 

7. INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

1. Liniamente ale politicii de protecţie socială pentru România anilor ‘90 
2. Protecţia socială şi nivelul de trai 
3. Cadrul demografic al tranziţiei 
4. Participare la elaborarea studiilor de fundamentare, coordonate de alte 

institute 
5. Analiza comparativă a nivelului de trai în Republica Moldova şi în 

România 
6. Politici sociale 
7. Sărăcia şi strategiile de combatere a acesteia 
8. Diagnoza calităţii vieţii ‘92 
9. Evaluarea calităţii serviciilor sociale şi a autorităţilor (instituţiilor 

publice) 
10. Semnificaţia mediului politic pentru calitatea vieţii 
11. Managementul serviciilor publice 
12. Starea de şomaj şi comportamentul şomerilor 
13. Variabile psihosociale ale integrării în muncă a şomerilor 
14. Impactul limbajului economic în procesul realizării tranziţiei 
15. Dimensiunea socială a tranziţiei 
16. Anuarul calităţii vieţii 
17. Situaţia femeii, copilului şi adolescentului în România 
18. Aspecte ale calităţii vieţii la tineret 
19. Mama şi copilul în familia de romi (în colaborare cu Universitatea 

Bucureşti) 

8. SEMINARUL "MODELAREA MACROECONOMICĂ" 

1. Variante preliminare ale studiului privind modelarea macroeconomică 
pentru lucrarea "Fundamente ale strategiei economiei româneşti în 
perioada de tranziţie” 
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2. Schema unui macromodel experimental al economiei româneşti 
3. Sinteza studiului "Experienţa internaţională în domeniul modelării" 
4. Stadiul lucrărilor de modelare în cadrul INCE: concluzii de etapă, 

probleme, direcţii de continuare a cercetărilor 
5. Schema unui macromodel experimental al economiei româneşti 
6. Stadiul lucrărilor de modelare în unităţile componente ale INCE 
7. Sesiunea ştiinţifică: "Modelarea proceselor macroeconomice" 
8. Analiza posibilităţilor de adaptare a datelor BLR 1989 la structura 

modelului HUMUS 
9. Schema generală a modelului RMSM - World Bank 

 

DEZBATERI ŞTIINŢIFICE 

A. Organizate la nivelul Institutului Naţional  
de Cercetări Economice 

− Sesiunea tinerilor cercetători. Conducerea activităţii de finanţare 
internaţională, 10-12, 13 februarie 

− Modelarea proceselor macroeconomice, 12 martie 
− Privatizarea în agricultură, 16 martie 
− Cadrul mondial al tranziţiei la economia de piaţă, 22-25 martie 
− Probleme energetice şi productivitatea muncii, 18-22 mai 
− Agricultura în ţările est-europene - starea reformei agrare, 15-18 iunie 
− Politica ştiinţei şi tehnologiei în România în perioada de tranziţie la 

economia de piaţă, 7-10 iulie 
− Natura procesului de tranziţie la economia de piaţă în România, 26 

septembrie-3 octombrie 
− Dezvoltarea economică, 19-22 octombrie 
− Dezvoltarea agriculturii şi realizarea obiectivului strategic - securitatea 

alimentară a României, 10-13 noiembrie 
− Renta funciară, 16 noiembrie 
− Integrarea economică cu Republica Moldova, 7-8 decembrie 
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B. Organizate în colectivele de elaborare a studiilor  
pentru realizarea lucrării "Fundamente ale strategiei economiei 

româneşti în perioada de tranziţie" 

− Concluzii rezultate din opiniile exprimate în legătură cu concepţia şi 
modul de aplicare a "Schiţei privind strategia înfăptuirii economiei de 
piaţă în România", V. Stoica, IPE, 8 ianuarie 

− Etape de referinţă premergătoare strategiei, august 1990, decembrie 
1991, G. Zaman, IEN, 8 ianuarie 

− Crearea şi consolidarea cadrului instituţional al economiei de piaţă - 
piaţa monetară, C. Marin; Ş. Răgălie, IFPPV, 10 ianuarie 

− Politica monetară, prof. C. Kiriţescu, IFPPV, 10 ianuarie 
− Structura proprietăţii. Privatizarea, G. Zaman, IEN, 14 ianuarie 
− Crearea şi consolidarea cadrului instituţional al economiei de piaţă, piaţa 

capitalului, I. Soare, IFPPV, 14 ianuarie 
− Analiza comparată a programelor economice ale partidelor politice din 

principalele ţări occidentale, C. Popa, IEN, 15 ianuarie 
− Tipuri de economii de piaţă, S. Sava, IEN, 16 ianuarie 
− Analiza comparată a experienţelor practice ale tranziţiei de la un tip de 

economie la altul pe plan mondial, 16 ianuarie 
− Analiza comparată a programelor de reformă din ţările est-europene, 

A. Bal, IEM, 17 ianuarie 
− Fundamente teoretice ale tranziţiei la economia de piaţă, S. Sava, IEN, 

17 ianuarie 
− Amenajarea teritoriului, I. Desmireanu, IPE, 17 ianuarie 
− Crearea şi consolidarea cadrului instituţional al economiei de piaţă - 

piaţa valutară, C. Marin,  L. Andrei, IFPPV, 17 ianuarie 
− Analiza comparată a programelor economice ale principalelor partide 

politice din România - 1919-1940, V. Axenciuc, IEN, 20 ianuarie 
− Scenariu alternativ - "Energia", Ş. Răgălie, IFPPV, 20 ianuarie 
− Rolul statului în perioada de tranziţie, V. Pilat, IEN, 20 ianuarie 
− Infrastructura energiei electrice şi termice, C. Russu, ICRISI, 20 ianuarie 
− Politici macroeconomice în perioada de tranziţie la economia de piaţă - 

politica bugetară,  R. Bălănescu; C. Corduneanu, IFPPV, 21 ianuarie 



 

 

166 

− Cadrul mondial al tranziţiei la economia de piaţă, N. Nistorescu, IEM, 22 
ianuarie 

− Modelarea macroeconomică, acad. E. Dobrescu, INCE, 22 ianuarie 
− Prognoza asupra evoluţiei economiei româneşti. Scenarii de dezvoltare, 

I. Desmireanu, IPE, 22 ianuarie 
− Concluzii rezultate din opiniile exprimate în legătură cu concepţia şi 

modul de aplicare a "Schiţei privind strategia înfăptuirii economiei de 
piaţă în România", V. Stoica, IPE, 23 ianuarie 

− Ştiinţa, cercetarea ştiinţifică, progresul tehnic în condiţiile tranziţiei la 
economia de piaţă, S. Sandu, IEN, 23 ianuarie 

− Integrarea României în circuitul european şi mondial, N. Nistorescu, 
IEM, 23 ianuarie 

− Analiza nivelului de dezvoltare a României comparativ cu alte ţări în con-
textul tranziţiei la economia de piaţă, C. Grigorescu, IEN,  24 ianuarie 

− Analiza comparată a programelor economice ale partidelor politice din 
principalele ţări occidentale, C. Popa, IEN, 24 ianuarie 

− Integrarea cu Republica Moldova, G. Dolgu, INCE, 24 ianuarie 
− Ciclicitatea dezvoltării economiei româneşti în perioada 1860-1947,  

V. Axenciuc, IEN, 24 ianuarie 
− Politici macroeconomice în perioada de tranziţie la economia de piaţă - 

formarea capitalului, I. Soare, IFPPV, 24 ianuarie 
− Politica socială, C. Zamfir, membru corespondent al Academiei Române, 

ICCV, 24 ianuarie 
− Evaluarea potenţialului economic al agriculturii, S. Bara, IEA, 24 ianuarie 
− Evaluarea potenţialului economic al industriei alimentare, D. Gavrilescu, 

IEA, 24 ianuarie 
− Etapele tranziţiei la economia de piaţă în România, C. Ionete, membru 

de onoare al Academiei Române, INCE, 24 ianuarie 
− Cadrul legislativ al tranziţiei la economia de piaţă, D. Aldea, IEN, 24 

ianuarie 
− Integrarea est-europeană, N. Nistorescu, IEM,  28 ianuarie 
− Crearea şi consolidarea cadrului instituţional al economiei de piaţă - 

bursa de mărfuri, O. Vasiloiu, IFPPV, 28 ianuarie 
− Piaţa muncii în perioada de tranziţie la economia de piaţă, S. Perţ, IEN, 

28 ianuarie 
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− Protecţia mediului înconjurător în contextul tranziţiei la economia de 
piaţă, C. Cămăşoiu, IEN, 29 ianuarie 

− Investiţii, C. Ionete, membru de onoare al Academiei Române, INCE, 29 
ianuarie 

− Structura agrară, C. Bolocan, IEA, 30 ianuarie 
− Amenajarea teritoriului, I. Desmireanu, IPE, 30 ianuarie 
− Criza economică în România, A. Iancu, membru corespondent al 

Academiei Române, ICRISI, 30 ianuarie 
− Rolul statului în perioada de tranziţie, V. Pilat, IEN, 30 ianuarie 
− Industria informaţiei şi sistemul informaţional în economie, D. Besnea, F. 

Opriş, IFPPV, 30 ianuarie 
− Cadrul demografic al tranziţiei la economia de piaţă, acad. V. Trebici, 

ICCV, 30 ianuarie 
− Restructurarea industriei, C. Russu, ICRISI, 31 ianuarie 
− Evaluarea potenţialului actual al economiei României, C. Russu, ICRISI, 

31 ianuarie 
− Întreprinderea - agent economic al economiei de piaţă. Dezvoltarea între-

prinderilor mici şi mijlocii. Forme de asociere a întreprinderilor, A. Iancu, 
membru corespondent al Academiei Române,  ICRISI, 31 ianuarie 

− Crearea şi consolidarea cadrului instituţional al economiei de piaţă (piaţa 
capitalului, piaţa monetară, piaţa valutară, bursa de mărfuri), I. Soare, 
IFPPV, 5 februarie 

− Politici macroeconomice în faza de tranziţie la economia de piaţă 
(politica fiscal-bugetară, politica monetară, politica valutară, politica 
preţurilor), C. Marin, R. Bălănescu, IFPPV, 7 februarie 

− Formarea capitalului în economia naţională în perioada de tranziţie,      I. 
Soare, C. Marin, IFPPV, 10 februarie 

− Structura proprietăţii. Privatizarea, G. Zaman, IEN, 10 februarie 
− Analiza comparată a experienţelor practice ale tranziţiei de la un tip de 

economie la altul, S. Sava, IEN, 10 februarie 
− Fundamente teoretice ale tranziţiei la economia de piaţă, S. Sava, IEN, 

11 februarie 
− Coordonate ale strategiei energetice în economia de piaţă, P. Prisecaru, 

IEM, 12 februarie 
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− Rolul statului în perioada de tranziţie (inclusiv proprietatea publică), V. Pilat, 
IEN, 13 februarie 

− Politica socială, C. Zamfir, membru corespondent al Academiei Române,  
ICCV, 13 februarie 

− Piaţa muncii în perioada de tranziţie, S. Perţ, IEN, 14 februarie 
− Perspective ale dezvoltării sectorului agroalimentar în România,           

D. Gavrilescu, A. Aivas, D. Giurcă, M. Grodea, V. Sima, IEA, 18 februarie 
− Analiza comparată a programelor partidelor politice din România până la 

cel de-al doilea război mondial, V. Axenciuc, IEN, 19 februarie 
− Cadrul social-politic al tranziţiei la economia de piaţă, C. Zamfir, membru 

corespondent al Academiei Române,  ICCV, 20 februarie 
− Dezbaterea finală a studiului 35 - infrastructura energiei electrice şi 

termice, C. Russu, Fl. Popa, M. Bădileanu, ICRISI, 20 februarie 
− Ştiinţa, cercetarea ştiinţifică, progresul tehnic în perioada de tranziţie,   

S. Sandu, IEN, 21 februarie 
− Scenarii privind evoluţia economiei româneşti în perspectiva anului 2000, 

I. Desmireanu, M. Comşa, IPE, 26 februarie 
− Analiza comparativă a stadiului reformei în ţările est-europene şi 

România, R. Palade, IEM, 26 februarie 
− Amenajarea teritoriului (forma preliminară a studiului), I. Desmireanu,    

N.A. Nica, IPE, 28 februarie 
− Analiza nivelului de dezvoltare a României comparativ cu alte ţări în 

contextul tranziţiei, C. Grigorescu, IEN, 28 februarie 
− Procesul  inflaţionist în agricultură, C. Scutaru, F. Toderoiu, C. Şerbănescu, 

S. Toader, IEA, 28 februarie 
− Infrastructura energiei electrice şi termice, C. Russu, ICRISI, 5 martie 
− Evaluarea potenţialului actual al economiei, C. Russu, ICRISI, 6 martie 
− Analiza comparată a programelor economice ale partidelor politice din 

România contemporană, M. Ciumara, INCE, 6 martie 
− Restructurarea industriei, C. Russu, ICRISI, 9 martie 
− Rolul statului în procesul tranziţiei, V. Pilat, IEN, 9 martie 
− Întreprinderea - agent economic al economiei de piaţă; dezvoltarea în-

treprinderilor mici şi mijlocii; forma de asociere a întreprinderii, A. Iancu, 
membru corespondent al Academiei Române, ICRISI, 9 martie 
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− Criza economică în România, A. Iancu, membru corespondent al Acade-
miei Române ICRISI, 10 martie 

− Programul economic al principalelor partide politice din Occident, C. Popa, 
IEN, 12 martie 

− Experienţe străine interesante pentru tranziţia la economia de piaţă,    S. 
Sava, IEN, 16 martie 

− Reforma economică în ţările est-europene, N. Nistorescu, IEM, 16 
martie 

− Cadrul mondial al tranziţiei, N. Nistorescu, IEM, 17 martie 
− Dotarea sectorului agroalimentar cu factori de producţie. Relaţiile 

interramuri privind asigurarea reciprocă cu resurse, F. Toderoiu, IEA, 23 
martie 

− Integrarea în economia europeană şi mondială, N. Nistorescu, IEM, 23 
martie 

− Indicatori calitativi de evaluare a potenţialului de cercetare şi a 
rezultatelor cercetării, S. Sandu, IEN, 25 martie 

− Formarea capitalului, piaţa capitalului şi investiţiile în perioada de 
tranziţie, I. Soare, C. Marin, IFPPV, 25 martie 

1. INSTITUTUL DE ECONOMIE NAŢIONALĂ 

− Metodologia elaborării studiului de fezabilitate în perioada de tranziţie, 
G. Zaman, S. Sandu, A. Dachin, E. Stroe, C. Croitoru, D. Popa, N. 
Filimon, 9 aprilie 

− Impactul activităţilor economice asupra calităţii aerului şi posibilităţii de 
reducere a poluării în România, M. Rudăreanu, 17 aprilie 

− Problematica raporturilor dintre stat şi întreprinderi în economia 
concurenţială, M. Naneş, R. Constantin, I. Mihai, N. Ruiu, 15 mai 

− Educaţia adulţilor şi şomajul plus 6 intervenţii pe problemele educaţiei şi 
utilizării forţei de muncă,  S. Perţ, C. Ciutacu; V. Vasile; G. Predoşanu; 
D. Roşu; C. Mihăescu; M. Poenaru, 26-27 mai 

− Probleme referitoare la susţinerea veniturilor prin sistemul securităţii 
sociale,  M. Poenaru, 17 iulie 

− Mobilitatea structurilor profesionale în condiţiile înnoirii tehnologice,     F. 
Pavelescu, 26 octombrie 

− Politica socială. Probleme conceptuale,  M. Poenaru, 12 noiembrie 
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− Tendinţe actuale în evoluţia populaţiei mondiale, C. Grigorescu, 22 
noiembrie 

− Fundamente teoretice şi practice ale depăşirii crizei economice în 
România, G. Zaman, 27 noiembrie 

− Opinii privind tranziţia în ţările central şi est-europene, precum şi în 
unele ţări asiatice, C. Popa, 4 decembrie 

2. INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ 

− Cadrul mondial al tranziţiei, colectiv IEM, 15 aprilie-16 iunie 
− Integrarea în economia europeană şi mondială, colectiv IEM, 29 aprilie 
− Integrarea României în economia europeană şi mondială, colectiv IEM, 

18 iunie 
− Strategia restructurării industriei, P. Prisecaru, 22 octombrie 
− Problema securităţii alimentare - piaţa vest-europeană a produselor 

sănătoase, C. Păunescu, 26 octombrie 
− Probleme generate în elaborarea modelului econometric al comerţului 

exterior românesc, C. Ciupagea, 18 noiembrie 
− Situaţia actuală în tranziţia din centrul şi estul Europei, R. Panade, 25 

noiembrie 
− Utilizarea materialelor noi în industria constructoare de maşini. Tendinţe 

pe plan mondial, M. Cartas, 16 decembrie 

3. INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ 

− Preocupări actuale şi metode avansate în cercetarea de economie 
agrară pe plan internaţional,  V. Florian, 8 aprilie 

− Inflaţia prin costuri în agricultură,  C. Scutaru, 17 aprilie 
− Relaţiile interramuri privind asigurarea reciprocă cu resurse,  F. Todeoriu, 

27 aprilie 
− Politici alimentare în Europa. Modele de management în agricultură - 12 mai 
− Reducerea subvenţiilor şi efectele anticipate pentru economia prin-

cipalelor produse agroalimentare,  D. Gavrilescu, 6 octombrie 
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− Exploataţia agricolă familială - tipuri şi dimensiuni viabile, I. Bold, 6 
octombrie 

− Tranziţia spre economia de piaţă în ţările est-europene, S. Bara, F. 
Toderoiu, M. Moldovan, 17 decembrie 

− Model de stabilizare a preţurilor producţiei agricole ca funcţie de reglare 
a pieţei, A. Berindei, 18 decembrie 

4. INSTITUTUL DE FINANŢE, PREŢURI  
ŞI PROBLEME VALUTARE 

− Politica fiscală şi impactul ei asupra ansamblului economiei, R. Bălănescu, 
16 aprilie 

− Politica financiar-monetară în cadrul noii etape a reformei economice,  8 
mai 

− Decalajele sectoriale privind preţurile,  T. Lazăr, L. Andrei, 18 iunie 
− Procesul inflaţionist în România - trăsături şi perspective,  27 iulie 
− Relaţia dintre cursul de schimb al leului şi nivelul preţurilor, 23 octombrie 
− Traiectoria reformei monetare în România,  C. Marin, 24 noiembrie 
− Introducerea TVA şi influenţele acesteia asupra nivelului şi structurii 

preţurilor în România,  A. Negoiţă, V. Florea, C. Bugean, 21 decembrie 

5. INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ 

− Prognoza populaţiei active şi populaţiei ocupate,  D. Jula, 26 martie 
− Potenţialul economic al judeţelor,  P. Lupu, 9 aprilie 
− Scenarii privind evoluţia principalelor variabile macroeconomice, I. Des-

mireanu, M. Comşa, 17 aprilie 
− Formarea şi funcţionarea pieţei bunurilor de producţie, A.M. Ciumara, 19 

mai 
− Gestiunea resurselor naturale în condiţiile economiei de piaţă, D. Jula, 

21 mai 
− Cu privire la amenajarea teritoriului,  P. Lupu, 10 iunie 
− Probleme actuale ale elaborării studiilor prospective: cerinţe şi direcţii 

ale cercetării,  D. Jula, 19 octombrie 
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− Modalităţile de corelare a avizelor previzionale - sectoriale şi macroeco-
nomice,  V. Pop, 20 noiembrie 

− Ipoteze avute în vedere la actualizarea proiecţiilor macroeconomice,      
I. Desmireanu, M. Comşa, D. Jula, 26 noiembrie 

− Utilizarea metodelor matematice în elaborarea prognozelor economice,  
D. Jula, 24 decembrie 

6. INSTITUTUL DE CERCETARE A RELAŢIILOR INTERRAMURI 
ŞI A STRUCTURILOR INDUSTRIALE 

− Modificări structurale în vederea realizării unei economii competitive, 
Sectorul Corelaţii macroeconomice, 30 mai 

− Restructurarea mecanismului economic în vederea creşterii funcţio-
nalităţii economiei naţionale, Sectorul Mecanism economic şi dezvol-
tarea industriei, 29 iunie 

− Cadrul structural şi funcţional al societăţilor comerciale, 10 iulie 
− Conducerea şi funcţionarea întreprinderilor mici particulare în condiţiile 

tranziţiei la economia de piaţă, 10 iulie 
− Organizarea, conducerea şi microeconomia industrială, 10 iulie 
− Comportamentul agenţilor economici în condiţiile de inflaţie şi hiper-

inflaţie, 20 iulie 
− Capitalul şi formarea capitalului, 20 iulie 
− Problemele gestiunii economice a resurselor energetice, iulie-octombrie 

1992 
− Economia resurselor naturale şi a energiei, iulie-octombrie 1992 
− Ajustări structurale în vederea creşterii competitivităţii activităţii econo-

mice, iunie-octombrie 1992 
− Strategii şi politici industriale, iunie-octombrie 1992 
− Cerinţele protecţiei mediului în strategia restructurării industriei 

româneşti, iunie-octombrie 1992  
− Strategii şi politici industriale, iunie-octombrie 1992 

7. INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

− Cu privire la determinarea unor variante ale minimului de trai, G. Barbu, 
4 martie 
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− Indicele costului vieţii, H. Puwak, 19 martie 
− Cauze ale fenomenului de devianţă şi delincvenţă minoră şi juvenilă,   

M. Fleşner, N. Florea, 22 aprilie 
− Liniamente ale politicii de protecţie socială pentru România anilor '90,  

C. Zamfir, membru corespondent al Academiei Române, 29 aprilie 
− Rezultate preliminare ale diagnozei calităţii vieţii,  G. Socol, 4 iunie 
− Reforma economică şi politica socială,  colectiv ICCV, 20 iulie 
− Prezentarea modelului suedez de protecţie socială şi gestiune a pieţei 

de muncă,  I. Boboc, 2 octombrie 
− Discrepanţe în creştere între venituri şi nevoile minime de consum ale 

populaţiei,  G. Barbu, 9 octombrie 
− Schimbări în structura veniturilor familiilor de salariaţi,  V. Ghimpău, 16 

octombrie 
− Evaluarea percepţiei calităţii unor servicii sociale şi autorităţi (instituţii) 

publice,  A. Novak, 30 octombrie 
− Mentalităţi ale populaţiei în perioada de tranziţie, D. Marcel, 13 noiembrie 
− Aspecte de structură ale veniturilor şomerilor, M. Dâmbean, 20 noiembrie 
− Conceptul de persoană handicapată,  L. Manea, 27 noiembrie 
− Investiţia în capitalul uman,  H. Puwak, 4 decembrie 
− Studiul mentalităţilor în perioada de tranziţie, M. Doru, 18 decembrie 
 

PUBLICAŢII 

CĂRŢI PUBLICATE DE CERCETĂTORII INCE 

− Inflaţie şi indexare. Metode de cercetare statistică şi de analiză econo-
mică, A. Radocea, V. Bogdan, Centrul de Informare şi Documentare 
Economică, Bucureşti, 1992 

− Tratat de economie, vol. 3, Piaţă-concurenţă-monopol, A. Iancu, mem-
bru corespondent al Academiei Române,  Ed. Expert 

− Privatizare şi dezvoltare economică, S.H. Hanke, cu o prefaţă de M. 
Ciumara, Ed. Expert 
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− Conjunctura economiei mondiale 1991-1992, coordonator N. Nistorescu, 
Ed. Expert 

 

PERIODICE ALE SECŢIEI DE ŞTIINŢE ECONOMICE,  
JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE A ACADEMIEI ROMÂNE  
ŞI ALE INSTITUTELOR COMPONENTE ALE INCE 

 REVUE ROUMAINE DE SCIENCES ECONOMIQUES  
ET SOCIALES 

Tome 36, No. 1, Janvier-Juin 1992 

− The transition and economic behaviour,  acad. E. Dobrescu 
− Economic issues of social protection in circumstances of transition to 

market economy,  acad. N.N. Constantinescu 
− A contribution to the analysis of quantitative and qualitative factors of the 

Romanian macroeconomic process,  G. Zaman, Z. Goschin 
− Business tendency survey in Romanian manufacturing industry,            

V. Dumitrescu 
− Inflation during the transition period and measurement methods,           

A. Radocea, V. Bogdan 
− Enery pricing reform in Romania,  Ş. Răgălie 

Tome 36,  No. 2, Juillet-Décembre 1992 

− The new agrarian land law in Romania and the impact on sustainable 
agricultural production and incomes,  acad. N.N. Constantinescu 

− An open dialogue with Nobel Laureate Maurice Allais: The importance of 
new ideas and interpretations,  A. N. Rugină 

− Schéma d'un macromodèle expérimental,  acad. E. Dobrescu 
− On the social component in the macroeconomic modelling,  H. Puwak,  

G. Sticlaru, L. Begu 
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− Le produit intérieur brut: prévisions á l'aide d'un modèle 
macroéconomique,  A. Ciumara 

− Incomes policy in Romania,  L. Croitoru 
− Réflections sur les nouvelles dimensions de la stratégie globale du 

développement,  M. Moldoveanu 
− Contributions regarding evaluations of the pollution potential of industrial 

plants,  G. Manea 
− Une conception concernant la transition vers une économie de marché 

basée sur l'organicisme et l'institutionnalisme,  V. Pilat 
− The General Association of the Romanian Economists (AGER) 
 

 CALITATEA VIEŢII (ICCV) 

Nr. 1-2/1992 

− Calitatea vieţii - o abordare psihosociologică,  P. Pânzaru 
− Strategii de cercetare a calităţii vieţii,  I. Mărginean 
− Calitatea vieţii muncitorilor şi clasei mijlocii în Polonia,  V. Mesiak 
− Procesele de pauperizare, rezultat al modificărilor de sistem în perioada 

de tranziţie,  W. Patezalek 
− Cultură şi transformare socială,  C. Costin 
− Accesibilitatea serviciilor de învăţământ şi asistenţă medicală – dimensi-

une a calităţii vieţii,  A. Novak 
− Dinamica productivităţii muncii în raport cu salariul mediu - condiţie 

obligatorie pentru îmbunătăţirea nivelului de trai,  G. Barbu 
− Sinuciderea,  E. Beca 
− O componentă a stilurilor de viaţă. Orientări în viaţa socială,  M. Doru 
− Surse ale atitudinilor politice în România postrevoluţionară,  C. Zamfir, 

membru corespondent al Academiei Române 
− Opinii, atitudini şi comportamente politice în cadrul stilurilor de viaţă,     

L. Urse 
− Atitudini politice al studenţilor români, T.J. Keil 
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− Elemente ale modului şi stilului de viaţă ale populaţiei vârstnice sub 
impactul tranziţiei la economia de piaţă în România,  C. Gheorghe,       
H. Puwak, M. Stanciu 

− Aspecte ale calităţii vieţii de familie şi devianţa copiilor,  M. Fleşner 
− Ideea de calitate a vieţii în principiul psihodramei,  E. Beca 
− Socio-Styles Systeme,  M. Doru 
− Stiluri de viaţă. Alternative în societatea americană contemporană,       

M. Stanciu 
− Poziţii şi stiluri de viaţă ale studenţilor americani între 1966-1986,  

N. Frigioiu 
− Experienţa franceză a cercetării stilurilor de viaţă, M. Neder 
− Nouă stiluri de viaţă americane,  D. Papuc 
− Sistemul naţional de pensii în Israel,  C. Gheorghe 
− Alocaţii acordate persoanelor handicapate în Belgia,  L. Manea 
− Sindicatele - organizaţii fără caracter politic cu rol determinant în 

influenţarea calităţii vieţii de muncă,  M. Gheorghiu 
− “Jocuri” şi tipologii comportamentale în conflictele de muncă,  I. Boboc 
− Prestaţii sociale pe piaţa muncii în Germania,  H. Puwak 
− Evaluare în cercetarea socială,  L. Manea 
− Comunitatea Europeană şi drepturile omului,  E.M. Dobrescu 
− Ocrotirea sănătăţii în URSS - spre servicii medicale cu plată?, E. Popescu 

Nr. 3-4/1992 

− Determinanţi ai calităţii vieţii, C. Zamfir, membru corespondent al Aca-
demiei Române 

− Calitatea vieţii în România,  A. Bălaşa, I. Mărginean, I. Sandu, G. Socol 
− Nivelul minim de trai - concept şi instrument operaţional în realitatea 

românească,  G. Barbu 
− Dimensiunea sărăciei în România,  H. Puwak 
− Dimensiuni subiective ale fenomenului sărăciei în România, V. Gheorghe 
− Scurtă analiză privind sărăcia pe grupe de vârstă,  în mediul urban,       

V. Ghimpău 
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− Şomaj-sărăcie: o relaţie cauză-efect?,  M. Zecheriu 
− Sărăcie şi statistică în România - 1848-1989,  D.C. Rădulescu 
− Sărăcie şi politici sociale,  R. Andorka 
− Manifest vehement împotriva sărăciei,  J. Kornai 
− Impactul cheltuielilor de securitate socială asupra sărăciei în Europa,    

C. Gheorghe 
− Evaluarea condiţiilor de muncă. Aspecte metodologice,  J.H. Kirchner 
− Politica pieţei muncii în Suedia,  I. Boboc, L. Manea 
− Managementul resurselor umane,  M. Codin 
− Alternative conceptuale privind procesul de percepţie a calităţii produ-

selor,  D. Papuc 
− Concluzii ce se pot desprinde din studiul experienţei internaţionale în 

domeniul politicii sociale antişomaj,  M. Neder 

 REVISTA ROMÂNĂ DE ECONOMIE (IEN) 

Nr. 1-2/1992 

− Dezvoltarea sectorului de servicii şi modernizarea economiei româneşti, 
C. Grigorescu 

− Opinii privind rolul monedei în perioada de tranziţie, C. Kiriţescu 
− Stadiul reformei economice şi rolul statului, V. Pilat 
− Piaţa muncii între reglementare şi dereglementare, S. Perţ 
− Sistemul securităţii sociale, M. Poenaru 
− Corelaţia cantitativ-calitativ în evoluţia economiei româneşti în perioada 

1950-1990  
− Privatizarea sectorului public în ţările dezvoltate cu economie de piaţă, 

G. Zaman 
− Politicile cercetării-dezvoltării. Obiect de studiu şi acţiune practică,        

S. Sandu 
 



 

 

178 

LUCRĂRI PUBLICATE DE CENTRUL DE INFORMARE  
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

 ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL 
DE CERCETĂRI ECONOMICE 

Nr. 1/1992 

− Calitatea vieţii ’92 - anchetă naţională (3), A. Bălaşa, I. Mărginean, I. 
Sandu, G. Socol, ICCV 
1.  Resurse macroeconomice pentru nivelul de trai 
2.  Locuinţa şi înzestrarea gospodăriei 
3.  Veniturile populaţiei 
4.  Elemente de stratificare socială şi estimarea sărăciei în România 
5.  Percepţia calităţii vieţii 
6.  Conflictele în societatea românească 
7.  Temerile de zi cu zi ale populaţiei 
8.  Satisfacţia faţă de viaţă 
9.  Evoluţia calităţii vieţii şi percepţia schimbării 
10.  Anexe 

Nr. 2-3/1992 

− Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică în condiţiile tranziţiei 
1.  Strategii şi politici ale ştiinţei şi tehnologiei (ST), I. Ionescu-Siseşti 
2.  Sisteme instituţionale, M. Ştefan  
3.  Difuzarea progresului tehnic, S. Sandu 
4.  Evaluarea stadiului reformei sistemului ST, M. Ştefan, I. Ionescu-

Siseşti 
5.  Domenii prioritare de acţiune pentru transformarea şi dezvoltarea 

sistemului ST în România, G. Zaman 
6.  Finanţarea cercetării-dezvoltării (CD). Tendinţe internaţionale şi 

posibilităţi de soluţionare în România, A. Toia, I. Ionescu-Siseşti,    
S. Sandu 
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 STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE 

Nr. 1-2/1992 

− Restructurări în economia naţională în vederea creşterii eficienţei eco-
nomice şi a calităţii vieţii (partea I), L. Albu, E. Moise, L. Isăcescu, M. 
Gondoş, C. Suciu, A. Sutaru, ICRISI 

Nr. 3-4/1992 

− Strategii şi politici ale protecţiei mediului înconjurător în ţări cu economie 
de piaţă, C. Cămăşoiu, M. Rudăreanu, M. Simion, IEN 

Nr. 5-6/1992 

− Inflaţie şi indexare. Metode de cercetare statistică şi de analiză eco-
nomică, A. Radocea, V. Bogdan, INCE 

Nr. 7-8/1992 

− Instrumente economice pentru stimularea economisirii şi transformării 
economiilor în capital, L. Croitoru, I. Farmache, B.-C. Drăgan, A. Ulce-
luşe, D. Tătaru, C. Tîrhoacă, R. Bratu, G. Grosu, C. Panaitescu, C. Bă-
dulescu, ICRISI 

Nr. 9/1992 

− Restructurări în economia naţională în vederea creşterii eficienţei eco-
nomice şi a calităţii vieţii (partea a II-a), L. Albu, E. Moise, L. Isăcescu, 
M. Gondoş, C. Suciu, A. Sutaru, ICRISI 

Nr. 10-11/1992 

− Piaţa muncii în România în perioada de tranziţie. Mecanisme şi politici de 
ocupare a forţei de muncă şi combatere a şomajului, S. Perţ, C. Ciutacu, 
F. Pavelescu, D. Mihalcea, C. Mihăescu, G. Predoşanu, V. Vasile, IEN 
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Nr. 12/1992 

− Întreprinderea - agent al economiei de piaţă. Dezvoltarea întreprinderilor 
mici şi mijlocii. Forme de asociere a întreprinderilor, A. Iancu, membru 
corespondent al Academiei Române, D. Vasile, R. Isaic-Maniu, E. Stan, 
C. Panaitescu, R. Bob, ICRISI 

 PROBLEME ECONOMICE 

Nr. 1-2-3/1992 

− Costul social al reformei în România  

Nr. 4/1992 

− Minimul de trai (pragul de sărăcie) în România, M. Poenaru, M. Molnar, 
IEN 

Nr. 5-6/1992 

− Grupuri sociale defavorizate şi politici pentru asistenţa lor socială - per-
soanele vârstnice  

Nr. 7/1992 

− Comunitatea Europeană - piaţă unitară şi politică socială, ICCV 
− Instrumentele politicii sociale în domeniul educaţiei şi învăţământului,   

G. Ghebrea, ICCV 
− Stadiul actual şi perspectivele asistenţei medicale în România, A. Novak, 

ICCV 
− Despre o viitoare reformă a sistemului de pensii în Germania, H. Puwak, 

ICCV 
− Delincvenţa juvenilă - cauze, factori şi direcţii de prevenirer, M. Fleşner, 

ICCV 
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− Consideraţii cu privire la indicatorii utilizabili pentru exprimarea inten-
sităţii fenomenului inflaţionist în România, G. Barbu, ICCV 

Nr. 8/1992 

− Bugetul şi sistemul fiscal, R. Bălănescu, C. Corduneanu, D. Antohi, F. 
Bălăşescu, A. Negoiţă, V. Florea, IFPPV 

Nr. 9/1992 

− Cu privire la modelele teoretice ale economiei de piaţă, pornind de la 
categoriile specifice acesteia, V. Stoica, IPE 

− Bătălia secolului XXI - situaţia forţelor celor trei mari poli, L. Stanciu, IEM 
− Proiectul actului final al Rundei Uruguay oferă o şansă unică liberalizării 

comerţului, L. Stanciu, IEM 
− Depăşirea obstacolelor în comerţul internaţional, între posibilitate şi rea-

lizare, L. Stanciu, IEM 

Nr. 10/1992 

− Taxa pe valoarea adăugată în economia concurenţială, C. Corduneanu, 
R. Bălănescu, IFPPV 

Nr. 11-12-13-14/1992 

− Probleme actuale ale populaţiei şi politicii familiale, C. Grigorescu,       L. 
Chisăgiu, V. Iordache, G. Dumitrescu, G. Vâlceanu, IEN 

Nr. 15-16-17/1992 

− Evaluarea calităţii serviciilor sociale, învăţământ şi asistenţă medicală, 
A. Novak, ICCV 
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Nr. 18/1992 

− Învăţământul - mutaţii, costuri, perspective, M. Moldoveanu, ICCV 

Nr. 19-20/1992 

− Costul vieţii, probleme teoretico-metodologice ale măsurării acestuia,  H. 
Puwak, M. Stanciu, E. Popescu, I. Ghindă, M. Teodorescu, L. Ionescu, 
ICCV 

Nr. 21/1992 

− Formarea agriculturii durabile, opţiune pentru soluţionarea problemei 
securităţii alimentare a României, D. Dumitru, F. Toderoiu, IEA 

Nr. 22/1992 

− Sărăcia în România - distribuţia teritorială şi intensitatea manifestării 
fenomenului sărăciei, H. Puwak, ICCV 

Nr. 23-24/1992 

− Reforma în ţările est-europene - experienţe, rezultate, analiză compa-
rată, A. Bal, R. Palade, IEM; L. Dulgheru, IEN 

Nr. 25/1992 

− Privatizarea în România - teorie şi practică, G. Zaman, IEN 

Nr. 26/1992 

− Calitatea vieţii ’92 - anchetă naţională (3), A. Bălaşa, I. Mărginean, I. 
Sandu, G. Socol, ICCV 
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Nr. 27/1992 

− Dezvoltarea agriculturii şi realizarea obiectivului strategic - securitatea 
alimentară a României, D. Dumitru, IEA 

Nr. 28-29-30-31/1992 

− Dezechilibre macroeconomice în perioada de tranziţie şi modalităţi de 
atenuare a acestora, L. Albu, M. Crăiuţu, E. Moise, M.-L. Isăcescu, V. 
Lazea, A. Petrovici, A. Sutaru, C. Suciu, V. Viezuină, M. Stoica, ICRISI 

Nr. 32/1992 

− Analiza comparativă a nivelului de trai în Republica Moldova şi în Ro-
mânia, G. Barbu, H. Puwak, V. Gheorghe, V. Agafiţa, E. Ftomov, ICCV 

Nr. 33/1992 

− Dezvoltarea regională şi amenajarea teritoriului - componentă a stra-
tegiei tranziţiei la economia de piaţă, G. Frenţ, N. Nica, IPE 

Nr. 34-35/1992 

− Evaluarea calităţii unor servicii sociale şi autorităţi publice - cercetare 
efectuată în Municipiul Bucureşti - iunie 1992, A. Novak, ICCV 

Nr. 36-37/1992 

− Modelarea proceselor economice, acad. E. Dobrescu, G. Avrămiţă,    M. 
Comşa, M. Dogaru, A. Ciumara, I. Florescu, N. Afloroaiei, S. Bara,  N. 
Costake, H. Puwak, G. Sticlaru, L. Begu, F. Toderoiu, M. Constantin, D. 
Antohi, M. Bârsanu, A. Dachin, E. Stroe, C. Scutaru, IEN 
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Nr. 38/1992 

− Funcţia de producţie la punctul culminant al simplităţii analitice şi exactităţii 
matematice - modelul SIMPLEX liniar-omogen, I.I. Iliescu 

Nr. 39-40/1992 

− Tendinţe ale raportului dintre veniturile salariaţilor şi pensionarilor din 
România şi nivelul minim de trai, G. Barbu, V. Ghimpău, R. Florea, ICCV 

Nr. 41-42/1992 

− Politici de protecţie a mediului înconjurător la nivel de întreprindere,      I. 
Dăduianu-Vasilescu, IEM 

Nr. 43/1992 

− Starea de şomaj şi comportamentul şomerilor, M. Codin, M. Zecheriu, 
ICCV 

Nr. 44/1992 

− Economia României înainte şi după 1990 - o analiză a faptelor, E. Dij-
mărescu 

Nr. 45/1992 

− Calitatea vieţii românilor şi a maghiarilor din România - cercetare com-
parată, A. Bălaşa, ICCV 

Nr. 46-47/1992 

− Centrul de Informare şi Documentare Economică Bucureşti - scurtă 
prezentare 
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  ROMANIAN ECONOMIC DIGEST 
(ediţie engleză-franceză) 

January, 1992 

− The Bookkeeping Law, No. 82, December 24, 1991 
− Norms of the National Bank of Romania, No. V/2288/66, December 30, 

1991 

February-March, 1992 

− Romania in the third year of its transition 

April, 1992 

− The Romanian Government’s statement reading the foreign investments 
− The 1992 budget - an austerity budget 

May, 1992 

− The consolidation of the stability and the re-start of the national economy 
through the diminution of the inflation pressure and the restoring of the 
foreign exchange balance 

June, 1992 

− Regulation of the National Bank of Romania regarding the effective of 
the foreign currency operations 

− Economy of Romania in March 1992 

July, 1992 

− The preliminary synthesis of the transition strategy in Romania 
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August-September, 1992 

− Tendencies and strategic directions of the transition economy in 
Romania 

October, 1992 

− Formation of a sustainable agriculture: option for solving the food 
security problem in Romania 

− Transition to a market economy and food consumption 

November-December, 1992 

− Romania’s present economic state and the ways to overcome the crisis 
− The economy of Romania in September 1992. Statistical data 
 

 ECONOMIA ROMÂNIEI - EVOLUŢII PE TERMEN SCURT 

Nr. 1/1992 

− Piaţa muncii - sem. I/1992, S. Perţ, IEN 

 PUBLICAŢII NEPERIODICE 

− Atitudini, valori şi condiţii de viaţă în mediul studenţesc, C. Zamfir, 
membru corespondent al Academiei Române,  ICCV 

− Elemente de fundamentare a politicii regionale în condiţiile actuale ale 
economiei româneşti, N. Nica, IPE 

− Sinteza preliminară a studiilor efectuate în INCE cu privire la strategia 
tranziţiei, C. Ionete, membru de onoare al Academiei Române,  INCE 

− Liniamente ale politicii de protecţie socială pentru România anilor ’90, C. 
Zamfir, membru corespondent al Academiei Române,  ICCV 
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− Dimensiunea sărăciei în România, G. Barbu, ICCV 
− Politici de adaptare a aparatului productiv al întreprinderii la cererea de 

produse industriale, O. Mihăescu, ICRISI 
− Agricultura României în contextul tranziţiei la economia de piaţă, D. Du-

mitru, IEA 

 ALTE LUCRĂRI ALE INSTITUTELOR 

− Synthèse préliminaire des études effectués au cadre de l'INRE 
concernant la strategie de la transition (cu o versiune distinctă în limba 
engleză), C. Ionete, membru de onoare al Academiei Române 

− L'institut National de Recherches Economiques, 1990-1991, M. Ciumara 
− Tendances et orientations stratégiques dans l'économie de transition en 

Roumanie (étude préliminaire), C. Ionete, membru de onoare al 
Academiei Române 

− Rapport au Congrès de l'Association Internationale des Economistes de 
langue française, M. Ştefan, G. Dolgu 

− Romania on the way to the market economy, N. Pop 
− Roumanie-Luxembourg - disponibilités et opportunités du développe-

ment de la coopération économique et du commerce, N. Pop 
− Roumanian Economy - A brief survey, M. Ciumara 
− The consolidation of the stability and the re-start of the national economy 

through the diminution of the inflation pressure and the restoring of the 
foreign exchange balance (cu o versiune separată în franceză),             
T. Stolojan 

− La transition dans l'agriculture 
− La qualité de la vie des Roumains et des Magyars de Roumanie (cu o 

versiune separată în engleză), A. Bălaşa 
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LUCRĂRI DE SINTEZĂ ELABORATE ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI GENERAL DE CERCETARE 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

Sinteză preliminară a studiilor efectuate în Institutul Naţional de Cercetări 
Economice cu privire la strategia tranziţiei, acad. E. Dobrescu, C. Ionete, 
membru de onoare al Academiei Române, A. Bal, R. Bălănescu, N. Belli, M. 
Ciumara, M. Comşa, L. Croitoru, V. Dan, I. Desmireanu, G. Dolgu, D. Dumitru, 
C. Grigorescu, A. Iancu, membru corespondent al Academiei Române, D. 
Jula, Ş. Mihai, C. Marin, I. Mărginean, N. Nistorescu, S. Perţ, M. Popescu, I. 
Predoi, H. Puwak, C. Russu, I. Soare, F. Teodoriu, acad. V. Trebici, G. 
Zaman, C. Zamfir 

I.  Evoluţia economiei naţionale după anul 1989 
II.  Unele concluzii rezultate din experienţă; principalele obiective ale 

continuării reformei 
III.  Direcţii de acţiune pentru stabilizarea macroeconomică şi consolidarea 

sistemului instituţional al economiei de piaţă 
IV. Ajustarea structurală, proiecţii macroeconomice 

Modelarea economică, coord. acad. E. Dobrescu 
Integrarea economică cu Republica Moldova 
Valorificarea gândirii economice româneşti 

1. STADIUL (ACTUAL AL) ECONOMIEI NAŢIONALE  
ŞI CONTINUAREA REFORMEI 

1. Restructurarea industriei 
2. Agricultura şi industria alimentară 
3. Transporturile 
4. Comunicaţiile 
5. Comerţul exterior 
6. Lucrările publice şi amenajarea teritoriului 
7. Cercetarea ştiinţifică şi economică 
8. Starea economiei naţionale 
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9. Privatizarea 
10. Politica fiscală, bugetul, preţurile, moneda 
11. Proiecţii macroeconomice şi obiectivele ajustării structurale 
12. Protecţia socială 
13. Corupţia, ca fenomen social 
14. Dezvoltarea durabilă - cerinţele şi priorităţile perioadei de tranziţie în 

România 
15. Reforma economică - mediul şi sănătatea umană: implicaţii ale 

perioadei de tranziţie 
16. Eficienţa şi efectele economice ale măsurilor restrictive impuse de 

dezvoltarea durabilă 
17. Reforma economiei şi ajustarea structurală în contextul tranziţiei spre o 

dezvoltare durabilă 
18. Modelarea formării şi alocării resurselor financiare în contextul 

dezvoltării durabile 
19. Relaţia economie-transferul de tehnologie 
20. Sisteme instituţionale privind transferul de tehnologie 
21. Mecanisme ale transferului de tehnologie 
22. Reforma politicii comerciale a României 
23. Metode de analiză a corelaţiilor dintre creşterea economică şi politică 

în domeniul comerţului exterior 
24. Comerţul exterior al României, comparativ cu al celorlalte ţări est-

europene în tranziţie 
25. Mersul reformelor economice în ţările est-europene, în cadrul 

procesului de tranziţie către economia de piaţă 
26. Modelarea blocului „comerţ exterior”, în cadrul modelului economic al 

României 
27. Direcţii posibile şi necesare de restructurare a industriei României, în 

lumina tendinţelor care se manifestă pe plan mondial în ţările 
industrial-dezvoltate 

28. Analiza comparativă a programelor de reformă din ţările est-europene. 
Strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România 

29. Factori determinanţi ai declinului producţiei în anii 1990-1992 
30. Studiu privind restructurarea industriei pe ansamblu 
31. Industria electronică-electrotehnică 
32. Industria textilă-pielărie 
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33. Industria chimică 
34. Industria metalurgică 
35. Restructurarea industriei energetice 
36. Posibilităţi de restructurare a activităţilor de reciclare a materialelor 
37. Stadiul actual al dezvoltării agriculturii şi industriei alimentare. 

Obiective, direcţii şi mijloace de acţiune pentru continuarea reformei în 
sectorul agroalimentar 

38. A strategy for the transition in agriculture. Main report, nov. 1993 
(studiu elaborat de experţi ai Băncii Mondiale în colaborare cu instituţii 
specializate din România) 

39. Dimensiunea socială a tranziţiei la economia de piaţă 
40. Perspective asupra reformei în domeniul serviciilor pentru populaţie 
41. Timp de muncă şi şomaj 
42. Măsuri de combatere a şomajului în perioada de tranziţie 
43. Dialog şi conflict social 
44. Cultură şi protecţie socială 

2. STRATEGIA TRANZIŢIEI LA ECONOMIA DE PIAŢĂ 

1. Proiecţii macroeconomice şi obiectivele ajustării structurale 
2. Tendinţe ale evoluţiei cererii şi ofertei de bunuri de folosinţă în-

delungată 
3. Sistem de analize previzionale pentru fundamentarea strategiilor şi 

programelor economiei naţionale 
4. Identificarea judeţelor cu probleme economice şi sociale acute - etapă 

necesară în stabilirea obiectivelor prioritare ale politicii teritoriale 
5. Proiecţii privind dinamica principalilor indicatori macroeconomici ai 

României (studiu preliminar) 
6. Posibilităţi de prognozare a coeficienţilor balanţei legăturilor dintre 

ramuri 
7. Concluzii rezultate din analiza tabloului economic de ansamblu pe anii 

1989 şi 1990 
8. Analiza balanţei legăturilor dintre ramuri pe anii 1989 şi 1990 
9. Model de prognoză privind crearea şi utilizarea produsului intern brut 
10. Reforma politicii comerciale a României 
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11. Metode de analiză a corelaţiilor dintre creşterea economiei şi politica în 
domeniul comerţului exterior 

12. Situaţia comerţului exterior al României, comparat cu cel al celorlalte 
ţări est-europene în tranziţie 

13. Comerţul exterior al unor ţări est-europene: Polonia, Cehia, Slovacia, 
Ungaria 

14. Situaţia economică a ţărilor foste socialiste din Europa în 1992 şi 
perspective pentru 1993-1994  

15. Evoluţia conjuncturii economice în ţările membre OCDE, în semestrul I 
1993 şi perspectivele acesteia în semestrul II 

16. Conjunctura economică a unor ţări în curs de dezvoltare din America 
Latină şi Asia de Sud 

17. Comerţul exterior al ţărilor est-europene 
18. Mersul reformelor economice în ţările est-europene în cadrul 

procesului de tranziţie către economia de piaţă 
19. Unele măsuri în perioada de tranziţie la economia de piaţă 
20. Direcţii posibile şi necesare de restructurare a industriei chimice 

româneşti, în lumina tendinţelor de pe plan mondial 
21. Implicaţiile intervenţiei guvernamentale în politica agrară 
22. Politici şi strategii promovate pe plan internaţional în domeniul 

industriei constructoare de maşini (6 studii pe diferite subramuri sau 
probleme) 

23. Public policy during the transition period 
24. Populaţia de romi. Situaţia socioeconomică şi coordonatele unui 

program de sprijin 
25. Minimul de trai, instrument util pentru determinarea dimensiunilor 

sărăciei şi pentru o politică adaptată la realităţi 
26. Experienţa de viaţă a tinerilor 
27. Etiologia comportamentului delincvent juvenil 
28. Creativitatea, dimensiune a calităţii vieţii - o perspectivă sociologică 
29. Relaţiile de parteneriat social în întreprinderile româneşti 
30. Factori umani în perioada de tranziţie. Mentalităţi, comportamente, 

modele de consum 
31. Coabitarea intergeneraţională şi tinerele cupluri 
32. Privatizarea în România: factori, metode şi efecte 
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33. Transferul de tehnologie în România în perioada de tranziţie la 
economia de piaţă, comparativ cu unele ţări dezvoltate 

34. Statul şi întreprinderile în condiţiile tranziţiei României la economia de 
piaţă - aspecte manageriale 

35. Sistemul contractelor comerciale şi funcţionarea mecanismelor pieţei în 
România 

36. Piaţa muncii în România: ocupare, flexibilizare, dezvoltare umană 
37. Reforma economică şi cerinţele dezvoltării durabile în România 
38. Aspecte privind costul social al reformei în România 
39. Concepţii şi experienţe în crearea şi dezvoltarea economiei de piaţă 
40. Politici financiare şi bancare ale unor ţări est-europene în contextul 

perioadei de tranziţie 
41. Politici şi instituţii pentru promovarea economiei de piaţă în România 

antebelică 
42. Estimarea venitului naţional în România 1862-1938 - agricultura, 

transporturile şi telecomunicaţiile 
43. Investiţiile brute în capitalul fix în industria mare din România 

interbelică 
44. Coşul şi bugetul de consum în România 
45. Politica socială şi sistemul indicatorilor sociali 
46. Universalism şi selectivitate în acordarea prestaţiilor familiale în 

România. Comparaţii cu alte ţări 
47. Finanţarea construcţiilor de locuinţe şi a lucrărilor edilitare 
48. Tratatul de Uniune Europeană - proces definitoriu în contextul 

geopolitic 
49. Piaţa Comună în perspectiva anului 2000 
50. Libera circulaţie a bunurilor şi capitalurilor între România şi Republica 

Moldova 
51. Rolul sectoarelor public şi privat în strategia economiilor dezvoltate şi 

în curs de dezvoltare 
52. Politica investiţiilor străine, factor de stimulare a creşterii economice 
53. Perspectivele dezvoltării industriei siderurgice pe plan mondial. Unele 

aspecte privind restructurarea siderurgiei în România 
54. Tendinţe privind aprovizionarea cu materii prime siderurgice pe plan 

mondial. Surse optime de asigurare cu materii prime a României, în 
condiţiile economiei de piaţă 
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55. Politici energetice în ţările cu economie de piaţă 
56. Strategii de dezvoltare a industriei chimice în ţările est-europene, în 

contextul trecerii la economia de piaţă 
57. Conjunctura internaţională a principalelor pieţe de mărfuri. Perspective. 

Studii trimestriale pe următoarele grupe de produse: produse 
siderurgice, metale neferoase şi preţioase; ţiţei, produse petroliere, 
intermediari petrochimici, materiale plastice, cauciuc, uree; produse 
agroalimentare, materii prime agricole nealimentare 

58. Direcţiile şi componentele procesului de restructurare a agriculturii în 
Polonia 

59. Rezultatele programelor de restructurare aplicate în industria textilă şi 
de îmbrăcăminte în Franţa 

60. Unele aspecte ale restructurării în industria vest-europeană a mobilei  
61. Analiza evoluţiilor recente ale procesului de creare a Pieţei Unice 

Comunitare şi incidenţa acestuia asupra agenţilor economici din 
industria chimică 

62. Experimentul integrării regionale şi subregionale pe plan internaţional - 
element de reper pentru integrarea dintre România şi Republica 
Moldova 

63. Proiecţii privind dinamica principalilor indicatori macroeconomici ai 
României (studiu final) 

64. Metode şi tehnici utilizate în ştiinţa regională 
65. Proiecţii macroeconomice privind consumul final (total, al populaţiei şi 

guvernamental) 
66. Model macroeconomic agregat 
67. Perspective ale reformei în perioada de tranziţie la economia de piaţă 
68. Posibilităţile de asigurare a economiei naţionale cu energie şi resurse 

minerale, în condiţiile integrării României cu Republica Moldova 
69. Restricţii şi condiţionări ale dezvoltării complementare a potenţialului 

economic al României şi al Republicii Moldova 
70. Modelarea economiei naţionale: construirea blocului “Energetica” 
71. Adaptarea mecanismului economic la cerinţele stabilizării şi relansării 

creşterii economice 
72. Obiective şi comportamente ale societăţilor comerciale pe acţiuni în 

perioada de tranziţie la economia de piaţă 
73. Comportamente ale întreprinderilor mici private în perioada de tranziţie 

la economia de piaţă 
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74. Politici de stabilizare şi restructurare a întreprinderilor - o perspectivă 
financiară 

75. Politici şi instrumente economico-financiare pentru aplicarea sistemului 
de gestiune economică a resurselor naturale 

76. Restructurarea sectoarelor energetic şi de exploatare a resurselor 
naturale şi retehnologizarea acestora 

77. Politici mezo şi microeconomice în cadrul procesului de restructurare 
industrială 

78. Armonizarea politicilor macroeconomice cu ajustarea structurală, în 
vederea realizării unei economii competitive 

79. Fundamentarea economică a modernizării infrastructurii transporturilor 
şi telecomunicaţiilor 

80. Stadiul actual al dezvoltării agriculturii şi industriei alimentare. 
Obiective, direcţii şi mijloace de acţiune pentru continuarea reformei în 
sectorul agroalimentar 

81. Nivelul şi structura ofertei de produse agricole: un posibil model de 
analiză a proiecţiilor ofertei 

82. Formarea de capital în agricultură - resurse, factori determinativi şi 
dimensiuni 

83. Variabile macroeconomice cu funcţie de reglare a pieţelor agricole 
84. Concepte şi strategii microeconomice ale reformei în agricultură. 

Studiu colectiv de sinteză 
85. Analiza comparativă a potenţialului economic agroalimentar al 

României şi al Republicii Moldova 
86. Pieţele produselor agroalimentare 
87. Concepte şi strategii microeconomice ale reformei în agricultură. Studii 

transversale şi de caz 
88. Posibilităţi de aplicare a noului sistem de contabilitate în cadrul 

societăţilor comerciale agricole 
89. Structuri agrare şi sistemul de producţie. Studiu de caz 
90. Structuri socioocupaţionale ale forţei de muncă din gospodăria rurală. 

Studiu de caz 
91. Paritatea veniturilor şi calitatea vieţii rurale 
92. Capitalizarea exploataţiilor agricole 
93. Cooperarea şi asocierea în agricultură, modele occidentale 
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94. Activitatea de valorificare şi desfacere a producţiei agricole, în 
perspectiva tranziţiei 

95. Diagnosticul regional al zonei de munte din judeţul Suceava 
96. Managementul exploataţiei agricole - concepte, evoluţii, perspective. 

Particularităţi manageriale ale exploataţiei agricole familiale. Studiu 
de caz 

97. Pluriactivitatea şi comportamentul economic 
98. Analiza politicilor fiscale şi bugetare în perioada 1990-1992 şi schi-

ţarea liniilor directoare ale acestora pentru viitorul apropiat 1993-1995 
99. Evoluţia preţurilor în perioada 1990-1992 şi perspectivele acestora 

(lucrare elaborată în colaborare cu Departamentul de Evoluţie a 
Preţurilor şi Protecţia Concurenţei) 

100. Puncte de vedere privind evoluţia şi perspectivele unor fenomene 
economico-sociale din România 

101. Modelul de stimulare a dezvoltării economiei naţionale. Studiu privind 
blocul „financiar” 

102. Armonizarea sistemului fiscal şi bugetar din România şi din Republica 
Moldova, în perspectiva integrării şi unificării economice 

103. Sistemul monetar şi bancar în perspectiva integrării cu Republica 
Moldova 

104. Politici fiscal-bugetare orientate spre relansare economică şi asigu-
rarea echilibrului bugetar 

105. Preţurile şi echilibrul economic în perioada de tranziţie la economia 
de piaţă; racordarea la preţurile mondiale 

106. Evoluţia preţurilor şi restructurarea economiei; relaţia costuri-preţuri-
curs de schimb 

107. Variabile monetare în perioada tranziţiei; dobânda şi sistemul său; 
inflaţia şi dinamica masei monetare 

108. Tranziţia şi formarea sistemului pieţelor de capitaluri în economia 
românească 

109. Evoluţii instituţionale şi funcţionale în domeniul pieţei valutare  
110. Cursul de schimb şi datoria publică internă şi externă; adaptarea şi 

eliminarea restricţiilor şi discriminărilor în formarea cursului valutar 
111. Estimarea cheltuielilor necesare întreţinerii unui student (studente) în 

România 
112. Percepţia calităţii instituţiilor publice. Autoevaluarea stării de sănătate 
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113. Implicaţii psihologice şi psihosociale ale limbajului economic asupra 
tranziţiei şi reformei 

114. Politicile culturale şi implicaţiile lor asupra calităţii vieţii 
115. Familia şi adaptarea la tranziţie în economia de piaţă 
116. Alcool şi alcoolism din perspectiva calităţii vieţii 
117. Ţiganii - între ignorare şi îngrijorare 

3. STUDII OPERATIVE PRIVIND PROBLEMELE (ACTUALE ALE) 
ECONOMIEI ROMÂNEŞTI 

1. Izolarea financiară, O. Mihăescu 
2. Situaţia actuală şi căi de redresare a industriei prelucrătoare, O. Mi-

hăescu 
3. Condiţia actuală şi căi de redresare a activităţii de recuperare a 

materialelor refolosibile, C. Sima 
4. Şomajul tinerilor, L. Chivu 
5. Dezvoltarea activităţilor de servicii şi mică industrie în sectorul 

agroalimentar, D. Roşu 
6. Reajustările structurale în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă,     

F. Pavelescu 
7. Politica de salarii, V. Vasile 
8. Reactualizarea unei legi economice de interes naţional, G. Dobre 
9. Opinii cu privire la posibile îmbunătăţiri ale activităţii administrative 

publice, O. Harbădă 
10. Cu privire la unele măsuri pentru ameliorarea inflaţiei şi a deteriorării 

cursului valutar, C. Grigorescu 
11. Unele consideraţii cu privire la reformă, R. Creţoiu 
12. Consideraţii privind contribuţia serviciilor comerciale la redresarea 

economiei româneşti, V. Iordache 
13. Continuitatea politicii economice protecţioniste româneşti, E. Gheor-

ghiţă 
14. Procesul de privatizare în România şi posibilităţile de îmbunătăţire a 

evoluţiei sale, R. Constantin 
15. Ieşirea din criză şi tranziţia la economia de piaţă prin restructurarea 

aparatului productiv, M. Dimitriu 
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16. Criterii ale intervenţiei publice în economie, M. Ion 
17. Conducerea reformei economice, I. Bratu 
18. Politica financiară a statului în perioada de tranziţie, D. Răchită 
19. Propuneri pentru politica economică în perioada tranziţiei la economia 

de piaţă, V. Axenciuc 
20. Starea agriculturii şi evoluţii previzibile pe termen scurt, D. Dumitru 

(coord.) 
21. Starea conflictuală şi posibilităţile unui pact social, V. Florian 
22. Randamentul discursului politic, V. Stoica 
23. Perspectivele realizării unei agriculturi comerciale, A. Găburici 
24. Agricultura, M. Iordan 
25. Rolul statului în crearea condiţiilor necesare dezvoltării economiei de 

piaţă în România, D. Ghica 
26. Integrarea europeană, C. Minetos 
27. Integrarea europeană, R. Iftimie  
28. Principalele coordonate ale strategiei politicii teritoriale în etapa 

actuală, G. Frenţ 
29. Proiecţii ale principalilor indicatori macroeconomici până în anul 2010, M. 

Comşa, D. Jula, I. Florescu, M. Dogaru, V. Pop, D. Constantinescu 
30. Probleme ale procesului inflaţionist, C. Scutaru 
31. Politica monetară în perioada de tranziţie, V. Stoica 
32. În legătură cu problema procesului inflaţionist, L. Alexandru 
33. Considerente privind investiţiile străine directe şi transferul de tehno-

logii, M. Moldoveanu 
34. Consideraţii privind eficientizarea schimburilor economice internaţio-

nale ale României, M.M. Popescu 
35. Rolul activităţii antreprenoriale în dezvoltarea economică, M. Moldoveanu 
36. Măsuri pe termen scurt pentru majorarea exporturilor de produse ale 

industriei constructoare de maşini, E. Stănculescu 
37. Restructurarea industriei siderurgice româneşti şi optimizarea 

exportului, O. Rădulescu 
38. Unele măsuri în perioada de tranziţie la economia de piaţă, D. Liuşnea, 

M. Dumitrana 
39. Program (iniţiativă) de promovare agresivă a exportului României,      

N. Nistorescu 
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40. Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, D. Mărguş,        
M. Vania 

41. Reforma întreprinderii, E. Stan 
42. Relaţia dintre preţuri şi taxa pe valoarea adăugată, A. Mihăilescu 
43. Dezechilibrul preţ-producţie în industrie, L. Albu 
44. Protecţia mediului împotriva poluării industriale, G. Manea 
45. Blocajul financiar, C. Drăgan 
46. Propuneri pentru îmbunătăţirea exportului şi pentru stabilizarea cursului 

valutar, M. Bârsanu, L. Mărcuţă 
47. Privatizarea, fondul proprietăţii de stat, fondul proprietăţii private, 

reeficientizarea procesului, T.C. Niţă 
48. Rata dobânzii în contextul tranziţiei, L. Andrei 
49. Introducerea unor noi instrumente de politică economico-financiară în 

vederea creşterii resurselor valutare şi bugetare, I. Niţă 
50. Analiza agriculturii, funcţionare, rezultate, propuneri, I. Patrini, L. 

Popescu 
51. Propuneri privind unele măsuri necesare stabilizării economiei în etapa 

actuală, C. Bugean 
52. Inflaţia, C. Bugean 
53. Blocajul financiar - problematică şi soluţii, L. Dumitru 
54. Problema sindicatelor, C. Zamfir, membru corespondent al Academiei 

Române 

4. CONTRIBUŢII LA ELABORAREA TERMENILOR DIN 
“DICŢIONARUL ECONOMIC ENCICLOPEDIC ROMÂN” 

− Accelerator, N. Ruiu 
− Acordul General pentru Tarife şi Comerţ 
− Administraţia publică, O. Harbădă 
− Agent economic, L. Croitoru, A. Ulceluşe 
− Agregate macroeconomice, N. Ruiu 
− Agricultura, P. Marin 
− Agricultura ecologică, M. Malinschi 
− Analiză financiară, G. Manolescu 
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− Asociaţia Europeană a Liberului Schimb 
− “P.S. Aurelian”, G. Butoi (colab.) 
− Balanţa comercială 
− Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
− Biotehnologii, M. Moldovan 
− Buget, C. Nicodinovici 
− Cadastru; organizarea teritoriului, I. Bold (colab.) 
− Cerere, O. Vasiloiu, F. Mihăilă 
− Cerere agregată, N. Ruiu 
− Cheltuieli, L. Popescu, I. Petrini 
− Cheltuieli guvernamentale, O. Harbădă 
− Cheltuieli publice, O. Harbădă 
− Comerţ exterior 
− Comerţ internaţional 
− Comunitatea Economică Europeană 
− Concurenţă, M. Beli 
− Consum agregat, N. Ruiu 
− Contabilitate, F. Oprişan 
− Convertibilitate, I. Niţă 
− Cooperaţia rurală, L. Zahiu (colab.) 
− Cost, L. Popescu, I. Petrini 
− Costul, C. Secuieru (colab.) 
− Credit, D. Antohi 
− Creditul agricol, S. Toader, C. Şerbănescu 
− Curba cererii, D. Răchită 
− Curba ofertei, D. Răchită 
− Curbe de indiferenţe, D. Răchită 
− Cursul valutar, L. Dumitrescu 
− Datoria externă, M. Bârsanu 
− Datoria publică, E. Stoenescu 
− Deficit bugetar, F. Bălăşescu 
− Dezvoltarea economică, G. Georgescu 
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− Dobândă - rata dobânzii, M. Malinschi 
− Echilibru, A. Crăiţu 
− Economia energiei, V. Răducanu 
− Economie mondială 
− Elasticitate, C. Bugeanu 
− Evaluarea întreprinderii,  A. Ulceluşe 
− Fondul Monetar Internaţional 
− Formarea brută de capital, M. Malinschi 
− Funcţia de consum, A. Crăiţu 
− Impozit, A. Negoiţă 
− Impozitul agricol, P. Palade, Z. Tîrlea 
− Indicatorul economic, M. Simion 
− Înclinaţia spre consum, A. Crăiţu 
− Management financiar, S. Popescu 
− Marketing, R. Bob, A. Ghiţă 
− Modelarea economică în domeniul agriculturii, C. Scutaru, A. Găburici 
− Monedă, G. Ghigeanu 
− Ofertă, O. Vasiloiu, F. Mihăilă 
− Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
− Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială 
− Piaţa funciară, P. Marin 
− Piaţa valutară, L. Mărcuţă 
− Planificare, C. Scutaru, A. Găburici 
− Politici agroalimentare, C. Alexandri 
− Politica comercială 
− Preţurile produselor agricole, T. Lazăr (colab.) 
− Previziune economică, C. Scutaru, A. Găburici 
− Productivitatea muncii, F. Toderoiu 
− Producţia agricolă, S. Bara 
− Prognoza economică, C. Scutaru, A. Găburici 
− Prospectivă economică, C. Scutaru, A. Găburici 
− Renta, I. Stănescu (colab.) 
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− Renta absolută, B. Valentin 
− Riscul în agricultură, I.G.K. Dobay 
− Structura economică, G. Georgescu 
− Subvenţii, A. Bălaşa 
− Tarif, C. Chilom 
− Teoria întreprinderii, V. Dan, R. Isaic-Maniu 

 

PROGRAME DE CERCETARE SPECIALIZATE, 
REALIZATE ÎN INSTITUTELE COMPONENTE ALE 
INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

1. INSTITUTUL DE ECONOMIE NAŢIONALĂ 

1. Elemente de strategie în domeniul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării teh-
nologice în România, coord. S. Sandu, A. Dachin, E. Stroe, C. 
Croitoru, D. Popa 

2. Intervenţia statului în orientarea activităţii economice în unele ţări dez-
voltate, I. Bratu, M. Naneş, M. Ion, R. Constantin, M. Dimitriu, N. Ruiu, 
D. Cojocaru, I. Busuioc 

3. Costul social al reformei, G. Vâlceanu, M. Poenaru, M. Molnar, V. Ior-
dache, G. Dimitrescu, L. Chisăgiu 

4. Potenţialul uman al ţărilor din spaţiul sud-est european, S. Perţ, C. Ciu-
tacu, V. Vasile, F. Pavelescu, D. Roşu, L. Chivu, G. Toma, I. Petrov 

5. L'emploi de la main d'oeuvre feminine pendant le periode de transition 
à l'économie de marché, en Roumanie, G. Predoşanu, J. Garello 
(coord.) 

6. Probleme economice ale protecţiei mediului înconjurător în România, C. 
Cămăşoiu, M. Rudăreanu, M. Simion, G. Georgescu, S. Popescu, S. Dinu 

7. Regimul juridic al agenţilor economici, D. Aldea 
8. Concepte şi politici în economia de piaţă şi contemporană, S. Sava, M. 

Malinschi, C. Popa, A. Crăiuţu, O. Harbădă 
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tul de Economie Naţională 

− Timp de muncă şi şomaj, L. Urse, M. Dâmbean, Institutul de Cercetare a 
Calităţii Vieţii 

− Măsuri de combatere a şomajului în perioada de tranziţie, M. Gârlan, 
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 

− Fenomenul sărăciei în perioada actuală, V. Gheorghe, Institutul de 
Cercetare a Calităţii Vieţii 

− Problematica disparităţilor teritoriale. Unele aspecte privind dezechi-
librele de dezvoltare economico-socială a judeţelor, I. Munteanu, 
Institutul de Prognoză Economică 

− Dialog şi conflict social, I. Boboc, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 
− Disoluţia familiei prin divorţ în România. Evoluţie şi consecinţe social-

demografice, V. Iordache, Institutul de Economie Naţională 
− Cultură şi protecţie socială, C. Costin, Institutul de Cercetare a Calităţii 

Vieţii 

Secţiunea a V-a - Experienţe internaţionale privind tranziţia. 
Probleme ale integrării economice 

− Orientări ale reformei după Maastricht, Ş. Mihai, Institutul Naţional de 
Cercetări Economice 

− Piaţa Comună - orizont 2000, C. Albu, E. Andreescu, Institutul de 
Economie Mondială 

− Similitudini şi diferenţe în perioada de tranziţie din Europa Centrală şi 
Orientală (l’acquis communautaire), G. Dolgu, Institutul Naţional de 
Cercetări Economice 

− Modelul japonez şi cel sud-coreean - puncte de reper pentru strategia 
dezvoltării în România, N. Nistorescu, Institutul de Economie Mondială 

− Dimensiunea imperativă a integrării economice a Republicii Moldova cu 
România, N. Belli, Institutul de Economie Agrară 

− Stadiul actual al reformei în ţările din centrul şi estul Europei, R. Palade, 
Institutul de Economie Mondială 

− Stadiul comparativ al reformei în republicile sovietice, D. Liuşnea, 
Institutul de Economie Mondială 
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− Caracteristicile reformelor agrare în ţările estice (bariere, limite). 
Cooperaţia, o posibilă perspectivă pentru România, C. Bolocan, Institutul 
de Economie Agrară 

 Integrarea economică a României cu Republica Moldova. 
Concepte, strategii şi politici,  

Bucureşti,  30 noiembrie-3 decembrie 1993 

Cuvânt de deschidere, C. Ionete, membru de onoare al Academiei Române, 
director general al INCE 
Cuvinte de salut: 

− acad. M. Drăgănescu, preşedinte al Academiei Române 
− T. Meleşcanu, ministru de externe şi preşedinte al Comitetului 

interministerial pentru relaţiile României cu Republica Moldova;  
− G. Efros, adjunct al ministrului economiei din Republica Moldova 
− acad. N.N. Constantinescu, secretar general al Academiei Române, 

preşedinte AGER 
− H. Kossack, reprezentant rezident al Fundaţiei Hanns Seidel la 

Bucureşti 
− P. Bran, rector ASE, Chişinău 
− C. Bărbulescu, rector ASE, Bucureşti, membru corespondent al 

Academiei Române 

Secţiunea I - Concepte şi strategii de integrare 
macro şi microeconomice 

− Condiţii şi obstacole în procesul de integrare economică a celor două 
state româneşti, S. Chircă, prorector ASE, Chişinău 

− Strategii în domeniul integrării economice internaţionale, C. Popescu, 
ASE, Bucureşti 

− Concepţia modelului dezvoltării economico-sociale a Republicii Moldova, 
V. Ciobanu, director ICE, Chişinău 

− De ce integrare şi nu reintegrare, acum?, N. Belli, IEA-INCE 
− Premise istorice ale integrării Republicii Moldova cu România, V. Bozga, 

ASE, Bucureşti 
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− Evaluări ale economiei României şi Republicii Moldova în perioada 
1989-1992, A. Găburici, cercetător ştiinţific, IPE-INCE 

− Experienţe recente şi acţiuni de perspectivă în colaborarea CENTRO-
COOP şi BANCOOP din România cu agenţi economico-bancari din Re-
publica Moldova, I. Vetrineanu, preşedinte CENTROCOOP - România 

− Consecinţe ale dezechilibrelor regionale asupra proceselor de integrare 
economică, D. Jula, cercetător  ştiinţific, IPE-INCE 

− Cercetarea ştiinţifică - sursă de avuţie şi domeniu al integrării Republicii 
Moldova cu România, M. Andrei, BIOTEHNOS S.A., Bucureşti; V. Tuţuc, 
director general al Institutului Naţional al Viei de Vinului, Chişinău;        
B. Găină, director ştiinţific al Institutului Naţional al Viei şi Vinului, Chişinău 

− Agenţii economici integratori din România şi Republica Moldova. Studiu 
de caz, V. Bohatereţ, cercetător ştiinţific, IEA, Iaşi 

− Crearea spaţiului economic intraromânesc, V. Cucu, Universitatea 
Bucureşti; A. Stejaru, INCEF, Chişinău 

− Zone economice libere: caracteristici şi potenţial integrator, D. Anisto-
roaiei, INCEF, Chişinău 

− Susţinerea integrării intraromâneşti între opţiune politică şi necesitate 
economică, A. Stejaru, şef laborator, INCEF, Chişinău 

− Particularităţi ale integrării economice a republicilor ex-sovietice cu ţările 
din Europa de Est, V. Gavriliţă, cercetător ştiinţific, ICE, Chişinău 

− Sistem de simulare a funcţionării economiei de piaţă, S. Maximilian, 
cercetător ştiinţific ICSEA, Chişinău, P. Mâţu, cercetător ştiinţific, INCEF, 
Chişinău 

Secţiunea a II-a - Reformele economice şi integrarea. Evaluări 
ale tranziţiei şi strategii privind continuarea reformelor 

− Privatizarea şi restructurarea economiei în România. Potenţial multila-
teral de cooperare economică internaţională, G. Zaman, director IEN-
INCE 

− Strategia structurală în economia Republicii Moldova, P. Cojocaru, 
director CSPP, Chişinău 

− Dezvoltarea economică durabilă şi reforma structurală în România, M. 
Simion, cercetător ştiinţific, IEN-INCE 
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− Condiţii şi cerinţe privind stabilizarea economiei în Republica Moldova, 
A. Carangiu, şef de secţie, INCEF, Chişinău 

− Problematica actuală a migraţiei internaţionale a forţei de muncă, C. 
Ciutacu, director ştiinţific, IEN-INCE 

− Coordonate manageriale ale reformei economice, dr. Ion Bratu, şef 
sector, IEN-INCE, M. Ion, cercetător ştiinţific, IEN-INCE; M. Naneş, 
cercetător ştiinţific, IEN-INCE 

− Privatizarea în România şi Republica Moldova: similitudini şi deosebiri, 
E. Gârlă, şef de laborator, INCEF, Chişinău, E. Munteanu, cercetător 
ştiinţific, INCEF, Chişinău 

− Cooperarea internaţională tehnico-ştiinţifică a României în perioada 
tranziţiei la economia de piaţă, S. Sandu, şef sector IEN-INCE 

− Integrarea mediului ambiant în mecanismele economiei de piaţă în 
România, S. Dinu, cercetător ştiinţific, IEN-INCE 

− Principalele probleme din sfera nivelului de trai al populaţiei din România 
şi Republica Moldova, G. Barbu, cercetător ştiinţific, ICCV-INCE; E. 
Tomov, cercetător ştiinţific, INCEF, Chişinău 

− Constante ale politicii sociale de tranziţie în Europa Centrală şi 
Răsăriteană, E. Popescu, cercetător ştiinţific, ICCV-INCE 

− Evoluţia costului şi calităţii vieţii în Republica Moldova în anii 1992-1993, 
V. Agafiţa, şef secţie, INCEF, Chişinău; M. Năstase, cercetător ştiinţific, 
INCEF, Chişinău 

− Evoluţia populaţiei şi fenomenelor demografice în Republica Moldova, L. 
Ciobanu, cercetător ştiinţific, INCEF, Chişinău 

− Probleme ale fazei incipiente a privatizării în Republica Moldova, V. 
Macar, cercetător ştiinţific, CSPP, Chişinău 

− Direcţii de perfecţionare a metodologiei de determinare a principalilor 
indicatori al calităţii vieţii în scopul comparabilităţii internaţionale, I. 
Voinea, cercetător ştiinţific, ICCV-INCE; A. Postea, cercetător ştiinţific, 
ICCV-INCE; V. Agafiţa, cercetător ştiinţific, INCEF, Chişinău 

Secţiunea a III-a - Alternative şi opţiuni ale integrării în domeniul 
industriei şi energeticii 

− Posibilităţi de asigurare a economiei naţionale cu energie şi materii 
prime în condiţiile integrării economice a României cu Republica 
Moldova, V. Răducanu, cercetător ştiinţific, ICRISI-INCE 
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− Potenţialul actual de resurse minerale al României şi al Republicii 
Moldova, M. Bulearcă, cercetător ştiinţific, ICRISI-INCE 

− Formarea sistemului energetic unic, ca bază a integrării economice, I. 
Timofte, cercetător ştiinţific, ICE, Chişinău 

− Integrarea sistemului energetic naţional al României cu cel al Republicii 
Moldova. Posibilităţi şi limite, M. Bădileanu, cercetător ştiinţific ICRISI-
INCE 

− Structuri industriale: potenţiale şi complementaritate, N.R.P. Halipa, 
preşedinte al Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Pro Bucovina 

− Participarea capitalului privat la integrarea economică: experienţe şi 
perspective investiţionale ale UGIR, G. Păunescu, preşedinte UGIR 

− Rolul telecomunicaţiilor în apropierea economică dintre România şi 
Republica Moldova, R. Şerbulescu, ICRISI-INCE 

− Armonizarea şi dezvoltarea infrastructurii transporturilor între România şi 
Republica Moldova, M. Stoica, cercetător ştiinţific, ICRISI-INCE; D. 
Fistung, cercetător ştiinţific, ICRISI-INCE 

− Facilităţi şi dificultăţi în intensificarea fluxurilor de bunuri industriale 
dintre România şi Republica Moldova, E. Moise, cercetător ştiinţific, 
ICRISI-INCE; A. Petrovici, cercetător ştiinţific, ICRISI-INCE; L. Isăcescu, 
cercetător ştiinţific, ICRISI-INCE 

Secţiunea a IV-a - Structuri agrare şi agroalimentare:  
potenţial şi convergenţe integratoare 

− Ştiinţa agricolă din spaţiul românesc: contribuţii la integrarea sectorului 
agroalimentar, C. Răuţă, preşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice din România 

− Ferma ţărănească în sistemul reformelor economice, din perspectiva 
integrării, M. Ciumara, director general adjunct INCE 

− Patronatele agricole din România şi rolul lor, M. Cojocaru, preşedinte al 
Federaţiei Patronatelor Agricole din România - FPAR 

− Competitivitate, forţele pieţei şi alternative de politici agrare. Cu privire 
specială la ajustarea sectorului agroalimentar în România şi Republica 
Moldova, D. Dumitru, director IEA-INCE 

− Strategia dezvoltării agriculturii din Republica Moldova şi posibilităţile de 
convergenţă cu economia agroindustrială din România, S. Certan, 
director ICSEA, Chişinău 
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− Evaluări comparative ale potenţialului de producţie agricol în România şi 
Republica Moldova din perspectiva integrării lor agroalimentare,           
D. Teaci, membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

− Riscul în sectorul agroalimentar din Republica Moldova, V. Moroz, 
director adjunct ICSEA, Chişinău 

− Pieţele agricole şi consolidarea sistemului lor instituţional, R. Patachi, 
director adjunct IEA-INCE 

− Evoluţia tehnologiilor agricole în condiţiile privatizării, T. Bajura, ICSEA,  
Chişinău 

− Privatizarea în agricultura României prin transfer şi creştere. Implicaţii 
asupra integrării economice cu Republica Moldova, M. Popescu, 
cercetător ştiinţific, IEA-INCE 

− Proprietatea şi reforma sectorului agrar, A. Alexei, cercetător ştiinţific, 
INCEF, Chişinău 

− Agricultura: receptoare şi furnizoare de capital, F. Toderoiu, cercetător 
ştiinţific, IEA-INCE 

− Reforma agrară şi utilizarea forţei de muncă, I.D. Vasilescu, cercetător 
ştiinţific, ICSEA, Chişinău 

− Posibilităţi şi limite ale agriculturii ecologice în spaţiul economic 
românesc, M. Mânăstireanu, secretar ştiinţific, IEA-INCE, 

− Deservirea tehnică în condiţiile restructurării  complexului agroindustrial, 
A.F. Leşcu, cercetător ştiinţific, ICSEA, Chişinău 

− Management şi marketing în complexul agroindustrial, C.I. Tărâţă, 
cercetător ştiinţific, ICSEA, Chişinău 

Secţiunea a V-a - Politici financiare, bancare şi monetare 

− Politici monetare şi bancare în procesul tranziţiei la economia de piaţă, I. 
Soare, director IFPPB-INCE; G. Ghigeanu, cercetător ştiinţific, IFPPV-
INCE 

− Concepte şi perspective de integrare monetară a României cu Republica 
Moldova, C. Guţu, şef laborator, INCEF, Chişinău 

− Similitudini şi diferenţe ale sistemului fiscal-bugetar din România şi 
Republica Moldova, C. Nicodimovici, cercetător ştiinţific, IFPPV-INCE 

− Relaţiile valutare în mecanismele integrării economice a Republicii 
Moldova cu România, V. Fetiniuc, cercetător ştiinţific, INCEF, Chişinău 



 

 

221 

− Evoluţia preţurilor în România în condiţiile interne şi ale contextului 
internaţional, M. Popescu, cercetător ştiinţific, IFPPV-INCE; O. Vasiloiu, 
cercetător ştiinţific, IFPPV-INCE 

− Cerinţe şi direcţii de acţiune pentru stabilizarea situaţiei financiare din 
Republica Moldova, G. Iliadi, cercetător ştiinţific, CSPP, Chişinău 

− Bazele de date distribuite de indicatori macroeconomici ai sistemului de 
conturi naţionale, P. Cojocaru, director CSPP, Chişinău; A. Culicovschi, 
cercetător ştiinţific, CSPP, Chişinău; D. Druciac, cercetător ştiinţific, 
CSPP, Chişinău; Ş. Novac, cercetător ştiinţific, CSPP, Chişinău; A. 
Spac, cercetător ştiinţific. CSPP, Chişinău 

− Tendinţe inflaţioniste în perioada de tranziţie la economia de piaţă în 
Republica Moldova, M. Cebotari, cercetător ştiinţific, CSPP, Chişinău 

− Comportamentul financiar al agenţilor economici într-un mediu economic 
în dezechilibru destructurant, G. Manolescu, cercetător ştiinţific, IFPPV-
INCE 

− Regim valutar şi curs de schimb în perioada de tranziţie, L. Mărcuţă, 
cercetător ştiinţific, IFPPV-INCE; I. Niţă, cercetător ştiinţific, IFPPV-INCE 

− Liberalizarea preţurilor şi eliminarea subvenţiilor: etape, mecanisme, 
consecinţe, I. Predoi, cercetător ştiinţific, IFPPV-INCE 

− Crearea pieţei valutare şi de capital în Republica Moldova, G. Ciobanu, 
ASE, Bucureşti 

Secţiunea a VI-a - Relaţiile economice externe ale României  
şi Republicii Moldova în procesul integrării 

− Integrarea economică a României cu Republica Moldova: concept şi 
perspective în context european, N. Nistorescu, director IEM-INCE 

− Posibilităţi de penetrare competitivă a Republicii Moldova pe piaţa 
mondială, V. Osadcii, şef de secţie, INCEF, Chişinău 

− Integrarea economică intraromânească în contextul internaţional actual, 
G. Dolgu, cercetător ştiinţific, INCE 

− Europa - Orizont 2000. Modalităţi de integrare a României şi Republicii 
Moldova în complexul european, C. Albu, şef sector, IEM-INCE;           
E. Andreescu, cercetător ştiinţific, IEM-INCE 

− Evoluţii economice actuale din spaţiul ex-sovietic şi Moldova, D. Liuş-
nea, cercetător ştiinţific, IEM-INCE 
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− Integrarea energetică în Europa. Implicaţii pentru România şi Republica 
Moldova, P. Prisecaru, şef sector, IEM-INCE; M. Papatulică, cercetător 
ştiinţific, IEM-INCE 

− Dezvoltarea schimburilor economice între România şi Republica 
Moldova, R. Palade, şef sector, IEM-INCE; M. Dumitrana, cercetător 
ştiinţific, IEM-INCE 

− Relaţiile economice dintre România şi Republica Moldova în contextul 
proceselor de reformă din Europa Răsăriteană, N. Sută, ASE, Bucureşti; 
D. Miron, ASE, Bucureşti 

− Integrarea economică a statelor române comparativ cu iniţiativele de 
integrare din sud-estul Asiei, M. Frâncu, şef sector IEM-INCE 

− Repere latino-americane pentru strategia integrării economice a 
României cu Republica Moldova, R. Rădulescu, cercetător ştiinţific, IEM-
INCE 

− Relaţiile economice intraromâneşti în contextul integrării regionale şi 
subregionale, M. Moldoveanu, şef sector, IEM-INCE 

− Specificitatea integrării economice concomitente, Ş. Mihai, director 
general adjunct INCE 

− Şedinţă plenară: închiderea lucrărilor 
− Sinteza dezbaterilor - Raporturi pe secţiuni: N. Belli, G. Zaman, V. Dan, 

D. Dumitru, I. Soare, N. Nistorescu 
− Cuvânt de încheiere a lucrărilor, D. Ţăruş, director INCEF, Chişinău;     

C. Ionete, membru de onoare al Academiei Române, director general al 
INCE 

− Întâlniri ale economiştilor din Republica Moldova cu mass-media 
economică 

 Analiza input-output şi echilibrul general în perioada  
de tranziţie la economia de piaţă în ţările est-europene, 

 Bucureşti, 17-18 decembrie 1993 

Cuvânt de deschidere: 
− C. Ionete, membru de onoare al Academiei Române, director 

general al INCE 
− P.G. Hare, coordonator program PHARE, director CERT, Edinburgh, 

Marea Britanie 
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− Dezvoltări recente ale modelului HUMUS, de echilibru general, E. Zalai, 
prorector al Universităţii de Ştiinţe Economice, Budapesta, Ungaria 

− Model de echilibru general pentru economia românească, C. Ciupagea, 
INCE 

− Competitivitatea industrială în economia românească, P. Fomin, INCE; 
P.G. Hare, director CERT, Edinburgh, Marea Britanie 

− Politici industriale în România şi în Ungaria, P.G. Hare, director CERT,  
Edinburgh, Marea Britanie 

− Privatizarea în România, A. Dochia, INCE 
− Un model de echilibru general pentru Comunitatea Economică 

Europeană - GEME 3, P. Capros, Universitatea Tehnică din Atena, 
Grecia 

− Impactul dezvoltării sectoriale asupra balanţei comerciale, C. Ciupagea, 
INCE 

− Matricea contabilităţii sociale în România în anii 1990 şi 1991, F. 
Tănase, director, Comisia Naţională pentru Statistică; C. Ungureanu, 
director adjunct, Comisia Naţională pentru Statistică 

− Model global de cuantificare a inflaţiei şi a economiei ascunse, L.-L. 
Albu, secretar ştiinţific, INCE 

− Model de estimare a impactului energetic şi ecologic în perioada 
tranziţiei, Ş. Răgălie, consilier RENEL; G. Georgescu, INCE 

− Strategia continuării programului, P.G. Hare, director CERT, Edinburgh, 
Marea Britanie; C. Ciupagea, INCE; Ş. Răgălie, consilier RENEL 

 

PUBLICAŢII 

1. CĂRŢI PUBLICATE DE CERCETĂTORI DIN INCE 

− Management, C. Russu, Ed. Expert, Bucureşti, 1993 
− Macrostabilizare şi tranziţie, L. Croitoru, Ed. Expert, Bucureşti, 1993 
− Nivelul dezvoltării economico-sociale a României în context european - 

1989, C. Grigorescu (coord.), Ed. Expert, Bucureşti, 1993 
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− Criza de sistem a economiei de comandă şi etapa sa explozivă,           
C. Ionete, membru de onoare al Academiei Române, Ed. Expert, 
Bucureşti, 1993 

− Programul ACE-PHARE - acţiunea pentru cooperare în domeniul ştiinţei 
economice a Comisiei Comunităţii Europene, G. Zaman, H. Puwak 
(coord.), Ed. Expert, Bucureşti, 1993 

− Conjunctura economiei mondiale - 1993, N. Nistorescu (coord.), Ed. 
Expert, Bucureşti, 1993 

2. PERIODICE ALE SECŢIEI DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE 
ŞI SOCIOLOGIE A ACADEMIEI ROMÂNE ŞI ALE INSTITUTELOR 

COMPONENTE ALE INCE 

 REVUE ROUMAINE DE SCIENCES ECONOMIQUES 
ET SOCIALES 

Tome 37, No. 1, Janvier-Juin 1993 

− People, democracy and the contemporany economic system, acad. N.N. 
Constantinescu 

− Exploration of economic systems in the transition period, L.-L. Albu 
− Synthèse préliminaire des études effectuées dans le cadre de l'Institut 

National de Recherches Économiques concernant la stratégie de la 
transition 

− Modelling the energy sector of the Romanian economy, Ş. Răgălie, C. 
Ciupagea 

− Formation of a sustainable agriculture: option for solving the food 
security problem in Romania, D. Dumitru, F. Toderoiu 

− Transition to a market economy and food consumption, S. Bara 
− La qualité de la vie en Roumanie (enquête nationale 1992), A. Bălaşa, I. 

Mărginean, I. Sandu, G. Socol 
− Les pays de l'Europe Centrale et Orientale: effondrement du CAEM et 

problèmes d'intégration dans les structures européennes et mondiales, 
G. Dolgu 

− Le progrès de l'économie africaine et les institutions financières-
bancaires, C. Ionete, membru de onoare al Academiei Române 
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Tome 37, No. 2, Juillet-Décembre 1993 

− The great Unification viewed within the economic development of the 
Romanians, acad. N.N. Constantinescu 

− A basic development model revisited, O.G. Wadsted 
− La transition et la modélisation macroéconomique, acad. E. Dobrescu 
− Essay on the types of contemporary market economies, S. Sava 
− Modèle économétrique pour la formation et l'utilisation du produit interne 

brut en agriculture, C. Scutaru, M. Ibănescu, C. Alexandri 
− Le chômage pendant la transition. Genèse, dimensions, 

caractéristiques, tendances, S. Perţ 
− Trade in services: a strategic means of integrating Romania into the 

world economy, A. Ghibuţiu 
− Agriculture durable et sa composante écologique, M. Mănăstireanu 
− Second Congress of the General Association of the Romanian 

Economists (AGER), F.M. Pavelescu 

 CALITATEA VIEŢII (ICCV) 

Nr. 1/1993 

− Limbaj, comunicare - calitatea vieţii, P. Pânzaru 
− Creativitatea în spaţiul unor servicii educaţionale, M. Moldoveanu 
− Percepţia calităţii unor servicii sociale, A. Novak 
− Aspecte actuale ale raportului venituri-nivel minim de trai în România,   

G. Barbu, V. Ghimpău 
− Dimensiuni ale politicii culturale în perioada tranziţiei, C. Costin 
− Costurile sociale şi calitatea vieţii, L. Manea 
− Teatrul spontaneităţii, E. Beca 
− Reflecţii după o vizită la un cămin spital, M. Stanciu 
− Unele aspecte privind condiţiile de viaţă ale copiilor în SUA, H. Puwak 
− Serviciile în mileniul al III-lea, G. Ghebrea 
− Efectele stării de şomaj asupra individului, M. Codin 
− Aspecte privind structura veniturilor în familiile de şomeri, M. Dâmbean-

Creţa 
− Şomajul feminin, statutul casnicei şi drepturile copilului, M. Neder 
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− Măsurile active ale politicii pieţei muncii şi relaţia sindicate-patronat în 
Suedia, I. Boboc, L. Manea 

− Teorii şi dezbateri contemporane, M. Czobor 

Nr. 2-3/1993 

− Reforma socială în România postcomunistă, I. Mărginean 
− Tranziţia demografică în România: tendinţe noi, acad. V. Trebici  
− Nivelul de trai sub presiunea schimbărilor, G. Barbu 
− Schimbare şi conflict social, A. Bălaşa 
− Familia şi tranziţia la economia de piaţă. Modalităţi de abordare, G. 

Ghebrea 
− Funcţiile familiei ieri şi astăzi, G. Mitrea 
− Persoanele handicapate şi perioada de tranziţie, L. Manea 
− Învăţământul românesc în faţa tranziţiei, A. Novak 
− Cultura, o grilă şi un proiect, M. Moldoveanu 
− Consideraţii asupra dimensiunii culturale a tranziţiei, C. Costin 
− Diagnoza şi perspectivele asistenţei medicale din România în perioada 

de tranziţie, A. Novak 
− Comportamentul economic al consumatorilor, M. Stanciu 
− Tineretul şi societatea în Republica Moldova, V. Guţu 
− Fenomenul corupţiei: o explorare preliminară, N. Lotreanu 
− Cunoaştere, acţiune şi politică socială în estul Europei, E. Popescu 
− Şomerii - o categorie omogenă?, M. Dâmbean-Creţa, M.I. Galat, M. Codin 
− Alocaţia pentru copii - element al politicilor sociale în domeniul familial, 

V. Ghimpău 
− Politica socială în Marea Britanie, I. Mărginean 
− Cercetarea calităţii vieţii în mesajele publicului către mass-media, L. Urse 
− Sportul - însemn de calitate a mediului social şi a vieţii individului,         

E. Popescu 
− Capitalul uman - o abordare economică, H. Puwak 
− Economia mixtă, I. Sandu 
− Atlasul social al României 1991-1992, E. Beca 
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Nr. 4/1993 

− Cartea albă. Sistemul de asistenţă socială în România. Comentarii 
− Calitatea vieţii de muncă - concept şi indicatori, I. Boboc 
− Sistemul de salarizare pentru perioada de tranziţie la economia de piaţă; 

experienţa României, C. Zamfir, membru corespondent al Academiei 
Române 

− Readaptarea profesională a persoanelor handicapate, L. Manea 
− Probleme ale calificării forţei de muncă, M. Neder 
− Două interviuri pe tema şomajului, I. Boboc 
− Calitatea vieţii în satul românesc interbelic, G. Socol 
− Cunoaşterea împotriva prejudecăţilor, P. Pânzaru 
− Schimbarea puterii, M. Stanciu 
− Calitatea vieţii în lume. România în context internaţional, H. Puwak 
− A doua sesiune internaţională de la Praga “Transformările social-

economice din ţările central şi est-europene”, M. Stanciu 

 REVISTA ROMÂNĂ DE ECONOMIE (IEN) 

Nr. 1-2/1993 

− Convertibilitatea în ţările Europei Centrale şi Orientale la proba faptelor - 
H. Bourguinat 

− Privatizarea în România. Realizări, dileme, dificultăţi, G. Zaman 
− Şomaj-inflaţie. O provocare pentru economia în tranziţie?, C. Ciutacu 
− Potenţialul de muncă al României în context european, A. Roşu 
− Coordonate economice ale drepturilor de proprietate, S. Sava 

 REVISTA ŒCONOMICA 

Nr. 4/1993 

− Arieratele intraîntreprindere în economia de tranziţie, D. Dăianu 
− Probleme ale mecanismului ratei de schimb, L. Croitoru 
− Reforma blocată, I. Şerbănescu 
− Liberalizarea preţurilor şi controlul inflaţiei în etapa de tranziţie, E. 

Dijmărescu 
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− Unele consideraţii privind politica monetară a Băncii Naţionale, E. Rădulescu 
− Liberalism, intervenţionism şi economie negociată, A. Iancu, membru 

corespondent al Academiei Române, 
− Dificultăţi ale previziunii produsului intern brut în economia de tranziţie, 

M. Coşea, C. Vlăsceanu 

Nr. 5/1993 

− Utilizarea instrumentelor monetare şi valutare pentru stabilizarea 
macroeconomică în condiţiile specifice României, V. Lazea 

− Care "policy-mix" este potrivit?, D. Dăianu 
− Funcţia LM în condiţiile tranziţiei, acad. E. Dobrescu 
− Dinamica dezechilibrelor într-o economie în tranziţie, D. Dăianu 
− Despre tranziţie. Însemnări pentru o schiţă de concepţie (I), V. Pilat 
− Model macroeconomic al economiei în tranziţie, acad. E. Dobrescu 
− Analiza nodală a sistemului industrial, C. Mereuţă 
− Formarea de autentici agenţi economici - condiţie a restructurării 

agriculturii, I. Davidovici 
− Opţiunile economice - între politică şi pragmatism, E. Dijmărescu 
− Mecanismul politic al protecţionismului, D. Negrescu 
− Dimensiuni macroeconomice ale proceselor de inovare tehnologică, L. Toma 

 

LUCRĂRI PUBLICATE DE CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

 ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL  
DE CERCETĂRI ECONOMICE 

Nr. 4/1992 

L’Economie Roumaine - la dynamique de la Reforme - Actes du 
colloque économique roumano-luxembourgeois 
− Message du Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères du 

Luxembourg, J.F. Poos 
− Message du Ministre des Affaires Etrangères de la Roumanie, A. 

Năstase 
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− Allocution du Monsieur Norbert von Kunitzki 
− Allocution du Son Excellence Monsieur Tudorel Postolache 
− La dynamique de la réforme en Roumanie: la situation macro-

économique et les exigences actuelles d'ordre financier-monétaire pour 
assurer la stabilité et le redressement de l'économie nationale, T. 
Stolojan 

− Les principaux facteurs de la conjoncture de l'économie roumaine pour 
les années 1992-1993, M. Coşea 

− Tendances à moyen et long terme de l'économie roumaine: 
(Conclusions préliminaires des recherches menées par les groupes de 
travail spécialisés de l'Institut National de Recherches Economiques de 
l'Académie Roumaine), C. Ionete, membru de onoare al Academiei 
Române 

− Disponibilités pour l'élargissement des relations commerciales roumano-
luxembourgeoises dans le contexte de l'intégration de la Roumaine dans 
les structures européenes, N. Pop 

− La réforme du système bancaire en Roumaine; point de vue de la 
période de transition, M. Isărescu 

− Le régime des investissements étrangers en Roumanie, M. Negriţoiu 

Nr. 1/1993 

− Stadiul actual al dezvoltării agriculturii şi industriei alimentare - obiective, 
direcţii şi mijloace de acţiune pentru continuarea reformei în sectorul 
agroalimentar, coord. D. Dumitru, A. Lăpuşan, IEA. La elaborarea studiului 
au participat: D. Alexandrescu, G. Avrămiţă, S. Bara, N. Belli, I. Berinde, 
A. Berindei, C. Bolocan, I. Bold, E. Buciuman, N. Ciobanu, D. Ciubotaru, 
R. Conruz, M. Costea, G. Crăineanu, I. Cornoiu, N. Daşoveanu,   V. Dicu, 
D. Davidescu, D. Dumitru, I. Dumitru, A. Duma, E. Dumitrescu,  V. Florian, 
D. Gavrilescu, C. Gyement, C. Grigoriu, D. Giurcă, M. Grodea, A. Hogea, 
M. Hură, A. Lăpuşan, L. Ionescu, M. Ibănescu, R. Matei, N. Mierloiu,       
O. Mihăescu, M. Moldovan, P. Moroianu, M. Pallade, R. Patachi, F. Pârlo-
gea, M. Păun, N. Purice, A. Popescu, M. Popescu, O. Popescu, A. Rădu-
lescu, C. Răuţă, M. Rebegea, V. Rotaru, A. Sârbu,  Ş. Scarlat, F. Scrieciu, 
G. Schintea, G. Sin, C. Scutaru, E. Sima, V. Sima, M. Staicu, D. Sturzu, C. 
Şerbănescu, N. Tabacu, S. Toader, F. Toderoiu, C. Toma, V. Toncea, S. 
Tudor, E. Zeghil 
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Nr. 2-3/1993 

− Institutul Naţional de Cercetări Economice în anul 1992. Sinteză 
 

 STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE 

Nr. 1-2/1993 

− La orizont economia de piaţă - probleme fiscale şi bugetare, R. Bălănescu, 
V. Florea, E. Moldovan, D. Antohi, A. Negoiţă, F. Bălăşescu, IFPPV 

Nr. 3/1993 

− Politici de inovare în industriile prelucrătoare, O. Mihăescu, N. Odae,        
D. Fistung, ICRISI 

Nr. 4-5/1993 

− Forme de asociere a întreprinderilor şi relaţiile de dependenţă funcţională 
în cadrul acestora, V. Dan, R. Isaic-Maniu, E. Stan, M. Vania, N. Chilian, 
D. Mitran, V. Popescu, V. Pătrulescu, ICRISI 

Nr. 6/1993 

− Comportamentul agenţilor economici în condiţii de inflaţie şi hiperinflaţie 
în perioada de tranziţie, L. Croitoru, I. Farmache, R. Bratu, C. Drăgan, 
O. Grosu, A. Ulceluşe, C. Panaitescu, C. Vasilescu, ICRISI 

Nr. 7/1993 

− Creativitatea - o perspectivă sociologică, M. Moldoveanu, ICCV 

Nr. 8-9/1993 

− Potenţialul uman al unor ţări din spaţiul est şi sud-est-european, S. Perţ, 
C. Mihăescu, D. Roşu, V. Vasile, F. Pavelescu IEN 
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Nr. 10/1993 

− Estimarea cheltuielilor necesare întreţinerii unui student (studente) în 
România, G. Barbu, M. Teodorescu, A. Postea, ICCV 

Nr. 11/1993 

− Tendinţe ale evoluţiei cererii şi ofertei bunurilor de consum de folosinţă 
îndelungată, A.-M. Ciumara, M. Scarlat, M. Ionescu, V. Calmuschi,       
V. Stoica, D. Ghica, IPE 

Nr. 12/1993 

− Crearea şi funcţionarea pieţei bunurilor de producţie, A.-M. Ciumara,    
V. Stoica, M. Scarlat, M. Ionescu, M. Iordan, V. Calmuschi, D. Ghica, IPE 

 

 PROBLEME ECONOMICE 

Nr. 1/1993 

− Reflecţii pe marginea simpozionului “Integrarea economică a Republicii 
Moldova cu România”, N. Belli, IEA 

Nr. 2-3/1993 

− Activitatea Institutului Naţional de Cercetări Economice în anul 1992 

Nr. 4/1993 

− Situaţia social-economică a copilului în România: propunerea unui pro-
gram prioritar de urgenţă de protecţie, C. Zamfir, membru corespondent 
al Academiei Române,  G. Barbu, G. Ghebrea, V. Ghimpău, S. Stroe,  
M. Teodorescu, V. Gheorghe, ICCV 
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Nr. 5/1993 

− Restructurarea industriei în strategia dezvoltării economiei naţionale în 
perioada de tranziţie, O. Mihăescu, IEI 

Nr. 6/1993 

− Populaţia de romi - situaţia socioeconomică şi coordonatele unui pro-
gram de sprijin, C. Zamfir, membru corespondent al Academiei Române,  
E. Zamfir, ICCV 

Nr. 7-8-9-10/1993 

− Gestiunea resurselor naturale în condiţiile economiei de piaţă, D. Jula,    
V. Pop, L. Alexandru, R. Iftimie, C. Minetos, I. Anghelescu, IPE 

Nr. 11/1993 

− Documentar - Europa Centrală şi de Est: declin sau progres?, V. Ioan-
Franc, E. Stanciu, CIDE 

Nr. 12/1993 

− Corelaţia inflaţie-şomaj în conjunctura economică a anilor 1991-1992, V. 
Stoica, IPE 

Nr. 13-14/1993 

− Competitivitatea, progresul tehnic şi protecţia mediului - factori în restruc-
turarea ramurilor industriale şi a activităţii agenţilor economici, O. 
Mihăescu, N. Hornianschi, E. Pelinescu, R. Miroiu, G. Manea, S. Muscalu, 
V. Platon, T. Popescu, M. Părăluţă, D. Antonescu, N. Odae, IEI 

Nr. 15/1993 

− O analiză comparativă între piaţa bunurilor de consum şi unele pieţe ale 
bunurilor de producţie privind reacţia agenţilor economici la liberalizarea 
preţurilor, V. Stoica, IPE 
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Nr. 16/1993 

− Asigurarea în serviciile de asistenţă medicală, C. Zarafescu, IEM 

Nr. 17-18-19/1993 

− Satul românesc contemporan 

Nr. 20/1993 

− Analiza evoluţiei industriei chimice româneşti în perioada 1990-1992,   
E. Tătar-Maiorescu, L. Bălţatu, C. Ciobanu, IEM 

Nr. 21-23, 34, 36, 44/1993 

− Intervenţia statului în orientarea activităţii economice în unele ţări 
dezvoltate - experienţe, rezultate 

Nr. 24/1993 

− Schimbări intervenite în structura şi conţinutul componentelor organi-
zatorice ale întreprinderilor din România, R. Constantin, IEN 

Nr. 25/1993 

− Costul securităţii sociale în România, M. Poenaru, IEN 

Nr. 26/1993 

− Justiţia socială şi economia de piaţă, R. Iftimie, IPE 

Nr. 27/1993 

− Probleme actuale ale reformei economice în Germania de Est – 
perspective pentru 1992/1993, L. Dulgheru 
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Nr. 28/1993 

− Şomaj-inflaţie - o provocare pentru economia în tranziţie, C. Ciutacu, IEN 

Nr. 29/1993 

− Aspecte ale reformei economice în Republica Federativă Cehă şi 
Slovacă, D. Răchită, IEN 

Nr. 30/1993 

− Probleme ale tranziţiei la economia de piaţă în Bulgaria, R. Creţoiu, IEN 

Nr. 31-32/1993 

− Minimul de trai - instrument util pentru determinarea dimensiunilor sărăciei 
şi pentru o politică socială adaptată la realităţi, G. Barbu, A. Novak, ICCV 

Nr. 33/1993 

− Introducere în corporatismul lui Mihail Manoilescu, V. Stoica, IPE 

Nr. 35/1993 

− Pedeapsă, criză şi lecţia de istorie sau inflaţie, în loc de bunăstare socială, 
M. Frâncu, IEM 

Nr. 37/1993 

− Determinări şi incidenţe ale climatului organizaţional, M. Naneş, IEN 

Nr. 38/1993 

− Costul social al locuirii (habitatului) în perioada de tranziţie, V. Iordache, 
IEN 
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Nr. 39/1993 

− Raţionalizarea economică a deschiderii Republicii Moldova spre Vest. 
Dileme şi strategii, N. Belli, IEA 

Nr. 40/1993 

− Percepţia calităţii instituţiilor publice. Autoevaluarea stării de sănătate,  
A. Novak, ICCV 

Nr. 41-42/1993 

− Alcool şi alcoolism din perspectiva calităţii vieţii, E. Popescu, ICCV 

Nr. 43/1993 

− O nouă concepţie asupra justiţiei sociale, P. Fudulu, INCE 

Nr. 45-46/1993 

− Criza automobilului românesc sub şocurile tranziţiei, V. Stoica, IPE 

Nr. 47/1993 

− Centrul de Informare şi Documentare Economică în anul 1993 
− Lucrări publicate de Centrul de Informare şi Documentare Economică în 

anul 1993 
 

 ROMANIAN ECONOMIC DIGEST (ediţie engleză-franceză) 

Nr. 1-2/1993 

− The quality of life in ’92, A. Bălaşa, I. Mărginean, I. Sandu, G. Socol,        
A. Radocea 
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Nr. 3/1993 

− The National Institute of Economic Research. The economic scientific 
research in 1992 

Nr. 4/1993 

− The industry restructuring within the development strategy of the national 
economy in the transition period, O. Mihăescu, ICRISI 

Nr. 5/1993 

− Agriculture and food industry present; status of development, objectives, 
directions and means of action for continuing the reforms in the 
agricultural and food sector, IEA 

Nr. 6/1993 

− The poverty size in Romania; Economy of Romania in March, 1993,  
H. Puwak, INCE 

Nr. 7/1993 

− L’impact de la transition et le marché du travail en Roumanie 

Nr. 8/1993 

− Causes and consequences of the labour force’s international migration; 
The Romanian perspective, C. Ciutacu, IEN 

Nr. 9/1993 

− La loi no. 35/1991 concernant le régime des investissements étrangers 
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Nr. 10-11/1993 

− Aspects macroéconomiques de la transition vers l’économie de marché en 
Roumanie, C. Grigorescu, G. Georgescu, G. Vâlceanu 

− Concepts, cadre juridique et impact macroéconomique de la privatisation 
en Roumanie, G. Zaman, D. Labaronne 

− La convertibilité de la monnaie nationale (leu), C. Ionete, membru de 
onoare al Academiei Române 

Nr. 12/1993 

− Inflation during the transition period and measurement methods,                
A. Radocea, V. Bogdan 

 

 ECONOMIA ROMÂNIEI - EVOLUŢII PE TERMEN SCURT 

Nr. 1-2/1993 

− Evaluări privind coşul şi bugetul de consum, C. Grigorescu, M. Molnar, M. 
Poenaru, G. Dumitrescu, IEN 

 

 PUBLICAŢII NEPERIODICE 

a) În limbi străine 
− Romania's Economic History. From the beginnings to World War II, acad. 

N.N. Constantinescu, coordonator (s-a publicat în regim editorial la Ed. 
Academiei Române, Bucureşti, 1994) 

− Agriculture and food industry present - Status of development, objectives, 
directions and means of action for continuing the reforms in the 
agricultural and food sector 

− Agriculture in East-European countries - State of agrarian reform 
− The process of formation of the new agrarian structure in Romania. 

Ownership structure, farm structure, production structure, D. Dumitru 
− Romania - Transition from where to what 
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− La transition et la modélisation macroéconomique, acad. E. Dobrescu 
− Romanian economy within the world competitiveness project, C. Ionete,  

membru de onoare al Academiei Române, World Economic Forum, 
Emerging Market Economies Report 1993 

− La transition de l’économie roumaine vers l’économie du marché; actes 
des journées d’études et de recherches économiques franco-roumaine 

b) În limba română 
− Alternative şi opţiuni în procesul reformei - sesiune de comunicări 

ştiinţifice, 2-3 iunie 1993 
− Documentar - baze de date statistice cu privire la economia României 
− Macromodelul economiei naţionale a României - versiunea experimentală 

INCE 
− Integrarea economică a României cu Republica Moldova - concepte, stra-

tegii, politici 
− Analiza input-output în echilibru general, în perioada de tranziţie la eco-

nomia de piaţă în ţările est-europene 
 
 



 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI 
ECONOMICE “COSTIN C. KIRIŢESCU” 

 
 

 
 

Anul 1994 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

BUCUREŞTI 





LUCRĂRI DE SINTEZĂ ELABORATE ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI GENERAL DE CERCETARE 

1. STRATEGIA TRANZIŢIEI LA ECONOMIA DE PIAŢĂ 

1. Factori şi mecanisme de lansare a creşterii economice româneşti în 
perioada de tranziţie (cuprinde 8 proiecte) 

2. Dezvoltarea durabilă. Dimensiuni macroeconomice şi instrumente de 
gestionare 

3. Particularităţi ale managementului strategic în perioada de tranziţie a 
României la mecanismele de piaţă 

4. Economia de piaţă contemporană: forme, tendinţe şi mecanisme 
5. Mecanismul creşterii economiei de piaţă în contextul tranziţiei la 

economia de piaţă 
6. Schimbarea comportamentului societăţilor comerciale pe acţiuni din 

industrie, corespunzător cerinţelor economiei de piaţă 
7. Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici particulare în România 
8. Stimularea economiei şi investiţiilor în perioada de tranziţie 
9. Optimul utilizării resurselor naturale şi energiei în condiţiile economiei 

în tranziţie 
10. Resorturi şi restricţii ale dezvoltării industriale în România în condiţiile 

tranziţiei 
11. Cerinţe ale integrării infrastructurii transporturilor româneşti în circuitul 

economic european 
12. Evoluţia infrastructurii comunicaţiilor şi dinamica generală a economiei 

în perioada de tranziţie 
13. Dezvoltarea agriculturii durabile şi securitatea alimentară a României 

(7 proiecte de cercetare) 
14. Preţurile, eficienţa şi inflaţia în perioada de tranziţie (2 proiecte) 
15. Politici şi pieţe monetare financiare şi valutare în cadrul tranziţiei (3 

proiecte) 
16. Fundamentarea principalelor ipoteze care intervin în elaborarea 

scenariilor macroeconomice 
17. Studiul comportamentului agenţilor economici în procesul formării brute 

a capitalului în perioada de tranziţie 
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18. Metodologie de elaborare a proiectelor-cadru pentru prognoze econo-
mico-sociale în teritoriu 

19. Analiza comparativă a stadiului reformei economice în ţările din centrul 
Europei şi sugestii pentru desfăşurarea reformei în România (2 
proiecte) 

20. Fenomene majore şi tendinţe pe termen scurt, mediu şi lung în 
economia mondială (8 proiecte) 

21. Reintegrarea României în economia mondială (5 proiecte) 
22. Factori determinanţi de creştere a competitivităţii industriale a 

României pe plan internaţional (5 proiecte) 
23. Factori determinanţi ai performanţelor pe termen lung în economia 

mondială; concluzii pentru relansarea unei creşteri economice de 
durată a României 

2. CALITATEA VIEŢII ŞI POLITICA SOCIALĂ 

1. Diagnoza anuală a calităţii vieţii (ICCV) 
2. Schimbare şi conflict social. Implicaţii asupra calităţii vieţii 
3. Principii şi modele de politică socială 
4. Protecţia socială a persoanelor handicapate 
5. Reforma sistemului de securitate socială în România 
6. Politici sociale de susţinere a familiilor cu dificultăţi de adaptare la 

tranziţia spre economia de piaţă 
7. Politici culturale şi implicaţiile lor asupra calităţii vieţii 
8. Veniturile şi consumul populaţiei (2 proiecte) 
9. Serviciile publice şi calitatea vieţii 
10. Securitatea socială şi dezvoltarea economică 
11. Veniturile producătorilor agricoli şi protecţia socială 
12. Sistem de indicatori ai calităţii vieţii 

3. INTEGRAREA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI CU REPUBLICA 
MOLDOVA  (6 proiecte) 

4. MODELAREA ECONOMIEI NAŢIONALE 

1.  Modelul economiei naţionale a României (versiunea 2) (IPE) 
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2.  Modelul plurisectorial de analiză şi prognoză a evoluţiei principalilor 
indicatori ai dezvoltării economice (IPE) 

3.  Blocuri sectoriale de prognoză 
4. Sistem complex de programe pe calculator, pentru modelarea 

economică (3 proiecte) 

5. CONJUNCTURA ECONOMIEI MONDIALE – 1994 

 
PROGRAME DE CERCETARE SPECIALIZATE, 
REALIZATE ÎN INSTITUTELE COMPONENTE ALE 
INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

1.  Creşterea economiei româneşti interbelice, în contextul relaţiilor 
economice europene (3 proiecte), IEN 

2.  Estimarea produsului intern brut al României în perioada 1862-1938, IEN 
3.  Ajustarea comportamentelor sistemelor economice în condiţii de 

nonlinearitate, discontinuitate şi apariţie a haosului, IEI 
4.  Analize comparative şi dezbateri teoretice privind factorii determinanţi 

ai creşterii economice pe plan mondial şi naţional şi politicile macro-
economice în perioada postbelică, IEM 

5.  Comportament delincvent la tineri: structuri cauzale, mijloace de 
prevenire şi combatere, ICCV 

6.  Atlas economico-social al comunităţilor rurale, ICCV 
7.  Circuitele financiare în economie (2 proiecte), IFPPV 
8.  Dezvoltarea umană (5 proiecte), ICCV 
9.  Valori europene fundamentale, ICCV 
10.  Satul în procesul tranziţiei la economia de piaţă (2 proiecte), ICCV 
11.  Calitatea vieţii de muncă, ICCV 
12.  Etnopsihologia poporului român, ICCV 
13.  Sistemul instituţional de garantare a libertăţii indivizilor în societatea 

românească, ICCV 
14.  Neoliberalism, economie negociată şi intervenţia statului în economia 

teoretică şi practică din vest: comparaţii şi evaluări pentru economia de 
piaţă a României postsocialiste 
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15.  Schimbări în structura demografică a populaţiei României şi conse-
cinţele sociale 

16.  Impactul comunicării sociale asupra calităţii vieţii în perioada de tran-
ziţie 

17.  Cursul de schimb şi echilibrarea externă, IFPPV 
18.  Fluxurile şi circuitele financiare ale capitalizării agenţilor economici în 

perioada de tranziţie, IFPPV 
19.  Impactul tarifelor serviciilor regiilor autonome asupra costurilor agen-

ţilor economici, IFPPV 
20.  Sistemul fiscal în susţinerea viabilităţii agenţilor economici, IFPPV 
21.  Modalităţi concrete de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii cu caracter de producţie, IEI 
22.  Problematica economiei subterane şi posibilităţi de evaluare a aces-

teia, IPE, IEI 
23.  Direcţii, orientări şi imperative ale restructurării industriei uşoare româ-

neşti, în contextul procesului de aderare la structurile europene, IEM 
24.  Restructurarea industriei constructoare de maşini, tendinţe pe plan 

mondial, direcţii şi orientări pentru restructurarea industriei con-
structoare de maşini din România, IEM 

25.  Evoluţia comportamentului agenţilor economici pe termen mediu şi 
lung în procesul de adaptare la economia de piaţă, IPE 

26.  Cerinţe ale dezvoltării infrastructurii energetice pe termen scurt şi me-
diu şi posibilităţi de integrare rapidă în circuitul european, IEI 

27.  Impactul Pieţei Unice lărgite şi al fenomenului de restructurare industri-
ală în ţările Europei Occidentale asupra comerţului cu mobilă. Implicaţii 
şi recomandări pentru industria românească a mobilei, IEM 

28.  Strategii şi politici de restructurare industrială, IEM 
29.  Restructurarea industriei constructoare de maşini. Tendinţe pe plan 

mondial. Direcţii şi căi de acţiune conturate în practica internaţională în 
sprijinul producătorilor şi comercianţilor în domeniu, din România, IEM 

30.  Dimensiunile pieţei internaţionale a autovehiculelor utilitare şi impli-
caţiile acesteia asupra strategiei firmelor producătoare. Sugestii privind 
exportul românesc de profil, IEM 

31.  Efecte ale investiţiilor străine în economia românească, IEM 
32.  Politici energetice, de restructurare industrială şi ecologică, IEM 
33.  Conjunctura economică a ţărilor est-europene, spaţiul ex-sovietic şi 

China în prima parte a anului 1994 şi perspective, IEM 
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34.  Consideraţii privind posibilitatea aderării României la Uniunea Eu-
ropeană prin prisma obiectivelor Tratatului de la Maastricht, IEM 

35.  Reforma reglementării transporturilor de mărfuri şi călători, IEM 
36.  Politici de industrializare în domeniul industriei uşoare, a mobilei, în 

perioada de tranziţie, IEM 
37.  Mutaţii în sfera mecanismului relaţiilor economice externe ale ţărilor 

est-europene şi a orientării lor geografice, IEM 
38.  Trăsături generale ale procesului de tranziţie la economia de piaţă în 

ţările est-europene, IEM 
39.  Evoluţii recente ale politicilor comerciale pe plan internaţional. Libe-

ralizarea comerţului exterior şi tranziţia la economia de piaţă. Politici 
comerciale în domeniul produselor textile şi de îmbrăcăminte, IEM 

40.  Noua dimensiune a raporturilor de integrare şi cooperare economică 
internaţională, în contextul strategiei globale a dezvoltării, IEM 

 

DEZBATERI ŞTIINŢIFICE  

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

− Macromodelul economiei naţionale româneşti, 19 şi 28 ianuarie 
− Participare la dezbaterea propunerii INCE privind tematica strategiei 

economice româneşti, 25 ianuarie 
− Macromodelul economiei naţionale româneşti, 9 şi 23 februarie 
− Analiza diagnostic a economiei româneşti în perioada 1990-1993. Indica-

tori relevanţi privind situaţia economiei româneşti în tranziţie, 24 februarie 
− Macromodelul economiei naţionale româneşti, 2, 9, 16, 23, 28 şi 30 

martie 
− Memorandumul cu FMI şi programul economic al guvernului, 25 martie 
− Este noul sistem contabil corespunzător?, 30 martie 
− Macromodelul economiei naţionale româneşti, 13 şi 27 aprilie 
− Pieţele viitorului, 21-24 aprilie 
− Zilele luxemburgheze la Bucureşti; inaugurarea Centrului de Studii şi 

Documentare România-Luxemburg, 25 aprilie 
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− Relaţiile România-Luxemburg - prezent şi perspective, 28 aprilie 
− Macromodelul economiei naţionale româneşti, 4 şi 18 mai 
− Comunităţile de origine luxemburgheză, 16 mai 
− Luxemburg - spaţiu multicultural, 18 mai 
− Programul ACE-PHARE pentru România - 1994, 19 mai 
− Macromodelul economiei naţionale româneşti, 1 şi 15 iunie 
− Mutaţii majore în economia mondială - sfidare şi şansă pentru 

transformarea sistemică din România, 3 iunie 
− Cu privire la starea întreprinderilor mici şi mijlocii din România, 29 iunie 
− România şi Uniunea Belgo-Luxemburgheză, 30 iunie 

INSTITUTUL DE ECONOMIE NAŢIONALĂ 

− Caracterul umanist al reformelor în ţările est-europene şi rezultatele 
economice obţinute, 24 ianuarie 

− Impactul cadrului instituţional asupra organizării şi funcţionării 
întreprinderilor, 26 ianuarie 

− Planul FHC (Fernando Henrique Cardoso) - soluţie viabilă de stabilizare 
a economiei braziliene?, 28 ianuarie 

− Statul şi întreprinderile în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă, 4 
februarie 

− Politici financiare şi bancare ale unor ţări est-europene în contextul 
perioadei de tranziţie, 8 februarie 

− Concepţii şi experienţe în crearea şi dezvoltarea economiei de piaţă, 18 
februarie 

− Reforma economică şi cerinţele dezvoltării durabile în România, 25 februarie 
− Modele de specializare şi cooperare economică şi mecanismele pieţei 

concurenţiale, 3 martie 
− Transferul tehnologic - modele şi chipuri, 17 martie 
− Sistemul de indicatori sociali - o abordare teoretică şi implementare, 24 

martie 
− Regimul juridic al agenţilor economici, 4 aprilie 
− Produsul intern brut din România - estimări 1862-1938. Agricultura, 11 

aprilie 
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− Transferul de tehnologie de la cercetarea ştiinţifică la industrie, 18 aprilie 
− Opinii occidentale privind tranziţia la economia de piaţă, 25 aprilie 
− Tipologia restructurării în procesul privatizării în România, 9 mai 
− Contribuţia serviciilor comerciale la redresarea economiei naţionale, 16 

mai 
− Dimensiuni regionale ale pieţei muncii în România, 23 mai 
− Universalitate şi selectivitate în acordarea prestaţiilor familiale în 

România. Comparaţie cu alte ţări, 30 mai 
− Reforma şi politica socială, 6 iunie 
− Piaţa muncii. Moment de bilanţ, 13 iunie 
− Valenţe actuale ale formării profesionale a adulţilor, 20 iunie 
− Flexibilitatea salarială, necesitate, forme, realităţi, 27 iunie 
− Economia românească în context european - 1947, 12 septembrie 
− Industria extractivă în România interbelică - structură, dinamică, factori 

de creştere, 19 septembrie 
− Poziţia României în raport cu mediul extern la începutul tranziţiei - 

reforma în comerţul exterior, 3 octombrie 
− Impactul instituţiilor de stat asupra tranziţiei întreprinderilor la economia 

de piaţă, 10 octombrie 
− Teoria economică asupra "alegerii" femeii de a munci, 17 octombrie 
− Asigurarea socială şi asistenţa publică în perioada interbelică în 

România, 24 octombrie 
− Proiecţia populaţiei active la orizontul anilor 2010-2015, 7 noiembrie 
− Controverse privind conceptul de protecţie socială, 14 noiembrie 
− Privatizarea în sistemul bancar, 21 noiembrie 
− Managementul strategic - resursă de ridicare a perfecţionării întreprin-

derilor, 28 noiembrie 
− Coordonate ale nivelului de trai al populaţiei în România - 1990-1994, 5 

decembrie 
− Securitatea socială şi dezvoltarea economică - privire de ansamblu, 12 

decembrie 
− Probleme ale populaţiei şi privatizării în Bulgaria şi în Ungaria, 19 

decembrie 
− Formularea strategiei de dezvoltare a întreprinderii, 27 decembrie 
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INSTITUTUL DE ECONOMIA INDUSTRIEI 

− Coordonate ale restructurării industriei în contextul procesului de 
reformă, 24 ianuarie 

− Restructurarea industriei în strategia tranziţiei la economia de piaţă, 21 
februarie 

− Resorturi şi restricţii ale dezvoltării industriei prelucrătoare româneşti, 25 
martie 

− Politica ratei dobânzii şi creşterea economică în ţările în tranziţie, 29 
martie 

− Structura financiară a întreprinderilor şi datoriile acestora, 29 martie 
− Accentuarea procesului de dezintermediere bancară şi problemele 

recapitalizării întreprinderilor, 29 martie 
− Relaţiile între bănci şi întreprinderi în condiţiile ratelor negative ale 

dobânzii. Creditele neperformante, 29 martie 
− Recapitalizarea băncilor şi costurile economice ale acestora, 29 martie 
− Relaţiile interbancare în procesul intermedierii financiare şi efectele 

asupra creşterii economice, 29 martie 
− Modele teoretice de creştere economică şi evoluţia economiei româneşti 

în condiţiile tranziţiei, 10 iunie 
− Cerinţe ale integrării infrastructurii transporturilor româneşti în circuitul 

economic european, 15 iunie 
− Economia comunicaţiilor şi transformările mecanismului economic în 

perioada tranziţiei, 16 iunie 
− Tranziţia la economia de piaţă - anul 1994, 17 iunie 
− Fundamente teoretico-metodologice ale studierii dinamicii sistemelor 

economice în condiţiile de dezechilibru, nonliniaritate, discontinuitate şi 
haos, 24 iunie 

− Coordonate teoretice, oportunităţi şi restricţii ale evoluţiei industriei 
prelucrătoare româneşti, 24 iunie 

− Liberalizările financiare şi efectele lor în economiile în tranziţie, 28 iunie 
− Raţionalitatea comportamentului societăţilor comerciale pe acţiuni din 

industrie în perioada de tranziţie, 30 iunie 
− Raţionalitatea comportamentului întreprinderilor mici particulare din 

industrie, 30 iunie 
− Modele teoretice ale creşterii economice şi evoluţia economiei româneşti 

în condiţiile tranziţiei, 7 noiembrie 
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− Coordonate teoretice, oportunităţi şi restricţii ale evoluţiei industriei 
prelucrătoare, 11 noiembrie 

− Liberalizările financiare şi efectele lor în economia tranziţiei, 15 
noiembrie 

− Fluxuri şi pieţe internaţionale de materii prime şi energie, 18 noiembrie 
− Ajustarea comportamentelor sistemelor economice în condiţii de non-

linearitate, discontinuitate şi apariţie a haosului, 22 noiembrie 
− Raţionalitatea comportamentului societăţilor comerciale pe acţiuni din 

industrie în condiţiile perioadei de tranziţie, 25 noiembrie 
− Raţionalitatea comportamentului întreprinderilor mici particulare din 

industrie, 25 noiembrie 
− Cerinţe ale integrării infrastructurii româneşti în circuitul european, 30 

noiembrie 
− Economia telecomunicaţiilor şi transformarea mecanismului economic în 

perioada de tranziţie, 30 noiembrie 

INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ 

− Factorii de atragere a investiţiilor străine, 21 ianuarie 
− Stadiul făuririi Uniunii Economice şi Monetare, 7 februarie 
− Implicaţiile creării pieţei comunitare unice asupra sectorului energetic, 

21 februarie 
− Restructurarea industriei siderurgice în România în contextul 

restructurării industriale din ţările est-europene, 14 martie 
− Probleme ale creşterii economice în ţările în curs de dezvoltare, 21 martie 
− Problema contului de capital şi a balanţei serviciilor în cadrul blocului 

„comerţului exterior” al modelului economic al României, 14 aprilie 
− Privatizarea - rezultate pe plan internaţional, 21 aprilie 
− Agenţii economici care acţionează pe piaţa construcţiilor în ţările 

dezvoltate, 9 mai 
− Politici de stabilizare macroeconomică în ţările est-europene şi 

rezultatele lor, 20 mai 
− Programe de stabilizare şi restructurare economică în ţările cu economie 

de piaţă, 9 iunie 
− Considerente pentru noile dimensiuni ale cooperării economice 

internaţionale, 24 iunie 
− Stadiul demersurilor şi tatonărilor ţărilor est-europene privind aderarea la 

Uniunea Europeană, 7 octombrie 



 

 

250 

− Regimul comerţului exterior în ţările est-europene, 24 octombrie 
− Politici industriale şi restructurarea industrială în lume. Concluzii pentru 

restructurarea industrială în România, 9 noiembrie 
− Politici de deschidere spre exterior a ţărilor în curs de dezvoltare, 24 

noiembrie 
− Amplificarea rolului serviciilor în economia mondială contemporană şi 

implicaţiile acestui fenomen asupra strategiei integrării României în 
circuitele economiei mondiale, 5 decembrie 

− Evoluţia conjuncturii economice a ţărilor est-europene în anul 1994 şi 
perspectivele pentru 1995, 19 decembrie 

INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ 

− Strategia tranziţiei în agricultura României, 10-18 ianuarie 
− Relaţii ale lumii rurale în tranziţie, 25 ianuarie 
− Puncte de vedere asupra raportului Băncii Mondiale privind strategia de 

tranziţie în agricultura României, 10 februarie 
− Modelul dezvoltării în tranziţia agriculturii româneşti. Momentul "Raportul 

Băncii Mondiale" şi alternativele strategice, 10 martie 
− Formarea exploataţiei agricole familiale. Şanse şi perspective prin 

prisma unei documentări în Franţa, 25 martie 
− Metodologii aplicative de organizare a pieţelor agricole în România, 25 

aprilie 
− Satul românesc - realităţi şi perspective, 25 mai 
− Stadiul reformei agrare în Republica Moldova comparativ cu România, 

24 iunie 
− Securitatea alimentară - evoluţii conjuncturale şi impactul politicilor 

alimentare naţionale, 25 octombrie 
− Restructurarea agriculturii în vederea aderării României la Piaţa 

Comună, 25 noiembrie 
− Recepţia lucrărilor anuale de cercetare ştiinţifică, 9 decembrie 

INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ 

− Proiecţii macroeconomice privind consumul final total, 5 ianuarie 
− Proiecţii privind dinamica principalilor indicatori macroeconomici, 10 ianuarie 
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− Modelarea circuitelor de întreţinere a procesului inflaţionist, 17 ianuarie 
− Metode şi tehnici utilizate în ştiinţa regională, 24 ianuarie 
− Model de prognoză privind crearea şi utilizarea PIB, 7 februarie 
− Consideraţii asupra politicii regionale în Germania, 14 februarie 
− Unele aspecte privind economia paralelă în ţările Europei de Est, 21 

februarie 
− Elaborarea proiecţiilor macroeconomice. Metoda scenariilor, 28 februarie 
− Prezentarea programului TSP, 3 martie 
− Informare cu privire la vizita de documentare efectuată la Institutul 

Federal de Planificare Regională din Bonn, 10 martie 
− Utilizarea metodelor matematice în elaborarea prognozelor economice, 

17, 24 şi 31 martie 
− Utilizarea metodelor matematice în elaborarea prognozelor economice, 

7 aprilie 
− Utilizarea metodelor matematice în elaborarea prognozelor economice, 

12 şi 26 mai 
− Modelarea circuitului inflaţionist al salariilor, 8 decembrie 
− Evoluţia comportamentului de consum al populaţiei în procesul de 

adaptare la economia de piaţă, 15 decembrie 
− Ipoteze de fundamentare a proiecţiilor macroeconomice, 22 decembrie 

INSTITUTUL DE FINANŢE, PREŢURI ŞI PROBLEME VALUTARE 

− Diagnoza tranziţiei, 28 ianuarie 
− Consideraţii privind modelarea fluxurilor financiare în economie, 23 

februarie 
− Dezvoltarea agregatelor monetare, 24 martie 
− Consideraţii privind conceptele, modelele şi tehnicile de previzionare şi 

prognozare din domeniul preţurilor în perioada de tranziţie, 28 aprilie 
− Strategia agenţilor economici în condiţiile alternativelor de politici 

bugetar-fiscale, 26 mai 
− Politica monetară - teorie şi practică, 30 iunie 
− Interdependenţele dintre nivelul preţurilor şi evoluţia principalilor 

indicatori economici, 27 octombrie 
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− Procese şi politici macroeconomice ale tranziţiei, 16-17 noiembrie 
− Probleme actuale şi de perspectivă privind derularea circuitelor fiscale în 

economia în tranziţie, 15 decembrie 

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

− Lansarea oficială a raportului Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii 
"România între 1989-1993, dinamica bunăstării şi protecţia socială", 26 
ianuarie 

− Experienţa de viaţă a adolescenţilor, 11 februarie 
− Valori şi atitudini familiale, 18 februarie 
− Riscuri în societatea modernă, 11 martie 
− Concepţia Hannei Arendt despre condiţia umană, 11 martie 
− Asistenţă şi asigurări sociale în Suedia, 29 aprilie 
− Carta Albă a asigurărilor sociale, 6 mai 
− Comentariu pe marginea unei lecturi: "Comedia culturii" de Michel 

Schneider, 24 iunie 
− Etica protestantă şi spiritul capitalismului, 7 octombrie 
− Minimul de trai, 14 octombrie 
− Etnopsihologia poporului român, 21 octombrie 
− Conceptul de acţiune comunicativă, 29 octombrie 
− Dimensiunile sărăciei în România, minimum de trai, 4 noiembrie 
− Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, 19-20 decembrie 

 
PUBLICAŢII 

1. CĂRŢI PUBLICATE DE CERCETĂTORI DIN INCE 

− Romania's economic history. From the beginnings to World War II, acad. 
N.N. Constantinescu, coordonator, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 
1994 
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− Criza de sistem a economiei de comandă şi etapa sa explozivă, C. Ionete, 
membru de onoare al Academiei Române, Ed. Expert, Bucureşti, 1994 

− L'economie de la Roumanie XXe siècle - secolul XX, acad. T. Posto-
lache coordonator, Ed. Expert, Bucureşti, 1994 

− Restructurarea organizării şi conducerii firmei, V. Dan (coord.), R. Isaic-
Maniu, E. Stan, D. Mitran, V. Pătrulescu, Ed. Economică, Bucureşti, 1994 

− România '89-93. Dinamica bunăstării şi evoluţia protecţiei sociale, C. 
Zamfir, membru corespondent al Academiei Române, M.A. Pop, E. 
Zamfir, Ed. Expert, Bucureşti, 1994 

 

2. PERIODICE ALE SECŢIEI DE ŞTIINŢE ECONOMICE, 
JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE A ACADEMIEI ROMÂNE 
ŞI ALE INSTITUTELOR COMPONENTE ALE INCE 

 REVUE ROUMAINE DE SCIENCES ECONOMIQUES  
ET SOCIALES 

Tome 38, No. 1, Janvier-Juin 1994  

− SOED Divestiture and Privatization in Romania, S. Sava, G. Zaman, S. 
Perţ 

− Romania facing the European agrifood integration - The shock of 
transition, D. Gavrilescu 

− La reprise économique au cours de la transition, G. Manolescu 
− Cout ou bénéfice de la transition, L.-L. Albu 
− La Roumanie - potentiel économique et perspectives du développment, 

C. Ionete, membru de onoare al Academiei Române 
− Modélisation des circuits inflationnistes, C. Scutaru, I. Florescu 
− Modèle de prévision de la créance et l'utilisation du produit intérieur brut, 

M. Comşa, M. Dogaru, I. Florescu 
− L'Europe intégrée et les nouvelles démocraties de l'Est, G. Dolgu 
− L'économiste Ion Răducanu, le 110e anniversaire de sa naissance, I. 

Văcărel 
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Tome 38, No. 2, Juillet-Décembre 1994 

− Money velacity in a transition economy, acad. E. Dobrescu 
− Regards sur l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie visant á 

réduire l'inflation en Roumanie, C. Bărbulescu 
− Un modèle pour le circuit inflationniste des salaires, C. Scutaru 
− Les invesstisements publics et les mécanismes de réglage de la 

croissance économique, C. Ionete, membru de onoare al Academiei 
Române 

− Toward an explanation of strain in economic systems, D. Dăianu 
− Le développement du secteur des petits et moyennes entreprises dans 

l'économie roumaine: accomplissements et directions d'action future, C. 
Russu 

− Business services development in traditional Romania, A. Ghibuţiu 
− A great Romanian scholar, N. Georgescu-Roegen, A. Iancu, membru 

corespondent al Academiei Române  
− The concept of economic integration scientific sessions of hamage, 

acad. E. Dobrescu 

 CALITATEA VIEŢII (ICCV) 

Nr. 1/1994 

− Mentalităţile în perioada de tranziţie, M. Doru 
− Mentalităţi şi modele de consum în perioada de tranziţie la economia de 

piaţă, M. Stanciu 
− Tinerele cupluri şi coabitarea intergeneraţională, G. Ghebrea 
− Percepţia fenomenului corupţiei şi instituţiile publice, A. Novak 
− Reforma învăţământului şi aşteptările personalului didactic, M. Moldoveanu 
− Familia şi delincvenţa juvenilă, M. Fleşner 
− Copiii străzii, N. Fornea 
− Creştinismul ortodox şi ideologia totalitară, M. Czobor 
− Calitatea experienţei subiective, E. Beca 
− Despre creativitate - întrebări şi răspunsuri, H. Puwak 
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− Influenţa evoluţiilor demografice asupra cheltuielilor de securitate socială 
în România (1992-2025), C. Gheorghe 

− Valenţe ale instrumentului focus group, G. Mitrea 
− Un sociolog despre revoluţiile anticomuniste din Europa Centrală şi de 

Est, G. Socol 
− Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii, M. 

Stanciu 

Nr. 2/1994 

− Atitudini, percepţii şi orientări valorice privind reforma economică, A. Bălaşa 
− Sărăcia - domeniul de exercitare a politicilor sociale, G. Barbu 
− Delta Dunării - probleme sociale în perioada de tranziţie, D. Chiriac,       

I. Sandu, G. Socol 
− Impactul sărăciei asupra societăţii româneşti 1848-1989, D. Constantin 
− Politici familiale în lume şi în România, G. Ghebrea 
− Adolescenţa - căutarea identităţii, E. Beca 
− Despre creativitate în activitatea ştiinţifică, M. Moldoveanu 
− Poluarea mediului - un risc al societăţii moderne, L.L. Pascal, M. Tatu 
− Politica socială de tranziţie în estul Europei - între schimbare programată 

şi improvizaţie conjuncturală, E. Popescu 
− Perspective ale dezvoltării serviciilor medicale în Europa, M. Stanciu 
− Diminuarea fenomenului sărăciei în Canada, D. Papuc 

Nr. 3-4/1994 

− Probleme şi soluţii posibile pentru reforma sistemului de protecţie 
socială şi de servicii sociale, I. Mărginean 

− Cum îşi percep oamenii viaţa la patru ani după Revoluţia română? 
Nevoia de alternative, A. Bălaşa 

− Evoluţii în domeniul surselor standardului de viaţă al populaţiei, I. Măr-
ginean, N. Ţambrea, I. Voinea 

− Calitatea mediului înconjurător în România şi percepţia populaţiei,        
D. Chiriac, L.L. Pascal, M. Tatu 
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− Consumul şi cheltuielile, M. Tatu 
− Percepţii ale securităţii vecinătăţii în România postrevoluţionară 1990-

1992, T.J. Keil, J.M. Fenn 
− Structură psihică şi specific familial, G. Mitrea 
− Resursele macroeconomice ale nivelului de trai în România 1989-1993, 

A. Mihăilescu 
− Calitatea vieţii - numitor comun al problemelor globale, A. Bălaşa 
− Religia - o valoare substitut?, N. Lotreanu 
− Încercare de diagnoză a modernităţii, M. Czobor 
− Atitudinea faţă de muncă între realitate şi deziderat, I. Boboc 
− Munca între rutină şi creativitate, M. Moldoveanu 

 REVISTA ROMÂNĂ DE ECONOMIE (IEN) 

Nr. 1-2/1994 

− Tipologia restructurării în procesul privatizării în România, G. Zaman 
− Restructurări industriale şi transformări economice în Europa Centrală şi 

de Est, X. Richet 
− Reforma şi politica socială, M. Poenaru  
− Universalitate şi selectivitate în acordarea prestaţiilor familiale în 

România. Comparaţii cu alte ţări, C. Grigorescu  
− Piaţa muncii. Moment de bilanţ, S. Perţ   
− Dimensiuni regionale ale pieţei muncii în România, D. Roşu   
− Valenţe actuale ale formării profesionale a adulţilor, L. Chivu  
− Flexibilitate salarială. Necesitate. Forme. Realităţi, V. Vasile  
− Revigorarea sectorului de servicii comerciale şi redresarea economiei 

româneşti, V. Iordache  
− Implicaţii ale proprietăţilor metodei celor mai mici pătrate asupra 

determinării frontierei producţiei, F.M. Pavelescu  
− Economia românească în context european în anul 1947, G. Dobre  
− Industria extractivă din România interbelică. Structură. Dinamică. Factori 

de creştere, A. Platon   
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− Din activitatea Institutului de Economie Naţională, G. Vâlceanu 
 

 REVISTA ŒCONOMICA 

Nr. 1/1994 

− Limite şi alternative ale tranziţiei, E. Dijmărescu 
− Dizolvarea şi construirea drepturilor de proprietate în regimuri post-

comuniste, D. Dăianu 
− Politica de stabilizare şi impunerea restricţiilor financiare tari într-o 

economie în tranziţie, L. Croitoru 
− Dezechilibre, tranziţie şi stabilizare, L.-L. Albu 
− O analiză cantitativă a fenomenului inflaţionist în România - 1990-1993, 

C. Ciupagea 
− Perspective ale politicii deficitelor bugetare, G. Manolescu 
− Însemnări pe marginea scrisorii de intenţie şi a memorandumului 

guvernului adresate Fondului Monetar Internaţional, I. Blaga 
− Universalitate şi selectivitate în acordarea prestaţiilor familiale în 

România. Comparaţii cu alte ţări, C. Grigorescu 
− Despre relaţia dintre libertate şi eficienţă, P. Fudulu 
− Fundamente microeconomice ale macroeconomiei, A. Crăiuţu 
− Despre reforma sistemului bancar şi politica BNR, M. Isărescu 
− Consideraţiuni asupra unor teze socioeconomice cu majore implicaţii 

practice, D. Grindea 
− Imoralitatea ca "lectură profesională", V. Pilat 

Nr. 2/1994 

− Către o explicaţie economică a încordării în sistemele societale. Despre 
magnitudinea necesarului de realocare a resurselor în sistemele 
economice postcomandă, D. Dăianu 

− Testarea econometrică a unor ipoteze monetare, acad. E. Dobrescu 
− Determinarea cursului valutar de echilibru, V. Lazea 
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− Efecte ale politicii fiscale, L. Liviu-Albu 
− Politici salariale în perioada de tranziţie, G. Oprescu 
− Privatizarea. Probleme şi soluţii în România, I. Blaga 
− Unele consideraţii asupra programului de privatizare în masă, A. Dochia 
− Despre ritmul şi metoda de privatizare, C. Munteanu 
− Privatizarea într-o economie hipercentralizată: cazul României, J. Earle, 

D. Săpătoru 
− Particularităţi regionale ale dezvoltării sectorului privat, B.-B. Teodoriu, 

L. Tăchiciu, P. Wagner 
− Minimum de trai - punct central de referinţă pentru orientarea şi funda-

mentarea politicii de protecţie socială, G. Răboacă, I. Bati, S. Pîrciog  
− Noua macroeconomie clasică. Teorie şi relevanţă pentru economia 

contemporană, C. Popa 
− Liberalismul economic: încotro?, C. Manolescu 
− Conceptul de integrare economică, E.M. Dobrescu 

Nr. 3-4/1994 

− Nicolas Georgescu-Roegen - un mare savant şi patriot român, A. Iancu,  
membru corespondent al Academiei Române 

− Nicolas Georgescu-Roegen în gândirea economică universală, G. Dolgu 
− Tranziţia ca proces de schimbare instituţională (I), A. Iancu, membru 

corespondent al Academiei Române 
− Europa în faţa unei duble provocări, D. Dăianu 
− Liberalizările financiare şi funcţionarea sistemului bancar românesc în 

perioada 1991-1993, L. Croitoru 
− Determinarea cursului de schimb de echilibru. O analiză factorială,       

V. Lazea 
− Avantajele competitive şi restructurarea economiei româneşti, V. Cojanu 
− Din nou despre privatizare, C. Munteanu 
− Locul şi rolul profitului în perioada tranziţiei, V. Vosganian 
− Compatibilitatea planificare macroeconomică, economie de piaţă,        

M. Băcescu 
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− Echilibru şi dezordine în procesele de luare a deciziei - aspecte meto-
dologice, L. Toma 

− Amortizarea activelor fixe. Modelare optimală, N. Ţăran 
 
 

LUCRĂRI PUBLICATE DE CENTRUL DE INFORMARE  
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

 ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL 
DE CERCETĂRI ECONOMICE 

Nr. 1/1994 

− Politica socială şi economia de piaţă în România, I. Mărginean, ICCV 

Nr. 2/1994 

− Le rôle des petites et moyennes entreprises dans le processus de la 
réstructuration industrielle, experiences des pays communautaires et 
conclusions pour la réforme économique de la Roumanie, C. Russu, IEI 

Nr. 3/1994 

− Chance to survive for the industrial entreprises in transition, O. Mi-
hăescu, INCE 

Nr. 4/1994 

− Agricultura României în tranziţie - procese macro şi microeconomice, 
implicaţii sociale  
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 STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE 

Nr. 1/1994 

− Institutul Naţional de Cercetări Economice în anul 1993 

Nr. 2/1994 

− SGERN - Politici şi instrumente economico-financiare pentru aplicarea 
sistemului de gestiune economică a resurselor naturale şi a energiei,    
V. Răducanu, M. Bulearcă, M. Bădileanu, C. Sima, IEI 

Nr. 3-4/1994 

− Obiective şi comportamente ale societăţilor comerciale pe acţiuni în pe-
rioada de tranziţie la economia de piaţă, V. Dan, R. Isaic-Maniu, E. Stan, 
D. Mitran, V. Pătrulescu, V. Popescu, IEI 

Nr. 5-6-7/1994 

− Protecţia mediului înconjurător (componentă majoră a politicii macro şi 
microeconomice), I.D. Vasilescu, IEM 

Nr. 8/1994 

− Probleme actuale ale relansării activităţii economice, A. Mihăilescu, R. 
Bob, V. Lazea, R. Şerbulescu, M. Cimpoeaşu, L. Creţu, A. Ghiţă, D. 
Tătaru, IEI 

Nr. 9-10/1994 

− Piaţa muncii în România - ocupare, flexibilitate, dezvoltare umană, S. Perţ, 
C. Ciutacu, F. Pavelescu, D. Roşu, V. Vasile, L. Chivu, IEN 

Nr. 11/1994 

− Conceptul proprietăţii în teoria şi practica economică, N. Belli, IEA 
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Nr. 12/1994 

− Politici fiscal-bugetare orientate spre relansarea economică, G. Mano-
lescu, F. Oprişan, S. Popescu, E. Stoenescu, F. Bălăşescu, A. Negoiţă, 
C. Nicodinovici, C. Corduneanu, IFPPV 

 

 PROBLEME ECONOMICE 

Nr. 1/1994 

−  Dimensiunea imperativă a integrării economice a Republicii Moldova cu 
România, N. Belli, IEA 

Nr. 2/1994 

−  Impactul strategiei de dezvoltare a întreprinderilor asupra adaptării struc-
turilor organizatorice la condiţiile economiei de piaţă, M. Ion, IEN 

Nr. 3/1994 

−  Restructurarea conducerii activităţii economice, I. Bratu, IEN 

Nr. 4/1994 

−  Intervenţia statului în orientarea activităţii economice în unele ţări 
dezvoltate – BELGIA, R. Constantin, IEN 

Nr. 5/1994 

−  TURCIA - un exemplu de economie deschisă, T. Turgay, INCE 

Nr. 6/1994 

−  Probleme teoretico-metodologice ale protecţiei copilului, G. Dumitrescu, 
IEN 



 

 

262 

Nr. 7/1994 

− Concepţia economistului Mihail Manoilescu privind schimburile inter-
naţionale şi productivitatea muncii naţionale, V. Stoica, IPE 

Nr. 8/1994 

−  Variabile economice ale sectorului forestier, cu impact asupra politicii de 
protecţie a mediului, R. Miroiu, IEI 

Nr. 9/1994 

−  Schiţă tematică pentru elaborarea strategiei de dezvoltare social-eco-
nomică a României - proiect supus dezbaterilor Grupului Consultativ pe 
probleme economico-sociale al preşedintelui României, C. Ionete, 
membru de onoare al Academiei Române, INCE 

Nr. 10/1994 

−  Posibilităţi de asigurare a economiei naţionale cu energie şi materii pri-
me, în condiţiile integrării economice a României cu Republica Moldova, 
V. Răducanu, M. Bulearcă, M. Bădileanu, IEI 

Nr. 11-12/1994 

−  Documentar: Europa Centrală şi de Est: către o nouă Ialtă, M. Stanciu, 
V. Ioan-Franc, CIDE 

Nr. 13/1994 

−  Tipologia agenţilor economici şi a structurilor organizatorice, I. Bratu, IEN 

Nr. 14-15/1994 

−  Comunicaţiile în economia de piaţă, R. Şerbulescu, IEI 
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Nr. 16-17-18/1994 

−  De ce integrare şi nu reîntregire, acum?, N. Belli, IEA 

Nr. 19-20/1994 

−  Criza tranziţiei: criză predominant instituţională, A. Iancu, membru 
corespondent al Academiei Române,  INCE 

Nr. 21/1994 

−  Marile sisteme contemporane de inteligenţă economică, L. Dogaru, V. 
Ioan-Franc, CIDE 

Nr. 22/1994 

−  Aspecte ale comunicaţiilor intra şi interorganizaţionale, D. Tătaru, IEI 

Nr. 23-24/1994 

−  Spaţiul rural: inerţii şi noi dinamici, V. Florian, A. Sârbu, D. Dumitru, M. 
Dumitru, D. Georgescu, M. Ibănescu, C. Toma, IEA 

Nr. 25/1994 

−  Tendinţe demografice noi şi politici în domeniul populaţiei (experienţe în 
unele ţări europene şi în România), C. Grigorescu, IEN 

Nr. 26/1994 

−  Noi tendinţe în politicile de creştere economică, M. Frâncu, IEM 

Nr. 27/1994 

−  Integrarea economică a României cu Republica Moldova, comparaţie cu 
unele iniţiative de integrare din sud-estul Asiei, M. Frâncu, IEM 
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Nr. 28/1994 

−  Modele de consum agroalimentar (agricultura durabilă - o coordonată 
vitală în elaborarea modelelor de consum agroalimentar), S. Bara, I. 
Oprea, E. Ioniţă, IEA 

Nr. 29/1994 

−  Inflaţia şi combaterea ei, D. Antohi, IFPPV 

Nr. 30-31/1994 

−  Comportamentul întreprinderilor mici private, C. Russu, IEI 

Nr. 32-33/1994 

−  Cerinţe şi perspective ale modernizării infrastructurii transporturilor, M. 
Stoica, D. Fistung, IEI 

Nr. 34/1994 

−  Stadiul reformei în agricultură, D. Gavrilescu, IEA 

Nr. 35/1994 

−  Preţul - rezultanta interacţiunii legităţilor pieţei şi a modului de mani-
festare a autorităţii publice, L. Popescu, I. Petrini, IFPPV 

Nr. 36/1994 

−  Efecte ale politicii fiscale, L.L. Albu, INCE 

Nr. 37/1994 

−  Dezechilibre, tranziţie şi stabilizare, L.L. Albu, INCE 
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Nr. 38-39/1994 

−  Transformarea sistemului economico-social, dezvoltarea pieţelor şi pro-
prietatea. Sectorul public şi sectorul privat, C. Ionete, membru de onoare 
al Academiei Române, I. Popa, Ş. Mihai, INCE 

Nr. 40/1994 

−  Tipologia politicilor macroeconomice, L.L. Albu, INCE 

Nr. 41/1994 

−  Determinări, confluenţe şi restricţii în elaborarea strategiilor de dezvol-
tare, N. Hornianschi, IEI 

Nr. 42/1994 

−  Probleme teoretico-metodologice ale abordării economiei ascunse,    
L.L. Albu, INCE 

Nr. 43-44/1994 

−  Statul şi întreprinderile în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă  
−  Problematica raportului stat-întreprinderi în economia concurenţială,    

M. Naneş, IEN 

Nr. 45-46/1994 

−  Statul şi întreprinderile în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă  
−  Impactul cadrului instituţional asupra organizării şi funcţionării întreprin-

derilor, I. Bratu, IEN 

Nr. 47/1994 

−  Lucrări publicate în anul 1994 
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 PUBLICAŢII NEPERIODICE 

 Property pattern and alternatives for the protection of the poor in post-
communist Romania, C. Grigorescu 
I.  Precarious living conditions in the Romanian communist regime 
II.  Dramatic fall in the living standard during the post-communist period. 

Significant indicators 
III. The size of poverty. Main social categories affected by the scourge 

of poverty 
IV. Social safety net. Possible options and guidelines 

 Romania’s association with European Union. Integration Perspectives, 
Z. Gheorghe, G. Georgescu 

 Social security in Romania, C. Grigorescu, M. Poenaru, M. Molnar, INCE 
 Economic restructuring in the countries in transition. Specific features of 
Romanian economy (s-a publicat în volum la Ed. Expert) 
Part I - Policy orientations 
− Industrial policy issues in the promotion of European integration, P. 

Hare (CERT, Heriot-Watt University, Edinburg; and Centre for 
Economic Performance, LSE, London) 

− Restructuring state-owned enterprises in Romania, G. Zaman & I. 
Bratu, (IEN) 

− Restructuring a cooperative system in transition, S. Bara (IEA) 
Part II - Economic modeling 
− Recent developments in the Greek CGE model and application to the 

"Double Dividend" policy issue, P. Capros, P. Georgakopoulos & S. 
Zografakis (National Technical University of Athens) 

− A statistical-economic analysis of the Romanian input-output tables 
with special regard to the data requirements of a CGE model, E. Zalai, 
C. Ciupagea, Ş. Răgălie et. al. 

− Testing the Romanian CGE model: consistency of economic policy 
objectives, E. Zalai (Budapest University of Economic Sciences), C. 
Ciupagea, A. Voicu (IEM) 

− The Romanian specific CGE model, C. Ciupagea, A. Voicu (IEM), P. 
Capros, T. Georgakopoulos (National Technical University of Athens) 

− Development of input-output model for the comparative analysis of 
Hungarian and Romanian economic structures, with special emphasis 
on energy processes, P. Hare (CERT/LSE), T. Révész (Department of 
Applied Economics, Budapest University of Economic Sciences) 
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− The Romanian energy balance and its policy implications, P. Hare 
(CERT/LSE), Ş. Răgălie (INCE, RENEL) 

 Monsieur Pierre Werner membre de l'Academie Roumaine. Les Cahiers 
du Centre d’Etudes et Documentation Roumanie-Luxembourg nr. 1/1994 
− Allocution d’ouverture, de Monsieur T. Postolache, l’Ambassadeur de 

Roumanie 
− “Eloge de Pierre Werner”, de Madamme Z. Dumitrescu-Buşulenga, 

Vice-Présidente de l’Académie Roumaine 
− Laudatio, de Madame E. Hennicot-Schoepges, Présidente de la 

Chambre des Députés 
− Discours de reception, de Son Excellence Monsieur Pierre Werner, 

Président Honoraire du Gouvernement Luxembourgeois 
 Actualites et perspectives: les rélations roumaines-luxembourgeoises 
1992-1994. Les Cahiers du Centre d'Etudes et Documentation 
Roumanie-Luxembourg, nr. 2/1994 
M. Pierre Werner à l'Academie Roumanie 
− "L'Union Européenne: économie et monnaie" - exposé devant 

l'Academie Roumaine, le 7 september, 1994, Bucarest 
Conférences données au Centre d'Etudes et Documentation Roumanie-
Luxembourg 
− Le Luxembourg - espace multiculturel, Jul Christophory, Directeur de 

la Bibliothèque Nationale de Luxembourg 
− Tendences et perspectives du marché financière internationale de 

Luxembourg; Charles Ruppert, Président de l'Association des 
Banques et les Banquers Luxembourgeoises 

− Les rélations roumaino-luxembourgeoises: Stade actuel et 
perspectives, acad. T. Postolache, ambassadeur de Roumanie au 
Grand-Duché de Luxembourg 

− Aidez-nous vous comprendre, V. Ioan-Franc, Président Directeur 
Executive du CEDROMLUX, Exposé tenue à l'occasion des jours 
d'amitié Roumanie-Belgique 

− Formarea şi repartizarea veniturilor şi averilor în perioada de tranziţie 
spre economia de piaţă, acad. N.N. Constantinescu, acad. I. Văcărel 

− Transformarea proprietăţii, a sistemului economico-social şi dezvolta-
rea pieţelor, C. Ionete, membru de onoare al Academiei Române, I. 
Popa, Ş. Mihai, S. Perţ 

− Turcia - un exemplu de economie deschisă, T. Turgay 
− Economie mondială, C. Fota 
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CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

BUCUREŞTI 





LUCRĂRI DE SINTEZĂ ELABORATE ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI GENERAL DE CERCETARE 

1. STUDII ŞI SINTEZE ELABORATE PENTRU FUNDAMENTAREA 
STRATEGIEI DE PREGĂTIRE A ADERĂRII ROMÂNIEI  

LA UNIUNEA EUROPEANĂ 

1.  Societatea informaţiei, strategia informatizării în perspectiva integrării 
României în Uniunea Europeană, INCE 

2.  Solidarităţi esenţiale, INCE 
3.  Perspectivele dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în condiţiile ade-

rării României la Uniunea Europeană, INCE 
4.  Tranziţia, ca proces de schimbare a sistemului instituţional. Interpre-

tări, ipoteze, soluţii alternative în perspectiva integrării europene, INCE 
5.  Neocorporatismul şi economia negociată în perspectiva europeană, 

INCE 
6.  Strategii de ramură şi strategii de întreprindere în vederea integrării în 

Uniunea Europeană, IEM 
7.  Perspectivele industriei energetice în condiţiile aderării la Uniunea 

Europeană, IEI 
8.  Sinteză asupra gândirii economice postbelice, IEN 
9.  Ocupare şi şomaj. Diagnoză, cauze, soluţii, IEN 
10.  Decalaje economice şi sociale între România şi ţările europene, IEN 
11.  Stadiul actual şi de perspectivă al societăţii româneşti, IEN 
12.  Obiective ale restructurării industriei în condiţiile integrării României în 

structurile europene, IEI 
13.  Evoluţia prospectivă în perspectivă a agriculturii. Formarea agriculturii 

durabile şi competitive prin forţele pieţei, IEA 
14.  Politica agricolă în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană, 

IEA, IEA-ASAS, MA 
15.  Strategia dezvoltării industriei alimentare în perspectiva aderării 

României la Uniunea Europeană, IEA 
16.  Stadiul dezvoltării agriculturii României, comparativ cu statele Comu-

nităţii Economice Europene şi cu cele din centrul şi estul Europei, IEA 
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17.  Politica agricolă în perspectiva aderării României la Uniunea Euro-
peană. Studiul: Formarea noii structuri de proprietate din agricultură şi 
sectoarele conexe, IEA 

18.  Populaţia rurală şi populaţia ocupată în agricultură. Veniturile şi pro-
tecţia socială a producătorilor agricoli, IEA 

19.  Sistemul fiscal, IEA 
20.  Sistemul de susţinere a producţiei de grâu în lume şi în România, IEA 
21.  Sistemul de creditare a agriculturii în România şi în ţările Comunităţii 

Europene, IEA 
22.  Tendinţe şi perspective în economia mondială, IEM 
23.  Analiza tendinţelor în unele ramuri industriale (energie, rafinare, chi-

mie) în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană, IEM 
24.  Tendinţe în industria constructoare de maşini pe plan mondial, IEM 
25.  Investiţiile străine directe şi integrarea economiei româneşti în struc-

turile producţiei industriale, IEM 
26.  Serviciile: sfidare şi şansă pentru integrarea României în Uniunea 

Europeană, IEM 
27.  Evaluarea politicilor sociale în România, ICCV 
28.  Necesitatea unei abordări psihologice şi psiholingvistice a procesului 

aderării la obiectivele Uniunii Europene, ICCV 
29.  Valoarea şi actualitatea modelului propus de Octav Onicescu, ICCV 
30.  Privire spre viitorul cercetării, ICCV 
31.  Cultura naţională în perspectiva integrării europene, ICCV 
 
Cercetări documentare privind pregătirea aderării României 
la Uniunea Europeană 
32.  Acord european instituind o asociaţie între România, pe de o parte, 

comunităţile europene şi statele membre, pe de altă parte, Buletin de 
informare şi documentare, nr. 1/1995, CIDE 

33.  Institutul Naţional de Cercetări Economice 1990-1994, Seria Tezaur, 
nr. 1/1995, CIDE 
-  Raport asupra strategiei de pregătire a aderării ţărilor asociate din 

Europa Centrală şi de Est 
-  Tratate şi alte documente de bază, privind Uniunea Europeană şi 

relaţiile dintre UE şi ţările asociate din Europa Centrală 
-  Cartea Albă a Comisiei Comunităţii Europene 
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-  Programul principalelor reuniuni la nivelul Uniunii Europene, la care 
România urmează a fi reprezentată 

2. STRATEGIA TRANZIŢIEI LA ECONOMIA DE PIAŢĂ 

1. Coordonarea şi sinteza studiilor din cadrul programului, INCE 
2. Factori şi mecanisme de relansare a creşterii economice româneşti în 

perioada de tranziţie (7 proiecte), IEN 
3. Dezvoltarea durabilă. Dimensiunea macroeconomică şi instrumente de 

gestionare, IEN 
4. Particularităţile managementului strategic în perioada de tranziţie a 

României la mecanismele de piaţă, IEN 
5. Economia de piaţă contemporană: teorie şi practică (2 proiecte), IEN 
6. Mecanismul creşterii economice în contextul tranziţiei la economia de 

piaţă, IEI 
7. Schimbarea comportamentului societăţilor comerciale pe acţiuni din 

industrie, corespunzător cerinţelor economiei de piaţă, IEI 
8. Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici particulare în România, IEI 
9. Stimularea economiei şi investiţiilor în perioada de tranziţie, IEI 
10. Optimul utilizării resurselor naturale şi a energiei în condiţiile economiei 

în tranziţie, IEI 
11. Resorturi şi restricţii ale dezvoltării industriale în România în condiţiile 

tranziţiei, IEI 
12. Evoluţia infrastructurii comunicaţiilor şi dinamica generală a economiei 

în perioada tranziţiei la economia de piaţă, IEI 
13. Cerinţe ale integrării infrastructurii transporturilor româneşti în circuitul 

economic european, IEI 
14. Piaţa muncii în industrie, IEI 
15. Formarea şi utilizarea produsului intern brut în agricultură (5 proiecte), 

IEA 
16. Formarea şi dezvoltarea pieţelor agricole (2 proiecte), IEA 
17. Reglementarea formării şi funcţionării preţurilor în perioada de tranziţie 

(2 proiecte), IFPPV 
18. Strategia de dezvoltare a economiei româneşti pe termen mediu şi 

lung, IFPPV 
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19. Potenţialul economic al României. Abordarea prospectivă (5 proiecte), 
IPE 

20. Restructurarea economică regională (2 proiecte), IPE 
21. Studiul comportamentului agenţilor economici, IPE 
22. Evaluarea şi analiza comparativă a studiului reformei economice în 

ţările din centrul şi estul Europei şi CSI şi perspectivele procesului de 
transformare sistemică din România (2 proiecte), IEM 

23. Fenomene majore şi tendinţe pe termen scurt, mediu şi lung în econo-
mia mondială  (7 proiecte), IEM 

24. Factori determinanţi ai avantajului comparativ al României în comerţul 
internaţional şi reintegrarea eficientă şi dinamică a ţării noastre în 
fluxurile internaţionale de schimb cu mărfuri şi servicii (2 proiecte), IEM 

25. Implicaţii ale aderării României la Uniunea Europeană (5 proiecte), IEM 

3. CALITATEA VIEŢII ŞI POLITICA SOCIALĂ 

1. Calitatea vieţii în perioada de tranziţie (7 proiecte), ICCV 
2. Veniturile şi consumul populaţiei (4 proiecte), ICCV 
3. Politici sociale (6 proiecte), ICCV 
4. Integrarea economică a României cu Republica Moldova  
5. Valorificarea operelor unor economişti români 
6. Elaborarea dicţionarului enciclopedic 
7. Modelarea economiei naţionale 
8. Macromodelul economiei româneşti, IFPPV 
9. Modelarea economiei naţionale (4 proiecte), IPE 
10. Sistem complex de programe pe calculator, pentru modelarea econo-

mică (3 proiecte), CCAC/INCE 
11. Ajustarea comportamentelor sistemelor economice în condiţii de 

nonlinearitate, discontinuitate şi apariţie a haosului (IEI) 
12. Constituirea şi utilizarea băncii de date a INCE  

4. CONJUNCTURA ECONOMIEI MONDIALE  
(s-a publicat în volum la Ed. Expert) 
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5. RAPORTUL NAŢIONAL AL DEZVOLTĂRII UMANE 
 ÎN ROMÂNIA. 1995  

acad. T. Postolache coordonator (ediţia în limba română şi ediţia în limba 
engleză s-au pregătit pentru editare în Centrul de Informare şi 

Documentare Economică şi s-au publicat de Guvernul României cu suport 
al Reprezentanţei PNUD la Bucureşti) 

 
PROGRAME DE CERCETARE SPECIALIZATE, 
REALIZATE ÎN INSTITUTELE COMPONENTE ALE 
INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

1.  Creşterea economiei româneşti în contextul economiei europene, IEN 
2.  Estimarea produsului intern brut al României în perioada 1862-1938, 

IEN 
3.  Mass-media economică - o industrie în sprijinul tranziţiei, IEI 
4.  Tendinţe în politicile comerciale ale diferitelor ţări şi grupe de ţări. Su-

gestii pentru o politică promoţională şi dinamică a exporturilor României 
(3 proiecte), IEM 

5.  Procese macroeconomice în agricultură (4 proiecte), IEA 
6.  Interdependenţa dintre politica monetară şi infrastructura financiară, 

IFPPV 
7.  Tendinţe şi perspective în domeniul monetar, IFPPV 
8.  Diagnoza macroeconomică a tranziţiei şi implicaţiile asupra monedei în 

context intern şi extern, IFPPV 
9.  Studii operative privind evoluţia economiei româneşti (7 proiecte), IPE 
10.  Dezvoltarea umană (5 proiecte), ICCV 
11.  Satul în procesul tranziţiei la economia de piaţă (2 proiecte), ICCV 
12.  Schimbări în structura demografică şi consecinţele sociale, ICCV 
13.  Crearea, gestionarea şi valorificarea bazelor de date bibliografice şi 

faptice pentru cercetarea economică, CIDE 
14.  Privatizarea în România: programe, metode, evaluări, dinamică şi 

efecte, IEN 
15.  Comerţul exterior şi dezvoltarea durabilă, IEN 
16.  Consumul, formarea brută şi netă de capital, investiţiile publice şi pri-

vate, IEN 
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17.  Salarizarea în România între tranziţie - productivitatea muncii, re-
structurare şi integrarea europeană, IEN 

18.  Transferul de tehnologie, de la cercetare la industrie, IEN 
19.  Securitatea socială şi dezvoltarea economică, IEN 
20.  Particularităţi ale managementului strategic în perioada de tranziţie a 

României la mecanismele de piaţă, IEN 
21.  Alternative de intervenţie a statului în procesul de restructurare şi pri-

vatizare a întreprinderilor mari şi foarte mari, IEN 
22.  Economia de piaţă occidentală - structuri reale şi evoluţie, IEN 
23.  Datoria publică a României în perioada interbelică, IEN 
24.  Produsul intern brut al României. Estimări pentru perioada 1862-1914 

şi 1920-1938, IEN 
25.  Reforma economică în unele ţări din Europa Centrală şi de Est. Pro-

blemele proprietăţii şi ale privatizării, IEN 
26.  Regimul juridic al privatizării în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă, 

IEN 
27.  Mecanismul creşterii economice în contextul tranziţiei la economia de 

piaţă, IEI 
28.  Schimbarea comportamentului societăţilor comerciale pe acţiuni din 

industrie, corespunzător cerinţelor economiei de piaţă, IEI 
29.  Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici particulare în România, IEI 
30.  Stimularea economiei şi investiţiilor în perioada de tranziţie, IEI 
31.  Optimul utilizării resurselor naturale şi a energiei în condiţiile economiei 

în tranziţie, IEI 
32.  Resorturi şi restricţii ale dezvoltării industriale în România în condiţiile 

tranziţiei, IEI 
33.  Evoluţia infrastructurii comunicaţiilor şi dinamica generală a economiei 

în perioada tranziţiei la economia de piaţă, IEI 
34.  Cerinţe ale integrării infrastructurii transporturilor româneşti în circuitul 

economic european, IEI 
35.  Piaţa muncii în industrie, IEI 
36.  Stadiul reformei economice în ţările din centrul şi estul Europei în 1995 

şi perspectivă, IEM 
37.  Tendinţe pe plan mondial în domeniul energiei şi chimiei. Impactul 

aderării României la Uniunea Europeană asupra aspectelor sectoarelor 
respective, IEM 
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38.  Politica şi dezvoltarea industrială la nivel naţional şi internaţional. Schi-
ţă pentru o nouă politică industrială şi tehnologică a României, pe baza 
analizei comparative, în cazul industriei uşoare şi a mobilei, IEM 

39.  Efectele politicilor naţionale asupra producţiei şi comerţului mondial cu 
produse agricole. Principalele orientări ale reformei politicilor agricole în 
ţările membre OCDE şi în ţările în tranziţie din centrul şi estul Europei. 
Rezultatele Rundei Uruguay şi implicaţiile acestora pentru reformele 
politicilor agricole şi asupra comerţului mondial cu produse agricole. 
Mutaţii ale politicii agricole comunitare şi implicaţiile acesteia. Obiective 
ale procesului de restructurare şi dezvoltare a sectorului agricol din 
România, IEM 

40.  Studiu de integrabilitate a seriilor de date utilizate în "Macromodelul 
economiei României", IEM 

41.  Optimizarea ecuaţiilor din submodelele econometrice, INCE, IEM 
42.  Aspecte ale protecţiei mediului înconjurător, IEM 
43.  Tendinţe şi perspective în evoluţia conjuncturii pe pieţele internaţionale 

de mărfuri (pentru produse agroalimentare, materii prime agricole, 
materii prime minerale, produse siderurgice, produse petroliere şi 
chimice) - lucrare trimestrială sub forma a trei studii distincte, IEM 

44.  Raportul privind "Produsele lactate" din cadrul programului iniţiat de 
Departamentul Agriculturii al SUA, în colaborare cu Ministerul Agri-
culturii şi Institutul de Economie Agrară (ASAS), IEA 

45.  Raportul privind "Piaţa grâului" din cadrul programului iniţiat de De-
partamentul Agriculturii al SUA, în colaborare cu Ministerul Agriculturii 
şi Institutul de Economie Agrară (ASAS), IEA 

46.  Conjunctura economică a ţărilor est-europene în 1995 şi perspective, 
IEM 

47.  Evoluţii recente ale politicilor comerciale practicate pe plan interna-
ţional. Politici comerciale în domeniul produselor textile şi de îm-
brăcăminte, IEM 

48.  Tendinţe şi perspective ale evoluţiei pieţei industriei siderurgice în ţările 
est-europene (1994, 1995 şi perspective), IEM 

49.  Tendinţe pe piaţa internaţională a materiilor prime siderurgice şi surse 
potenţiale la importul României, IEM 

50.  Aspecte teoretice şi practice privind eficientizarea sectorului construc-
ţiilor de locuinţe în ţările în curs de dezvoltare şi ţările cu economie în 
tranziţie, prin prisma activităţii de creditare a Băncii Mondiale, IEM 

51.  Modelele CGE pentru analiza politicilor economice, IEM 
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52.  Investiţiile străine directe şi procesul de internaţionalizare a serviciilor, 
IEM 

53.  Tendinţe şi perspective în evoluţia conjuncturii în ţările dezvoltate cu 
economie de piaţă în 1995 şi 1996, IEM 

54.  Tendinţe recente în dezvoltarea industriei pe plan mondial, IEM 
55.  Direcţii şi căi de acţiune conturate în practica internaţională în do-

meniul restructurării industriei constructoare de maşini, IEM 
56.  Tendinţe şi perspective în evoluţia conjuncturii pe pieţele internaţi-

onale de mărfuri pentru produsele alimentare, materii prime agricole, 
materii prime minerale, produse siderurgice şi chimice (lucrare 
trimestrială cu 3  studii diferite), IEM 

57.  Noi dimensiuni ale procesului de integrare şi cooperare economică 
regională, IEM 

58.  Agricultura României şi politica comerţului cu produse agroalimentare, 
IEM 

59.  Şomajul: cauze şi căi de combatere a acestuia, IEM 
60.  Tendinţe în dezvoltarea chimiei pe plan mondial şi principalele regiuni 

prelucrătoare (partea I),  IEM 
61.  Implicaţii ale formării blocurilor comerciale regionale asupra comer-

ţului internaţional cu produse chimice şi petroliere, IEM 
62.  Evoluţia prospectivă a agriculturii. Formarea agriculturii durabile şi 

competitive prin forţele pieţei, IEA 
63.  Termenii pentru "Dicţionarul Economic Enciclopedic", INCE, IEA 
64.  Decizia în parteneriatul economic şi social din agricultură, IEA 
65.  Dinamica cererii de produse agroalimentare în România sub influenţa 

preţurilor şi a veniturilor, IEA 
66.  Grupări şi societăţi în agricultura franceză - studiu documentar, IEA 
67.  Studiu de oportunitate şi promovare a S.C. Agromixt S.A. Roşeţi, IEA 
68.  Evoluţia şi conversia gospodăriei ţărăneşti - studiu de caz, IEA 
69.  Opţiuni strategice ale restructurării agriculturii de stat 1995-2000 (co-

autor), IEA 
70.  Redefinirea rolului agriculturii central şi est-europene - studiu de sin-

teză, IEA 
71.  Populaţia rurală în tranziţie. Schimbare şi continuitate, IEA 
72.  Schimbări de dezvoltare agroalimentară în România, IEA 
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73.  Politici de preţuri agricole, în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă, 
IEA 

74.  Studii microeconomice. Strategii productive ale gospodăriilor rurale 
Roşeţi şi Gropniţa, IEA 

75.  Filiera de producţie şi distribuire a produselor agricole şi agroali-
mentare, IEA 

76.  Piaţa zahărului - structuri şi mecanisme de reglare, IEA 
77.  Piaţa tomatelor şi cartofului - structuri şi mecanisme economice de 

reglare, IEA 
78.  Partajul surplusului economic pe filiera agroalimentară (pe exemplul 

relaţiei grâu-pâine), IEA 
79.  Piaţa laptelui - componente tehnologice şi mecanisme economice de 

reglare, IEA 
80.  Implicaţiile angajamentelor Uniunii Europene asupra pieţelor agro-

alimentare şi comerţul agricol exterior al României, IEA 
81.  Promovarea unei agriculturi durabile, IEA 
82.  Strategia dezvoltării industriei alimentare în perspectiva aderării la 

Uniunea Europeană, IEA 
83.  Evaluarea teoretico-metodologică a tehnicilor moderne elaborate 

pentru simularea evoluţiei proceselor economice, IPE 
84.  Concluzii rezultate din analiza TEA pe anii 1989-1992, IPE 
85.  Circuitul inflaţionist al salariilor, IPE 
86.  Teorii şi modele ale dezvoltării dezechilibrelor economice, IPE 
87.  Resursele umane - abordare prospectivă, IPE 
88.  Capitalul fix - abordare prospectivă, IPE 
89.  Infrastructura economică şi dotarea teritoriului, IPE 
90.  Evoluţia economiei româneşti, comparativ cu alte ţări, IPE 
91.  Perspectivele privatizării agriculturii, IPE 
92.  Politici de dezvoltare regională în Europa, IPE 
93.  Macromodelul economiei naţionale a României, IPE 
94.  Elaborarea unor modele operaţionale în previziunea economică, por-

nind de la abordările matematice moderne, IPE 
95.  Probleme ale restructurării economice în judeţele industrializate, IPE 
96.  Modificări ale comportamentului agenţilor economici în perioada de 

tranziţie (stat, firme, gospodării), IPE 
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97.  Modificări în structura economiei româneşti rezultate din analiza ta-
bloului input-output pe anii 1989-1992, IPE 

98.  Inflaţia în perioada de tranziţie, IPE 
99.  Diagnoza macroeconomică a tranziţiei în România şi ţările est-eu-

ropene, IFPPV 
100.  Instrumentele politicii monetare şi utilizarea lor în redresarea eco-

nomiei naţionale, IFPPV 
101.  Problemele actuale şi de perspectivă privind circuitele fiscale în eco-

nomia de tranziţie, implicaţii asupra procesului de relansare eco-
nomică, IFPPV 

102.  Reglementări necesare formării şi funcţionării preţurilor în perioada de 
tranziţie, IFPPV 

103.  Experienţa ţărilor din sud-estul Europei în domeniul burselor, IFPPV 
104.  Structuri inerţiale ale managementului resurselor financiare şi ale 

comportamentului firmei în perioada de tranziţie, IFPPV 
105.  Consideraţii teoretice privind formarea preţurilor în economia liberală, 

IFPPV 
106.  Diagnoza tranziţiei şi implicaţii monetare interne şi externe, IFPPV 
107.  Interdependenţa dintre politica monetară şi infrastructura financiară. 

Tendinţe şi perspective în domeniul monetar, IFPPV 
108.  Modelarea structurilor şi simularea funcţionalităţii ansamblurilor fi-

nanciare în economia de tranziţie, IFPPV 
109.  Mass-media în tranziţie - perspectivă sociologică şi psihologică, ICCV 
110.  Aspecte subiective ale planificării familiale, ICCV 
111.  Dificultăţile socializării şi starea de sănătate, ICCV 
112.  Evaluarea serviciilor şi instituţiilor publice, ICCV 
113.  Tineretul şi cercetarea ştiinţifică academică în România, 10% (faza I), 

ICCV 
114.  Dimensiunile sărăciei în România -'94, ICCV 
115.  Populaţia României în anii 2000 şi 2005, pe principalele minorităţi 

naţionale, cu elemente de politică demografică, CCD 
116.  Cercetarea demografică în România, CCD 
117.  Evaluarea asistenţei PHARE în România, în domeniul politicilor 

industriale, promovării investiţiilor şi comerţului exterior, G. Zaman, S. 
Popescu, IEN 

118.  Contribuţii la elaborarea Cărţii albe a reformei cercetării din Academia 
Română 
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119.  Elaborarea legii privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru ocupare 
şi formare profesională şi a proiectului de statut al agenţiei (în cadrul 
programului PHARE), S. Perţ, C. Ciutacu, D. Roşu, IEN 

120.  Dimensiunea economică a agriculturii durabile, creatoare de surplus 
economic, G. Zaman, IEN 

121.  Politica ştiinţei: strategii macroeconomice şi istoria ştiinţei - în cadrul 
Colegiului consultativ pentru C-D, S. Sandu, IEN 

122.  Procesul de transformare a Academiilor de ştiinţă din ţările est-
europene, S. Sandu, A. Dachin, IEN 

123.  Oportunitatea transformării regiei autonome Administraţia română a 
serviciilor de trafic aerian (ROMATSA) în societate comercială, G. 
Zaman, (coord.), S. Sava, C. Grigorescu, S. Perţ, M. Poenaru, S. 
Sandu, V. Vasile, R. Creţoiu, A. Dachin, IEN 

124.  România. Procesul de transformare al Academiilor de ştiinţe est-
europene, I. Max-Planck (coord.) (proiect internaţional), G. Zaman, St. 
Sandu, A. Dachin, IEN 

125.  Modalităţi actuale de exprimare şi măsurare a cheltuielilor C-D în 
ştiinţele tehnice, St. Sandu (coord.), G. Zaman, A. Dachin, IEN 

126.  Organizarea societăţii comerciale CELPI SA Bucureşti (contract), I. 
Bratu şi colectiv, IEN 

127.  Teorii şi concepte privind avantajele şi costurile integrării în UE,        
S. Sava, C. Popa, M. Malinschi, R. Creţoiu, O. Harbădă, IEN 

128.  Evaluarea impactului EC. PHARE în România, D. Mărguş, M. Vania, 
N. Chilian, L. Crăciun, IEI 

129.  Indicatori economico-financiari de evidenţiere a impactului activităţilor 
industriale asupra stratului de ozon şi de stimulare a amplificării 
acţiunilor de protecţie a acestora, IEI 

130.  Sinteză privind dezvoltarea sectorului energetic în funcţie de cererea 
de energie în perspectiva anilor 2015-2020, IEI 

131.  Studiu privind traficul internaţional maritim, IEM 
132.  Strategia de integrare a industriei şi agriculturii româneşti în structurile 

Uniunii Europene - participare alături de Ministerul Industriei, 
Ministerul Agriculturii şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, IEM 

133.  Consumurile alimentare şi structurile de producţie la orizontul anilor 
1995-2004, S. Bara, M. Moldovan, Gh. Avrămiţă, M. Rusali, I. Oprea-
Roman, E. Ioniţă, IEA 

134.  Potenţialul hortiviticol al României, C. Toma, MA, PHARE, IEA 
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135.  Studiu de restructurare a societăţii comerciale “PRODSUIN” SA 
Petreşti, judeţul Dâmboviţa, I. Marin, E. Ristea; IEA 

136.  Studiu de oportunitate şi promovare “SC AGROMIXT SA” Roseţi, E. 
Burcea, IEA 

137.  Structuri şi strategii fiscale alternative şi impactul acestora asupra 
ocupării, economisirii şi alocării resurselor,  C. Cioponea, IFPPV 

138.  Instituţionalizarea mecanismelor de formare liberă a preţurilor în pe-
rioada de tranziţie: de la coerenţă legislativă la consistenţă reglativă,  
O. Vasiloiu, IFPPV 

139.  Evoluţia preţurilor la principalele materii prime, combustibililor şi la 
unele produse industriale şi agricole de bază, practicate la bursele 
mondiale, O. Vasiloiu, A. Niţu, IFPPV 

140.  Problematica ancorei nominale, L. Andrei, IFPPV 
141.  Prognoza evoluţiei principalilor indicatori macroeconomici. Simularea 

unor scenarii alternative în condiţiile asigurării echilibrelor macroeco-
nomice (grant A.R.),  D. Jula (coord.), IPE 

142.  Modelarea procesului inflaţionist în perioada de tranziţie (grant A.R.),  
C. Scutaru (coord.), IPE 

143.  Securitatea alimentară a României la orizontul anului 2020 (grant 
A.R.), A. Găburici (coord.), IPE 

144.  Agricultura României (grant A.R.), A. Găburici (coord.), IPE 
145.  Creditarea firmelor private, IPE, proiect comun cu Univ. Hohenheim, 

Germania 
146.  Regulamentul de funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării 

Ştiinţifice, C. Zamfir, membru corespondent al Academiei Române, 
ICCV 

147.  Manualul de utilizare a împrumutului de la Banca Mondială pentru 
dezvoltarea învăţământului superior (Secţiunea învăţământ postuni-
versitar şi cercetarea ştiinţifică), C. Zamfir, membru corespondent al 
Academiei Române, ICCV 

148.  Barometrul de opinie publică, ICCV 
149.  Migraţia specialiştilor (Programul COST al Uniunii Europene), ICCV 
150.  Rapoartele asupra investigaţiilor realizate la Consiliile locale ale 

municipiilor Sibiu şi Câmpina pe problemele asistenţei sociale (V.K. 
Know How MDP  Programme), ICCV 

151.  Evaluarea programului de măsuri active pentru combaterea şomajului 
în Comunitatea Sibiu (Program FIMAN), ICCV 
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152.  Dimensiuni culturale şi relaţii interetnice, ICCV 
152.  Turismul cultural, ICCV 
154.  Evaluarea programului de măsuri active pentru combaterea şomajului, 

ICCV 
155.  Impactul bugetului de timp asupra comportamentului cultural al 

tinerilor, ICCV 
156.  Sugestii privind: legea cercetării ştiinţifice; hotărârile guvernamentale 

privind aplicarea legii învăţământului (organizarea activităţii de docto-
rat); organizarea Ministerului Învăţământului; sistemul de finanţare a 
cercetării ştiinţifice, C. Zamfir, membru corespondent al Academiei 
Române, ICCV 

157.  Cu privire la ucrainenii din România (la cererea Secţiei de ştiinţe 
istorice şi arheologice a Academiei Române), CCD 

 
 

DEZBATERI PUBLICE 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

− Macromodelul economiei naţionale româneşti, 18 şi 25 ianuarie 
− Participare la dezbaterea lucrării “Politici monetare şi fiscale”, în cadrul 

Grupului economic consultativ de pe lângă Preşedinţia României, 3 
februarie 

− Macromodelul economiei naţionale româneşti - 8 şi 22 februarie 
− Participare la dezbaterea lucrării “Politici sociale în România”, în cadrul 

Grupului economic consultativ de pe lângă Preşedinţia României, 24 
februarie 

− Macromodelul economiei naţionale româneşti, 15 şi 29 martie 
− Participare la dezbaterea lucrării “Politica industrială în România”, în 

cadrul Grupului economic consultativ de pe lângă Preşedinţia României,  
17 martie 

− Macromodelul economiei naţionale româneşti, 5 şi 6 aprilie 
− Participare la dezbaterea lucrării “Politica agrară în România” în cadrul 

Grupului economic consultativ de pe lângă Preşedinţia României, 28 
aprilie 



 

 

284 

− Macromodelul economiei naţionale româneşti, 10 şi 24 mai 
− Participare la sesiunea de lucru a Comisiei de elaborare a strategiei 

naţionale de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, 
Snagov, 23 şi 24 mai 

− Participare la sesiunea de lucru cu tema “Modelul economic al 
României” a Comisiei de elaborare a strategiei naţionale de pregătire a 
aderării României la Uniunea Europeană, Snagov, 30 şi 31 mai 

− Participare la sesiunea de lucru a Comisiei de elaborare a strategiei 
naţionale de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană; tema: 
Sinteza măsurilor vizând atingerea reperelor comunitare, Snagov, 9 
iunie 

− Macromodelul economiei naţionale româneşti, 14 iunie 
− Aspecte privind reforma economică şi socială în România, 11 

septembrie 
− Macromodelul economiei naţionale româneşti, 11 şi 25 octombrie 
− Evaluarea riscului de ţară, 19 octombrie 
− Probleme majore ale tranziţiei economice şi sociale în România, 27 

octombrie 
− Evaluarea riscului de ţară, 7 şi 9 noiembrie 

INSTITUTUL DE ECONOMIE NAŢIONALĂ 

− Diagnoza evoluţiei nivelului de trai în România în perioada 1990-1994, 6 
ianuarie 

− Securitatea socială şi dezvoltarea economică. Privire de ansamblu, 9 
ianuarie 

− Implicaţii ale dinamicii populaţiei asupra securităţii sociale, cu privire 
specială la pensii -13 ianuarie 

− Organizarea administrativă a securităţii sociale în perioada de tranziţie, 
16 ianuarie 

− Asigurările publice şi asigurările private în perioada interbelică în 
România, 23 ianuarie 

− Conceptul de management strategic şi rolul acestuia în sporirea 
performanţelor întreprinderii, 6 februarie 

− Tipuri de strategii de management al întreprinderii, 13 februarie 
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− Formularea strategiei, componentă esenţială a managementului stra-
tegic, 20 februarie 

− Alternativa dezvoltării durabile. Calitatea creşterii economice şi posibi-
lităţile de redimensionare a acesteia, 27 februarie 

− Factori de influenţă asupra conducerii procesului de privatizare de 
natură legislativă şi instituţională, 6 martie 

− Verigile organizatorice implicate în conducerea procesului de privatizare 
- atribuţii, competenţe, răspunderi, 13 martie 

− Probleme ale proprietăţii şi privatizării în Bulgaria, 20 martie 
− Probleme ale proprietăţii şi privatizării în Federaţia Rusă, 27 martie 
− Implementarea strategiei managementului întreprinderii, 3 aprilie 
− Conducerea procesului de privatizare a societăţilor comerciale cu capital 

majoritar de stat, 10 aprilie 
− Probleme ale proprietăţii şi privatizării în Ungaria, 17 aprilie 
− Unele particularităţi ale pieţei producţiei ştiinţei şi impactului acesteia pe 

plan mondial, 24 aprilie 
− Crearea şi dezvoltarea economiei de piaţă - concepţii şi experienţe 

occidentale, 8 mai 
− Produsul intern brut în România - estimări, perioada 1862-1947, 15 mai 
− Relaţiile comerciale externe ale României interbelice şi consecinţele lor 

asupra economiei naţionale, 22 mai 
− Regimul juridic al proprietăţii imobiliare, 29 mai 
− Potenţialul de inovare din România implicat în relaţiile dintre cercetare şi 

industrie, 5 iunie 
− Strategii de combatere a sărăciei, 12 iunie 
− Asigurările sociale pentru pensii în România în perioada de tranziţie, 19 

iunie 
− Noi interpretări holiste ale economiei de piaţă, 26 iunie 
− Impactul instituţiilor de stat asupra tranziţiei întreprinderilor la economia 

de piaţă, 26 iunie 
− Dezvoltarea socială, delimitări teoretice, 26 iunie 
− Disoluţia familiei prin divorţ în România. Evoluţii şi consecinţe social-

demografice, 26 iunie 
− I.N. Anghelescu, analist al economiei româneşti, 26 iunie 
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− Orientări doctrinare privind viitorul integrării europene, 26 iunie 
− Decalaje economice şi sociale între România şi ţările Uniunii Europene, 

26 iunie 
− Experienţe în stabilizarea economiei cu inflaţie înaltă şi moderată, 4 

septembrie 
− Premise ale introducerii managementului strategic în întreprinderile 

româneşti, 11 septembrie 
− Implementarea - etapă decisivă a procesului de management, 18 sep-

tembrie 
− Rezultate ale privatizării în Marea Britanie, 25 septembrie 
− Măsurarea durabilităţii dezvoltării cu ajutorul indicatorilor economico-

sociali, 6 octombrie 
− Nivelul mediu de instrucţie - indicator sintetic al calităţii resurselor de 

muncă, 10 octombrie 
− Analiză a schimburilor structurale ale ocupării forţei de muncă în cursul 

tranziţiei la economia de piaţă, 13 octombrie 
− Probleme majore ale tranziţiei economice şi sociale în România, 1 

noiembrie 
− Forţa de muncă din aparatul guvernamental în România interbelică, 6 

noiembrie 
− Despre amortizarea capitalului fix în industria românească interbelică, 13 

noiembrie 
− Unele aspecte privind investiţiile de capital străin în industria din 

România interbelică, 20 noiembrie 

INSTITUTUL DE ECONOMIA INDUSTRIEI 

− Politica industrială a României, 23 ianuarie 
− Modificări ale mecanismului economic în vederea dinamizării industriei 

româneşti, 1 martie 
− Structura pieţei, comportamentul societăţilor comerciale pe acţiuni şi 

perfecţionarea acestora - criterii de referinţă în procesul restructurării 
industriei, 2 martie 

− Manifestări concurenţiale în comportamentul întreprinderilor mici 
particulare în procesul relansării industriei, 3 martie 
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− Impactul politicii economice asupra poziţiei financiare a întreprinderilor 
industriale în perioada 1990-1995, 6 martie 

− Alternative de alocare a resurselor materiale şi a energiei în condiţiile 
integrării europene a României, 7 martie 

− Direcţii de profilare a industriei prelucrătoare româneşti în perspectiva 
integrării europene, 8 martie 

− Implicaţii economice ale restructurării sistemelor de comunicaţie, 13 
martie 

− Implicaţii ale adaptării reţelei naţionale de transporturi la cerinţele 
europene, 14 martie 

− Mass-media economică, o industrie în sprijinul tranziţiei, 15 martie 
− Disponibilităţi şi cerinţe în domeniul forţei de muncă în industrie, 16 martie 
− Implicaţii economice ale restructurării sistemului de comunicaţii, 6 iunie 
− Alternative de alocare a resurselor naturale şi a energiei în condiţiile 

integrării europene a economiei româneşti, 8 iunie 
− Direcţii de profilare a industriei prelucrătoare în perspectiva integrării 

europene, 12 iunie 
− Structura pieţei, comportamentul societăţilor comerciale pe acţiuni şi 

perfecţionarea acestora, 30 iunie 
− Manifestări concurenţiale în comportamentul întreprinderilor mici şi 

mijlocii particulare în procesul relansării industriei, 30 iunie 
− Impactul politicii economice asupra poziţiei financiare a întreprinderilor 

industriale în perioada 1990-1995; politica de privatizare şi investiţiile, 30 
iunie 

− Dinamica sistemelor economice în condiţii de nonlinearitate, discon-
tinuitate şi haos: cazul economiei ascunse, 20 octombrie 

− Manifestări concurenţiale în comportamentul întreprinderilor mici 
particulare în procesul relansării industriei, 25 octombrie 

− Modificări ale mecanismului economic în vederea dinamizării industriei 
româneşti, 30 octombrie 

− Mass-media economică, audio-video - o industrie în sprijinul tranziţiei, 30 
octombrie 

− Disponibilităţi şi cerinţe în domeniul forţei de muncă în industrie, 1 
noiembrie 

− Probleme majore ale tranziţiei economice şi sociale în România, 2 noiembrie 
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− Direcţii de profilare a industriei prelucrătoare în perspectiva integrării 
europene, 6 noiembrie 

− Impactul politicii economice asupra poziţiei financiare a întreprinderilor 
industriale în perioada 1990-1995, 10 noiembrie 

− Implicaţii economice ale restructurării sistemului de comunicaţii: alinierea 
reţelei naţionale de transport la cerinţele europene, 13 noiembrie 

− Alternative de alocare a resurselor naturale şi energiei în condiţiile 
integrării europene a economiei româneşti, 16 noiembrie 

− Structura pieţei, comportamentul societăţilor comerciale pe acţiuni şi 
performanţele acestora - criterii de referinţă în procesul restructurării 
industriei, 20 noiembrie 

INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ 

− Evoluţii recente ale politicilor comerciale practicate de ţările latino-
americane, 16 ianuarie 

− Evoluţia conjuncturii economice a ţărilor dezvoltate în anul 1994 şi 
perspective pentru anul 1995, 31 ianuarie 

− Evoluţia politicii comerciale practicată de Republica Populară Chineză, 
17 februarie 

− Studiul comparativ al privatizării în ţările în tranziţie, element determinant 
al dezvoltării economico-sociale pe termen lung, 28 februarie 

− Industria chimică est-europeană în contextul tranziţiei la economia de 
piaţă, 13 martie 

− Opţiuni de politică industrială pe baza analizei comparate şi de 
perspectivă, 28 martie 

− Politica de atragere a investiţiilor străine directe şi crearea avantajelor 
competitive la nivel naţional, 10 aprilie 

− Lărgirea Uniunii Europene către Est: sfidare şi şansă, 27 aprilie 
− Unele opinii privind integrarea Europei de Est în Uniunea Europeană: 

Consecinţe în planul politicii agricole, 12 mai 
− Competitivitatea exporturilor şi standardele ecologice, 29 mai 
− Spaţiul economic Asia-Pacific în perspectiva anului 2020, 29 mai 
− Rolul marilor grupuri industriale în domeniul construcţiei de maşini, 29 

mai 
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− Politica agricolă a ţărilor din Europa Centrală şi de Est, 22 septembrie 
− Particularităţi ale diferitelor pieţe monetare interne. Politici şi instrumente 

monetare, 16 octombrie 
− Comerţul internaţional cu textile şi îmbrăcăminte. Evoluţii recente ale 

politicilor comerciale în domeniu, 30 octombrie 
− Situaţia economică a Chinei în 1995 şi perspective pentru 1996, 15 

noiembrie 
− Evaluarea spaţiului mediteranean în perspectiva secolului XXI. Posibilităţi 

de cooperare între spaţiile geoeconomice şi strategice, 29 noiembrie 

INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ 

− Principalele evoluţii ale agriculturii româneşti în anul 1994 şi tendinţele 
pentru 1995, 27 ianuarie 

− Posibile performanţe ale agriculturii conform strategiilor din lucrările de 
cercetare elaborate în anul 1994, 24 februarie 

− Procese de restructurare a filierelor produselor agroalimentare: grâul şi 
produsele de panificaţie, 20 aprilie 

− Procese de restructurare a filierelor produselor agroalimentare: laptele şi 
produsele lactate, 20 aprilie 

− Agricultura României: tranziţie necesară sau “arbitrară”, 20 aprilie 
− Procese de restructurare a filierelor produselor agroalimentare: culturi 

oleaginoase şi uleiuri alimentare, 25 mai 
− Procese de restructurare a filierelor produselor agroalimentare: sfecla de 

zahăr şi zahărul, 25 mai 
− Procese de restructurare a filierelor produselor agroalimentare: legume 

şi produse din legume, 25 mai 
− Consecinţe în planul politicii agricole ale integrării Europei de Est în 

Uniunea Europeană, 23 iunie 
− Politica agrariană a lui Gheorghe Ionescu Siseşti, 23 iunie 
− Sfidări şi perspective de restabilire a agriculturilor central şi est-

europene, 25 septembrie 
− Lumea managementului firmei - schimbarea internaţională, 25 septem-

brie 
− Evoluţia prospectivă a agriculturii, 28 noiembrie 
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− Politica agricolă în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană, 
28 noiembrie 

− Strategia dezvoltării industriei alimentare în perspectiva aderării 
României la Uniunea Europeană, 28 noiembrie 

− Studiul de fundamentare a strategiei integrării agricole şi agroalimentare 
dintre România şi Republica Moldova, 28 noiembrie 

− Scenarii ale dezvoltării agroalimentare a României, 28 noiembrie 
− Decizia în parteneriatul economic şi social din agricultură, 5 decembrie 
− Şansa fermei familiale în România, 5 decembrie 
− Restructurarea fermelor şi a sistemelor de agricultură în România, 5 

decembrie 
− Opţiuni strategice ale restructurării agriculturii de stat 1995-2000-2004-

2010, 5 decembrie 
− Redefiniri ale rolului agriculturii din ţările central şi est europene - studiu 

de sinteză, 5 decembrie 
− Evoluţia şi conversia gospodăriei ţărăneşti, 5 decembrie 
− Populaţia rurală în tranziţie - schimbare şi continuitate, 5 decembrie 
− Reforme în agricultura României - pieţe şi preţuri, 7 decembrie 
− Măsurarea economică în agricultură - între rigorile integrării europene şi 

“lag” - ul metodologic, 7 decembrie 
− Factori determinanţi ai cererii solvabile de produse agroalimentare în 

România, perioada 1992-1994, 7 decembrie 
− Vectorul preţurilor reale din agricultura României comparativ cu alte ţări, 

7 decembrie 
− Partajul surplusului economic pe filiera agroalimentară (pe exemplul 

relaţiei grâu-pâine), 7 decembrie 
− Piaţa tomatelor şi a cartofilor - structuri şi mecanisme economice de 

reglare, 7 decembrie 
− Piaţa zahărului - structuri şi mecanisme economice de reglare, 7 decem-

brie 
− Piaţa laptelui - componente tehnologice şi mecanisme economice de 

reglare, 7 decembrie 
− Implicaţiile angajamentelor Uniunii Europene asupra pieţelor agroali-

mentare şi comerţul exterior agricol al României, 7 decembrie 
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INSTITUTUL DE FINANŢE, PREŢURI ŞI PROBLEME VALUTARE 

− Conceptul şi tipologia riscului în perioada tranziţiei la economia de piaţă, 
26 ianuarie 

− Priorităţi ale reformei fiscale din România comparativ cu alte ţări aflate în 
tranziţie, 27 ianuarie 

− Preţurile, instrument de echilibrare a raportului cerere-ofertă, 30 martie 
− Inovaţiile financiare - premisă a modificării structurii agregatelor mone-

tare, 30 martie 
− Balanţa de plăţi în perioada de tranziţie, 27 aprilie 
− Bugetul de trezorerie - instrument al gestiunii financiare a întreprinderii, 

27 aprilie 
− Cheltuielile publice şi creşterea economică, 27 aprilie 
− Diagnoza macroeconomică a tranziţiei în România şi ţările est-europene, 

27 aprilie 
− Creditul şi creanţa monetară, 29 iunie 
− Opinii privind politicile de preţuri, iulie 
− Analiza diagnostic în managementul financiar al firmei, iulie 
− Aspecte referitoare la dimensiunea administrativă a reformei fiscale, 31 

august 
− Dilema pieţei valutare est-europene, 31 august 
− Politica monetară şi creşterea economică, 28 septembrie 
− Elogiul nonsistemului monetar internaţional al ultimului deceniu, septem-

brie 
− Aspecte privind experienţa ţărilor din sud-estul Europei în domeniul 

bursier, 13 octombrie 
− Comportamentul investiţional al agenţilor economici în perioada de tranzi-

ţie. Caracteristici specifice şi modalităţi de ieşire din criza investiţională, 18 
octombrie 

− Caracteristici ale politicii fiscale în perioada actuală, 19 octombrie 
− Cursul de schimb şi comerţul mondial, 26 octombrie 
− Impactul politicii monetare asupra inflaţiei, 20 noiembrie 
− Problematica alegerii ancorei nominale, 21 noiembrie 
− Gestiunea optimă a trezoreriei, obiectiv important în managementul 

financiar al firmei în perioada de tranziţie, 22 noiembrie 
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− Contribuţia impozitului pe profit şi salarii la constituirea veniturilor 
bugetare, 23 noiembrie 

− Implicaţii economice ale liberalizării preţurilor, 24 noiembrie 

INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ 

− Comparaţii internaţionale, 2 martie 
− Cheltuieli publice şi interesul personal, 9 martie 
− Tipurile de stat şi politica economică, 16 martie 
− Economia socială de piaţă - concept şi evoluţie în Germania, 23 martie 
− Aspecte ale aplicării teoriilor modulare ale matematicii în economie, 30 

martie 
− Rolul ipotezelor în elaborarea scenariilor, 4 mai 
− Metode şi tehnici de elaborare a proiecţiilor demoeconomice, 11 mai 
− Metode macroeconomice de prognoză alimentară, 18 mai 
− Securitatea alimentară - concepte şi metode de evaluare, 25 mai 
− Aspecte privind utilizarea analizei spectrale la seriile de timp în 

economie, 8 iunie 
− Politici de stabilizare în fostele ţări socialiste, 15 iunie 
− Unele corelaţii între inflaţie, salarii, şomaj, 22 iunie 
− Aspecte teoretice şi practice ale dezvoltării locale, 29 iunie 
− Posibile axe de dezvoltare şi “nişe” de penetrare a produselor şi serviciilor 

româneşti pe piaţa europeană şi internaţională, 12 octombrie 
− Aplicaţii ale teoriei grupurilor în economie, 16 noiembrie 

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

− Comportamentul uman - o abordare economică, 13 ianuarie 
− Mass-media în tranziţie, aprilie 
− Dificultăţile socializării şi starea de sănătate  
− Idei lansate la şcoala de vară de la Praga, 23 octombrie 
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PUBLICAŢII 

CĂRŢI PUBLICATE DE CERCETĂTORI DIN INCE 

− Reforma economică şi dezvoltarea durabilă, G. Georgescu (coord.), 
Ed. Economică, Bucureşti, 1995 

− Direcţii ale reformei sistemului de învăţământ superior din România,  
C. Zamfir, membru corespondent al Academiei Române, L. Vlăsceanu, 
I. Mihăileascu, Ed. Universităţii, Bucureşti, 1995 

− Ştiinţa afacerilor, M. Moldoveanu, E. M. Dobrescu, Ed. Expert, 
Bucureşti, 1995 

− România în context european. Politici sociale, E. Zamfir, C. Zamfir, 
membru corespondent al Academiei Române,  L. Mareş, I. Mărginean, 
Ed. Alternative, Bucureşti, 1995 

− Managementul financiar. Concepte, instrumente, studii de caz, G. 
Manolescu, Ed. Economică, Bucureşti, 1995 

− Procese şi politici macroeconomice ale tranziţiei (comunicările la 
simpozionul IFPPV din 1994), Ed. Economică, Bucureşti, 1995 

− Dimensiuni ale sărăciei în România ‘94, C. Zamfir (coord.), Ed. Expert, 
Bucureşti, 1995 

− La adaptacion de la empresa en un sistema en transicion, Ş. Mihai 
(coord.), Ed. Expert, Bucureşti, 1995 

− Virgil Madgearu. Evoluţia economiei româneşti după războiul mondial, 
ediţie îngrijită de D. Poenaru, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1995 

− România 1995. Vision Enciclopedica, G. Zaman, Vl. Trebici (coautori), 
Ed. Minerva, Bucureşti, 1995 

− Moneda şi ipostazele ei, G. Manolescu (coord.), Ed. Economică, 
Bucureşti, 1995 

− Managementul financiar al întreprinderii (curs universitar), S. Popescu, 
Ed. Academia informatizată pentru ştiinţe tehnice, economice, de drept 
şi administraţie, 1995 

− Statistică socială aplicată (şi memorator statistic), A. Novak, Ed. 
Hyperion, Bucureşti, 1995 

− Sabin Manuila - Istorie şi demografie, acad. V. Trebici  (coautor), 
Fundaţia Culturală Română, Centrul de Studii Transilvănene, 1995 
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− Conexiuni, I. Mărginean (coautor) 
− Demografie contemporană, Vl. Trebici, CIDE, Bucureşti, 1995 
− Metode şi tehnici de reducere a costurilor, S. Popescu, Ed. Tribuna 

Economică, Bucureşti, 1995 
− Ghidul managerului financiar, S. Popescu, Institutul Naţional de 

Informare şi Documentare, Bucureşti, 1995 
− Impactul inflaţiei asupra managementului financiar al întreprinderilor, S. 

Popescu, Institutul Naţional de Informare şi Documentare, Bucureşti, 
1995 

− Managementul resurselor financiare ale întreprinderii, S. Popescu, 
Institutul Naţional de Informare şi Documentare, Bucureşti, 1995 

− Trezoreria întreprinderii, S. Popescu, Ed. Tribuna Economică, 
Bucureşti, 1995 

− Barometrul de opinie publică, ICCV, Ed. Universităţii, Bucureşti, 1995 
 

PERIODICE ALE SECŢIEI DE ŞTIINŢE ECONOMICE,  
JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE A ACADEMIEI ROMÂNE  
ŞI ALE INSTITUTELOR COMPONENTE ALE INCE 

  REVUE ROUMAINE DE SCIENCES ECONOMIQUES 
 ET SOCIALES 

Tome 40, No. 1, Janvier-Juin 1995 

− Reference points on fiscal policy, I. Văcărel 
− The reform crisis. Transition as an institutional change process, A. 
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2. Evoluţia economico-socială a României în perioada de tranziţie (2 

proiecte), IEN 
3. Factori şi mecanisme de restructurare a economiei naţionale (2 

proiecte), IEN  
4. Privatizarea. Condiţii. Factori. Evoluţie. Rezultate (2 proiecte), IEN 
5. 1.5.  Evoluţia infrastructurii comunicaţiilor şi dinamica generală a eco-

nomiei în perioada de  tranziţie (3 proiecte), IEI 
6. Schimbarea comportamentului societăţilor comerciale pe acţiuni din 

industrie, corespunzător cerinţelor economiei de piaţă (un proiect), IEI 
7. Resorturi şi restricţii ale dezvoltării industriale în România în condiţiile 

tranziţiei (2 proiecte), IEI 
8. Abordarea financiară a creşterii economice, IEI 
9. "Modelul agrar" în strategia dezvoltării economico-sociale a României 

(5 proiecte), IEA 
10. Economia agriculturii, economia agroalimentară şi economia rurală în 

context naţional şi internaţional (cuprinde 4 proiecte), IEA 
11. Strategia de dezvoltare a economiei şi societăţii româneşti pe termen 

mediu şi lung (un proiect), IFPPV 
12. Situaţia şi perspectivele pe termen scurt şi mediu ale criteriilor de 

convergenţă (2 proiecte), IPE 
13. Evaluarea şi analiza comparativă a stadiului reformei economice în 

ţările din centrul şi estul Europei şi CSI şi perspectivele procesului de 
transformare sistemică din România (3 proiecte), IEM 

14. Fenomene majore şi tendinţe pe termen scurt, mediu şi lung în 
economia mondială (6 proiecte) 

15. Factori determinanţi ai avantajului comparativ al României în comerţul 
internaţional şi reintegrarea eficientă şi dinamică a ţării noastre în 
fluxurile internaţionale de schimb de mărfuri şi servicii (2 proiecte), IEM 
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16. Politica şi dezvoltarea industrială la nivel naţional şi internaţional. 
Schiţă pentru o nouă politică industrială şi tehnologică a României, pe 
baza analizei comparative (5 proiecte), IEM 

2. STRATEGIA PREGĂTIRII ADERĂRII ROMÂNIEI 
LA UNIUNEA EUROPEANĂ 

1.  Coordonarea şi sinteza studiilor din cadrul programului, INCE 
2.  Aspecte ale reformei economico-sociale din România în contextul 

asocierii şi preaderării la Uniunea Europeană (4 proiecte), IEN 
3.  Ajustări structurale în domeniul extractiv, energetic şi de prelucrare 

primară în perspectiva integrării României în structurile economice ale 
Uniunii Europene, IEI 

4.  Cerinţe ale integrării transporturilor în circuitul economic european, IEI 
5.  Integrarea întreprinderilor mici şi mijlocii din România în sistemul 

economic european, IEI 
6.  Influenţele politicii monetare asupra creşterii economice în perioada de 

pregătire a României pentru integrare în Uniunea Europeană, IFPPV 
7.  Cursul de schimb şi balanţa de plăţi externe în perspectiva integrării 

României în structurile Uniunii Europene, IFPPV 
8.  Teoria financiară a tranziţiei la economia de piaţă, în condiţiile integrării 

europene, IFPPV 
9.  Caracteristicile şi structurile financiare ale deciziei de investiţii la nivelul 

agenţilor economici, în perioada tranziţiei şi integrării în Uniunea 
Europeană, IFPPV 

10.  Implicaţii ale aderării României la Uniunea Europeană (5 proiecte), IEM 
11.  Mutaţii structurale cerute de integrarea în Uniunea Europeană, IEM 

3. CALITATEA VIEŢII ŞI POLITICA SOCIALĂ 

1.  Calitatea vieţii (6 proiecte), ICCV 
2.  Standardul de viaţă (2 proiecte), ICCV 
3.  Politici sociale (4 proiecte), ICCV 
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4. INTEGRAREA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI ŞI REPUBLICII 
MOLDOVA 

1.  Analize comparative ale nivelului de dezvoltare economico-socială a 
României şi Republicii Moldova, IEN 

2.  Posibilităţi de armonizare a politicilor energetice ale României şi Re-
publicii Moldova cu accelerarea procesului de integrare în Uniunea 
Europeană, IEI 

3.  Direcţii ale integrării industriale dintre România şi Republica Moldova, 
IEI 

4.  Direcţii ale integrării în domeniile transporturilor şi telecomunicaţiilor 
dintre România şi Republica Moldova, IEI 

5.  Studiu de fundamentare a strategiei integrării agricole şi agroalimen-
tare între România şi Republica Moldova (2 proiecte), IEA 

6.  Colaborare, armonizare, integrare financiară între România şi 
Republica Moldova, IFPPV 

7.  Caracterizarea generală a evoluţiilor economiilor naţionale în perioada 
1989-1995 (2 proiecte), IPE 

8. Analiza comparativă a nivelului de trai în România şi Republica 
Moldova, ICCV 

5. VALORIFICAREA GÂNDIRII ECONOMICE ROMÂNEŞTI 

1.  N. Georgescu-Roegen, Opere complete, vol. IV, "Economia analitică", 
Cartea I, Teme şi probleme (INCE/CIDE, s-a publicat în volum editorial 
la Ed. Expert) 

2.  Gheorghe Zane, Bibliografia istorică a României, II, Secolul XIX, Tom II 
(s-a publicat în volum la CIDE) 

6. MODELAREA ECONOMIEI NAŢIONALE (INCE) 

1.  Macromodelul economiei naţionale  
2.  Simularea funcţionării modelului macroeconomic cu introducerea 

restricţiilor integrării în Uniunea Europeană, IPE 
3.  Sistem complex de programe pe calculator pentru modelarea econo-

mică (3 proiecte), CCAC, INCE 
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4.  Dinamica sistemelor economice în condiţiile de nonlinearitate, discon-
tinuitate şi haos, IEI 

7. DICŢIONARUL ECONOMIC ENCICLOPEDIC ROMÂN 

1.  Agricultură, M. Popescu 
2.  Biotehnologie, M. Moldovan 
3.  Cooperare (cooperaţie) agricolă, L. Zahiu 
4.  Cost de producţie în agricultură, C. Secrieru 
5.  Legea fertilităţii descrescânde, I. Stănescu 
6.  Productivitate în agricultură, F. Toderoiu 
7.  Producţie agricolă (PA), S. Bara, D. Gavrilescu 
8.  Rentă, I. Stănescu 
9.  Zonare, F. Sabo 

8. CONJUNCTURA ECONOMIEI MONDIALE 1996  
(s-a publicat în volum editorial la Editura Expert) 

 
 
PROGRAME DE CERCETARE SPECIALIZATE 
REALIZATE ÎN INSTITUTELE COMPONENTE ALE 
INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

1.  Teoria politicii economice, INCE 
2.  Relaţii economice internaţionale, INCE 
3.  Evoluţia indicatorilor macroeconomici ai României interbelice, IEN 
4.  Procesul de comunicare intra şi interorganizaţional în sprijinul tran-

ziţiei, IEI 
5.  Tendinţe în politicile comerciale ale unor ţări şi grupe de ţări. Strategii 

pentru o politică promoţională şi dinamică a exporturilor României (3 
proiecte), IEM 

6.  Instrumentele intervenţionismului bugetar şi restructurarea economică 
în perioada de tranziţie, IFPPV 
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7.  Mecanismele concurenţiale de piaţă şi modalităţi de stabilizare a 
preţurilor, IFPPV 

8.  Nivelul ratei fiscalităţii şi implicaţiile în economia de tranziţie (temă 
pentru guvern), IFPPV 

9.  Evoluţia unor preţuri în condiţiile tranziţiei României spre economia 
concurenţială (temă pentru guvern), IFPPV 

10.  Rezultatele folosirii ratei dobânzii în politica monetară în perioada de 
tranziţie (temă pentru guvern), IFPPV 

11.  Disfuncţionalităţi calitativ structurale în activitatea financiară a agenţilor 
economici (temă pentru guvern), IFPPV 

12.  Nevoia schimbării referinţei de curs (temă pentru guvern), IFPPV 
13.  Dezvoltarea umană (2 proiecte), ICCV 
14.  Satul în perioada de tranziţie (3 proiecte), ICCV 
15.  Schimbări în evoluţia fertilităţii populaţiei feminine din România: o 

abordare longitudinală retrospectivă şi prospectivă, CCD 
16.  Situaţia demografică a României în comparaţie cu alte ţări din Europa 

Centrală şi de Est: abordare istorică şi geopolitică, CCD 
17.  Anton Golopenţia, ca demograf, studiu introductiv la "Opere", vol. II, 

CCD 
18.  Populaţia şi fenomenele demografice, CCD 
19.  Crearea, gestionarea şi valorificarea bazelor de date bibliografice şi 

faptice pentru cercetarea economică, CIDE 
20.  Constituirea şi utilizarea băncii de date statistice a INCE, CCAC 
21.  Economia României. Prezent şi perspective. Analize comparative ale 

nivelului de dezvoltare economico-socială a României şi Republicii 
Moldova 

22.  Abordări macroeconomice ale dezvoltării durabile 
23.  Factori şi mecanisme de restructurare a economiei româneşti în pe-

rioada de tranziţie la mecanismele concurenţiale 
24.  Sistemul naţional de inovare în România 
25.  Strategia privatizării în România 
26.  Privatizarea şi reforma în unele ţări est-europene 
27.  Piaţa muncii în România şi perspectivele integrării în Uniunea Euro-

peană 
28.  Reforma securităţii sociale în România. Evaluări din perspectiva in-

tegrării în Uniunea Europeană 
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29.  Structuri şi politici economice în Uniunea Europeană 
30.  Avuţia naţională a României 
31.  Investiţiile străine în economia românească interbelică 
32.  Evaluarea şi analiza  comparativă a stadiului reformei economice în 

ţările din centrul şi estul Europei şi CSI şi perspectivele procesului de 
transformare sistemică din România 

33.  Fenomene majore şi tendinţe pe termen scurt, mediu şi lung în eco-
nomia mondială 

34.  Factori determinanţi ai avantajului comparativ al României în comerţul 
internaţional şi reintegrarea eficientă şi dinamică a ţării noastre în 
fluxurile internaţionale de schimb de mărfuri şi servicii 

35.  Politica şi dezvoltarea industrială la nivel naţional şi internaţional. Schi-
ţă pentru o nouă politică industrială şi tehnologică a României, pe baza 
analizei comparative 

36.  Implicaţii ale aderării României la Uniunea Europeană 
37.  Mutaţii structurale cerute de integrarea în Uniunea Europeană 
38.  Tendinţe în politicile comerciale ale unor ţări şi grupe de ţări. Strategii 

pentru o politică promoţională şi dinamică a exporturilor României 
39.  Abordarea financiară a creşterii economice 
40.  Resorturi şi restricţii ale dezvoltării industriale în România în condiţiile 

tranziţiei 
41.  Mecanismul creşterii economice în contextul tranziţiei la economia de 

piaţă 
42.  Integrarea întreprinderilor mici şi mijlocii din România în sistemul eco-

nomic european 
43.  Ajustări structurale în domeniul energetic extractiv şi de prelucrare 

primară, în perspectiva integrării României în structurile economice ale 
Uniunii Europene 

44.  Integrarea economică a României cu Republica Moldova 
45.  Cerinţe ale integrării transporturilor în circuitul economic european 
46.  Schimbarea comportamentului societăţilor comerciale pe acţiuni din 

industrie, corespunzător cerinţelor economiei de piaţă 
47.  Procesul de comunicare intra şi interorganizaţională în sprijinul tran-

ziţiei. Modelarea proceselor de creştere economică în condiţiile tran-
ziţiei la economia de piaţă, IEI 

48.  Modelul agrar în strategia dezvoltării economico-sociale a României. 
Agricultura României - tendinţe pe termen mediu şi lung, IEA 
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49.  Formarea fermei familiale polivalente şi pluriactive 
50.  Parteneriatul pentru dezvoltarea agriculturii şi spaţiului rural, IEA 
51.  Studiu de fundamentare a strategiei integrării agroalimentare dintre 

România şi Republica Moldova 
52.  Restructurarea şi privatizarea societăţilor comerciale agricole cu ca-

pital majoritar de stat. Alternative şi performanţe ale societăţilor 
comerciale agricole în perspectiva restructurării şi privatizării, IEA 

53.  Dezvoltarea rurală integrală 
54.  Piaţa principalelor produse agricole şi politicile comerciale 
55.  Stadiul actual şi perspectivele realizării criteriilor economico-sociale 

impuse de integrarea europeană, IPE 
56.  Sistemul pieţelor economice; stadiul actual şi perspective, IPE 
57.  Cooperarea transfrontalieră în contextul integrării europene, IPE 
58.  Stimularea unor scenarii de evoluţie a economiei în perspectiva 

integrării europene, IPE 
59.  Implicaţii economice ale integrării naţionale în reţelele europene şi 

mondiale de telecomunicaţii (IPE) 
60.  Modelarea proceselor de creştere economică în condiţiile tranziţiei la 

economia de piaţă (IPE) 
61.  Instrumentele intervenţionismului bugetar şi relansarea economică. 

Cerinţe ale intervenţionismului sau neutralităţii fiscal-bugetare în 
perioada de tranziţie, IFPPV 

62.  Mecanisme concurenţiale de piaţă şi modalităţi de stabilizare a pre-
ţurilor. Problematica preţurilor în contextul integrării României în 
Uniunea Europeană, IFPPV 

63.  Cursul de schimb şi balanţa de plăţi, în perspectiva integrării României 
în structurile europene. Implicarea relaţiei curs de schimb-balanţă de 
plăţi externe în procesul tranziţiei, IFPPV 

64.  Influenţele polticii monetare asupra creşterii economice în perioada de 
pregătire a României pentru integrarea în Uniunea Europeană. Politica 
monetară - componentă importantă a politicii economice, IFPPV 

65.  Caracteristicile şi structurile financiare ale deciziei de investiţii la ni-
velul agenţilor economici, în perioada tranziţiei şi integrării în Uniunea 
Europeană. Mecanismul investiţional în perioada de tranziţie: decizii, 
finanţare, eficienţă şi risc, IFPPV  

66.  Teoria financiară a tranziţiei la economia de piaţă, IFPPV 
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67.  Politici sociale în domeniul tineretului, ICCV, Centrul de Studii şi 
Cercetări pentru Tineret 

68.  Reforma securităţii sociale din România - o urgenţă, ICCV 
69.  Rolul mentalităţii în cadrul proceselor economice şi sociale în perioada 

de tranziţie, ICCV 
70.  Metode statistice pentru procesarea datelor, ICCV 
71.  Evenimente din viaţa femeilor, ICCV 
72.  Instituţia culturală - factor de influenţare a calităţii vieţii, ICCV 
73.  Evaluarea programelor sociale. Capacităţi şi rezultate - studii de caz în 

domeniul sănătăţii şi şomajului, ICCV 
74.  Evaluarea calităţii serviciilor sociale şi a activităţii instituţiilor publice, 

ICCV 
75.  Sistemul instituţional şi garantarea libertăţii în societatea românească, 

ICCV 
76.  Istoria statisticii şi demografiei din România: Anton Golopenţia, CCD 
77.  Populaţia României şi minorităţile naţionale: ţiganii, CCD 
78.  Fertilitatea feminină în România, de la tranversal la longitudinal, CCD 
79.  Impactul perioadei de tranziţie (1990-1996) asupra evoluţiei mortalităţii 

şi a potenţialului biologic al poporului român 
80.  Consecinţe financiare ale îmbătrânirii demografice: abordări sectoriale, 

CCD 
81.  Teorii şi modele ale creşterii economice. Variabila “populaţia”, CCD 
82.  Componente demografice şi modele culturale: abordări psihologice, 

sociale şi antropologice, CCD 
 
 

DEZBATERI ŞTIINŢIFICE 

  90 de ani de la naşterea economistului  
Nicholas Georgescu-Roegen 

− Cu privire la structura operei roegeniene, A. Iancu, membru corespon-
dent al Academiei Române, INCE 

− Contribuţii ale lui Georgescu-Roegen la epistemologia economică, C. 
Ionete, membru de onoare al Academiei Române, INCE 
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− Un român pe orbita ştiinţei economice universale, G. Dolgu, INCE 
− Prof. Georgescu-Roegen în amintirea foştilor colaboratori de la Institutul 

Central de Statistică, acad. V. Trebici, CCD 
− Contribuţia lui Georgescu Roegen la metodologia şi calculul indicatorilor 

macroeconomici în România, V. Axenciuc, IEN 
− Opţiuni şi priorităţi decizionale pentru asigurarea unei bune funcţionări a 

activităţii de cercetare academică, A. Iancu, membru corespondent al 
Academiei Române, INCE 

− Aspecte ale reformei academiilor de ştiinţe în ţările central şi est-
europene, G. Zaman, S. Sandu, IEN 

  Dezvoltarea regională rurală - teorie şi practică 

− Alternativă la integrarea României în Uniunea Europeană: dezvoltarea 
rurală integrată, D. Dumitru, IEA 

− Liberalizarea pieţei funciare: şanse şi pericole, M. Popescu, IEA 
− Tipologia regională a gospodăriilor rurale, V. Florian, IEA 
− Restructurarea şi privatizarea societăţilor agricole comerciale, D. 

Gavrilescu, L. Luca, IEA 
− Rolul organizaţiilor parteneriale în dezvoltarea rurală, S. Bara, IEA 
− Agricultura cu timp parţial în zonele defavorizate, M. Rusu, IEA 

  Agricultura României în context naţional şi european 

− Metafora “mâinii invizibile” şi evoluţia agriculturii României în context 
naţional şi european. Pledoarie pentru o cunoaştere anticipativ-preven-
tivă, D. Dumitru, IEA 

− De la biblioteca-depozit la informatizarea circulaţiei de carte şi de idei. 
Potenţarea cercetării prin conectarea la Internet, R. Văleanu, C. Vasiloiu, 
V. Beuran, IEA 

− Baza de date: indicatori opaci şi transparenţi. Traiectoria de la informaţia 
cantitativă la informaţia calitativă în cercetarea economică, C. Şerbănescu, 
L. Luca, IEA 

− Măsurarea economică în agricultură - de la “empirism” la “scenarism” 
metodologic al convergenţelor, F. Toderoiu, IEA 



 

 

322 

− Model DEA de măsurare a performanţei de mediu: cazul poluării 
agricole în România, L. Toma, IEA 

− Reconsiderarea structurilor adiacente agriculturii - suport al dezvoltării 
rurale integrate, D. Gavrilescu, F. Bordânc, V. Florian, A. Sârbu, IEA 

− Forţe inerţiale şi forţe dinamice ale restructurării agriculturii, I. Davidovici, 
IEA 

− Exploataţia familială. Tipologie şi destin, M. Popescu, IEA 
− Metamorfoze tipologice ale managementului fermelor, E. Sima, IEA 
− Pluriactivitatea - suport sau obstacol în dezvoltarea rurală integrată?, M. 

Rusu, IEA 
− Resursele locale rurale - potenţial al dezvoltării integrate, A. Sârbu, IEA 
− Comportamente comunitare: ipoteze şi observaţii macrosociale, V. 

Florian, IEA 
− Stresul economic şi psihologic în lumea satelor, O. Bădina, IEA 
− Opţiuni, valori, percepţii ale satului românesc în tranziţie. Studiu de caz, 

T. Iozu, IEA 
− Comportamentul socioeconomic al gospodăriilor de pensionari din 

mediu rural, L. Mateescu, IEA 
− Alternative şi performanţe ale societăţilor comerciale agricole în perspec-

tiva restructurării şi privatizării, E. Burcea, D. Gavrilescu, A. Sârbu, IEA 
− Atuuri şi restricţii ale exploataţiilor agricole familiale - studiu de caz, C. 

Toma, M. Tomescu, E. Burcea, IEA 
− Conversia modelelor de exploatare a sistemelor de irigaţii în condiţiile 

actualelor structuri agrare, G. Petrea, IEA 
− Relaţia dintre cererea de produse alimentare şi veniturile populaţiei - o 

abordare econometrică, C. Alexandri, IEA 
− Pieţele produselor agricole - cuantificarea unor alternative de intervenţie 

reglatoare, C. Şerbănescu, IEA 
− Cererea agregată de zahăr - implicaţii structurale şi economice pentru 

agricultură, M. Costea, IEA 
− Piaţa laptelui - discordanţe zonale între ofertă şi cerere, M. Grodea, IEA 
− Factori reglatori ai pieţei uleiului, A. Pârvu, IEA 
− Liberalism şi intervenţionism pe piaţa cerealelor - premise, mutaţii, 

contradicţii, A. Popescu, IEA 
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− Piaţa cărnii de porc - distorsionări în perceperea semnalelor pe filieră, I. 
Presură, IEA 

− Piaţa strugurilor - declinul actual şi argumente de revigorare, G. Secară, 
IEA 

− Reportul cerere-ofertă la tomate şi cartofi - zonalitate şi implicaţii 
economice, D. Giurcă, IEA 

− Reforma instituţională în rural, componentă a formării societăţii civile. 
Parteneriatul pentru dezvoltare socioeconomică, S. Bara, IEA 

− Parteneriatele rurale - un demers pentru dezvoltare rurală, M. Moldovan, 
IEA 

− Instituţii parteneriale şi funcţionarea lor. Tipuri şi relaţii, I. Roman, IEA  
− Principii şi practici parteneriale în programele europene pentru 

agricultură şi rural, M. Rusali, IEA 
− Economia Republicii Moldova la răscrucea tranziţiei. Dileme şi strategii, 

N. Belli, IEA 
− Integrarea moldo-română în contextul crizei de sistem a ţărilor est-euro-

pene, G. Avrămiţă, IEA 
− Inflaţie, şomaj, cerere de produse alimentare, C. Scutaru, IPE 
 
 

PUBLICAŢII 

CĂRŢI PUBLICATE DE CERCETĂTORI DIN INCE 

− Nicholas Georgescu-Roegen, Opere complete, vol. I, Omul şi opera, A. 
Iancu, membru corespondent al Academiei Române (coordonare 
generală), G. Dolgu (traducere şi îngrijire), Ed. Expert, Bucureşti 1996 

− L’Histoire de l’Economie de la Roumanie. De l'origine jusqu'à la 
deuxième guerre mondiale, coordonator acad. N.N. Constantinescu, Ed. 
Expert, Bucureşti 1996 

− Macromodels of the Romanian Transition, acad. E. Dobrescu, Ed. 
Expert, Bucureşti 1996 

− Economie, politică şi interesul naţional, M. Ciumara, Ed. Expert, 
Bucureşti 1996 
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− Macroeconomia privatizării în Europa de Est, G. Zaman, S. Sava 
(îngrijire), S. Perţ, Ed. Academiei Române, Bucureşti 1996 

− Restructurarea societăţilor comerciale, G. Zaman, I. Bratu, Ed. Tribuna 
economică, Bucureşti, 1996 

− Agenţia Naţională de Ocupare şi Formare Profesională - instituţie 
publică tripartittă de gestiune a capitalului uman, S. Perţ (coautor), Ed. 
Tehnică, Bucureşti, 1996 

− Strategii manageriale de firmă, S. Sandu (coautor), Ed. Economică, 
Bucureşti, 1996 

− History of Romania, C. Popa (coautor), Fundaţia culturală română, Ed. 
Kurt Treptov, Bucureşti, 1996 

− Evoluţia economică a României. Cercetări statistico-istorice 1869-1947, 
vol. II, V. Axenciuc (coord.), C. Sârbu (coautor), E. Gheorghiţă (coautor), 
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tegrare a acestora în Uniunea Europeană. Evaluarea şi analiza com-
parativă în anii 1996-1997 şi perspectivele procesului de transformare 
sistemică din ţările din spaţiul ex-sovietic, IEM 

14.  Factorii determinanţi ai avantajului comparativ al României în comerţul 
internaţional şi reintegrarea eficientă şi dinamică a ţării noastre în 
fluxurile internaţionale de schimb cu mărfuri şi servicii 

15.  Tendinţe în politicile comerciale ale diferitelor ţări şi grupe de ţări. Su-
gestii pentru o politică promoţională şi dinamică a exporturilor României 
în perspectiva integrării în Uniunea Europeană 

16.  Stagii şi politici de producţie în domeniul naţional şi internaţional. Su-
gestii pentru o nouă politică industrială şi tehnologică a României, în 
vederea integrării în Uniunea Europeană 

17.  Implicaţii ale aderării României la Uniunea Europeană 
18.  Analize comparative ale nivelului de dezvoltare economico-socială a 

României şi a Republicii Moldova. Evoluţia comerţului exterior al 
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Republicii Moldova în perspectiva integrării economice cu România, 
IEM 

19.  Utilizarea macromodelului economic al României pentru analiza sce-
nariilor de integrare în Uniunea Europeană. Politicile macroeconomice 
de aliniere şi comparabilitatea lor cu politicile de restructurare 
sectorială, IEM şi IPE 

20.  Fenomene majore şi tendinţe pe termen scurt, mediu şi lung în eco-
nomia mondială 

21.  Mecanismul creşterii economice în contextul tranziţiei la economia de 
piaţă 

22.  Procesul de comunicare intra şi interorganizaţională în sprijinul tran-
ziţiei 

23.  Elemente de fundamentare a restructurării unor ramuri industriale 
24.  Modalităţi de adaptare a infrastructurii transporturilor la cerinţele dez-

voltării economice şi ale integrării în perspectivă a României în Uniunea 
Europeană. Armonizarea modernizării infrastructurii transporturilor cu 
dezvoltarea sistemului economic naţional, IEI 

25.  Abordarea financiară a creşterii economiei şi a comerţului internaţional 
26.  Schimbarea comportamentului societăţilor comerciale pe acţiuni din 

industrie, corespunzător cerinţelor economiei de piaţă. Sporirea compe-
titivităţii întreprinderilor româneşti în perspectiva integrării în Uniunea 
Europeană, IEI 

27.  Ajustări structurale în domeniul extractiv, energetic şi de prelucrare, în 
perspectiva integrării României în structurile economice ale Uniunii 
Europene. Modificări structurale ale industriei de prelucrare primară în 
perspectiva integrării României în Uniunea Europeană, IEI 

28.  Ştiinţa economică - cunoaştere şi construcţie de realitate economică. 
Condiţii logice ale raţionamentelor specifice ştiinţei economice, IEI 

29.  Integrarea IMM din România în economia europeană. Flexibilitatea IMM 
româneşti şi dinamismul cererii în economia europeană, IEI 

30.  Liberalizarea şi stabilizarea pieţelor agricole interne. Stabilizatorii ţării 
pieţelor interne; compatibilitate şi convergenţe cu Piaţa Unică 
Europeană 

31.  Pieţele interne şi externe ale principalelor produse agricole şi alter-
native de politici comerciale 

32.  Conversia gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale şi formarea clasei 
mijlocii în agricultură 
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33.  Decolectivizarea şi renaşterea cooperaţiei în agricultură 
34.  Dezvoltarea rurală integrată: dimensiunea socială 
35. Parteneriatul pentru dezvoltarea agriculturii şi a zonelor rurale şi con-

vergenţa cu instituţiile şi programele parteneriale din Uniunea Euro-
peană 

36.  Realizări şi perspective ale reformei sistemului fiscal în România, în 
condiţiile integrării în Uniunea Europeană. Consideraţii privind alocarea 
în plan local a resurselor bugetare în perioada actuală, IFPPV 

37.  Analiza posibilităţilor de adaptare a politicilor de repartiţii, venituri şi 
preţuri la cerinţele integrării în Uniunea Europeană. Aspecte ale 
mecanismelor financiare în vederea integrării României în Uniunea 
Europeană, IFPPV 

38.  Contextul monetar şi internaţional de tranziţie şi constituirea Uniunii 
Monetare Europene. Relaţia între balanţele externe (de plăţi şi creanţe-
datorii) şi criteriile de convergenţă în cadrul UEM, IFPPV 

39.  Aspecte teoretice ale armonizării politicii monetare a României cu 
politica monetară a Uniunii Europene: necesitate, cerinţe, constrângeri, 
etape, efecte. Stadiul realizării Uniunii Economice şi Monetare 
Europene, IFPPV 

40.  Managementul financiar al utilizării capitalului fix în perioada de tran-
ziţie, în contextul integrării României în Uniunea Europeană. Utilizarea 
eficientă a capitalului fix - obiectiv prioritar al managementului agenţilor 
economici, IFPPV 

41.  Stimularea pe baza teoriei ciclurilor endogene a relaţiei inflaţie-şomaj-
producţie, în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană, IPE 

42.  Costuri sociale ale reformei: inflaţie-şomaj, IPE 
43.  Tehnici de control al evoluţiei structurilor macroeconomice, în per-

spectiva aderării la Uniunea Europeană, IPE 
44.  Dezvoltarea regională şi locală în contextul restructurării economice 

globale, IPE 
45.  Perspective ale politicilor sociale în condiţiile integrării economice 

europene, IPE 
46.  Comportamentul economic 
47.  Selectarea obiectivelor în strategii de dezvoltare economică, în per-

spectiva aderării la Uniunea Europeană, IPE 
48.  Model de evoluţie a macrostructurilor economice. Modelarea evoluţiei 

macrostructurilor economice, IPE 
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49.  Scenarii de evoluţie a structurilor macroeconomice. Implicaţii asupra 
orizontului temporal al integrării europene, IPE 

50.  Modernizarea sistemului de creditare a agriculturii private în perspec-
tiva integrării europene, IPE 

51.  Pentru o societate centrată pe copil, ICCV 
52.  Calitatea vieţii şi politica socială 
53.  Structura etnică şi confesională a populaţiei României, CCD 
54.  Demografia românească 1990-1997, CCD 
55.  Dincolo de prognoza demografică, CCD 
56.  Estimarea provizorie a efectului mortalităţii asupra potenţialului biologic 

în perioada 1990-1996, CCD 
57.  Comportamente demografice şi modele culturale, CCD 
58.  Forţa de muncă. Număr, structură, evoluţie, CCD 
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INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

1.  Raportul naţional asupra dezvoltării umane, 1997, C. Ionete, membru de 
onoare al Academiei Române (coord.), Ş. Mihai, M. Poenaru, G. Zaman, 
M. Molnar, C. Zamfir, membru corespondent al Academiei Române, I. 
Mărginean, S. Perţ, C. Grigorescu, V. Iordache, V. Vasile, G. Barbu, M. 
Moldoveanu, A. Novak, M. Stanciu, M. Lazăr, C. Prisecaru, I. Precupeţu, 
C. Mureanu, R. Nica, L. Mareş, L. Pop 

INSTITUTUL DE ECONOME NAŢIONALĂ 

1.  Programele europene derulate în România şi impactul lor asupra 
inovativităţii firmelor româneşti, G. Zaman, S. Sandu, M. Poenaru, S. 
Sava, E. Stroe, R. Popescu 

2.  Impactul protecţiei mediului asupra competitivităţii produselor, C. Cămă-
şoiu, M. Simion, S. Popescu, S. Dinu 
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3.  Asocierea la Uniunea Europeană, efecte asupra fluxurilor comerciale şi 
a investiţiilor directe de capital străin în România, S. Sava, N. Ruiu 

4.  Constituirea cadrului legislativ şi instituţional al formării şi funcţionării 
economiei de piaţă, V. Axenciuc, C. Sârbu 

5.  Impactul asocierii şi preaderării României la UE, G. Vâlceanu, G. Zaman 
6.  Restructurarea economiei - provocare majoră pentru ocuparea forţei de 

muncă, C. Ciutacu, V. Vasile 

INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ 

1.  Evaluarea şi analiza comparativă a stadiului reformei economice în 
ţările din centrul şi estul Europei şi perspectivele procesului de 
integrare a acestora în Uniunea Europeană 

2.  Factori determinanţi ai avantajului comparativ al României în comerţul 
internaţional şi reintegrarea eficientă şi dinamică a ţării noastre în 
fluxurile internaţionale de schimb cu mărfuri şi servicii, pentru a modela 
avantajele comparative 

3.  Tendinţe în politicile comerciale ale diferitelor ţări şi grupe de ţări. Su-
gestii pentru o politică promoţională şi dinamică a exporturilor României 
în perspectiva integrării în Uniunea Europeană 

4.  Strategii şi politici de producţie în domeniul naţional şi internaţional. 
Sugestii pentru o nouă politică industrială şi tehnologică a României în 
vederea integrării în Uniunea Europeană 

5.  Implicaţii ale aderării României la Uniunea Europeană 
6.  Evoluţia comerţului exterior al Republicii Moldova în perspectiva in-

tegrării economice cu România 
7.  Fenomene majore şi tendinţe pe termen scurt, mediu şi lung în eco-

nomia mondială 
8.  Raport privind situaţia seminţelor oleaginoase şi a uleiurilor vegetale. 

Raport privind porumbul, I.M. Stoian, L. Iordache 
9.  Piaţa internaţionlă a sării în perioada 1990-1995 şi perspective, colectiv 

“Materii prime” 
10.  Situaţia pieţelor valutar-financiare în perioada 1988-1996 (statutul şi 

cursurile de schimb ale principalelor 100 de monede ale lumii) 
11.  Uniunea Economică şi Monetară - realizări şi perspective 
12.  Mecanisme de stimulare a exporturilor practicate pe plan internaţional 
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13.  Modelarea economică a aspectelor energetice şi de mediu încon-
jurător, P. Capros - Grecia (coord.), C. Ciupagea, A. Voicu 

14.  Integrarea României şi Ungariei în UE. Aspecte microeconomice şi 
sectoriale, P. Hare - Marea Britanie (coord.), C. Ciupagea, A. Voicu 

15.  Structural changes and spillovers in the countries in transition from 
Central and Eastern Europe, S. Hall - Londra (coord.), C. Ciupagea, G. 
Ţurlea 

16.  Modelarea sectorului agricol în România. Prognoze pe termen lung pe 
baza modelului ESIM, M. Unguru, M. Cristescu 

17.  Business services and Romania’s integration into the world economy, 
A. Ghibuţiu 

18.  Evoluţia preţurilor materiilor prime utilizate la elaborarea şi turnarea 
oţelului, ale produselor turnate din oţel şi ale utilajului petrolier. Aspecte 
conjuncturale pe piaţa oţelului şi feroaliajelor, colectiv “Materii prime” 

19.  Piaţa ţărănească în România: funcţie şi semnificaţie pentru dezvoltarea 
sistemului de marketing, V. Câmpeanu 

20.  Conjunctura economiei mondiale (s-a publicat în volum la Ed. Expert) 

INSTITUTUL DE ECONOMIA INDUSTRIEI 

1.  Mecanismul creşterii economice în contextul tranziţiei la economia de 
piaţă 

2.  Elemente de fundamentare a restructurării unor ramuri industriale. 
Dezvoltarea serviciilor industriale - modalitate de armonizare a rapor-
tului cerere-ofertă de forţă de muncă în industrie 

3.  Abordarea financiară a creşterii economice şi a comerţului internaţio-
nal. Convertibilitatea monetară în perspectiva integrării României în 
Uniunea Europeană 

4.  Schimbarea comportamentului societăţilor comerciale pe acţiuni din in-
dustrie, corespunzător cerinţelor economiei de piaţă. Sporirea compe-
titivităţii întreprinderilor româneşti în perspectiva integrării în Uniunea 
Europeană 

5.  Ajustări structurale în domeniul extractiv-energetic şi de prelucrare pri-
mară, în perspectiva integrării României în structurile economice ale 
Uniunii Europene. Modificări structurale ale industriei de prelucrare 
primară în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană 

6.  Ştiinţa economică - cunoaştere şi construcţie de realitate economică. 
Condiţii logice ale raţionamentelor specifice ştiinţei economice 
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7.  Integrarea IMM din România în sistemul economic european 1996-
1997. Flexibilitatea IMM româneşti şi dinamismul cererii în economia 
europeană - 1997 

8.  Modalităţi de adaptare a infrastructurii transporturilor la cerinţele dez-
voltării şi ale integrării în perspectivă a României în Uniunea Euro-
peană. Amortizarea modernizării infrastructurii transporturilor cu dez-
voltarea sistemului economic naţional 

9.  Abordarea financiară a creşterii economice şi a comerţului internaţional 
(1996-1999). Analiza comparativă a modalităţilor de estimare a econo-
miei subterane 

10.  Procesul de comunicare intra şi interorganizaţională în sprijinul tran-
ziţiei. Comunicarea în masă - componentă ecologică de stimulare a 
reformei şi integrării în Uniunea Europeană 

11.  Elemente de fundamentare a restructurării unor ramuri industriale. 
Tendinţe în reconfigurarea structurală a industriei prelucrătoare şi 
politici de accelerare a procesului de reformă în perspectivă 

12.  Abordarea financiară a creşterii economice şi a comerţului interna-
ţional. Fluxurile comerciale internaţionale şi integrarea României în 
structurile economice ale Uniunii Europene 

13.  Integrarea IMM din România în economia europeană. Flexibilitatea 
IMM româneşti şi dinamismul cererii în economia europeană 

14.  Politica industrială - cerinţe şi orientări, M. Stoica, E. Prandea 
15.  Ajustări structurale în industriile extractivă, de prelucrare primară şi de 

producere şi distribuţie a energiei electrice, V. Răducanu, M. Bulearcă, 
M. Bădileanu, C. Neagu, C. Tudor-Soare 

16.  Orientări ale politicii industriale, C. Russu 
17.  Strategia valorificării minereurilor neferoase şi de fier din perimetrele 

atribuite pentru administrarea Regiei Autonome a Cuprului Deva, în 
conjunctura economico-socială actuală din România, C. Russu, D. 
Fodor, V. Răducanu, L. Croitoru, D. Vasile, M. Bulearcă, M. Bădileanu, 
C. Sima, C. Neagu, I. Scheau, C. Tudor-Soare, N.-P. Chiosea, Ş. Kiselly 

18.  Adaptarea sistemului de reciclare a materialelor refolosibile la cerinţele 
integrării României în structurile europene, C. Russu, V. Răducanu, M. 
Bulearcă, M. Bădileanu, C. Sima, C. Neagu, C. Tudor-Soare 

19. Studii privind evaluarea costurilor deteriorării calităţii factorilor de me-
diu, ale protecţiei mediului şi ale refacerii calităţii acestora, S. Muscalu 

20. Program de reorganizare a regiei autonome a apelor minerale din 
România, C. Russu, V. Dan, N. Hornianschi 
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21. Strategia energetică a României, C. Russu, V. Răducanu, M. Bădileanu 
22. Proiectarea şi implementarea sistemului calităţii adecvat particula-

rităţilor societăţii. Analiză diagnostic a activităţii SC UPSRUEEM - 
Petroşani, C. Russu, N. Hornianschi, D. Fistung 

INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ 

1.  Inserţia agriculturii în pieţele europene. Alternative de politici comer-
ciale agricole. Liberalizarea şi stabilizarea pieţelor agricole interne. 
Stabilizarea pieţelor interne, compatibilităţi şi convergenţe cu Piaţa 
Unică Europeană 

2.  Inserţia agriculturii în pieţele europene. Alternative de politici comer-
ciale agricole / Pieţele interne şi externe ale principalelor produse 
agricole şi alternative de politici comerciale. Avantaje comparative 

3.  Procesul de ajustare structurală a agriculturii, în conexiune cu evoluţia 
economiei naţionale şi a agriculturii din ţările Uniunii Europene. 
Conversia gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale şi formarea clasei 
mijlocii în agricultură  

4.  Procesul de ajustare structurală a agriculturii în conexiune cu evoluţia 
economiei naţionale şi a agriculturii din ţările Uniunii Europene. 
Decolectivizarea şi renaşterea cooperaţiei în agricultură 

5.  Procesul de ajustare structurală a agriculturii în conexiune cu evoluţia 
economiei naţionale şi a agriculturii din ţările Uniunii Europene. 
Dezvoltarea rurală integrată: dimensiunea socială 

6.  Parteneriatul pentru dezvoltarea agriculturii şi a zonelor rurale şi con-
vergenţa cu instituţiile şi programele parteneriale din Uniunea Europeană 

7.  Agricultural price policies under transition to market economy, G. 
Mergos - Grecia (coord.), D. Gavrilescu, V. Florian, C. Ştefănescu, L. 
Iacob 

8.  Raport on recent agricultural policy trade and market developments in 
Romania, C. Ştefănescu (colaborare cu MAA şi Banca Mondială) 

9.  Marketingul seminţelor de legume şi al cartofului de sămânţă, N. Belli 
10.  Proiect de restructurare în vederea privatizării şi dezvoltării SC 

Pyretuss SA Fălciu, jud. Vaslui, A. Sârbu, A. Pârvu, M. Costea 
11.  Proiect de restructurare în vederea privatizării şi dezvoltării SC 

Danubiana SA Roman, jud. Neamţ, A. Popescu, M. Costea 
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12. Proiect de restructurare în vederea privatizării şi dezvoltării SC Zahărul 
SA Sascut, jud. Bacău, G. Secară, A. Pârvu, M. Costea 

13. Proiect de restructurare în vederea privatizării şi dezvoltării SC Zahărul 
SA Lieşti, jud. Galaţi, A. Pârvu, M. Costea 

14. Proiect de restructurare în vederea privatizării şi dezvoltării SC Fabrica 
de zahăr SA Bod, jud. Braşov, M. Costea, G. Secară 

15. Proiect de restructurare în vederea privatizării şi dezvoltării SC Zamur 
SA Tg. Mureş, jud. Mureş, M. Grodea, D. Giurcă, M. Costea 

16. Proiect de restructurare în vederea privatizării şi dezvoltării SC Zahărul 
SA Oradea, jud. Bihor, M. Costea 

17. Proiect de restructurare în vederea privatizării şi dezvoltării SC Beta SA 
Ţăndărei, jud. Ialomiţa, A. Pârvu, M. Costea 

18. Proiect de restructurare în vederea privatizării şi dezvoltării SC Zalec 
SA Lechinţa, jud. Bistriţa, M. Grodea, M. Costea 

19. Restructurarea şi strategia de piaţă din industria zahărului, M. Costea, 
A. Popescu, D. Giurcă, M. Grodea, A. Pârvu, G. Secară, D. Dumitru 

20. Strategia dezvoltării agriculturii României pe termen mediu şi scurt, I. 
Davidovici, S. Bara, L. Luca, F. Toderoiu, L. Toma 

21. Programul de reformă a sectorului agroalimentar al României pentru 
perioada 1998-2000,  I. Davidovici, C. Şerbănescu, L. Luca, L. Iacob 

22. Sectorul agroalimentar românesc în tranziţie, F. Toderoiu 

INSTITUTUL DE FINANŢE, PREŢURI ŞI PROBLEME VALUTARE 

1.  Realizări şi perspective ale reformei sistemului fiscal în România. Des-
centralizarea bugetară 

2.  Analiza posibilităţilor de adaptare a politicilor de repartiţii, venituri şi 
preţuri la cerinţele integrării în Uniunea Europeană 

3.  Contextul monetar şi financiar internaţional de tranziţie şi constituirea 
Uniunii Monetare Europene 

4.  Aspecte teoretice ale armonizării politicii monetare a României cu politica 
monetară a Uniunii Europene: necesitate, cerinţe, constrângeri 

5.  Managementul finanicar al utilizării capitalului fix în perioada de tran-
ziţie spre economia de piaţă, în contextul integrării României în 
Uniunea Europeană 
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INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ 

1.  Stimularea, pe baza teoriei ciclurilor endogene a relaţiei inflaţie-şomaj-
producţie, în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană 

2.  Costuri sociale ale reformei: inflaţie-şomaj 
3.  Tehnici de control a evoluţiei structurilor macroeconomice în perspec-

tiva aderării la Uniunea Europeană 
4.  Dezvoltarea regională şi locală în contextul restructurării economice 

globale 
5.  Perspective ale polticilor sociale în condiţiile integrării economice eu-

ropene 
6.  Comportamentul economic în perioadele de tranziţie din România 
7.  Modelarea proceselor economice utilizând modelul reţetelor 
8.  Selectarea obiectivelor în strategiile de dezvoltare economică în per-

spectiva aderării la Uniunea Europeană 
9.  Modelarea evoluţiei macrostructurilor economice 
10.  Scenarii de evoluţie a structurilor macroeconomice. Implicaţii asupra 

orizontului temporal al integrării europene 
11.  Modernizarea sistemului de creditare a agriculturii private în perspec-

tiva integrării europene 
12.  Politicile macroeconomice în ţările în tranziţie, IPE, L.L. Albu 
13.  Perfecţionarea sistemului de creditare a fermelor private mici şi mijlocii 

din agricultura românească, A. Găburici 
14.  Restructurarea industriei energetice în România. Scenarii de evoluţie a 

cererii şi ofertei de energie pe termen mediu şi lung, D. Jula, D. Ailenei 
15.  The informal economy in Romania, L.L. Albu 
16.  Strategia energetică a României la orizontul anului 2020, M. Comşa (în 

colaborare) 
17.  Un model pentru prognoza lunară a inflaţiei, C. Scutaru 
18.  Economii în tranziţie. Secvenţialitatea optimă a reformelor, M. Cîşlaru 

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

1.  Pentru o societate centrată pe copil, C. Zamfir, membru corespondent 
al Academiei Române 
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2.  Caracteristici socioeconomice şi culturale ale familiilor sărace cu mulţi 
copii 

3.  Politici sociale în domeniul tineretului; profiluri atitudinale ale tinerilor 
din România 

4.  Reactualizarea coşului de bunuri şi servicii care au stat la baza de-
terminării minimului de trai decent şi de subzistenţă 

5.  Alinierea la standardele europene a legislaţiei privind asigurările sociale 
6.  Şomajul în România 1991-1996 
7.  Diagnoza calităţii vieţii 
8.  Modele de consum în plan european 
9.  Gospodăria ţărănească şi perspectivele ei 
10.  Ancheta serviciilor publice şi reflectarea ei în calitatea prestaţiilor către 

populaţie 
11.  Metode şi tehnici de cercetare a sărăciei în România şi în lume 
12.  Costurile sociale ale integrării României în structurile europene 
13.  Excluziunea socială în perioada de tranziţie, C. Zamfir, membru cores-

pondent al Academiei Române 
14.  Studiu privind problemele socioeconomice ale ţiganilor din judeţul 

Buzău, C. Zamfir, membru corespondent al Academiei Române 
(coord.),  I. Berevoescu 

15.  Valori fundamentale ale democraţiei, I. Simu (coord.) 
16.  Opinii privind modelarea culturală a spaţiului urban, D. Chiriac (coord.) 
17.  Atitudini faţă de reformă, I. Mărginean 
18.  Barometru - tineret 1997, ICCV 

CENTRUL DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE 

1.  Structura etnică şi confesională a populaţiei României 
2.  Demografia românească 1990-1997 
3.  Dincolo de prognoza demografică 
4.  Estimarea provizorie a efectului mortalităţii asupra potenţialului biologic 

în perioada 1990-1996 
5.  Comportamente demografice şi modele culturale 
6.  Forţa de muncă. Număr, structură, evoluţie 
7.  Vocabular de demografie în trei limbi, acad. V. Trebici 
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8.  Demografia românilor de peste hotare, acad. V. Trebici 
9.  Mortalitatea maternă în România, V. Gheţău 
10.  Metode antropometrice în evaluarea stării de sănătate a populaţiei, C. 

Glavce 
11.  Cercetări antropologice privind procesul de creştere şi dezvoltare a 

copiilor şi adolescenţilor din România, CCD 

 
DEZBATERI ŞTIINŢIFICE 

  Seminar: Dezvoltarea umană în România;  
6 februarie şi 21 martie 1997,  

organizatori: INCE şi PNUD (reprezentanţa României) 

− Macrostabilizarea şi dezvoltarea, C. Ionete, membru de onoare al 
Academiei Române, G. Zaman 

− Echitate şi coeziune socială, M. Molnar 
− Eficienţa guvernării, I. Mărginean, Ş. Mihai 

  Simpozion bilateral: România şi Republica Moldova la 
răscrucea tranziţiei,  30 septembrie-1 octombrie 1997, Bucureşti, 

organizatori: Academia Română, ASE Bucureşti, ASE Chişinău,  
Fundaţia Hanns Seidel 

− Reforma economică şi agricultura României, D. Gavrilescu, IEA 
− Mecanisme industriale în economia de tranziţie, G. Zaman, G. Văleanu, 

IEN 
− Piaţa prestărilor de servicii către întreprinderi în economia de tranziţie a 

României, Ş. Mihai, INCE 
− Efecte ale macrostabilizării şi restructurării asupra cererii şi ofertei, M. 

Poenaru, M. Molnar, IEN 
− Protecţia socială a populaţiei şi reforma sistemelor de pensii în 

România, C. Grigorescu 
− Formarea profesională continuă a forţei de muncă din perspectiva 

integrării europene, S. Perţ, IEN 
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− Privatizarea agriculturii ţărilor est-europene, V. Câmpeanu, IEM 
− Evoluţia comerţului exterior al R. Moldova în perspectiva integrării 

economice cu România, R. Palade, IEM 
− Investiţiile străine de capital în România. Evaluări actuale şi oportunităţi 

în perspectivă, N. Belli, IEA 
− Restructurarea sectorului agricol şi acţiunea guvernamentală, capcanele 

modelelor, I. Davidovici, S. Bara, IEA 
− Redresarea creşterii animalelor - o prioritate de interes naţional, M. 

Popescu, IEA 
− Elemente de analiză a dinamicii dezechilibrelor regionale, D. Jula, IPE 
− Cooperarea transformărilor în contextul integrării europene, G. Frenţ, 

IPE 
− Rata dobânzii şi economiile est-europene în tranziţie, M. Văitici, IFPPV 
− Rolul cheltuielilor fiscale şi intervenţionismul economic, M. Cioponea, 

IFPPV 
− Atitudini faţă de reformele în curs în România, A. Bălaşa, ICCV 
− Altfel de sărăcie în actuala tranziţie a României, M. Moldoveanu, ICCV 
− Finanţarea agriculturii în România în perioada de tranziţie, G. Socol, ICCV 

  Sesiunea: Agricultura României în context naţional 
şi european, 26-28 februarie 1997, Bucureşti,  

organizatori: Academia Română, INCE, IEA  

− Tranziţia agriculturii de la plan la piaţă, C. Ionete, membru de onoare al 
Academiei Române, INCE 

− Metafora “mâinii invizibile” şi evoluţia agriculturii României în context 
naţional şi european. Pledoarie pentru o cunoaştere anticipativ-
preventivă, D. Dumitru, IEA 

− Deschiderea externă a agriculturii spre Uniunea Europeană, N. Belli, IEA 
− De la biblioteca-depozit la informatizarea circulaţiei de carte şi de idei. 

Potenţarea cercetării prin conectarea la Internet, R. Văleanu, C. Vasiloiu, 
V. Beuran, IEA 

− Baza de date: indicatori opaci şi transparenţi. Traiectoria de la informaţia 
cantitativă la informaţia  calitativă în cercetarea economică, C. Şerbulescu, 
L. Luca 
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− Măsurarea economică în agricultură - de la “empirism” la “scenarism” 
metodologic al convergenţelor, F. Toderoiu, IEA 

− Modelele DEA de măsurare a performanţelor de mediu: cazul poluării 
agricole în România, L. Toma, IEA, A. Xepapadeas (Universitatea Teh-
nică din Rethimnon) 

− Reconsiderarea structurilor adiacente agriculturii - suport al dezvoltării 
rurale integrate, D. Gavrilescu, F. Bordânc, V. Florian, A. Sârbu, IEA 

− Forţe inerţiale şi forţe dinamice ale restructurării agriculturii, I. Davidovici, 
IEA 

− Exploataţia familială. Tipologie şi destin, M. Popescu, IEA 
− Metamorfoze tipologice ale managementului fermelor, E. Sima, IEA 
− Pluriactivitatea - suport sau obstacol în dezvoltarea rurală integrală?, M. 

Rusu, IEA 
− Resursele locale rurale - potenţial al dezvoltării integrate, A. Sârbu, IEA 
− Comportamente comunitare: ipoteze şi observaţii macrosociale, V. 

Florian, IEA 
− Stresul economic şi psihologic în lumea satelor, O. Bădina, IEA 
− Opinii, valori, percepţii ale statului românesc în tranziţie. Studiu de caz, 

T. Iozu, IEA 
− Comportamentul socioeconomic al gospodăriilor de pensionari din mediul 

rural, L. Mateescu, IEA 
− Alternative şi performanţe ale societăţilor comerciale agricole în perspec-

tiva restructurării şi privatizării, E. Burcea, D. Gavrilescu, A. Sârbu, IEA 
− Atuuri şi restricţii ale exploataţiilor agricole familiale - studiu de caz, C. 

Toma, M. Tomescu, E. Burcea, IEA 
− Conversia modelelor de exploatare a sistemelor de irigaţii în condiţiile 

actualelor structuri agrare, G. Petrea, IEA 
− Relaţia dintre cererea de produse alimentare şi veniturile populaţiei - o 

abordare econometrică, C. Alexandri, IEA 
− Pieţele produselor agricole - cuantificarea unor alternative de intervenţie 

reglatoare, C. Şerbănescu 
− Cererea agregată de zahăr - implicaţii structurale şi economice pentru 

agricultură, M. Costea, IEA 
− Piaţa  laptelui - discordanţe zonale între ofertă şi cerere, M. Grodea, IEA 
− Factori reglatori ai pieţei uleiului, A. Pârvu, IEA 
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− Liberalism şi investiţionism pe piaţa cerealelor - premise, mutaţii, 
contradicţii, A. Popescu, IEA 

− Piaţa cărnii de porc - distorsionări în perceperea semnalelor pe filieră, I. 
Presură, IEA 

− Piaţa strugurilor - declinul actual şi argumente de revigorare, G. Secară, 
IEA 

− Raportul cerere-oferă la tomate şi cartofi - zonalitate şi implicaţii 
economice, D. Giurcă, IEA 

− Reforma instituţională în rural, componentă a formării societăţii civile. 
Parteneriatul pentru dezvoltare socioeconomică, S. Bara, IEA 

− Parteneriatele rurale - un demers pentru dezvoltarea rurală, M. 
Moldovan, IEA 

− Instituţii parteneriale şi funcţionarea lor. Tipuri şi relaţii, I. Roman, IEA 
− Economia Republicii Moldova la răscrucea tranziţiei. Dileme şi strategii, 

N. Belli, IEA 
− Integrarea moldo-română în contextul crizei de sistem a ţărilor est-

europene, G. Avrămiţă, IEA 
− Conectarea României la Carta Europeană a Spaţiului Rural, F. Bordânc, 

IEA 
− Inflaţie, şomaj, cererea de produse alimentare, C. Scutaru IPE 

  Simpozion: Procese financiar-monetare ale tranziţiei. 
Probleme şi dileme, 9-10 decembrie 1997,  

organizator: Institutul de Cercetări Financiare şi Monetare "Victor Slăvescu" 

 Secţiunea I: Politici şi mecanisme macroeconomice, 10-11 decembrie 
1997 

− Datoria externă a României pe termen mediu şi lung: particularităţi, 
factori de influenţă şi efecte, G. Zaman, IEN 

− Corelaţia inflaţie-şomaj şi cererea solvabilă, C. Scutaru, IPE 
− Măsură a disconfortului social generat de inflaţie şi şomaj, I. Florescu, A. 

Ghiţă, IPE 
− Particularităţi structurale ale schimburilor economice externe ale 

României cu ţările Uniunii Europene, G. Zaman, G. Vâlceanu, IEN 
− Conceptul de cheltuieli fiscale într-o nouă viziune, C. Cioponea, ICFM 
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− Caracteristici ale evoluţiei preţurilor în România în cursul anilor '90, F. 
Pavelescu, IEN 

− Aspecte recente ale politicii de preţuri în agricultura comunitară, L. 
Chivu, IEN 

− Modalităţi comparative de estimare a economiei subterane, E. Prandea, 
IEI 

− Agonia şi extazul pieţelor financiare internaţionale, C. Crişan, ICFM 
− Unele probleme ale măsurărilor valorice în economia de tranziţie din 

România, D. Preda, IEN 
− Problemele sociale cu care se confruntă economiile ţărilor în tranziţie, L. 

Mârşolea, ICFM 
− Implicaţiile economico-monetare ale revenirii Hong-Kong-ului la China, 

A. Criste, ICFM 
 

 Secţiunea a-II-a: Strategii şi politici bancare, 10-11 decembrie 1997 
− Trăsături ale politicii monetare şi financiare în perioada de tranziţie în 

perspectiva integrării României în Uniunea Europeană,  acad. E. Dobrescu 
− Reforma sistemelor bancare în fostele ţări sovietice, D. Liuşnea, IEM 
− Implicaţiile introducerii monedei unice - euro - asupra relaţiilor valutare 

internaţionale, C. Albu, S. Derasadurian, IEN 
− Implicarea zonării monetare internaţionale în actualitatea central şi est-

europeană, L.C. Andrei, ICFM 
− Canale de transmitere a semnalelor monetare, G. Sandu, ICFM 
− Probleme ale adoptării convertibilităţii monedei naţionale, A. Petrovici, 

IEI 
− Abordarea monetară a inflaţiei,  M. Spiridon, IEM 
− Costurile şi beneficiile monedei europene comune, E.A. Moşneanu, 

ICFM, V. Garit, ASEM 
− Principalele trăsături ale scenariului trecerii la moneda unică - etape, 

politica monetară, E. David, ICFM 
− Reglementarea/dereglementarea - condiţie pentru existenţa unui sistem 

bancar modern, F. Iordache, ICFM 
 Secţiunea a-III-a: Privatizare, restructurare, comportamente, 10-11 
decembrie 1997 
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− Costurile şi susţinerea financiară a programelor sociale, M. Poenaru, 
INCE 

− Tranziţia şi finanţarea asigurărilor sociale: valenţe şi limite ale metodelor 
redistributive şi de centralizare, C. Grigorescu, IEN 

− Mecanisme economice în interdependenţă: cerere-ofertă-preţuri, I. 
Predoi, ICFM 

− Decapitalizarea în agricultură - măsurare şi consecinţe, F. Toderoiu, IEA 
− Elemente ale eficienţei programelor de combatere a sărăciei, M. Molnar, 

IEN 
− Preţurile: evoluţii şi consecinţe, O. Vasiloiu, ICFM 
− Politica salarială - între stimularea muncii şi susţinerea puterii de 

cumpărare, V. Vasile, IEN 
− Probleme privind tarifarea transporturilor, L. Alexandru, IPE 
− Creşterea eficienţei economice a capitalului fix în perioada de tranziţie, 

F. Oprişan, ICFM 
− Consideraţiuni pe tema fuziunilor, A. Sârbea Diaconescu, ICFM 
− Gestiunea financiară a întreprinderilor aflate în dificultate, C. Gheorghiu, 

ICFM 
− Drama extinderilor urbane între mrejele politicii fiscale şi calitatea 

mediului, M.C. Zaharescu, ICFM 

 
PUBLICAŢII 

CĂRŢI PUBLICATE DE CERCETĂTORI DIN INCE 

− Raportul naţional al dezvoltării umane - România 1997, C. Ionete 
(coord.), membru de onoare al Academiei Române, Ed. Expert, 
Bucureşti, 1997  

− National Human Development Report Romania 1997, C. Ionete (coord.), 
membru de onoare al Academiei Române, Ed. Expert, Bucureşti, 1997  

− Nicholas Georgescu-Roegen, Opere complete, vol. V, Legea entropiei şi 
procesul economic, A. Iancu, membru corespondent al Academiei 
Române, coordonare generală, Ed. Expert, Bucureşti, 1997 

− Economie, politică şi interesul naţional, M. Ciumara, Ed. Expert, 
Bucureşti, 1997 
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− Marketing şi cultură, M. Moldoveanu, V. Ioan-Franc, Ed. Expert, 
Bucureşti, 1997 

− Gheorghe Zane. Memorii 1939-1974, ediţie îngrijită de D. Poenaru, cu 
un studiu introductiv de acad. D. Berindei şi un cuvânt înainte de acad. 
A. Bârlădeanu, Ed. Expert, Bucureşti, 1997 

− Blocaje în economia de tranziţie a României. Forme de manifestare, 
cauze, manifestări, mecanisme şi soluţii, G. Zaman, C. Ciutacu, G. 
Vâlceanu, C. Grigorescu, M. Poenaru, S. Perţ, S. Sava, I. Bratu, M. 
Irimie, F. Pavelescu, M. Molnar, V. Vasile, L. Chivu, P. Diana, Ed. 
Tehnică, Bucureşti, 1997 

− Probleme ale tranziţiei la economia de piaţă în România - Studii I, G. 
Zaman, C. Ciutacu,  C. Grigorescu, G. Vâlceanu, M. Poenaru, M. 
Molnar, Ed. Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 1997 

− Tranziţia şi structurile industriale în România, A. Dachin, Ed. Naţional, 
Bucureşti, 1997 

− Economia României în context european, 1947, G. Dobre, Ed. 
Academiei Române, Bucureşti, 1997 

− Progresul tehnologic şi ocuparea forţei de muncă, F. Pavelescu, Ed. 
SOREC-IRLI, Bucureşti, 1997 

− Studii de istorie economică, S. Sava, G. Dobre, Ed. Academiei Române, 
Bucureşti, 1997 

− Evaluarea capitalului uman - coordonate strategice ale evoluţiei pieţei 
muncii în România,  S. Perţ (coord.), Ed. SOREC-IRLI, Bucureşti, 1997 

− Conjunctura economiei mondiale, C. Ciupagea (coord.), Ed. Expert, 
Bucureşti, 1997 

− Managementul cercetării şi dezvoltării, C. Russu, Ed. Universităţii 
Valahia, Târgovişte, 1997 

− Principii de management energetic, G. Manea, Ed. Tehnică, Bucureşti, 
1997 

− Strategii şi structuri industriale competitive, V. Dan, R. Isaic-Maniu, D. 
Mitran, E. Stan, Ed. ALL, Bucureşti, 1997 

− Agricultural demand, suply and prices during 1990-1995, D. Gavrilescu, 
Ed. Expert, Bucureşti, 1997 

− Agricultura României. Tendinţe pe termen mediu şi lung, D. Dumitru, L. 
Ionescu, M. Popescu, F. Teodoriu, Ed. Expert, Bucureşti, 1997 

− Restructurarea agriculturii şi tranziţia rurală în România (versiuni 
separate în limba română şi engleză), D. Gavrilescu, F. Bordânc, V. 
Bohatereţ, K. Dobay, V. Florian, C. Hotea, A. Sarris, A. Sîrbu, E. Sima, 
C. Toma, Ed. Agris, Bucureşti, 1997 
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− Manual de management, C. Toma, E. Burcea, Ed. ROMAZDAR, 
Bucureşti, 1997 

− Economia şi protecţia mediului, F. Toderoiu, Ed. Tribuna Economică, 
Bucureşti, 1997 

− Timpul liber - corelaţii şi implicaţii economice, D. Jula, Ed. Economică, 
Bucureşti, 1997 

− Politici fiscale şi monetare, G. Manolescu, Ed. Universităţii ecologice, 
Bucureşti, 1997 

− Sisteme monetare şi financiare comparate, G. Manolescu, Ed. 
Universităţii ecologice, Bucureşti, 1997 

− Buget şi trezorerie publică, G. Manolescu, Ed. Macarie, Târgovişte, 1997 
− Relaţii valutare şi financiare internaţionale, G. Manolescu, Ed. Macarie, 

Târgovişte, 1997 
− Moneda şi ipostazele sale, G. Manolescu, Ed. Economică, Bucureşti, 

1997 
− Politici economice, G. Manolescu (coord.), Ed. Economică, Bucureşti, 1997 
− Dihotomia real-nominal în economia românească de tranziţie, acad. E. 

Dobrescu, Ed. Microeconomie aplicată, Bucureşti, 1997 
− Afacerile - mică enciclopedie, E.M. Dobrescu, V. Ioan-Franc, Ed. Expert 

1997 
 
 
PERIODICE ALE SECŢIEI DE ŞTIINŢE ECONOMICE, 
JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE A ACADEMIEI ROMÂNE 
ŞI ALE INSTITUTELOR COMPONENTE ALE INCE 

  REVUE ROUMAINE DE SCIENCES ECONOMIQUES 
ET SOCIALES 

Tome 42, No. 1, Janvier-Juin 1997 

− The lessons of the transition: the case of Romania, acad. N.N. 
Constantinescu 

− An application of spectral theory in econometrics, A. Ghiţă, V. Popa 
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− The stationarity analysis on time series involved in the Romanian 
macroeconomic model, G. Popescu 

− Modelling the Romanian exchange rate (1991-1995), S.G. Hall, C. 
Ciupagea 

− La détermination d'un intervalle de confiance pour la prévision, D. Jula 
− Inflation, chômage, demande de produits alimentaires, C. Scutaru 
− La privatisation et les prix du marché, G. Zaman 
− Demand Functions for agro food products, by product and household 

categories, C. Alexandri 
− The role played by co-operation within the mediterranean and Danube-

Black Sea geo-economic areas, M. Moldoveanu 
− L'intégration économique, E.M. Dobrescu 

Tome 42, Nr. 2, July-December 1997 

− Macromodel of the Romanian transition economy (1997 version), acad. 
E. Dobrescu 

− Rural development and agricultural disparities, S. Bara, M. Moldovan 
− The Romanian labour market in transition. Evolution and outlooks, V. 

Vasile 
− Poverty measurement and income support in Romania, M. Molnar 
 

  CALITATEA VIEŢII (ICCV) 

Nr. 1-2/1997 

− Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii: filosofie şi strategie, C. Zamfir, 
membru corespondent al Academiei Române 

− Semnificaţia cercetării în domeniul calităţii vieţii, I. Mărginean 
− Dialectica încredere-neîncredere în evoluţia raporturilor sociale, P. 

Pânzaru 
− Minorităţile naţionale şi democratizarea societăţii româneşti, A. Bălaşa 
− Relaţii interetnice în România din perspectivă istorică, D.C. Rădulescu 
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− Minorităţi din Crişana şi Maramureş, L. Mărghitan 
− Condiţii de viaţă ale familiilor sărace cu copii, G. Barbu 
− Aspiraţii limitate - una din caracteristicile familiilor sărace, S. Cace 
− Fenomenul abandonului şcolar în familiile sărace, M. Teodorescu 
− Sistemul asigurărilor sociale din România comparativ cu cel din ţările 

europene, M. Doru 
− Dimensiuni ale calităţii locuirii în mediul rural, A.-N. Dan 
− Politici de dezvoltare durabilă în Carpaţii României, R. Rey 
− Modele de politici sociale în domeniul HIV/SIDA, D. Buzducea 
− Trenduri mondiale pe pieţele muncii şi modele de angajare actuale, M. 

Stanciu 
− Aspecte actuale privind evoluţia şomajului în România, C. Prisăcaru 

Nr. 3-4/1997 

− Eficienţa guvernării în susţinerea dezvoltării umane, I. Mărginean 
− Politici sociale în domeniul şomajului în ţările Europei Centrale şi de Est, 

S. Cace 
− Analiză instrumentală a sectorului nonprofit în domeniul politicilor 

sociale, L. Surdu 
− Sărăcia - problemă a României contemporane, M. Frunză, B. Voicu 
− Calitatea vieţii imigranţilor în România, D. Buzducea 
− Ferma familială - pilonul agriculturii româneşti moderne, G. Socol 
− Tendinţe sociale mondiale în ultimul deceniu, M. Stanciu 
− Familia de origine şi delincvenţa juvenilă în perioada de tranziţie, S.A. 

Giurcă 
− Copiii străzii - studiu de caz în Municipiul Oradea, F. Chipea 
− Raportul dezvoltării umane - România 1997, M. Frunză, B. Voicu, V. 

Ciucă, M. Lazăr, M. Moldoveanu, C. Munteanu, R. Nica, A. Novak, I. 
Precupeţu, M. Preda, C. Prisăcaru, M. Stanciu, L. Voinea 
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Nr. 1-2/1997 

1.  Prognoza forţei de muncă - element pentru strategia dezvoltării 
economice, C. Grigorescu 

2.  Sistemul de formare profesională sub semnul înnoirii. Evoluţii recente, 
exigenţe viitoare, S. Perţ 

3.  Valenţe educaţional-formative ale cercetării ştiinţifice, S. Sava 
4.  Caracteristici ale şomajului în România, F.-M. Pavelescu 
5.  Remunerarea muncii - mecanism de reglare a pieţei muncii. Criza 

relaţiilor salariale, V. Vasile 
6.  Tinerii pe piaţa muncii, A.P. Dumitru 
7.  Politica în domeniul prestaţiilor sociale, M. Poenaru, M. Molnar 
8.  Impactul stării economiei asupra reformei sanitare în România, M. 

Irimie 
9.  O evaluare empirică a impactului integrării asupra economiei româneşti, 

D. Grozea-Helmenstein 
10.  Ocupare şi eficienţă în industria prelucrătoare din perspectiva aderării 

României la Uniunea Europeană, D. Preda 
11.  Perspective ale aderării Republicii Cehe la Uniunea Europeană, O. 

Harbădă 
12.  Particularităţi şi tendinţe în procesele investiţionale din economia de 

tranziţie a României, G. Zaman, G. Vâlceanu 
13.  Întreprinderile mici şi mijlocii private. Structuri şi performanţe, G. 

Zaman 
14.  Întreprinderile economice ale statului în România interbelică, A. Platon 
15.  Tranziţia românească actuală din perspectiva unor analogii istorice, G. 

Dobre 
16.  Producţia agricolă românească. Retrospective interbelice, G. Dobre 
17.  Recenzii: Raportul dezvoltării umane în România, 1997, C. Ionete, 

membru de Onoare al Academiei Române 
18.  Pledoarie pentru o economie mixtă de piaţă, social-umanistă cu o 

democraţie integrată şi participativă, I. Văcărel 
19.  Blocajele în economia de tranziţie a României, I. Erhan 
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  REVISTA ŒCONOMICA 

Nr. 1/1997 

− Delimitarea conţinutului teoriei politicii economice, A. Iancu, membru 
corespondent al Academiei Române 

− Colocviu internaţional pe tema "Politici industriale în ţările în tranziţie" 
− Controverse privind politica industrială: cazul României, V. Cojanu 
− Aspecte de doctrină monetară în gândirea economică românească din a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea, G.V. Stoenescu 
− Consideraţii privind politica aurului, D. Neacşu 
− Restructurare-privatizare. Probleme şi soluţii 

Nr. 2/1997 

− Posibilă contradicţie de rezolvat, D. Dăianu 
− Constrângeri şi efecte ale politicii monetare în România, C. Popa 
− Câteva consideraţii şi precizări, V. Pilat 
− Sistemul instituţional şi transformarea acestuia, A. Iancu, membru 

corespondent al Academiei Române 

Nr. 3-4/1997 

− Similitudini şi diferenţe între sistemele de protecţie socială a şomerilor 
din ţările UE, C. Petcu 

− Liberalismul secolului XX, D. Dăianu 
− Pentru realism în problema politicii industriale, V. Pilat 
− Politici industriale. Argumente, instrumente, experienţe, A. Dochia, C. 

Târhoacă, C. Munteanu 
− Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în economia de tranziţie a României, 

G. Zaman 
− Criterii ale politicii industriale a României în anii '90, F. Pavelescu 
− Raportul secretariatului UNCTAD la Conferinţa pe problema dezvoltării 

est-asiatice: lecţii pentru un nou mediu global 
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  BULETIN FINANCIAR ICFM „VICTOR SLĂVESCU” 

Nr. 9/1997 

− "Just in time", o nouă filozofie?, L. Andrei 
− Influenţa globalizării asupra economiilor naţionale, C. Crişan 
− Experienţa monedelor naţionale ale ţărilor în tranziţie din Europa 

Centrală şi de Est, D. Pascu 
− Riscul financiar al agenţilor economici în actuala perioadă de tranziţie, 

S. Popescu 
− Descentralizarea bugetară în România, D. A. Robescu 
 
 
LUCRĂRI PUBLICATE DE CENTRUL DE INFORMARE  
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

  ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL 
DE CERCETĂRI ECONOMICE 

Nr. 1/1997 

− Evoluţia fertilităţii în România, de la transversal la longitudinal, V. Gheţău, 
CCD 

Nr. 2-3/1997 

− Technology transfer from research to industry, S. Sandu, IEN 

Nr. 4/1997 

− Reforma securităţii sociale din România. O urgenţă a viitorului apropiat, 
M. Stanciu, ICCV 
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Nr. 5/1997 

− Tendinţe ale fenomenelor demografice în România în perioada 1930-
1996, M. Simion, CCD 

Nr. 6/1997 

− Şomajul în România în anii 1991-1996 (Seria Politici sociale, nr. 13), C. 
Prisăcaru, S. Cace, A. Romaş, ICCV 

 

   STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE 

Nr. 1-2/1997 

− Institutul Naţional de Cercetări Economice în anul 1996, INCE 

Nr. 3/1997 

− Zonele economice libere. Nuclee de integrare economică, S. Sava, E. 
M. Dobrescu, INCE 

Nr. 4/1997 

− Reforma sistemului de pensii din România. Cerinţe şi opţiuni, C. 
Grigorescu, IEN 

Nr. 5-6/1997 

− Mecanismul pieţei. Componente, sistemul pieţelor şi modelele econo-
miei de piaţă, V. Stoica, IPE 

Nr. 7/1997 

− Parteneriatul pentru dezvoltare rurală, S. Bara, L. Ionescu, C. Ionescu, M. 
Moldovan, I. Roman, A. Georgescu, M. Rusali, N. Belli, G. Avrămiţă, IEA 
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Nr. 8/1997 

− Mecanismul pieţei. Tranziţia României spre economia socială de piaţă 
(Un alt fel de reformă), V. Stoica, IPE 

Nr. 9-10/1997 

− Sistemul de integrare, pe produs, a cerealelor panificabile. Proiectarea 
sistemului de integrare şi de restructurare pe filiera cerealelor de 
panificaţie, A. Popescu, IEA 

Nr. 11/1997 

− Aspecte economice ale raporturilor stat-colectivităţi locale în ţările 
Uniunii Europene, S. Sava, IEN 

Nr. 12/1997 

− Modificări structurale ale balanţei energetice a României în perspectiva 
anului 2020, C. Russu, V. Răducanu, M. Bulearcă, M. Bădileanu,         
C. Sima, C. Neagu, A. Filip, C. Tudor-Soare 

 
 

  PROBLEME ECONOMICE 

Nr. 1/1997 

− Reforme economice în ţările în tranziţie. Modelul rusesc de reformă 
agrară. Experimentul maghiar de privatizare în agricultură. Ucraina în 
tranziţie, N. Belli, IEA 

Nr. 2/1997 

− Coordonate ale politicilor de creştere a competitivităţii producţiei indus-
triei prelucrătoare româneşti în contextul integrării europene, N. Horni-
anschi, IEI 
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Nr. 3/1997 

− Posibilităţi de armonizare ale politicilor energetice ale României şi 
Republicii Moldova pentru accelerarea procesului de integrare în 
Uniunea Europeană, V. Răducanu, IEI 

Nr. 4-5/1997 

− Sistemul de integrare, pe produs, a cerealelor panificabile. Abordări con-
ceptuale şi metodologice, A. Popescu, IEA 

Nr. 6/1997 

− Şcoala de la Freiburg şi neoliberalismul german, G. Oprea, INCE 

Nr. 7/1997 

− O oglindă a întregii problematici economice a tranziţiei unei ţări. Relaţiile 
economice externe ale Republicii Moldova, afirmare şi perspective, D. 
Moldovan, ASE, Chişinău, N. Belli, IEA 

Nr. 8/1997 

− Economia socială de piaţă. Concepte şi aplicaţii, G. Oprea, INCE 

Nr. 9/1997 

− Aspecte privind deschiderea comercială în ţările Europei Centrale şi de 
Est (prelucrare din limba franceză - I. Albotă), CIDE 

Nr. 10/1997 

− Macromodelul economiei româneşti de tranziţie. Funcţiile econometrice 
ale versiunii 1997, acad. E. Dobrescu, INCE 
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Nr. 11/1997 

− Probleme actuale ale economiei ţărilor din Europa Centrală şi de Est 
aflate în tranziţie (prelucrare din limba franceză - I. Albotă), CIDE 

Nr. 12-13/1997 

− Blocajul investiţional. Forme, cauze, efecte şi posibile căi de redresare, G. 
Zaman, G. Vâlceanu, IEN 

Nr. 14/1997 

− Un plan de reformă pe baze concurenţiale a învăţământului superior din 
România, P. Fudulu 

Nr. 15/1997 

− Sărăcia. Premise, percepţie şi cuantificări, I. Albotă, CIDE 

Nr. 16-17-18/1997 

− Sistemul de integrare pe produs, a cerealelor panificabile. Starea 
actuală a pieţei şi a filierei cerealelor planificabile, A. Popescu, IEA 

Nr. 19-20/1997 

− Strategia dezvoltării sectorului energetic în perspectiva anului 2020,     
V. Răducanu, C. Russu, M. Bulearcă, M. Bădileanu, IEI 

Nr. 21/1997 

− Caracteristici socioeconomice şi culturale ale familiilor sărace cu mulţi 
copii, G. Barbu, S. Cace, A. Mihăilescu, M. Teodorescu, L. Voinea, ICCV 
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Nr. 22/1997 

− Situaţia macroeconomică actuală a ţărilor din Europa Centrală şi de Est, 
M. Bratu, IEM 

Nr. 23/1997 

− Marketing şi cultură, un comentariu de N. Belli 

Nr. 24/1997 

− Tendinţe ale competitivităţii produselor industriei prelucrătoare din 
România, D. Antonescu, D. Fistung, IEI 

Nr. 25/1997 

− Economia mondială previziuni la orizontul anilor 2010-2015, M. Bratu, 
IEM 

Nr. 26-27-28/1997 

− Rolul relaţiilor economice româno-germane în contextul asocierii şi opor-
tunităţii de preaderare a României la Uniunea Europeană. Analiza 
eficienţei sectoriale, G. Zaman, G. Vâlceanu, IEN 

Nr. 29/1997 

− Relaţiile publice - componentă esenţială în cucerirea pieţei interne şi 
internaţionale, D. Tătaru, IEI 

Nr. 30/1997 

− Evaluarea beneficiilor şi costurilor modernizării reţelelor de transporturi, 
M. Stoica, IEI 
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Nr. 31/1997 

− Situaţia economică a Chinei. Relaţiile cu Hong Kong-ul şi Taiwanul, M. 
Bratu, IEM 

Nr. 32-33/1997 

− Venituri salariale. Diagnoză. Perspective, S. Perţ, V. Vasile, IEN 

Nr. 34/1997 

− Probleme şi perspective ale tranziţiei în România, B. Cosmaciuc 

Nr. 35-36/1997 

− Instituţiile pieţei muncii, L. Chivu, IEN 

Nr. 37-38/1997 

− Modelarea proceselor economice ale tranziţiei la economia de piaţă cu 
ajutorul teoriei reţelelor, R. Şerbulescu, IPE 

Nr. 39-40-41/1997 

− Formarea profesională a forţelor de muncă. Conţinut, mutaţii şi exigenţe, 
din perspectiva noii construcţii europene, S. Perţ, IEN 

Nr. 42-43/1997 

− Inventarierea, reevaluarea şi privatizarea patrimoniului societăţilor cu 
capital majoritar de stat, G. Zaman, IEN 

Nr. 44-45/1997 

− Venituri salariale. Diagnoză, perspective, S. Perţ, V. Vasile, IEN 
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Nr. 46/1997 

− Consideraţii privind estimarea ritmului progresului tehnic neîncorporat şi 
a substituţiei factorilor de producţie (Partea I), F.M. Pavelescu, IEN 

Nr. 47/1997 

− Lucrări publicate în anul 1997, R. Davidovici, A. Sarchizian, V. Ioan-
Franc, CIDE 

 

  ROMANIAN ECONOMIC RESEARCH OBSERVER 
(OBSERVATEUR DE LA RECHERCHE  

ECONOMIQUE ROUMAINE) 

Nr. 1/1997 

− The Romanian co-operative sector during the transition to the market 
economy, S. Bara, IEA 

Nr. 2/1997 

− Monetary policy and macroeconomic stabilization in Romania, P.G. Hare, 
Ş. Răgălie, V. Gaftea, INCE 

Nr. 3/1997 

− Les dilemmes de la privatisation, G. Zaman, IEN 

Nr. 4/1997 

− Romania’s private sector: dimension and efficiency, G. Zaman, IEN 

Nr. 5-6/1997 

− The macroeconomic modelling, acad. E. Dobrescu, INCE 
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Nr. 7/1997 

− Coordinates of the policies aimed at a higher competitiveness of the 
Romanian processing industry production in the context of the European 
integration, N. Hornianschi, IEI 

Nr. 8-9-10/1997 

− Models for sustainable development of Romanian economy in the 
context of free market economy and European integration, G.C. Flo-
rescu, INCE 

Nr. 11/1997 

− The Romanian labour market in transition. Evolution and outlooks, V. 
Vasile, IEN 

Nr. 12/1997 

− La corrélation entre le salaire (le coût salarial) et l’emploi, S. Perţ, V. 
Vasile, IEN 

 

  POPULAŢIE ŞI SOCIETATE  
(publicaţie a Centrului de Cercetări Demografice) 

Nr. 1 - ianuarie-februarie 

− Argument, acad. V. Trebici 
− Tranziţie şi demografie (I), acad. V. Trebici 
− Socioeconomic şi demografic: o introducere, V. Gheţău 
− Scăderea natalităţii, V. Gheţău 
− Deteriorarea mortalităţii, V.G. Crasna 
− Sporul natural, V.G. Crasna 
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− Viaţa ştiinţifică. Cărţi. Reviste, I. Berevoescu, acad. V. Trebici 

Nr. 2 - martie-aprilie 

− Tranziţie şi demografie (II), V. Gheţău 
− Previzibila scădere a nupţialităţii şi suspecta stabilitate a divorţialităţii, V. 

Gheţău 
− Migraţia internă şi externă, V. Gheţău 
− Numărul populaţiei, V. Gheţău 
− Câteva remarci finale, V. Gheţău 

Nr. 3 - mai-iunie 

− Are nevoie România de o politică demografică?, V. Gheţău 
− Mai corect ar fi ca întrebarea să fie reformulată, acad. V. Trebici 
− Vom putea vorbi de o politică demografică?, V. Gheţău 

Nr. 4 - iulie-august 

− Introducere, V. Gheţău 
− Numărul populaţiei, V. Gheţău 
− Natalitatea, V. Gheţău 
− Mortalitatea, V. Gheţău 
− Nupţialitatea şi divorţialitatea, V. Gheţău 
− Îmbătrânirea demografică, V. Gheţău 
− Migraţia interrnaţională, V. Gheţău 
− Perspective, V. Gheţău 

Nr. 5 - septembrie-octombrie 

− “Toate ţările lumii”: ediţia a zecea, M. Boucher 
− Ţări şi entităţi, clasament, indicatori 
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− Din 1997 spre 2000 şi 2025: ipoteze revizuite spre scădere 

Nr. 6 - noiembrie-decembrie 

− Populaţia României după naţionalitate şi religie, acad. V. Trebici 
 

  ALTE LUCRĂRI ALE INSTITUTELOR 

− Funcţiile econometrice ale versiunii 1997 a macromodelului economiei 
româneşti de tranziţie, acad. E. Dobrescu 

− Convergenţe şi divergenţe între ştiinţa economică şi ecologie, M.S. 
Muscalu 

− Stabilirea strategiei de marketing pe baza ciclului de viaţă al produselor, 
A. O. Ghiţă 

− Studiul comparativ al calităţii şi fezabilităţii materialelor complexe de 
ambalare, A. Purcărea 

− Strategia produsului nou, O. Mihăescu 
− Teoria echilibrului economic şi implicaţiile sale practice, P. Marinescu 
− Fundamentele teoretice şi metodologice ale politicilor de comerţ exterior 

în perioada de tranziţie economică, C. Ciupagea 
− Creşterea adaptabilităţii aparatului productiv la schimbările cererii de 

bunuri de echipament, E. Pelinescu 
 
 



 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI 
ECONOMICE “COSTIN C. KIRIŢESCU” 

 
 

 
 

Anul 1998 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

BUCUREŞTI 





LUCRĂRI DE SINTEZĂ ELABORATE ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI GENERAL DE CERCETARE 

1. TRANZIŢIA LA ECONOMIA DE PIAŢĂ 

1.  Corelaţia dezvoltare economică-nivel de trai-dezvoltare umană, IEN 
2.  Efecte macroeconomice ale privatizării în România, IEN 
3.  Guvernarea corporativă în economia românească, IEN 
4.  Reforma şi tranziţia la economia de piaţă. Abordări teoretice şi 

experienţe, IEN 
5.  Mecanismul creşterii economice în contextul tranziţiei la economia de 

piaţă, IEI 
6.  Schimbarea comportamentului societăţilor comerciale pe acţiuni din 

industrie corespunzător cerinţelor economiei de piaţă, IEI 
7.  Abordarea financiară a creşterii economice, IEI 
8.  Procesul de comunicare intra şi interorganizaţională în sprijinul 

tranziţiei, IEI 
9.  Pieţele agroalimentare - competitivitate internă şi internaţională, IEA 
10. Instituţii parteneriale ale schimbării şi capacitatea lor de gestionare a 

procesului de formare a competitivităţii în spaţiul rural, IEA 
11.  Alternative ale evoluţiei româneşti în perspectiva anilor 2005-2010, IPE 
12.  Comportamentul agenţilor economici în perioada de tranziţie, IPE 

2. REFORMA ŞI RESTRUCTURAREA ÎN PERSPECTIVA 
INTEGRĂRII EUROPENE 

1.  Ratele de schimb şi rolul acestora în economiile deschise 
2.  Restructurarea sistemelor de ocupare a forţei de muncă din 

perspectiva globalizării şi internaţionalizării pieţelor, IEN 
3.  Evaluarea şi analiza comparativă a stadiului reformei economice în 

ţările din centrul şi estul Europei şi perspectivele procesului de 
integrare a acestora în Uniunea Europeană, IEM 
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4.  Factori determinanţi ai avantajului comparativ al României în 
comerţul internaţional şi reintegrarea eficientă şi dinamică a ţării 
noastre în fluxurile internaţionale de schimb cu mărfuri şi servicii, IEM 

5.  Tendinţe în politicile comerciale ale difertelor ţări şi grupe de ţări. 
Sugestii pentru o politică promoţională şi dinamică a exporturilor 
României în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană, 
IEM 

6.  Strategii şi politici de producţie în domeniul industrial la nivel naţional şi 
internaţional. Sugestii pentru o nouă politică industrială şi tehnologică a 
României în vederea integrării în Uniunea Europeană, IEM 

7.  Implicaţii ale aderării României la Uniunea Europeană (4 proiecte),  
IEM 

8.  Ajustări structurale în domeniul extractiv, energetic şi de prelucrare 
primară în perspectiva integrării României în structurile economice ale 
UE, IEI 

9.  Integrarea IMM din România în economia europeană, IEI 
10.  Modalităţi de adaptare a infrastructurii transporturilor la cerinţele 

dezvoltării economice şi ale integrării în perspectivă a României în UE, 
IEI 

11.  Procesul de ajustare structurală a agriculturii în conexiune cu evoluţia 
economiei naţionale şi a agriculturii din ţările europene, IEA 

12. Structura circuitelor monetar-financiare internaţionale şi capacitatea de 
integrare a României în spaţiul economic internaţional, IFPPV 

13.  Integrarea monetar-financiară a României în spaţiul economic 
internaţional (4 proiecte), IFPPV 

14.  Moneda europeană la finele secolului XX, IFPPV 

3. INTEGRAREA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI  
ŞI REPUBLICII MOLDOVA 

1. Integrarea României şi Republicii Moldova. Evoluţia comerţului exterior 
al Republicii Moldova în pespectiva integrării economice cu România 
(un proiect), IEM 

2.  Unsprezece comunicări ştiinţifice pentru Simpozionul bilateral de la 
Chişinău, INCE 
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4. DEZVOLTAREA DURABILĂ 

1.  Dimensiunea economică a mediului din perspectiva dezvoltării durabile 
şi a integrării, IEN 

2.  Restructurarea industriei prelucrătoare potrivit conceptului dezvoltare 
durabilă. Strategii pentru eficienţă şi reindustrializare (două proiecte), IEI 

3.  Dezvoltarea economică regională, IPE 

5. DEZVOLTAREA UMANĂ ŞI CALITATEA VIEŢII 

1.  Politici sociale (patru proiecte), ICCV 
2.  Direcţii ale reformei sistemului de protecţie socială în România, ICCV 
2.  Calitatea vieţii în perioada de tranziţie (cinci proiecte), ICCV 
3.  Standardul de viaţă din România (şase proiecte), ICCV 
4.  Dezvoltare comunitară (cinci proiecte), ICCV 
5.  Analiza proceselor sociale declanşate de restructurarea mineritului, 

ICCV 

6. IMPACTUL ŞTIINŢEI ŞI CERCETĂRII ECONOMICE 
ŞI AL COMPETITIVITĂŢII 

1.  Impactul asocierii şi preaderării României la UE asupra inovativităţii 
firmelor româneşti, IEN 

2.  Ştiinţa economică - cunoaştere şi construcţie de realitate economică, 
IEI/INCE 

7. MODELAREA ECONOMIEI NAŢIONALE 

1. Dezvoltarea şi utilizarea macromodelului economiei naţionale, INCE 
2.  Utilizarea unor modele în analize economice (două proiecte), IEM 
3.  Macromodelul economiei româneşti în tranziţie, IPE 
4.  Modelarea economiei naţionale (patru proiecte), IPE 
5.  Modelarea proceselor economico-sociale într-o economie deschisă, 

CCAC 
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8. CONJUNCTURA ECONOMIEI MONDIALE, 1997 
 

PROGRAME  DE CERCETARE SPECIALIZATE, 
REALIZATE ÎN INSTITUTELE COMPONENTE ALE 
INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

− Raportul naţional al dezvoltării umane 1998, coordonator C. Ionete, 
membru de onoare al Academiei Române (s-a publicat în două versiuni 
separate, în limba română şi engleză, la Ed. Expert)  

INSTITUTUL DE ECONOMIE NAŢIONALĂ 

− Avuţia naţională a României în perioada 1920-1922 şi 1938-1939 
− Industria românească interbelică (1919-1939) în context european 

INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ 

− Fenomene majore şi tendinţe pe termen scurt, mediu şi lung în 
economia mondială (opt proiecte) 

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

− Sistemul de indicatori şi baza de date a ICCV 

CENTRUL DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE 

− Cercetări demografice (şase proiecte) 

CENTRUL DE CERCETĂRI ASISTATE DE CALCULATOR 

− Cercetarea economică asistată de calculator în INCE. Soluţii de inte-
grare şi cooperare informaţională a institutelor de cercetare componente 
(două proiecte)  
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DEZBATERI ŞTIINŢIFICE 

  Sesiune ştiinţifică anuală: Cercetarea ştiinţifică: cerinţe şi 
împliniri, stimulare şi eficienţă, 11-12 noiembrie 1998, Institutul 

de Cercetări Financiare şi Monetare “Victor Slăvescu” 

− Problematica financiară a cercetării ştiinţifice: abordări teoretico-
metodologice, G. Manolescu 

− Metodologia cercetării falsifică realitatea economică, V. Stoica 
− Aspecte privind cercetarea de interes public în unele ţări europene 

dezvoltate, I. Predoi 
− Mijloace moderne de documentare şi rolul informaţiei privind costul forţei 

de muncă, C. Chilom 
− Elemente noi ale cercetării la nivelul UEM: sistemul european al băncilor 

centrale (SEBC) şi Banca Europeană pe drumul coexistenţei monetare 
paşnice, F. Iordache 

− Stadiul de dezvoltare economică şi puterea de adaptare la tendinţele 
momentului - sursă importantă şi folositoare de cercetare, M. Stănescu 

− Inflaţia - obiectiv al politicii monetare, în ţările în curs de dezvoltare, G. 
Sandu 

− Cercetarea aspectelor relaţionale dintre bănci şi întreprinderile 
româneşti în condiţiile diversificării activităţii bancare, C. Gheorghiu 

− Consideraţii privind optimizarea raporturilor de compensare profit-salarii 
în unele state din UE, A. Criste, F. Bălăşescu 

− Surse de finanţare a bugetelor locale, I. Petre 
− Noi caracteristici ale comerţului internaţional al Uniunii Europene, O. 

Vasiloiu 
− Economia mondială: bolnavă şi obosită - modul  în care este abordată în 

programele de cercetare economică, C.S. Crişan 
− Rolul pieţelor de capital în economia de piaţă, văzut prin prisma 

cercetării economice, A. Sârbea Diaconescu, D. Costache 
− Aspecte privind publicitatea internaţională, L. Mârşolea, F. Bălăşescu 
− Instituirea monedei unice europene - element de inspiraţie şi stimulare 

pentru cercetarea economică, D. Voican 
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− Restricţii, exigenţe ale politicii ocupării forţei de muncă în perioada de 
tranziţie, O. Pieptea 

  Simpozion naţional: Agricultura României la răscrucea 
tranziţiei. Dileme şi strategii, 11-13 februarie 1998,  

Academia Română 

− Restructurarea sectorului agricol şi strategia acţiunii guvernamentale - 
priorităţile politicii agricole pe termen scurt şi mediu, D. Gavrilescu 

− Teze şi antiteze privind viitorul agriculturii româneşti, N. Belli 
− Resurse investiţionale endogene şi exogene de dezvoltare a 

exploataţiilor agricole familiale, M. Popescu 
− Cererea agregată a sistemului agroalimentar - măsurare şi tendinţe, F. 

Toderoiu 
− Creşterea economică în agricultură şi relaţia ei cu economia globală, C. 

Alexandri 
− Alternative de acoperire a cererii de zahăr din resurse interne, M. 

Costea 
− Tendinţe şi oportunităţi pe piaţa cerealelor, A. Popescu 
− Politici de intervenţie pe pieţele produselor agricole - evaluare şi 

implicaţii asupra consumatorilor, C. Şerbănescu 
− Metodologia de calcul a indicatorilor tehnico-economici ai activităţii 

exploataţiei agricole familiale, C. Toma, V. Gavrilă 
− Ajustări structurale pe pieţele produselor horticole, D. Giurcă 
− Zonalitatea raportului cerere-ofertă pe piaţa laptelui, M. Grodea 
− Opţiuni productive ale gospodăriilor pluriactive, M. Rusu 
− Legislaţia cooperatistă în ţările aflate în tranziţie spre economia de piaţă. 

Învăţăminte pentru experienţa proprie, K. Dobay 
− Capitalul uman - un factor important în dezvoltarea rurală, T. Iozu 
− Piaţa strugurilor - distorsiuni actuale şi ajustări necesare, G. Secară 
− Participarea gospodăriilor ţărăneşti pe pieţele agricole: determinanţi şi 

implicaţii pentru politicile publice, M. Biolan 
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− Economia agroalimentară în România - mutaţii structurale şi capacitate 
de performanţă, C. Ştefănescu 

− Eficienţa tehnologiilor de hrănire a păsărilor în gospodăriile ţărăneşti, E. 
Sibiceanu 

− Partenerii instituţionali pentru dezvoltarea rurală şi regională în perioada 
tranziţiei la economia de piaţă, S. Bara 

− Zonele rurale defavorizate din România - abordări metodologice şi 
delimitări preliminare,  F. Bordânc 

− Stresul economic şi psihologic în lumea satelor. O abordare comparată 
a felului în care sunt percepute problemele ruralului în România şi 
Republica Moldova în perioada tranziţiei, O. Bădina 

− Comunitatea rurală în perspectiva dezvoltării umane durabile. Studiu de 
caz, A. Sârbu 

− Structuri relaţionale interpersonale în comunităţile rurale, V. Florian 
− Rolul parteneriatului în redresarea şi dezvoltarea durabilă a spaţiullui 

rural, M. Moldovan 
− Cooperaţia rurală şi implicaţiile sale socioeconomice, E. Sima 
− Structuri parteneriale pentru dezvoltare rurală: tipologii şi comparaţii, M. 

Rusali 
− Evaluarea disparităţilor regionale în dezvoltarea rurală din România, S. 

Bara, M. Moldovan,  M. Rusali, I. Oprea 
− Politici de protecţie a mediului în spaţiul rural în perioada de preaderare 

la Uniunea Europeană, L. Toma 
− Comportamente productive şi investiţionale ale gospodăriilor rurale, L. 

Mateescu 
− Impactul cupoanelor în campania de toamnă 1997, L. Luca, C. Firici 
− Structurile producţiei agricole în Republica Moldova şi tendinţa acestora 

în perioada tranziţiei la economia de piaţă, G. Avrămiţă 
− Evaluările energetice ale efectelor reformei din agricultură, S. Bara 
− Parteneriatul - cheia redresării şi dezvoltării durabile a spaţiului rural 

românesc, M. Moldovan 
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PUBLICAŢII 

CĂRŢI PUBLICATE DE CERCETĂTORI INCE 

− Modul economic de gândire. Elemente de iniţiere, V. Stoica, Ed. Tribuna 
economică, Bucureşti, 1998 

− Procese financiar-monetare ale tranziţiei: probleme şi dileme, colectiv, 
Ed. Alpha, Buzău, 1998 

− Inteligenţa strategului. Arta afacerilor în Japonia, K. Ohmae (traducere 
C.S. Crişan), Ed. Teora, Bucureşti, 1998 

− Principiile marketingului, Philip Kotler (traducere C.S. Crişan), Ed.Teora, 
Bucureşti, 1998 

− Procese financiar-monetare ale tranziţiei: probleme şi dileme, F. 
Toderoiu, Ed. Alpha, Buzău, 1998 

− Evoluţia sectorului agroalimentar în România. Raport anual 1997 al 
MAA, D. Gavrilescu, I. Davidovici, L. Luca, C. Şerbănescu,  
L. Iacob, Ed. Agris, Bucureşti, 1998 

− Agricultura în tranziţie - încotro?, S. Bara, C. Eşanu, I. Davidovici, Ed. 
Alianţa Agricolă, Constanţa, 1998 

− Angajamentele României în cadrul OMC: probleme privind aderarea la 
UE, D. Giurcă, PHARE Proceeding, Bruxelles, 1998 

− Management strategic, C. Russu, Ed. All, Bucureşti, 1998 
− Economics (Teoria economică), 2 vol., V. Răducanu (coord.), C. Neagu 

(coautor), Ed. Macarie, Târgovişte, 1998 
− Transportul terestru, mediul şi sănătatea, D. Fistung, Ed. GRTD, 1998 
− România 2020, Vasile Gheţău (coautor), Ed. Academiei Române, 1998 
− Mortalitatea maternă şi avortul în România - 1997. Nivel, evoluţie, 

diferenţieri teritoriale şi pe medii de rezidenţă, V. Gheţău, UNFPA, 1998 
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PERIODICE ALE  SECŢIEI DE ŞTIINŢE ECONOMICE, 
JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE A ACADEMIEI ROMÂNE 
ŞI ALE INSTITUTELOR COMPONENTE ALE INCE 

  REVUE ROUMANIE DE SCIENCES ECONOMIQUES 
 ET SOCIALES 

Tome 43, No. 1, Janvier-Juin 1998 

− The need for a mixed, market, social, participative and humanistic 
economy, acad. N.N. Constantinescu 

− Essai d'estimation de l'économie non-comptabilisée (exemple de la 
Roumanie), acad. E. Dobrescu 

− Volatility and the behavior of major macroeconomic variables, A.G. Zaiţ 
− The day's topic, tendencies of the banking policies, A.O. Berea 
− Ecological perspectives of the Romanian agriculture, L. Toma, A. 

Xepapadeas 
− Aggregate demand of “agrifood” system in Romania - Measurement, 

methods and trends, F. Toderoiu 
− Problems and possible solutions for the reform of the system of social 

protection and social services, I. Mărginean 
− Changes in Romania's public pension system, C. Grigorescu 
 

  CALITATEA VIEŢII (ICCV) 

Nr. 1-2/1998 

− Copiii din familiile sărace - segment al populaţiei puternic afectat de 
situaţia actuală, G. Barbu 

− Costurile sociale în evoluţia României spre economia de piaţă, A. 
Mihăilescu 

− Organizaţii, elite şi mediu. Studiu de caz - Zlatna, M.P. Igna, C. Rughiniş 
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− Impactul socioeconomic al amenajărilor hidroenergetice. Studiu de caz - 
zona Lotru, M. Stănculescu, M. Doru, D. Chiriac 

− Moduri şi stiluri de viaţă în România. Evoluţii şi tendinţe actuale sub 
impactul mass-media,  P. Pânzaru 

− Factori de influenţă asupra echilibrului în consumul alimentar, M. Stanciu 
− Evoluţia modalităţilor de petrecere a timpului liber şi factorii determinanţi 

(1993-1997), L. Urse 
− Politici de sănătate: evaluarea nevoilor şi planificarea serviciilor de 

sănătate, C. Vlădescu 
− Asigurarea socială şi pensiile ţăranilor. Trecut, prezent, perspective, G. 

Socol 
− Profiluri atitudinale şi aşteptări legate de politica socială pentru tineret, 

G. Ghebrea 
− Condiţionarea alocaţiei pentru copii de prezenţa şcolară şi efectele sale 

asupra educaţiei copiilor de romi, M. Surdu 
− “Comparing Welfare States: Britain in international context” - reper de 

lectură în domeniul politicilor sociale comparate, S. Cace 
− Revista “Psihosociologia”, D.C. Niţulescu 

Nr. 3-4/1998 

− Statul şi societatea civilă, A. Bălaşa, I. Mărginean, I. Moroianu-Zlătescu, Ş. 
Constantinescu 

− Rolul statului în menţinerea bunăstării sociale în perioada de tranziţie, L. 
Pop, A. Dan,  M. Câmpeanu, S. Stroe, C. Vlădescu 

− Caracteristici ale politicii sociale româneşti, B.M. Juncu 
− Influenţa factorilor subiectivi asupra percepţiei calităţii vieţii, S. Bălţă-

tescu 
− Planificarea în centrele publice de sănătate: iadul amănuntelor, K. 

Kolam 
− Tehnologia informaţiei în sprijinul serviciilor sociale şi al învăţământului 

de asistenţă socială,  P. Ştefănescu 
− Stima de sine la adolescenţii delincvenţi, S.L. Giurcă 
− Valori, atitudini şi relaţii etnice la români. Studiu de caz - Dobrogea, G. 

Mictat 
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− Între dezvoltare comunitară şi consiliere, M. Popescu 
− Politica socială modernă, C. Ion 
 

   REVISTA ROMÂNĂ DE ECONOMIE (IEN) 

Nr. 1-2/1998 

− Nivelul dezvoltării economico-sociale şi aderarea României la Uniunea 
Europeană, C. Grigorescu 

− Caracteristici ale procesului inovaţional în România, S. Sandu, A. 
Dachin, R. Popa 

− Identificarea dimensiunii publice a dezvoltării durabile în perioada de 
tranziţie din România, S. Popescu 

− Comerţul electronic, G. Zaman 
− Restructurări ale ocupării forţei de muncă din perspectivă regională, 

F.M. Pavelescu 
− Repere ale dezvoltării regionale a economiei româneşti, C. Ciutacu 
 

   REVISTA ŒCONOMICA 

Nr. 1/1998 

− Premise macroeconomice ale accelerării restructurării şi privatizării în 
România în 1998, G. Zaman, G. Vâlceanu 

Nr. 2/1998 

− Măsurarea sărăciei şi dimensiunile ei în România, M. Molnar 
− Strategia ocupării forţei de muncă şi combaterea şomajului: realism, 

eficienţă şi credibilitate, S. Perţ 
− Instituţionalizarea pieţei muncii şi rolul care îi revine în generarea ratei 

naturale a şomajului, G. Ţurlea 
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− Investiţiile de capital străin în economia românească, G. Zaman, G. 
Vâlceanu 

− Fluxurile şi stocul de investiţii străine directe în România, G. Ţurlea, C. Bălan 
− Teorii contemporane în comerţul internaţional, F. Popescu 

Nr. 3-4/1998 

− Profesorului nostru de monedă - respectuos omagiu, M. Isărescu 
− Un moment solemn emoţionant, I. Ghica 
− Costin C. Kiriţescu - un neoclasic bine temperat, G.V. Stoenescu 
− Discursul domnului profesor Costin C. Kiriţescu prezentat de acad. C. Io-

nete, membru de onoare al Academiei Române 
− Interviu cu domnul academician Costin C. Kiriţescu, E.M. Dobrescu 
− Bătălia se dă în economia reală, M. Isărescu 
− O abordare econometrică a evoluţiilor monetare, C. Scutaru, E. 

Pelinescu 
− Evoluţii în disciplina financiară în economia României, L. Croitoru 
− Aurul în contextul monetar-financiar actual, D. Neacşu 
− Problematica managementului datoriei externe din perspectivă 

macroeconomică (I), R. Faer,  A. Stanciu 
− Ajustarea economiei româneşti la modificările deficitului bugetar, a 

datoriei externe şi a stocului creditelor neperformante în anul 1998. 
Concluzii pentru anul 1999, L. Croitoru 

− Teoria ciclurilor endogene şi tranziţia est-europeană, L.L. Albu 
− Haos şi ordine în tranziţia economiilor Est-Europene. Cazul României, 

C. Scutaru, A. Ghiţă 
− Privatizare şi postprivatizare, A. Iancu - membru corespondent al Acade-

miei Române 
− Utilizarea metodelor vectoriale pentru analiza modificărilor structurale 

ale industriei româneşti în perioada 1990-1997, M. Comşa, M. Regep, 
M. Dogaru 

− Dinamica dezechilibrelor în dezvoltarea regională, D. Jula, N. Jula 
− Utilizarea forţei de muncă din perspectiva dezvoltării regionale, F.M. 

Pavelescu 
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   BULETIN FINANCIAR ICFM „VICTOR SLĂVESCU” 

Nr. 10/1998 

− Momentul schimbării – accelerarea tranziţiei spre moneda unică "euro",   
A. Criste 

− Tendinţe în politica ocupării forţei de muncă – cazul Uniunii Europene,  
F. Iordache 

− Factorii care pot influenţa gradul de independenţă a băncilor centrale, F. 
Iordache 

− Riscurile bancare în perioada de tranziţie spre economia de piaţă, S. 
Popescu 

Nr. 11-12/1998 

− Tehnici de restructurare bancară, C. Bichi 
− Uniunea Monetară Europeană între şansă şi eşec, A. Criste 
− Politica monetară şi instrumentele ei – noi dimensiuni europene,           

F. Iordache 
− Autonomia, flexibilitatea şi echilibrul financiar al întreprinderii în perioada 

de tranziţie, S. Popescu 
− Fiscalitate pe mediul înconjurător, V. Stoica 
 
 
LUCRĂRI PUBLICATE DE CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

  ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL 
DE CERCETĂRI ECONOMICE  

Nr. 1/1998  

− Decupaje teritoriale şi politică de dezvoltare regională în România, CCD, 
acad. V. Trebici, I. Ianoş, D. Sandu 
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Nr. 2-3/1998 

− Dimensiunea naţională şi internaţională a restructurării agriculturii 
României 

Nr. 4-5/1998  

− Populaţia României după naţionalitate şi religie. Demografie regională şi 
diferenţială, CCD, acad. V. Trebici  

Nr. 6/1998  

− O strategie realistă şi eficientă de ocupare a forţei de muncă şi 
combatere a şomajului, IEI, S. Perţ 

 

  STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE 

Nr. 1/1998 

− Institutul Naţional de Cercetări Economice în anul 1997, INCE  

Nr. 2/1998 

− Comportamentul economic în gândirea economică din secolele XV-
XVIII, IPE, V. Stoica 

Nr. 3-4/1998 

− Oportunităţi de restructurare a industriei zahărului românesc. Studii de 
caz, IEA, M. Costea,  G. Secară, M. Grodea, D. Giurcă, A. Pârvu, A. Sârbu, 
A. Popescu 

Nr. 5-6-7/1998 

− Modificări structurale ale industriei de prelucrare primară în perspectiva 
integrării în Uniunea Europeană, IEI, C. Russu, V. Răducanu, M. 
Bulearcă, M. Bădileanu, C. Sima, C. Neagu, C. Tudor-Soare 



 

 

393 

Nr. 8-9/1998 

− Gândirea economică din secolele XIX-XX despre comportamentul 
economic. Sinteză, IFPPV, V. Stoica 

Nr. 10-11/1998 

− Aspecte teoretice ale armonizării politicii monetare a României cu 
politica monetară a Uniunii Europene, IFPPV, L. Ionescu, G. Chitigă, F. 
Iordache, E. Moşneanu, G. Sandu, E. David 

Nr. 12/1998 

− Flexibilitatea IMM-urilor româneşti şi dinamismul cererii în economia 
europeană, IEI, D. Mărguş 

 

   PROBLEME ECONOMICE 

Nr. 1/1998 

− Cartea verde a comerţului european. Proiect, INCE 

Nr. 2/1998 

− Sănătatea populaţiei mondiale în ultimul deceniu. Factori de risc în 
epoca actuală, ICCV, M. Stanciu 

Nr. 3-4/1998 

− Cuantificări ale dinamicii potenţialului economiei româneşti (Partea a II-a), 
IEN, F.M. Pavelescu 

Nr. 5/1998 

− Conjunctura economică a Ungariei. Cine-i urmează exemplul?, IEM, M. 
Bratu 
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Nr. 6/1998 

− Ştiinţa economică. Cunoaştere şi construcţie de realitate economică. 
Condiţii logice ale raţionamentelor specifice ştiinţei economice, IEI, V. 
Răducanu, S. Muscalu, M. Constantinescu 

Nr. 7/1998 

− Schimbări în sistemul public de pensii în România, IEN, C. Grigorescu 

Nr. 8-9/1998 

− Procese, decalaje şi tendinţe privind ocuparea forţei de muncă, IEN, D. 
Preda 

Nr. 10-11/1998 

− Perspectiva actuală a integrării României în Uniunea Europeană, INCE, E. 
Diatcu, E.M. Dobrescu 

Nr. 12/1998 

− Comunicarea în masă. Componenta ecologică de stimulare a reformei şi 
integrării în Uniunea Europeană, IEI, D. Tătaru 

Nr. 13/1998 

− Producerea zahărului în România. Potenţial tehnico-economic actual şi 
performanţe europene, IEA, M. Costea, G. Secară, D. Giurcă, M. Grodea, 
R. Văleanu 

Nr. 14-15/1998 

− Modificări structurale şi operaţionale ale sistemului bancar în contextul 
integrării României în Comunitatea Europeană, INCE, C. Rotaru 
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Nr. 16/1998 

− Piaţa internă şi externă a strugurilor. Alternative de politici de redresare 
a producţiei, IEA, G. Secară 

Nr. 17/1998 

− Piaţa internă şi externă a laptelui şi a produselor lactate. Alternative de 
politici comerciale, IEA, M. Grodea 

Nr. 18-19/1998 

− Măsurarea sărăciei, IEN, M. Molnar 

Nr. 20/1998 

− Piaţa internă şi externă a tomatelor şi a cartofilor. Alternative de politici 
comerciale, D. Giurcă 

Nr. 21-22/1998 

− Coordonate ale sărăciei în România, IEN, M. Molnar 

Nr. 23-24/1998 

− Reforma securităţii sociale în România. Evaluări din perspectiva 
integrării în Uniunea Europeană. Reforma sistemului de sănătate în 
România, IEN, M. Irimie 

Nr. 25/1998 

− Investiţiile în economia României, IEN, G. Zaman, G. Vâlceanu 

Nr. 26/1998 

− Decalaje în modernizarea economiei româneşti, INCE, C. Ionete, 
membru de onoare al Academiei Române 
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Nr. 27/1998 

− Mutaţii în folosirea timpului liber în mediul urban din România, INCE, I. 
Ionescu 

Nr. 28-29/1998 

− Piaţa cerealelor. Conjunctură mondială şi context naţional, IEA, A. 
Popescu 

Nr. 30/1998 

− Caracteristici şi modele monetare de estimare a economiei subterane, 
IEI, E. Prandea 

Nr. 31/1998 

− Armonizarea modernizării infrastructurii transporturilor cu dezvoltarea 
sistemului economic naţional, IEI, M. Stoica 

Nr. 32/1998 

− Cercetarea ştiinţifică economică şi dezvoltarea, INCE, C. Ionete, 
membru de onoare al Academiei Române 

Nr. 33/1998 

− Rolul instituţiilor în dezvoltarea agriculturii şi a spaţiului rural, IEA, S. 
Bara, M. Moldovan  

Nr. 34-35/1998 

− De la teoria economică walrasiană la teoriile economice actuale, INCE, 
P. Marinescu 
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Nr. 36/1998 

− Eveniment - Lansarea oficială a “Raportului naţional al dezvoltării 
umane” - ediţia 1998, INCE 

Nr. 37/1998 

− Stadiul actual şi propuneri de dezvoltare a industriei în teritoriul zonal 
riveran Dunării, IEI, C. Russu, N. Hornianschi, D. Antonescu  

Nr. 38-39/1998 

− Stimularea constituirii şi funcţionării IMM în perspectiva integrării 
acestora în economia europeană, IEI, C. Russu, L. Croitoru, S. Muscalu, 
D. Mărguş 

Nr. 40/1998 

− Costul forţei de muncă din perspectiva pregătirii pentru aderarea la UE. 
Evoluţii. Decalaje, IEN, V. Vasile 

Nr. 41/1998 

− Restructurarea şi privatizarea în România (1998), IEN, G. Zaman, G. 
Vâlceanu 

Nr. 42/1998 

− Managementul şi reforma economică, IEN, I. Bratu 

Nr. 43-44/1998 

− Mecanismul fiscal. Particularităţi şi incidenţe asupra restructurării, IEN, 
M. Naneş 
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Nr. 45/1998 

− Protecţia socială a şomerilor, IEN, C. Petcu 

Nr. 46/1998 

− Dezvoltarea regională şi utilizarea forţei de muncă, IEN, F.M. Pavelescu 

Nr. 47/1998 

− Lucrări publicate în anul 1998, CIDE, V. Ioan-Franc, A. Sarchizian, R. 
Davidovici  

 

   POPULAŢIE ŞI SOCIETATE  
(publicaţia Centrului de Cercetări Demografice) 

Nr. 1 - ianuarie-februarie 

− Are nevoie România de o politică demografică? (II) 
− Cred că o politică demografică pentru România, ca şi pentru oricare altă 

ţară europeană, este nu numai dezirabilă, ea este imperativă, A. 
Romaniuc 

− Pentru o politică socială prietenoasă demografic, C. Zamfir 
− Pe marginea unei iniţiative legislative, V. Gheţău 

Nr. 2 - martie-aprilie 

− Migraţia internă sub şocul tranziţiei, D. Sandu 

Nr. 3 - mai-iunie 

− Tranziţie şi demografie. Două evoluţii diferite ale mortalităţii - Cazul 
României şi al Republicii Cehe, V. Gheţău 
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Nr. 4 - iulie-august 

− Europa în faţa destinului său demografic, A. Romaniuc 

Nr. 5 - septembrie-octombrie 

− Cum apreciaţi actuala situaţie demografică a României? 
− Este nevoie de o conştientizare globală în legătură cu tendinţele 

demografice, acad. V. Trebici 
− Lipsa de reacţie la problemele comunităţii este mai gravă decât 

problemele înseşi, E. C. Brădăţan 
− Oamenii politici nu înţeleg complexitatea demograficului, V. Gheţău 

Nr. 6 - noiembrie-decembrie 

− Recrudescenţa mortalităţii şi scăderea duratei medii a vieţii, V. Gheţău 
 

   ROMANIAN ECONOMIC RESEARCH OBSERVER 

Nr. 1/1998 

− Changes in Romania's public pension system, IEN, C. Grigorescu 

Nr. 2/1998 

− Business services and Romania's integration into the world economy, 
IEM, A. Ghibuţiu 

Nr. 3-4/1998 

− Empirical research on financial market in Romanian private farm sector, 
INCE, F. Heidhues, G. Schrieder, P. Hare, J. Davis, A. Gaburici 
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Nr. 5/1998 

− Rural financial market for the small private farm sector in Romania, 
INCE, F. Heidhues, A. Gaburici  

Nr. 6-7/1998 

− The experience of reforms in Romania. Ownership and control 
structures in Romania, Part One, IEN, G. Zaman, I. Bratu  

Nr. 8/1998 

− An econometric model for romanian regional forecasting analysis, INCE, 
D. Jula, D. Constantin, N. Jula 

Nr. 9/1998 

− The monetary overhang in the former centrally planned economies or 
The case of missing money-holders. The case of Romania, IEN, L.D. 
Dulgheru 

Nr. 10/1998 

− The official launching of “The 1998 National Human Development 
Report - Romania”, INCE  

Nr. 11-12/1998 

− The experience of reforms in Romania. Ownership control and firm 
performance in Romania, Part Two, IEN, I. Bratu  

 

   ALTE LUCRĂRI ALE INSTITUTELOR 

− Concurenţa între agenţii economici din România. Factori şi efecte, D. 
Cojocaru 
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− Managementul strategic al întreprinderilor mici şi mijlocii, L.M. Crăciun  
− Teorii moderne privind consumul, T. Negru 
− Minimul de trai şi veniturile populaţiei, M. Molnar  
− Managementul strategic al întreprinderii în perioada de tranziţie a 

României la economia de piaţă, M. Naneş 
− Mutaţii în turismul românesc, I. Ionescu  
− Perfecţionarea activităţii comerciale în contextul utilizării codului de bare, 

S. Gronski 
 
 





 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI 
ECONOMICE “COSTIN C. KIRIŢESCU” 

 
 

 
 

Anul 1999 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

BUCUREŞTI 





PROGRAME PRIORITARE ALE ACADEMIEI ROMÂNE 

EVALUAREA STĂRII ECONOMIEI NAŢIONALE 
Coordonator acad. T. Postolache - Centrul Român de Economie 

Comparată şi Consensuală 
I 
− Caracterizare generală a proiectului. Paradoxul economiei româneşti - 

cum să depăşim “cercul vicios“ al deficitului de performanţă (maximum 
de identitate cu maximum de compatibilitate),  acad. T. Postolache 

− Evaluarea stării economiei mondiale.  Şocul crizei financiare în ultimul 
deceniu al secolului XX. Evaluarea generală a economiei mondiale - pri-
măvara anului 2000, prof. L.R. Klein, Laureat Nobel în economie, 
membru de onoare  al Academiei Române 

− Evaluarea comportamentului actual  şi a tendinţelor pe termen scurt  ale 
economiei naţionale, acad. E. Dobrescu 

− Intrând în secolul XXI: disparităţi şi confluenţe economice. Economia 
naţională în interdependenţă  cu economia mondială, dr. C. Ciupagea 

− Un nou cadru conceptual de analiză comparată şi măsurare a sistemelor 
economice, dr. A. Dochia 

− Cinci învăţăminte despre creşterea economică, prof. dr. M. Isărescu  
II 
− Teoria ciclurilor endogene şi tranziţia est-europeană. Impactul tranziţiei 

proprietăţii. Stresul  şi relaţia inflaţie-şomaj în sistemele economice 
tranziţionale, prof. dr. L.-L. Albu  

− Evaluări economico-statistice comparate pe fundalul seriilor lungi 
(secolele XIX-XX). Schiţă a evoluţiei proprietăţii în România, prof. dr. V. 
Axenciuc 

− Sisteme strategice de producţie pentru întreprinderile româneşti, prof. dr. 
C. Bărbulescu, membru corespondent al Academiei Române 

− Sistemul bancar românesc şi aderarea la Uniunea Europeană, prof. dr. 
A.O. Berea 

− Promovarea unui comerţ exterior românesc competitiv şi durabil, dr. 
O.G. Botez 

− Prezentare de ansamblu a contribuţiilor ştiinţifice ale Institutului Naţional 
de Cercetări Economice 1990-mai 2000, dr. M. Ciumara, V. Ioan-Franc 
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− Cadrul juridic general cu privire specială asupra reformei în România şi 
asupra integrării ţării în Uniunea Europeană, acad. P.M. Cosmovici 

− Cadrul juridic al proprietăţii după 10 ani  de tranziţie, acad. P.M. Cosmovici 
− Modele, proiecte şi alternative  ale dezvoltării societăţii româneşti 

moderne  şi contemporane, dr. Ş. Costea 
− Starea şi perspectivele viticulturii  şi oenologiei româneşti, acad. V. 

Cotea 
− Societatea informaţională şi integrarea europeană, acad. D. Dascălu 
− Agricultura României la sfârşit de mileniu, acad. D. Davidescu, prof. dr. 

V. Davidescu 
− Politici naţionale şi schimburi internaţionale bazate pe avantajul 

comparativ, specializare şi cooperare. Restructurarea şi specializarea în 
producţie, M.M. Dimitriu 

− Piaţa de capital - o resursă a relansării economice în România, prof. dr. 
G. Dolgu 

− Economia Naţională şi societatea informaţională. Să preîntâmpinăm un 
nou tip  de decalaje, acad. M. Drăgănescu 

− Cu privire la performanţele economice în procesul de stabilizare a ţărilor 
în tranziţie şi relaţiile acestora cu schimburile structural-instituţionale şi 
concepţii  de politică economică, dr. L. Dulgheru 

− Armonizarea legislaţiei României la legislaţia Uniunii Europene, acad.    
I. Filipescu, conf. univ. dr. A. Fuerea 

− Despre compatibilitatea dintre diferitele culturi naţionale şi instituţia 
pieţei libere, prof. dr. P. Fudulu 

− Dimensiunea serviciilor în contextul dezvoltării economiilor contem-
porane. Implicaţii pentru strategia dezvoltării  şi integrării României în 
structurile economice europene şi mondiale, dr. A. Ghibuţiu 

− Tranziţia în România ca proces de “ruptură”  şi “cuplare”  a două tipuri 
de cerinţe, prof. dr. O. Hoffman 

− Condiţia actuală a industriei româneşti. Coordonate ale procesului de 
ajustări structurale, dr. N. Hornianschi 

− Competitivitatea producţiei industriale şi perspectivele integrării industriei 
româneşti în standardele europene, dr. Nicoleta Hornianschi, prof. dr. C. 
Russu 

− România între liberalism şi protecţionism, prof. dr. A. Iancu, membru 
corespondent al Academiei Române 
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− Investiţii de  capital. Crearea proprietăţii şi dezvoltarea economiei reale, 
prof. dr. A. Iancu, membru corespondent al Academiei Române 

− Instituţii, drepturi de proprietate, privatizare  şi postprivatizare,  prof. dr. 
A. Iancu, membru corespondent al Academiei Române 

− România şi aderarea la Uniunea Europeană, dr. N. Idu 
− Un câmp economic cu doi poli:  un “cerc vicios” şi un “cerc virtuos” -  

două modele teoretice ţintind o posibilă ieşire din “cercul vicios” prin 
reglarea cadrului instituţional al economiei, dr. I. Igescu 

− Rolul sistemului bancar în dezvoltarea economiei naţionale, prof. dr. L. 
Ionescu 

− Evoluţia structurii de proprietate în zece ani de tranziţie  la economia de 
piaţă în  România prof. dr. C. Ionete, membru de onoare al Academiei 
Române 

− Clasificare evolutivă pentru decizie, prof. dr. H. Luchian 
− Cadrul global al dezvoltării durabile, acad. M. Maliţa 
− Reglarea prin preţuri în condiţiile tranziţiei  la economia de piaţă 

(“economia servituţii“), prof. dr. G. Manolescu 
− Industria prelucrătoare românească 1990-1998. Diagnostic structural. 

Opţiuni de politici industriale, C. Mereuţă (coord.), C. Ciupagea, M. 
Calotă, C. Oncescu, C. Scutaru, F. Bejan, U. Wiener, P. Joiţa, T. Straus 

− O încercare preliminară de inventariere: dreptul de proprietate în 
România.  Acte normative de drept intern şi propuneri de lege ferenda. 
Legislaţia comercială, legislaţia privatizării şi legislaţia investiţiilor în 
România, conf. dr. E. Moroianu, asist. univ. drd. F. Ciutacu 

− Restructurarea agriculturii şi dezvoltarea rurală a României în perspectiva 
aderării  la Uniunea Europeană. Un punct de vedere, acad. P.I. Otiman 

− Realocarea sectorială  a forţei de muncă în economiile în tranziţie, dr. C. 
Păuna 

− Piaţa forţei de muncă  şi economia informală în România, dr. C. Bianca 
Păuna 

− Cercetarea ştiinţifică  şi tehnologia între universalitate şi mediu naţional, 
acad. M.S. Peculea 

− Piaţa muncii în tranziţie între liberalizare şi constrângeri instituţionale şi 
sociale, prof. dr. S. Perţ, prof. dr. G. Zaman 

− Oferta de forţă de muncă. Dimensiuni, surse şi factori determinanţi.  
Tendinţe şi direcţii de acţiune, prof. G. Răboacă 
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− Restructurarea sectorului energetic şi a industriilor  de prelucrare 
primară, condiţie a eliminării deficitului de performanţă al industriei 
româneşti, conf. dr. V. Răducanu, M. Bulearcă 

− Ţările din centrul şi estul Europei comparate prin prisma investiţiilor directe 
efectuate de companiile din ţările Uniunii Europene, M. Rădulescu 

− Restructurare reactivă, activă şi profundă. Măsurare comparativă a 
gradului de concentrare a economiei pe un eşantion de 6000 de 
întreprinderi româneşti, dr. N. Ruiu 

− Teoria economică a drepturilor  de proprietate, prof. dr. Sorica Sava 
− Inflaţie - venituri - şomaj, dr. C. Scutaru-Ungureanu 
− Societatea civilă şi economia naţională. Cu privire specială la asociaţii şi 

fundaţii, prof. dr. V. Stănescu, membru de onoare al Academiei Române 
− Finanţele publice,  acad. I. VĂCĂREL 
− Restructurarea agriculturii şi dezvoltarea rurală a României în vederea 

aderării  la Uniunea Europeană - un punct de vedere, prof. dr. M. Vincze 
− Bilanţul economiei de tranziţie în România în perioada 1990-1999. Eva-

luări şi perspective pe termen scurt  şi mediu, prof. dr. G. Zaman 
− Evaluări patrimoniale privind reconstituirea dreptului de proprietate 

şi/sau plata despăgubirilor pentru bunurile expropriate sub regimul 
comunist, prof. dr. G. Zaman 

− Propuneri pentru reorganizarea/perfecţionarea sistemului de asistenţă 
socială a familiei şi copilului în România, prof. dr. E. Zamfir 

− Punctele critice ale politicii sociale în România, prof. dr. C. Zamfir, 
membru corespondent al Academiei Române 

− Sinteza Raportului Evaluarea Stării Economiei Naţionale 2000, ediţie 
bilingvă, română-engleză 

 

LUCRĂRI DE SINTEZĂ ELABORATE ÎN CADRUL  
PROGRAMULUI GENERAL DE CERCETARE   

INSTITUTUL DE ECONOMIE NAŢIONALĂ 

1.  Problematica tranziţiei la economia de piaţă 
2.  Economia dezvoltării sistemului naţional inovaţional 
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3.  Dimensiunea economică a mediului din perspectiva dezvoltării durabile 
şi a integrării României în UE 

4.  Reforma şi restructurarea în perspectiva integrării europene. 
5.  Evoluţia principalilor indicatori în economia României în perioada 1900- 

2000 

INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ 

1.  Stadiul actual al reformei economice în ţările din centrul şi estul Europei 
şi al procesului de integrare a acestora în UE. Tendinţe în evoluţia con-
juncturii economice în aceste ţări 

2.  Integrarea economică a României şi a Republicii Moldova 
3.  Fenomene majore şi tendinţe pe termen scurt, mediu şi lung în econo-

mia mondială în perioada 2000-2020 
4.  Factori determinanţi ai avantajului comparativ al României în comerţul in-

ternaţional şi reintegrarea eficientă şi dinamică a ţării noastre în fluxurile 
internaţionale de schimb cu mărfuri şi servicii 

5.  Evoluţii recente în politicile comerciale ale diferitelor ţări şi grupe de ţări 
şi impactul lor asupra comerţului exterior al României, în perspectiva 
integrării în UE 

6.  Strategii de restructurare în domeniul industriei la nivel naţional şi inter-
naţional; recomandări pentru o nouă politică industrială a României, în 
vederea integrării în UE 

7.  Costurile şi avantajele aderării României la UE 

INSTITUTUL DE ECONOMIA INDUSTRIEI 

1.  Utilizarea eficientă a resurselor naturale în industrie şi politici de 
protecţie a factorilor de mediu 

2.  Dezvoltarea industrială durabilă a României în perspectiva integrării 
europene 

3.  Mutaţii previzibile în structura industrială a României în perspectiva inte-
grării europene 

4.  Dezvoltarea industrială a României la nivel regional intern 
5.  Consolidarea mecanismelor concurenţiale pe pieţele bunurilor şi 

serviciilor industriale în perspectiva aderării la UE 
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6.  Creşterea forţei economice a întreprinderilor mici şi mijlocii şi integrarea 
acestora în sistemul economic european 

7.  Evaluarea disciplinei financiare într-o economie în tranziţie 

INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ 

1.  Restructurarea sectorului agroalimentar în România  
2.  Dezvoltare rurală integrată 
3.  Restructurarea fermelor în centrul şi estul Europei  
4.  Intervenţionismul în procesul de ajustare a exploataţiilor/întreprinderilor 

agricole, în consolidarea proprietăţii private 

INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ 

1.  Tranziţia la economia de piaţă 
2.  Restructurarea unor zone industriale în condiţiile economiei de piaţă, 

potrivit cerinţelor dezvoltării regionale durabile 
3.  Modelarea economiei naţionale şi prognoza economică, R. Şerbulescu 

(coord.), A. Sumedrea, C. Brînzei 

INSTITUTUL DE CERCETĂRI FINANCIARE ŞI MONETARE 
“VICTOR SLĂVESCU” 

1.  Premise şi probleme financiar-monetare ale actualei etape de tranziţie a 
României şi ale integrării internaţionale a ţării noastre 

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

1. Calitatea vieţii 
1.1.  Diagnoza anuală a calităţii vieţii, I. Mărginean (coord.), A. Bălaşa, I. 

Precupeţu, C. Mureanu, M. Dumitru, I. Voinea, E. Fecioru, L. Voi-
nea, M. Simu, F. Nicolau, C. Tudor, N. Ţambrea  

1.2.  Baza de date cu indicatorii calităţii vieţii, I. Mărginean (coord.), N. 
Ţambrea, N. Mariana, A. Duşa, M. Stănculescu, I. Voinea, M. Lazăr, 
L. Pop, V. Căprioară, C. Tufiş, R. Rughiniş, I. Precupeţu, C. Mureanu  
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1.3. Stiluri de viaţă şi şomaj, L. Urse (coord.), C. Prisăcaru, A. Romaş, S. 
Felix 

2. Politici sociale 
2.1.  Societatea românească la început de mileniu: probleme, riscuri, 

strategii de dezvoltare socială, C. Zamfir (coord.), membru cores-
pondent al Academiei Române, B. Voicu, A.N. Dan, M. Surdu, L. 
Pop, C. Rughiniş, I. Botezan, G. Mihai, C. Ecaterina  

2.2.  Diagnoza problemelor sociale ale populaţiei de romi din România, 
C. Zamfir (coord.), membru corespondent al Academiei Române, S. 
Cace, D.S. Costin, D. Irimia, M. Stănescu, M. Surdu, C. Tudor, M. 
Şerban, I. Ionescu, A. Bleahu, S. Preda  

2.3.  Percepţia problemelor sociale şi programe de intervenţie din 
România, 1990-2000, A. N. Dan (coord.), M. Voicu, M. Şerban, I. 
Ionescu, C. Tufiş, B. Voicu, L. Pop  

2.4.  Analiza veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat în anii 
1990-1997; influenţa asupra nivelului de trai în România, comparaţii 
cu ţările din centrul şi estul Europei. Introducerea impozitului pe 
veniturile globale, M. Lazăr (coord.), V. Căprioară, I. Rodica  

2.5.  Evaluarea efectelor descentralizării politicii de protecţie  socială, G. 
Ghebrea 

3. Standardul de viaţă din România 
3.1.  Modelele de consum ale celor mai săraci români, în perioada de 

tranziţie la economia de piaţă, M. Stanciu (coord.), M. Teodorescu, 
E. Glomnicu, S. Andrei, C. Murgilă, N. Mărginean  

3.2.  Probleme de viaţă ale populaţiei de vârsta a treia din România, G. 
Barbu (coord.), C. Prisăcaru, A. Mihăilescu, M. Dumitrana, A. Romaş 

3.3.  Venituri şi politica veniturilor în România, S. Ilie (coord.), M. 
Stănculescu, M. Teodorescu  

3.4.  Costurile sociale în evoluţia României spre economia modernă de 
piaţă şi integrarea europeană, A. Mihăilescu (coord.), G. Barbu, V. 
Ţică 

4. Dezvoltarea umană 
4.1.  Societatea civilă şi dezvoltarea umană, A. Bălaşa (coord.), P. 

Pânzaru, E. Glomnicu, S. Felix  
4.2.  Respectarea drepturilor sociale. Mentalităţi şi percepţii la nivelul 

populaţiei României, M. Moldoveanu (coord.), N. Fornea, D.C. 
Rădulescu, I. Voinea, L. Voinea, L. Ionescu, V. Rotaru  

4.3.  Evaluarea activităţilor instituţiilor publice, 1999-2000. În 1999: ac-
cesibilitatea şi permitivitatea sistemului de învăţământ, A. Novak  
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5. Dezvoltarea comunitară şi regională 
5.1.  Politici de dezvoltare comunitară şi regională, C. Zamfir (coord.), 

membru corespondent al Academiei Române, A. Bălaşa, M. Igna, 
C. Ion, D. Niţulescu, M. Ocolişan, L. Pop, C. Rughiniş  

5.2.  Gospodăria ţărănească. Sugestii pentru transformarea ei din 
exploataţie de subzistenţă în exploataţie comercială, G. Socol 
(coord.), M. Răduţ, G. Rotaru 

5.3.  Impactul socioeconomic al unor  fenomene naturale cu caracter 
distructiv asupra calităţii vieţii populaţiei din mediul rural din 
România, D. Chiriac (coord.), M. Voicu, C. Humă, G. Rotaru, M. 
Moldoveanu  

5.4.  Valori şi atitudini în relaţiile etnice din România, M. Stănculescu, G. 
Mictat, R. Viorica 

CENTRUL DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE “VLADIMIR TREBICI” 

1. Probleme fundamentale ale demografiei româneşti 
1.1. Mortalitatea populaţiei României în perioada 1966-1998. Cauze şi 

implicaţii demografice, economice, sociale şi ecologice, V. Gheţău 
(coord.), M. Simion, N.V. Mihăilă, A.M. Zamfirescu,  E.C. Bradatan  

2. Probleme fundamentale ale demografiei româneşti 
2.1. Fertilitatea diferenţială în România - anul 1999, I. Berevoescu 

3. Probleme fundamentale ale demografiei româneşti 
3.1. Tendinţe demografice recente. Între conjunctură şi trend secular. 

Cazul nupţialităţii, A. Lăzăroiu 

 

PROGRAME DE CERCETARE SPECIALIZATE, 
REALIZATE ÎN INSTITUTELE COMPONENTE ALE 
INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

1. Raportul naţional al dezvoltării umane - România -1999, C. Ionete (INCE), 
membru de onoare al Academiei Române, G. Zaman (IEN), M. Molnar 
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(IEN), Ş. Mihai (INCE), M. Poenaru (IEN), V. Ioan-Franc (CIDE), A. Bălaşa 
(ICCV), acad. E. Dobrescu (IEN), C. Grigorescu (IEN), M. Irimie (IEN), D. 
Jula (IPE), G. Vâlceanu (IEN), L. Pop (ICCV), S. Perţ (IEN) 

INSTITUTUL DE ECONOMIE NAŢIONALĂ 

1. Abordări metodologice ale evaluării patrimoniului naţionalizat abuziv în 
perioada 1945-1948, G. Zaman 

2. Apariţia societăţilor private şi drepturile de societate, G. Zaman 
3. Datoria publică externă a statului român, 1920-1938, G. Dobre 
4. Investiţiile private străine în România interbelică, A. Platon 
5. The financing of R&D activity and diffusion of technological innovations 

in Romania, G. Zaman, S. Sandu 
6. Review of sources and systems of information on vocational 

qualifications in Slovenia and Romania. Final Report),  S. Perţ 
7. Tendinţe sociale, M. Molnar 
8. Coşul de consum, M. Molnar, G. Zaman, M. Poenaru, C. Grigorescu 
9. Ecoglobalizarea şi perspectivele economiei naţionale, C. Cămăşoiu, S. 

Popescu, A. Rusu 
10. Evaluarea eficienţei activităţii de C-D finanţată din surse publice, S. 

Sandu, A. Dachin, M. Stănescu 
11. Impactul restructurării economice asupra sistemului de cercetare ştiin-

ţifică din România. Efecte previzibile pe termen mediu şi lung, C. 
Ciutacu, G. Zaman, G. Vâlceanu, D. Preda 

12. Potenţialul economic al pieţei coridorului economic, C. Ciutacu 
13. Identificarea şi evaluarea decalajelor dintre România şi alte ţări euro-

pene. Situaţia actuală şi evoluţii posibile pe termen mediu şi lung, G. 
Vâlceanu, G. Zaman, F. Popescu, G. Niţă 

14. Coordonate ale politicii de dezvoltare economică la nivel regional în 
condiţiile integrării României în structurile europene, V. Platon, F. 
Pavelescu 

15. Scenarii macroeconomice ale dezvoltării României din perspectiva glo-
balizării economiei mondiale şi a integrării în UE, S. Perţ, V. Vasile, G. 
Zaman, D. Preda 

16. Orientări strategice ale dezvoltării regionale în România, C. Ciutacu, G. 
Zaman, G. Vâlceanu, V. Vasile, D. Preda 
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17. Ocuparea forţei de muncă şi competitivitatea, S. Perţ, D. Preda 
18. Restructurarea în România. Evidenţe micro şi macroeconomice şi obs-

tacole la nivelul întreprinderilor, N. Ruiu  
19. Studiu privind reabilitarea zonelor industriale destructurate din Munici-

piul Bucureşti,  C. Ciutacu, V. Platon, G. Vâlceanu, I. Bratu, M. Naneş, 
F. Pavelescu, D. Preda 

20. Perspective şi tendinţe în evoluţia sectorială a economiei României pe 
termen scurt şi mediu 2000-2003, G. Zaman, C. Ciutacu, G. Vâlceanu 

21. Sistemul de guvernare  corporativă şi managementul întreprinderii în 
contextul modificării structurii de proprietate, I. Bratu, M. Naneş, I. Mihai 

22. Active measures for employment and development of human resour-
ces: vocational training for the unemployed in România, S. Perţ, D. 
Preda 

23. Istoria economiei naţionale 1944-1989, acad. N.N. Constantinescu, G. 
Zaman, C. Ciutacu, C. Grigorescu, S. Perţ, M. Poenaru, M. Molnar, M. 
Irimie 

24. Evoluţia indicatorilor macroeconomici în România, G. Zaman 
25. Disparităţi economice interregionale în România 
26. Disparităţi economice între România şi UE, C. Ciutacu 
27. Contextul economico-social al unor judeţe incluse în Programul 

RICOP, C. Ciutacu, S. Perţ, D. Preda 
28. Dezvoltarea resurselor umane în România, S. Perţ, F. Pavelescu, D. 

Preda 
29. Statistică comparativă, G. Zaman, C. Ciutacu, G. Vâlceanu, V. Vasile 
30. Modele ale cererii şi oferte agregate,  L. Chisăgiu 

INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ 

1.  Tendinţe ale pieţei uraniului pe plan mondial. Aspecte privind piaţa 
internă, O. Rădulescu, D. Stere, C. Bumbac 

2.  Piaţa internaţională a cuprului şi a semifabricatelor din cupru şi aliaje 
de cupru, O. Rădulescu, Ş. Nicolae, M. Preda 

3.  Politici de preîntâmpinare a crizelor financiare. Efectul de antrenare a 
crizei asiatice în restul lumii, M. Frâncu 

4.  Criza financiară asiatică şi efectele ei pe plan mondial, M. Frâncu 
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5.  Turcia - evoluţii recente şi de perspectivă ale economiei şi comerţului 
exterior, C. Albu, N. Tudor 

6.  Serviciile de afaceri şi integrarea României în economia mondială, A. 
Ghibuţiu 

7.  Rolul investiţiilor directe în restructurarea economică a ţărilor în tran-
ziţie din centrul şi estul Europei, A. Mazilu 

8.  Relaţia României cu economia mondială în contextul reformei şi al pro-
cesului de preaderare la UE, colectiv IEM 

9.  Studiul politicilor din domeniul C-D, aplicate în statele membre UE, 
precum şi în alte state dezvoltate ale lumii, colectiv IEM 

10.  Strategii şi politici energetice în cadrul economiilor de piaţă şi la nivel 
regional. Elementele unei strategii energetice pentru România, sector 
“Petrol-chimie” 

11.  Aspecte ale pieţelor şi preţului gazului natural pe plan internaţional. 
Perspective pe termen mediu şi lung, sector “Petrol-chimie” 

12.  Africa - documentar, I. Feier 
13.  Semnificaţia Acordului General privind Comerţul cu Servicii (GATS) 

pentru comunitatea oamenilor de afaceri, A. Ghibuţiu 
14.  Evoluţia structurală a economiei româneşti în perioada 1989-1998. 

Factori externi, fluxuri economice externe, C. Ciupagea (coord.) 
15.  Dimensiunea serviciilor în contextul dezvoltării economilor contempo-

rane (capitolul 20 din Raportul ESEN nr. 1), A. Ghibuţiu 
16.  Dezvoltarea cooperării între spaţiile geoeconomice Dunăre-M. Neagră 

şi euromediteranean, M. Moldoveanu 
17.  Perspective privind relaţiile de cooperare între România şi Maghreb, M. 

Moldoveanu 
18.  România şi ecuaţia relaţiilor de cooperare la scară regională şi globală, 

M. Moldoveanu 
19.  Piaţa internaţională a zahărului, I.M. Stoian 
20.  Conjunctura pieţei mondiale a cărnii de pasăre, L. Iordache, G. 

Dragomirescu 
21.  Perspective pe termen mediu şi lung ale producţiei şi comerţului inter-

naţional de ţiţei, sector ”Petrol-chimie” 
22.  Punct de vedere al IEM privind fundamentarea unor proiecte de 

investiţii legate de posibila includere a României în Coridorul caspic, P. 
Prisecaru, M. Papatulică 

23.  Conjunctura economiei mondiale (s-a publicat la Centrul de Informare 
şi Documentare Economică în "Probleme economice")  
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INSTITUTUL DE ECONOMIA INDUSTRIEI 

1.  The legal and financial conditions influencing the diffusion of 
technological inovations and R-D strategies in Central and Eastern 
Europe, C. Russu 

2.  Proiectarea sistemului de conducere al SNGN ROMGAZ SA Mediaş, 
C. Russu, V. Dan 

3.  Dezvoltarea industrială ecologic-durabilă şi poluarea apelor. Aspecte 
economice ale epurării apelor uzate, S. Muscalu 

4.  Posibilităţi de valorificare a nămolului sapropelic din lacul Fundata, V. 
Răducanu 

5.  Analiza tarifului vamal de import al României, în perspectiva integrării 
în UE, O.G. Botez 

INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ 

1.  Cererea agregată agroalimentară în România - măsurare şi evaluări 
prospective, F. Toderoiu, M. Costea, C. Alexandri, C. Ştefănescu, G. 
Burghelea, M. Grodea, D. Giurcă 

2.  Disfuncţionalităţi majore în economia agroalimentară, D. Gavrilescu, F. 
Toderoiu, M. Rusu, M. Rusali, I. Roman, G. Burghelea 

3.  Diagnoza spaţiului rural în România în vederea elaborării  Planului  Na-
ţional de Dezvoltare Agricolă şi Rurală (SAPARD), F. Toderoiu, M. Rusu, 
T. Iozu 

4.  Studiu-pilot pentru testarea şi implementarea contabilităţii de gestiune în 
fermele familiale, J. Vertessen, C. Toma, M. Grodea, M. Rusu, V. Gavrilă 

5.  Politici agricole: România. Perspective ale dezvoltării durabile ale 
sistemelor agricole în România, L. Toma  

6.  Piaţa cerealelor în România. Regimul tarifar în conformitate cu acordul 
ASAL, L. Toma 

7.  Propunere de proiect de cercetare şi extensie - Organizarea Reţelei 
Naţionale de Informare Contabilă Agricolă privind veniturile şi eco-
nomia exploataţiilor agricole comerciale din România (după modelul 
RICA-UE), C. Toma, V. Gavrilă -  Banca Mondială   

8.  Pregătirea dosarului  sectorial privind  Reţeaua de Informare Contabilă 
Agricolă a UE şi completarea  listei A de screening, C. Toma, V. 
Gavrilă 
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9.  Implicaţiile posibilităţii garantării creditelor cu bunuri mobile asupra fi-
nanţării agriculturii româneşti, A. Popescu 

10.  Analiza noului proiect de lege privind cooperaţia rurală şi creditul 
agricol mutual propus de MAA, A. Popescu 

11.  Programul olandez de cooperare cu ţările din Europa Centrală şi de 
Est, A. Popescu 

12.  Modelele instituţionale ale dezvoltării rurale în ţările CEEC, V. Florian, 
F. Toderoiu, M. Popescu, M. Rusu, C. Ştefănescu 

13.  Modelele instituţionale ale dezvoltării rurale în ţările CEEC: Studiu de 
caz - România, V. Florian, F. Toderoiu, M. Popescu, M. Rusu, C. 
Ştefănescu 

14.  Legislaţia pământului şi instituţiile legale aferente pentru sprijinirea 
dezvoltării pieţelor funciare şi restructurarea fermelor în România, V. 
Florian, F. Toderoiu, M. Popescu, M. Rusu, C. Ştefănescu 

INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ 

1.  Sărăcia în România 1995-1998, vol. I: Coordonate ale sărăciei. Dimen-
siuni şi factori L.-L. Albu (coord.) 

2.  Romania 2000 - Country Report, Sustainability of public debt and 
budget deficit, L.-L. Albu (coord.) 

3.  Chaos and order in transition: Exchange policy and social costs (infla-
tion-unemployment), C. Scutaru (coord.) 

4.  Estimatori robuşti în cazul ecuaţiilor economice ale modelelor econo-
miilor în tranziţie, A. Ghiţă (coord.) 

5.  Evoluţii şi politici monetare. Impactul utilizării instrumentelor bancare. 
Un model econometric de analiză şi previziune pe termen scurt, faza a 
II-a (1999), Modelarea econometrică a funcţionării agregatelor mone-
tare, C. Scutaru  (coord.) 

6.  Corelaţia dintre cererea şi oferta bunurilor de consum pentru populaţie 
în condiţiile specifice ale tranziţiei, faza I (1999) - studiu preliminar 
privind evoluţia consumului populaţiei în condiţiile specifice ale 
tranziţiei, M. Iordan (coord.) 

7.  Modele şi strategii alternative în vederea macrostabilizării, relansării 
economice şi integrării României în UE, L.-L. Albu 

8.  Sinteza strategiilor industriale, C. Scutaru  
9.  Barometrul economiei româneşti, C. Scutaru  
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10.  The “Dobrescu” macromodel of Romanian transition economy - yearly 
and monthly forecast, C. Scutaru  

11.  Short-term forecasting for six macroeconomic indicators, L.-L. Albu  
12.  Indicatorii statistici ai producţiei industriale, M. Comşa  
13.  Piaţa financiară rurală în România, A. Găburici  
14.  Elaborarea unui nou concept de dezvoltare a pieţei financiare rurale, R. 

Şerbulescu  
15.  Proiectarea asistată pe calculator şi implementarea sistemului mana-

gementului calităţii  standardelor SREN ISO 9000 în sprijinul creşterii 
calităţii produselor realizate de SC Filatura Română de Bumbac SA, R. 
Şerbulescu, A. Sumedrea  

16.  Optimizarea tehnologiilor de filare a fibrelor din bumbac, A. Sumedrea  
17.  Foreign direct investment in Romania, M. Rădulescu  
18. Eliminarea barierelor administrative în calea investiţiilor, V. Constan-

tinescu (colab.) 

INSTITUTUL DE CERCETĂRI FINANCIARE ŞI MONETARE 
“VICTOR SLĂVESCU” 

1.  Evaluarea stării economiei naţionale. Raport 1999 
1.1.  Reglarea prin preţuri în condiţiile tranziţiei la o economie de depen-

denţă (economia servituţii), G. Manolescu 
1.2.  Politici naţionale şi schimburi internaţionale bazate pe avantajul 

comparativ, specializare şi cooperare, cu privire specială asupra  
restructurării şi specializării în producţie, G. Manolescu, M. Dimitriu 

2.  Comportamentul cursului de schimb al leului. Analiză şi previziune, L. 
Andrei  

3.  Îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul serviciilor publice, G. Manolescu  
4.  Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii. Reglementare şi dereglemen-

tare, G. Manolescu  

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

1.  Problema locuirii în România, N.A. Dan  
2.  Societatea românească la început de mileniu: probleme, riscuri, stra-

tegii de dezvoltare socială, C. Zamfir, membru corespondent al 
Academiei Române 
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3.  Dimensiuni culturale şi relaţii interetnice, N. Fornea 
4.  Relaţii etnoculturale şi interconfesionale, N. Fornea 
5.  Studiul zonelor defavorizate cultural, N. Fornea 
6.  Democratizarea. Factori explicativi ai comportamentului public, I. 

Mărginean 
7.  Impactul economic şi social al unor fenomene naturale extreme asupra 

calităţii vieţii în România, D. Chiriac 
8. Women in Transition, C. Zamfir, membru corespondent al Academiei 

Române 
9.  Incomes distribution and social structure, C. Zamfir, membru corespon-

dent al Academiei Române, L. Pop 
10.  Dezvoltare/sărăcie comunitară în zona metropolitană Bucureşti, D. 

Chiriac 
11.  Valorile europenilor, C. Zamfir, membru corespondent al Academiei 

Române 
12.  Evaluarea sistemului de asistenţă socială în România, Ş.M. Carmen 
13.  Religiozitate în România la sfârşit de mileniu, E. Gheorghiu 
14.  Săraci şi sărăcie în România, C. Zamfir, membru corespondent al 

Academiei Române, B. Voicu 
15. Cost-effectiveness analysis of Romania pre-university educational 

system, B. Voicu 
16.  Barometrul de opinie publică, C. Zamfir, membru corespondent al 

Academiei Române 
17.  Relansarea învăţământului rural, B. Voicu 
18.  Familiile de pensionari din mediul urban, G. Barbu 
19.  Proiectul pentru forţă de muncă şi asistenţă socială, C. Zamfir, membru 

corespondent al Academiei Române, D.S. Costin 
20.  Cheltuielile şi veniturile populaţiei, S. Cace 

CENTRUL ROMÂN DE ECONOMIE COMPARATĂ  
ŞI CONSENSUALĂ 

− Laureaţii Nobel şi limbajul economic naţional. Cercetări de epistemologie 
economică, coordonatori: acad. T. Postolache şi M.C. Isărescu 
 



 

 

420 

Structura colecţiei Laureaţii Nobel în economie, 1969-2000 
Volumul 1 - Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred NOBEL: 

Ragnar Anton Kittil FRISCH, Jan TINBERGEN, Paul A. 
SAMUELSON, Simon KUZNETS, John R. HICKS, Kenneth J. 
ARROW, Wassily LEONTIEF, Gunnar MYRDAL, Friedrich von 
A. HAYEK 

Volumul 2 - Scrieri alese, Ragnar Anton Kittil FRISCH  
Volumul 3 - Scrieri alese, Jan TINBERGEN 
Volumul 4 - Scrieri alese, Paul A. SAMUELSON 
Volumul 5 - Scrieri alese, Simon KUZNETS 
Volumul 6 - Scrieri alese, John R. HICKS 
Volumul 7 - Scrieri alese, Kenneth J. ARROW 
Volumul 8 - Scrieri alese, Wassily LEONTIEF 
Volumul 9 - Scrieri alese, Gunnar K. MYRDAL 
Volumul 10 - Scrieri alese, Friedrich von A. HAYEK 
Volumul 11 - Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred NOBEL:  

Tjalling Charles KOOPMANS, Leonid KANTOROVICI, Milton 
FRIEDMAN, James MEAD, Bertil OHLIN, Herbert SIMON, Sir 
Arthur LEWIS, Theodore SCHULTZ, Lawrence Robert KLEIN 

Volumul 12 - Scrieri alese, Tjalling Charles KOOPMANS 
Volumul 13 - Scrieri alese, Leonid KANTOROVICI 
Volumul 14 - Scrieri alese, Milton FRIEDMAN 
Volumul 15 - Scrieri alese, James MEAD 
Volumul 16 - Scrieri alese, Bertil OHLIN 
Volumul 17 - Scrieri alese, Herbert SIMON 
Volumul 18 - Scrieri alese, Sir Arthur LEWIS 
Volumul 19 - Scrieri alese, Theodore SCHULTZ 
Volumul 20 - Scrieri alese, Lawrence Robert KLEIN 

Cartea I 
Cartea a II-a 

Volumul 21 - Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred NOBEL: 
James TOBIN, George J. STIEGLER, Gerard DEBREU, 
Richard STONE, Franco MODIGLIANI 

Volumul 22 - Scrieri alese, James TOBIN 
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Volumul 23 - Scrieri alese, George J. STIEGLER 
Volumul 24 - Scrieri alese, Gerard DEBREU 
Volumul 25 - Scrieri alese, Richard STONE 
Volumul 26 - Scrieri alese, Franco MODIGLIANI 
Volumul 27 - Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred NOBEL: 

James BUCHANAN, Robert SOLOW, Maurice ALLAIS, Trigve 
HAAVELMO, Harry MARKOVITZ, Merton MILLER, Wiliams 
SHARPE 

Volumul 28 - Scrieri alese, James BUCHANAN 
Volumul 29 - Scrieri alese, Robert SOLOW 
Volumul 30 - Scrieri alese, Maurice ALLAIS 
Volumul 31 - Scrieri alese, Trigve HAAVELMO 
Volumul 32 - Scrieri alese, Harry MARKOVITZ 
Volumul 33 - Scrieri alese, Merton MILLER 
Volumul 34 - Scrieri alese, Wiliams SHARPE 
Volumul 35 - Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred NOBEL:  

Ronald COASE, Gary S. BECKER, Robert William FOGEL, 
Douglass C. NORTH, John C. HARSANYI, John F. NASH, 
Reinhard SELTEN, Robert LUCAS 

Volumul 36 - Scrieri alese, Ronald COASE 
Volumul 37 - Scrieri alese, Gary S. BECKER 
Volumul 38 - Scrieri alese, Robert William FOGEL 
Volumul 39 - Scrieri alese, Douglass C. NORTH 
Volumul 40 - Scrieri alese, John C. HARSANYI 
Volumul 41 - Scrieri alese, John F. NASH 
Volumul 42 - Scrieri alese, Reinhard SELTEN 
Volumul 43 - Scrieri alese, Robert LUCAS 
Volumul 44 - Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred NOBEL:  

James A. MIRRLEES, William VICKREY, Robert C. MERTON, 
Myron S. SCHOLES, Amartya SEN, Robert MUNDELL 

Volumul 45 - Scrieri alese, James A. MIRRLEES 
Volumul 46 - Scrieri alese, William VICKREY 
Volumul 47 - Scrieri alese, Robert C. MERTON 
Volumul 48 - Scrieri alese, Myron S. SCHOLES 
Volumul 49 - Scrieri alese, Amartya SEN 
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Volumul 50 - Scrieri alese, Robert MUNDELL 
Volumul 51 - Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred NOBEL: Laureaţii 

anilor 2000-2004 
Volumul 52 - Addenda: acad. T. Postolache. Laureaţii Nobel în economie 

Secolul XX, Privire de ansamblu  

CENTRUL DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE “VLADIMIR TREBICI” 

1.  Potenţialul uman al României. Diferenţe teritoriale şi perspective în pri-
mele două decenii ale sec. XXI, V. Gheţău 
Faza I: Variabilele demografice sub impactul tranziţiei economice 
Faza II: Potenţialul uman al  României în profil teritorial 

2.  Mortalitatea diferenţială în România, D. Sandu; contribuţii din partea 
CCDVT: V. Mihăilă 

3.  Profilul demografic, C. Zamfir; contribuţii din partea CCDVT: I. Berevoiescu 
4.  Studiu de caz: comuna Fulga, D. Sandu; contribuţii din partea CCDVT: 

I. Berevoiescu 

 
DEZBATERI ŞTIINŢIFICE 

  Simpozion ştiinţific Academia Română, INCE Bucureşti, MEN, 
Universitatea “Valahia“, Târgovişte, ASE Chişinău, INCEF 
Chişinău: Funcţionalizarea economiei de piaţă în România 

şi Republica Moldova. Dileme şi strategii,  
20-21.09.1999, Târgovişte 

− Structuri agrare în tranziţie: dimensiuni, eficienţă şi evoluţii, M. Rusu, IEA 
− Modele instituţionale ale dezvoltării rurale; studiu de caz, V. Florian, F. 

Toderoiu, M. Rusu, C. Ştefănescu, M. Popescu, IEA 
− Eficienţa macroeconomică a agriculturii României, M. Popescu, IEA 
− Impactul politicilor de restructurare a industriei construcţiilor de maşini 

asupra economiei naţionale, C. Marin, M. Regep, IPE 
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PUBLICAŢII 

CĂRŢI PUBLICATE DE CERCETĂTORI DIN INCE 

− Raportul naţional al dezvoltării umane – România - 1999, coordonator  
C. Ionete (INCE), membru de onoare al Academiei Române, Ed. Expert, 
Bucureşti, 1999 

− Un projet ouvert. Discours sur l'integration européenne (ediţia I), acad. 
T. Postolache, Ed. Expert, 1999 

− Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă, C. Ionete (INCE), membru 
de onoare al Academiei Române, G. Zaman (IEN), C. Cămăşoiu (IEN), S. 
Perţ (IEN), V. Gheţău (CCD),  Ed. Nova, Bucureşti, 1999 

− Relaţiile dintre România şi Africa, C. Ionete (INCE), membru de onoare 
al Academiei Române, M. Moldoveanu (IEM), Ed. Macarie, Târgovişte, 
1999 

− Sărăcia şi protecţia socială, M. Molnar (IEN), Ed. Fundaţiei România de 
Mâine, 1999 

− Investiţiile în capitalul fix industrial din România interbelică, G. Dobre 
(IEN), Memoria Oeconomica, 1999 

− Datoria publică în România interbelică, G. Dobre (IEN), Memoria 
Oeconomica, 1999 

− Investiţiile străine private în economia românească interbelică, A. Platon 
(IEN), Memoria Oeconomica, 1999 

− Investiţiile de capital străin în industria din România interbelică, A. Platon 
(IEN), Memoria Oeconomica, 1999 

− Dicţionar MacMillan de economie modernă, S. Sava, S. Popescu, M. 
Bădileanu (coautor) (IEN), Ed. CODECS, 1999 

− Analiza modificărilor structurale ale VDB, A. Dachin, Z. Goschin 
(coautori) (IEN), ASE, Bucureşti 

− Piaţa de capital, M. Frâncu (IEM), Ed. Tribuna Economică, 1999 
− Transporturi. Teorie economică, ecologie, legislaţie, D. Fistung (IEI), Ed. 

All, Bucureşti, 1999 
− Economia resurselor naturale, V. Răducanu (IEI), Ed. All, Bucureşti  
− Comerţ internaţional şi politici comerciale. Politica comercială externă a 

României, O.G. Botez (IEI), Universitatea Spiru Haret, Ed. Fundaţiei 
România de mâine 
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− Agricultura performantă - locomotiva progresului spaţiului rural, F. 
Toderoiu (IEA), Ed. Agroprint Timişoara, 1999 

− Decalajele înzestrării cu factori în agricultură - suport al disparităţilor 
rurale, C. Ştefănescu (IEA), Ed. Agroprint Timişoara, 1999 

− Strategii investiţionale ale gospodăriilor rurale, V. Florian (IEA), Ed. 
Agroprint Timişoara, 1999 

− Strategii manageriale ale gospodăriilor rurale din perspectiva dezvoltării 
rurale integrate, M. Rusu (IEA), Ed. Agroprint Timişoara, 1999 

− Reforma instituţională în spaţiul rural, S. Bara (IEA), Ed. Agroprint, 
Timişoara, 1999 

− Reforma serviciilor de extensie şi impactul asupra dezvoltării rurale, I. 
Roman (IEA), Ed. Agroprint, Timişoara, 1999 

− Experienţele germană şi daneză în reforma consultanţei pentru spaţiul 
rural, E. Sibiceanu, R. Kozmari (IEA), Ed. Agroprint Timişoara, 1999 

− Structuri parteneriale pentru dezvoltarea rurală, prin prisma expe-
rienţelor internaţionale,  M. Rusali (IEA), Ed. Agroprint Timişoara, 1999 

− Parteneriatul - instrument de revitalizare a spaţiului rural, M. Moldovan 
(IEA), Ed. Agroprint Timişoara, 1999 

− Sistemul informaţional decizional în exploataţiile agricole particulare, C. 
Toma, V. Gavrilă (IEA), Ed. Agroprint Timişoara, 1999 

− Dezvoltarea cooperaţiei în sfera aprovizionării procesării, depozitării şi 
desfacerii produselor agricole, E. Sima (IEA), Ed. Agroprint Timişoara, 
1999 

− Filiera integrată a culturii şi industrializării tutunului din România, V. 
Sima (IEA), Ed. Agroprint Timişoara, 1999 

− Sărăcia în România 1995-1998, vol I: Coordonate ale sărăciei. 
Dimensiuni şi factori (în colaborare), L.-L. Albu,  A. Ghiţă (IPE), 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – Proiectul de prevenire şi 
combatere a sărăciei, UN, Bucureşti, 1999 

− Macroeconomie nonlineară, L.-L. Albu (IPE), Ed. Academiei Române, 
Bucureşti, 1999 

− Industria prelucrătoare românească 1998-1999. Diagnostic structural. 
Opţiuni de politici industriale,  C. Mereuţă (coord.), C. Scutaru (IPE), Ed. 
Media Fax, Bucureşti, 1999 

− Agricultura şi silvicultura românească 2000-2020, A. Găburici (IPE), Ed. 
Omniapres, Bucureşti, 1999 

− Economia dezvoltării, D. Jula (IPE), Ed. Viitorul Românesc, Bucureşti, 1999 
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− Economia sectorială, D. Jula (IPE), Ed. Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1999 

− Modelul german – economia socială de piaţă, C.B. Păuna (IPE),  Ed. 
Niculescu, Bucureşti, 1999 

− Piaţa ca spaţiu economic, A. Dorel (IPE), Ed. Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1999 

− Fiscalitatea, G. Manolescu, D. Costache (ICFM), Ed. Fundaţiei România 
de mâine, Bucureşti, 1999 

− Finanţele întreprinderii, M. Gheorghe, P. Irina (ICFM), Ed. Universităţii 
Ecologice, Bucureşti, 1999 

− Sisteme şi politici financiare comparate, G. Manolescu, L. Andrei 
(ICFM), Ed. Universităţii Ecologice, Bucureşti, 1999 

− Buget şi trezoreria publică, G. Manolescu, D. Costache (ICFM), Ed. 
Universităţii Ecologice, Bucureşti, 1999 

− Economia politică şi politici economice, L. Andrei (ICFM), Ed. Econo-
mică, Bucureşti, 1999 

− Introducere în macroeconomie, L. Andrei (ICFM), Ed. Economică, 
Bucureşti, 1999 

− Etalonul şi sistemul monetar internaţional, L. Andrei (ICFM), Ed. 
Universităţii Ecologice, Bucureşti, 1999 

− Pieţele de capital, V. Stoica (ICFM), Ed. Fundaţiei România de mâine, 
Bucureşti, 1999 

− Radiografia crizei, V. Stoica (ICFM), Ed. Alpha, Bucureşti, 1999 
− Finanţele publice,  C. Cioponea (ICFM), Ed. Fundaţiei România de 

mâine, Bucureşti, 1999 
− Elemente de logistică (compendiu) - traducere, C. Crişan (ICFM), Ed. 

Teora, Bucureşti, 1999 
− Aspecte privind piaţa de capital, D. Costache (ICFM), INID, Bucureşti, 1999 
− Politica resurselor umane: evaluarea sistemului titlurilor universitare în 

România, C. Zamfir (ICCV), membru corespondent al Academiei 
Române, Ed. Expert, Bucureşti, 1999 

− Politici sociale în România 1990-1998, C. Zamfir (coord.), membru 
corespondent al Academiei Române, I. Mărginean, E. Zamfir, P. Abraham, 
S. Cace, D. A. Nicolae, L. Pop, L. Pop, M. Preda, S. Ilie,  M. Teodorescu, 
C. Vlăsceanu, M. Voicu, B. Voicu (ICCV), Ed. Expert, Bucureşti, 1999 

− Spre o paradigmă a gândirii sociologice, C. Zamfir (ICCV), membru 
corespondent al Academiei Române, Ed. Cantes, Iaşi 1999 

− Copiii romi din România, D.S. Costin, S. Cace,  A. Bleahu, M. Surdu 
(ICCV), Ed. Organizaţiei Salvaţi Copiii, Bucureşti,  1999 
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− Sărăcia în România 1995-1998, vol.I: Coordonate ale sărăciei. Dimen-
siuni şi factori, cap. III. Sărăcia comunitară în România: harta sărăciei şi 
studii de  caz, vol. II. Politici de prevenire şi reducere a sărăcie, C. 
Zamfir, membru corespondent al Academiei Române, D. Chiriac, M. 
Stănculescu (ICCV), UNDP, Bucureşti 1999 

− Evoluţie, involuţie şi tranziţie în agricultura României, G. Socol (ICCV), 
Ed. Oscar  Print, Bucureşti, 1999  

− Studiu naţional privind situaţia copiilor străzii 1998-1999, M. Surdu, S. 
Cace (ICCV), Organizaţia Salvaţi Copii UNICEF, Bucureşti, 1999 

− Cercetarea sociologică, I. Mărginean (ICCV), Ed. Destin, Bucureşti, 1999 
− Tehnologie comercială, V. Ioan-Franc (CIDE), Ed. Expert, Bucureşti, 1999 
− Argument: la presse de Luxembourg sur la Roumanie, V. Ioan-Franc 

(CIDE), Les Cahiers du Centre d’Etudes et Documentation Roumanie-
Luxembourg, no. 5, 1999 

− Franciza (versiunea în limba română, traducere din limba engleză), 
colecţia Aspecte ale economiei de piaţă, M. Fâţă, V. Ioan-Franc (CIDE), 
Coediţie Casa de editură Capital şi  Ed. Expert, Bucureşti, 1999 

− Feţele schimbării, I. Berevoiescu, A. Lăzăroiu (CCD), Ed. Nemira, 1999 
− Bibliografia istorică a României. Secolul XIX, TOM II,  G. Zane, coordonare 

editorială, V. Ioan-Franc şi D. Poenaru (CIDE), cu o prefaţă de M. Ciumara 

 

PERIODICE ALE INSTITUTELOR COMPONENTE ALE 
INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

   CALITATEA VIEŢII (ICCV) 

Nr. 1-2/1999 

− Factori ce afectează stabilitatea cuplului marital,  G. Ghebrea 
− Caracteristici ale defavorizării la vârsta a treia (anchetă la nivelul capitalei), 

G. Barbu, A. Mihăilescu, C. Prisăcaru 
− Probleme actuale ale ocupării forţei  de muncă din România, M. Stanciu 
− Societatea civilă şi participarea politică în perioada de tranziţie,            

C. Mureanu 
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− Copiii străzii în Bucureşti: o abordare nouă pentru studierea unei 
probleme perpetue, V. Groza, D. Ghindia, L. Bibb, C. Shrader, S. Loue, 
A.M. Krihwan, T. Leto 

− Albota – o comunitate orientată spre comerţ (studiu de comunitate),     
M. Sofia Stănculescu 

− Dimensiuni ale dezvoltării comunitare în spaţiul sociocultural românesc, 
I. Precupeţu 

− O metodă de stabilire a volumului optim pentru un eşantion,  Ş. Ştefănescu 
− Politici sociale în România: 1990-1998, M. Stanciu 
− Enciclopedia geografică a României, C. Humă 
 

  REVISTA ROMÂNĂ DE ECONOMIE (IEN) 

Nr. 1-2/1999 

− Modele ale guvernării corporative, I. Mihai 
− Repere restructurative ale guvernării corporative în România, I. Bratu 
− Dimensiunea socială a Uniunii Europene. Implicaţii pentru România, M. 

Poenaru 
− Inegalităţi în distribuţia veniturilor, M. Molnar 
− Factori determinanţi ai evoluţiei comerţului exterior în România, F. 

Popescu 
− Producţia agricolă românească interbelică în context european, G. 

Dobre 
− Producţia de cereale a României interbelice în context european, A. 

Platon 
− Din istoria Institutului de Cercetări Economice, C. Grigorescu 
 

   REVISTA ŒCONOMICA 

Nr. 1/1999 

− Ne pândesc patru mari pericole, M. Isărescu 
− Problematica managementului datoriei externe din perspectiva 

macroeconomică (II), R. Faer, A. Stanciu 
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− Rolul comerţului exterior în creşterea economică, F. Popescu 
− Profitabilitatea şi dimensiunea întreprinderilor în economia României, G. 

Zaman, G. Vâlceanu 
− Dezvoltarea durabilă a industriei româneşti, G. Manea 
− Politica atragerii investiţiilor străine directe, F. Bonciu 
− Distorsiuni şi manipulare în statistica economiilor planificate: reflectarea 

comerţului exterior în indicatorii economici sintetici, A. Dochia 

Nr. 2-3/1999 

− Starea sistemului bancar, M. Isărescu 
− Lecţii ale crizei financiare din Asia, D. Dăianu 
− Ar putea fi Consiliul Monetar o soluţie pentru România?, L. Croitoru, D. 

Dăianu 
− Analiza econometrică a politicilor monetare româneşti în perioada 1992-

1998, F.O. Bîlbîie 
− Inflaţia şi ajustarea preţurilor relative în România, D. Antohi 
− Metodologie de determinare a inflaţiei de bază (“core inflation”) în 

România, E. Pelinescu 
− Legea Concurenţei în România, G. Oprescu 
− Sectoare industriale prioritare şi scenarii posibile de alegere a prio-

rităţilor în politica industrială a României, C. Mereuţă, C. Ciupagea 
− Externalităţi industriale, D. Fistung 
− Proprietatea privată şi capitalismul, I. Pohoaţă 
− Guvernanţa corporatistă într-o economie transformaţională, F. Pavelescu 
− Un model de analiză pentru ajustări pe termen mediu (I), A. Stanciu 
− Contribuţii la o teorie a tranzacţiei, C. Munteanu 

Nr. 4/1999 

− România între protecţionism şi liberalism, A. Iancu, membru corespon-
dent al Academiei Române 

− Dezvoltarea industrială durabilă, G. Manea 
− Conexiuni între dezvoltarea industrială durabilă şi comerţul exterior, O. 

Botez 



 

 

429 

− Interferenţe între politica industrială şi cea de dezvoltare regională, C. 
Russu 

− Transformarea economiei şi utilizarea forţei de muncă în plan regional, 
F.M. Pavelescu 

− Premise ale politicii de dezvoltare industrială regională în România, N. 
Odae 

 

  BULETIN FINANCIAR ICFM „VICTOR SLĂVESCU” 

Nr. 13-14/1999 

− Consideraţii pe marginea tehnicii fuziunilor, A.S. Diaconescu 
− Managementul operaţiunilor, produselor şi serviciilor bancare în 

economia concurenţială, S. Popescu 
− România – drumul schimbării, V. Săvoiu 

Nr. 15-16/1999 

− Costul capitalului, la nivelul agenţilor economici, în perioada de tranziţie, 
S. Popescu 

− Riscurile bancare în perioada de tranziţie spre economia de piaţă, S. 
Popescu 

 
 

LUCRĂRI PUBLICATE DE CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

  ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL 
 DE CERCETĂRI ECONOMICE  

Nr. 1-2/1999 

− Condiţionarea socială a mortalităţii, CCD, V. Mihăilă, A.M. Zamfirescu, C. 
E. Bradatan, A.A. Lăzăroiu 
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Nr. 3-4/1999  

− Probleme economice ale spaţiului rural din Moldova (Partea I), INCE, Ş. 
Amariţei, V.M. Bohatereţ, K.M. Dobai, O. Gherasim, C.R. Hotea, G. 
Ionesei, P. Ivanof, V. Mihăilescu, C.V. Patriche  

 

  STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE 

Nr. 1/1999 

− Institutul Naţional de Cercetări Economice în anul 1998, INCE 

Nr. 2/1999 

− Poate România să rezolve problema zahărului folosind materia primă 
proprie?, INCE, N. Belli  

Nr. 3-4/1999 

− Realizări şi perspective ale reformei sistemului fiscal în România în 
vederea integrării în Uniunea Europeană. Descentralizarea bugetară, 
ICFM, D. Robescu, G. Beilerian, M. Muşat, M.C. Cioponea, G. Manolescu, 
E. Popa 

Nr. 5-6/1999 

− Comportamentul economic în perioada de tranziţie din România, ICFM, 
V. Stoica  

Nr. 7/1999 

− Particularităţi ale cererii şi ofertei de mărfuri în spaţiul rural românesc, 
INCE, M. Papuc 
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Nr. 8/1999 

− Întreprinderile mici şi mijlocii sfidează viitorul, INCE, E.M. Dobrescu  

Nr. 9-10/1999 

− Managementul societăţilor comerciale pe acţiuni în condiţiile dezvoltării 
acţionariatului şi a pieţei bursiere, IEI, D. Vasile, R. Isaic-Maniu, C. Leca 
Dinu 

Nr. 11-12/1999 

− Conjunctura economiei mondiale, IEM  

  PROBLEME ECONOMICE 

Nr. 1/1999 

− Salariul minim. Instrument de combatere a sărăciei, IEN, M. Molnar 

Nr. 2-3 /1999 

− Mutaţii în turismul românesc, INCE, I. Ionescu 

Nr. 4/1999 

− Bătrânii. Segment al populaţiei defavorizate. Anchetă la nivelul capitalei, 
ICCV (seria Politici sociale, nr. 14, aprilie 1999), G. Barbu, A. Mihăi-
lescu, C. Prisăcaru  

Nr. 5/1999 

− Supravegherea prudenţială exercitată de Banca Naţională a României 
asupra unei bănci, INCE, O.A. Berea  
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Nr. 6-7/1999 

− Ajustări structurale în perspectiva integrării României în structurile 
economice ale Uniunii Europene, IEI, C. Russu, V. Răducanu, S. Muscalu, 
M. Bulearcă, M. Bădileanu, C. Sima, C. Neagu, C. Tudor Soare  

Nr. 8/1999 

− Contribuţii privind determinarea rentei funciare în agricultură, INCE, V. 
M. Bohatereţ  

Nr. 9/1999 

− Mutaţii previzibile în viaţa economică şi socială a populaţiei rurale, INCE, 
M. Papuc  

Nr. 10-11/1999 

− Rolul comerţului exterior în creşterea economică, IEN, F. Popescu  

Nr. 12-13/1999 

− Psihologia crizelor. Analiza crizei de încredere, ICCV, P. Pânzaru 

Nr. 14-15/1999 

− Piaţa de capital şi guvernarea corporativă, IEN, I. Bratu  

Nr. 16-17/1999 

− Ajustări ale politicilor agricole româneşti la rigorile comunitare, IEA, M. 
Costea, C. Ştefănescu, G. Burghelea, M. Grodea, D. Giurcă, M. Rusali 

Nr. 18-19/1999 

− Marketingul ecologic. Concepte, practici şi oportunităţi de piaţă (Partea 
I), IEN, C. Cămăşoiu,  M. Rudăreanu 
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Nr. 20-21/1999 

− Marketingul ecologic. Concepte, practici şi oportunităţi de piaţă (Partea a 
II-a), IEN, C. Cămăşoiu, G. Manea 

Nr. 22-23/1999 

− Profitabilitatea şi dimensiunea întreprinderilor în economia României, IEN, 
G. Zaman, G. Vâlceanu 

Nr. 24-25/1999 

− Tranziţia şi criza sistemului de pensii, IEN, C. Grigorescu 

Nr. 26/1999 

− Dezvoltarea durabilă a industriei româneşti, IEI, G. Manea 

Nr. 27/1999 

− Noua ordine mondială. Note de lectură, ICFM, V. Stoica 

Nr. 28/1999 

− Modele nonlineare şi haos în economie. Probleme teoretice şi aplicaţii, 
IPE, L.-L. Albu  

Nr. 29-30-31/1999 

− Asocierea României la Uniunea Europeană. Efecte pe termen mediu şi 
lung, IEN, G. Zaman, G. Vâlceanu 

Nr. 32/1999 

− România. Scenarii, prospective macroeconomice, IPE, D. Jula, N. Jula, 
D. Ailenei 
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Nr. 33/1999 

− Economia agroalimentară. Elemente de cerere, ofertă şi mecanisme de 
reglare, IEA, M. Costea, F. Toderoiu, C. Alexandri 

Nr. 34/1999 

− Evaluarea instituţiilor publice. Studiu comparativ 1992-1996-1998, ICCV, 
A. Novak 

Nr. 35-36/1999 

− Teorii despre tranziţia la economia de piaţă în unele ţări europene şi 
transeuropene. Studiu comparativ, INCE, D.A. Hristache 

Nr. 37-38/1999 

− Dezvoltarea locală în politica regională a Uniunii Europene, IPE, E. 
Dumitrescu 

Nr. 39/1999 

− Sistemul bancar românesc şi aderarea la Uniunea Europeană, INCE, 
A.O. Berea  

Nr. 40/1999 

− Corupţia la români în perioada de tranziţie, INCE, N. Belli 

Nr. 41/1999 

− Integrarea României în Uniunea Europeană. Cerinţe pentru dezvoltarea 
industrială regională, IEI, O. Botez 
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Nr. 42-43/1999 

− Analiza comparativă a stadiului actual al dezvoltării IMM în România şi 
Europa, IEI, D. Mărguş, M. Vania, L. Crăciun, A. Ghiţă 

Nr. 44/1999 

− Consumul nealimentar sub influenţa inflaţiei, IEN, C. Petcu  

Nr. 45/1999 

− Criteriul economic şi aderarea României la Uniunea Europeană, IEN, C. 
Grigorescu 

Nr. 46/1999 

− Parteneriatul consumator-întreprindere producătoare, T. Purcărea, V. 
Ioan-Franc, IEN 

Nr. 47/1999 

− Lucrări publicate în anul 1999, CIDE, V. Ioan-Franc, A. Sarchizian, R. 
Davidovici 

 

  POPULAŢIE ŞI SOCIETATE  
(publicaţia Centrului de Cercetări Demografice „Vladimir Trebici”) 

Nr. 1-2 − ianuarie-februarie, martie-aprilie 

− In memoriam acad. Vladimir Trebici 
− Avort, contracepţie şi mortalitate maternă în România, I. Berevoescu 

Nr. 3-4 − mai-iunie, iulie-august 

− Toate ţările lumii (1999) 



 

 

436 

− România în revizia 1998 a proiectărilor demogrrafice ONU, V. Gheţău 
 

  ROMANIAN ECONOMIC RESEARCH OBSERVER 
(OBSERVATEUR DE LA RECHERCHE ECONOMIQUE 

ROUMAINE) 

Nr. 1/1999 

− Aspects of regional evolutions in romanian transition economy, INE, G. 
Zaman, G. Vâlceanu  

Nr. 2/1999 

− On uncertainty in production systems’ change and transition, NIER, G. 
C. Florescu, I. Hamburg  

Nr. 3/1999 

− Econometric analysis of Romanian macromodel, IEF, D. Jula, P. Fomin  

Nr. 4/1999 

− Some aspects of macroeconomic efficiency in Romania during the 
transition period, INE, G. ZAMAN, G. Vâlceanu 

Nr. 5/1999 

− Self-employment and unemployment: Lessons from regional data in 
Hungary and Romania, NIER, J. Kollo, M. Vincze 

Nr. 6-7-8/1999 

− The financing of R&D activity and diffusion of technological innovations in 
Romania, NIER, C. Russu, S. Sandu, G. Cojocaru, G. Zaman 
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Nr. 9/1999 

− Partenariat consommateur - entreprise productrice, INRE, T. Purcărea, 
V. Ioan-Franc 

Nr. 10-11/1999 

− Strain and inflation - Unemployment relationship in transitional 
economies: A theoretical and empirical investigation, IPE, L.-L. Albu 

Nr. 12/1999 

− Macromodel of the Romanian transition economy - 1999 version, acad. 
E. Dobrescu  



TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE LA INSTITUTUL 
NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 1990-1999 

− Mircea Ciumara - Locul comerţului exterior  şi modelul economiei 
româneşti, conducător ştiinţific C. Murgescu, martie 1990, Bucureşti 

− C. G. Petreanu - Funcţia preţurilor în asigurarea unui raport optim între 
industrie şi agricultură, conducător ştiinţific R. Moldovan, 13.03.1990, 
Bucureşti 

− Constantin Munteanu-Gurgu - Teoria şi practica României în 
promovarea unor forme superioare de cooperare economică 
internaţională, Conducător ştiinţific: A. D. Albu, 29.07.1990, Bucureşti 

− Lucian-Liviu Albu - Raportul industrie-agricultură şi dezvoltarea econo-
mică, conducător ştiinţific G. Creţoiu; la 12.07.1991, Bucureşti 

− Luigi Toma - Strategia dezvoltării prin interacţiunea dintre teoria valorii şi 
teoriile moderne ale informaţiei, conducător ştiinţific E. Dijmărescu, 
2.12.1992, Bucureşti 

− Maria Poenaru - Politica socială şi sistemul indicatorilor sociali, 
conducător ştiinţific C. Grigorescu, 24.03.1994, Bucureşti 

− Emilian M. Dobrescu - Concepte şi aplicaţii ale teoriilor integrării 
economice, conducător ştiinţific S. Sava, 10.05.1994, Bucureşti 

− Gheorghe Gherghina - Posibilităţi de perfecţionare a sistemului de 
preluare la buget a unei părţi din venitul net, conducător ştiinţific A. 
Berea, 1.07.1994, Bucureşti 

− Mariana Stanciu - Serviciile pentru populaţie - premisă şi consecinţă a 
creşterii economice şi a calităţii vieţii în societatea românească, 
conducător ştiinţific M.C. Demetrescu, 16.02.1995, Bucureşti 

− Florin-Marius Pavelescu - Progresul tehnologic şi ocuparea forţei de 
muncă, conducător ştiinţific C. Grigorescu, 30.06.1995, Bucureşti 

− Zizi Goschin - Eficienţa cercetării ştiinţifice - aspecte teoretico-metodo-
logice şi practice, conducător ştiinţific G. Zaman, 28.02.1996, Bucureşti 

− Georgeta Dumitrescu - Protecţia socială a familiei în România, 
conducător ştiinţific C. Grigorescu, 22.03.1996, Bucureşti 

− Cornelia Scutaru Ungureanu - Modelarea proceselor inflaţioniste în 
perioada de tranziţie, conducător ştiinţific acad. E. Dobrescu, 
10.07.1996, Bucureşti 
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− Liviu C. Andrei - Sistemul monetar internaţional cu şi fără etalon valoric, 
conducător ştiinţific E. Dijmărescu, 15.08.1996, Bucureşti 

− Gheorghe Caraiani - Transformările pieţei confecţiilor şi implicaţiile lor 
asupra calităţii vieţii, conducător ştiinţific M. C. Demetrescu, 30.09.1996, 
Bucureşti 
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