CURRICULUM VITAE
A.

Nume, prenume, anul naşterii: PAVELESCU Florin-Marius (n. 1960)

B.

EducaŃie, specializări şi calificări

Studii universitare: Facultatea de Economia Industriei, ConstrucŃiilor şi Transporturilor
(actualmente Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice
Bucureşti, 1979-1983. MenŃiune la concursul ştiinŃific-profesional studenŃesc de
matematică “Traian Lalescu”, Cluj, mai 1981.
Studii doctorale: Institutul NaŃional de Cercetări Economice noiembrie 1990 – iunie
1995. Conducător de doctorat: Dr. CS1 Constantin Grigorescu. Titlul tezei “Progresul
tehnic şi ocuparea forŃei de muncă”. Domenii investigate: Demoeconomie, funcŃionarea
pieŃei forŃei de muncă, economia progresului tehnologic.
Stagii de pregătire în străinătate:
• Analiza eficienŃei economice (prin intermediul metodelor de cuantificare a frontierei
producŃiei) - Praga (1992);
• Noi metodologii în econometrie, prezentate de prof. W. Charemza –Varşovia (1993);
• Bursier la Ecole des Haute Etudes des Sciences Sociales din Paris (1995);
• Fellow al Sesiunii 367 “Costuri şi beneficii ale sistemului de piaŃă liberă a Seminarului
de studii americane de la Salzburg (1999).
C.

Carieră profesională

Economist stagiar la CATC Jilava (1983-1985).
Din 1985 lucrează la Institutul de Economie NaŃională din cadrul Institutului NaŃional de
Cercetări Economice (INCE) al Academiei Române, unde a obŃinut următoarele grade
ştiinŃifice: economist (1985-1987), cercetător ştiinŃific (1987-1991), cercetător ştiinŃific
gradul 3, (1991-1997), cercetător ştiinŃific gradul 2 (1997-1999), şef sector (din anul
2004), conducător de doctorat (din anul 2009) în cadrul INCE.
Activitate didactică în calitate de cadru didactic asociat la Facultatea de Management
din cadrul ASE Bucureşti între 1996 şi 2009 la disciplinele “Proiecte economice” (19962000 şi 2006-2009 şi Economie Industrială (2000-2006).
D. Afilieri profesionale
• Membru al Consiliului ŞtiinŃific al Institutului de Economie NaŃională (din anul 2004);
• Membru al Consiliului ŞtiinŃific al Institutului NaŃional de Cercetări Economice (din
anul 2006); Membru al colegiului de redacŃie al Revistei Române de Economie
(Romanian Economic Journal) editată de Institutul de Economie NaŃională;
• Membru al Corpului de ExperŃi-Evaluatori în domeniul Cercetării-Dezvoltării şi
Inovării din România (din anul 1999);
• Peer-review în cadrul “Mutual Learning Programme of European Employment
Strategy” al Comisiei Europe (2007).

E. Activitate ştiinŃifică
Participare la realizarea a 18 programe de cercetare în cadrul IEN, 36 sinteze şi caiete de
studiu, 26 contracte de cercetare ştiinŃifică, 2 Granturi ale Academiei Române, 6
programe de cercetare internaŃională. Prezentarea a 25 materiale în cadrul dezbaterilor
profesionale interne, elaborarea a 71 comunicări ştiintifice. Publicarea a 98 articole în
periodice de specialitate şi a 20 de studii editate în volumele unor manifestări ştiinŃifice,
contribuŃii la redactarea a 19 volume editoriale şi 7 materiale didactice universitare.

F. ContribuŃii în plan ştiinŃific
Punerea în evidenŃă a unor proprietăŃi ale metodei celor mai mici pătrate în cazul
regresiei multifactoriale. Pe această bază, a evidenŃiat legătura dintre valoarea
coeficientului de determinare şi coeficienŃii de corelaŃie dintre variabila rezultativă şi
fiecare dintre variabilele explicative, precum şi factorii care determină valoarea calculată
a testului Student.
Relevarea factorilor determinanŃi ai valorii multiplicatorilor balanŃei legăturilor dintre
ramuri (tabelul input-output). A propus calcularea multiplicatorului B.L.R. atât în formă
semirelativă, cât şi în formă standardizată.
Relevarea interdependenŃelor dintre indicii Laspeyres, Paasche, Fisher, Tornqvist şi
Divisia.
ÎmbunătăŃirea metodologiei de apreciere a corelaŃiei dintre dinamica formării brute a
capitalului şi cea a produsului intern brut, precum şi eficienŃei aparente a formării brute a
capitalului, prin luarea în consideraŃie a modificării relative a soldului balanŃei
comerciale.
Analiza flexibilităŃii interne a utilizării forŃei de muncă în România, comparativ cu
Uniunea Europeană. Relevarea corelaŃiei dintre mobilitatea dimensională a
întreprinderilor şi flexibilitatea internă a utilizării forŃei de muncă. Relevarea punctelor
forte şi a punctelor slabe ale cadrului instituŃional referitor la procesul de învăŃăre pe tot
parcursul vieŃii în România.
G. Articole şi publicaŃii reprezentative
1. Florin-Marius Pavelescu – Savings-investments in an open economy în Romanian
Economic Journal (Revista Română de Economie) nr. 2/2009;
2. Florin-Marius Pavelescu - Adapting Labour Market Institutions to New Economy
Chalenges, în Petroleum –Gas University of Ploiesti Bulletin, Economic Sciences
Series, no. 2/2009, Vol. LX, pag. 64-75, ISSN 1224-6832;
3. Florin-Marius Pavelescu - A review of Student Test properties in condition of
multifactorial linear regression, în Romanian Journal of Economic Forecast
nr.1/2009;
4. Florin-Marius Pavelescu - Interdependences between gross capital formation,
economic growth and external equilibrium in the context of the European Union
enlargement în Romanian Economic Journal (Revista Română de Economie) nr.
2/2008;

5. Florin-Marius Pavelescu- Gross capital formation to economic growth during early
2000’s in EU-member and candidates states în Romanian Economic Journal (Revista
Română de Economie) nr. 1/2008;
6. Florin-Marius Pavelescu (coordonator) Constantin Ciutacu, LuminiŃa Chivu,
Andreea-Clara Munteanu - Capitalul uman şi performanŃa economică, Editura Expert,
Bucureşti, 2007, (ISBN 978-973-7885-91-3);
7. Florin-Marius Pavelescu (coordonator), Gheorghe Zaman, Constantin Ciutacu,
LuminiŃa Chivu, Andreea-Clara Munteanu - Evaluări ale gradului de pregătire al
firmelor româneşti în vederea integrării în Uniunea Europeană, Editura Expert şi
Centrul de Informare şi Documentare Economică Bucureşti, 2007 (ISBN, 978-9737885-96-8, ISBN 978-973-618-141-2);
8. Florin-Marius Pavelescu – Munca - din perspectiva şi în limitele modelului social.
Caracteristici ale actualului model de funcŃionare a pieŃei forŃei de muncă din
România - C.B.Păuna (coord.) în Modelul Social European. ImplicaŃii pentru
România, Studiul de strategie şi Politici nr.4, Institutul European din România, 2007
(ISBN 978-973-7736-46-8);
9. Florin-Marius Pavelescu - ÎmbunătăŃirea legăturilor dintre ramuri.-factor de
stimulare a exporturilor şi reducere a deficitului balanŃei comerciale - Gheorghe
Zaman, Valentina Vasile (coord.) în - EvoluŃii structurale ale exportului în România.
Model de prognoză a exportului şi importului pe ramuri CAEN, vol. 2, Ed. Expert,
Bucureşti, 2005 (ISBN 973-618-077-8);
10.
Florin-Marius Pavelescu Participarea salariaŃilor la luarea deciziei în cadrul
firmei în contextul integrării europene - Aurel Iancu (coord.) în Dezvoltarea
economică a României. Competitivitatea şi integrarea în Uniunea Europeană, vol. 2,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005 (ISBN 973-27-1183-3);
11.
Florin-Marius Pavelescu - Tipuri de funcŃii de producŃie şi semnificaŃia
parametrilor estimaŃi - Emilan Dobrescu, Lucian- Liviu Albu (coord.) în Dezvoltarea
durabilă în România. Modele şi scenarii pe termen mediu şi lung, Editura Expert,
Bucureşti, 2005 (ISBN 973-618-069-7);
12.
Florin-Marius Pavelescu - Previziuni ale exportului cu ajutorul modelelor de tip
CGE. PosibilităŃi de utilizare pe exemplul comerŃulului exterior al României în
perioada de tranziŃie - Gheorghe Zaman, Valentina Vasile (coord.) în EvoluŃii
structurale ale exportului în România. Model de prognoză a exportului şi importului
pe ramuri CAEN, Vol.1, Editura Expert, Bucureşti, 2004 (ISBN 973-618-063-8);
13.
Florin-Marius Pavelescu - Transformarea economiei şi dezechilibrele pieŃei
forŃei de muncă, Editura I.R.L.I. Bucureşti 2003, 259 pagini (ISBN 973-98518-1-9);
14.
Florin-Marius Pavelescu - Caracteristici ale populaŃiei active a României în
perspectiva anilor 2000-2020 - Steliana PerŃ (coord.) în Evaluarea capitalului uman.
Coordonate strategice ale evoluŃiei pieŃei muncii în România, Editura IRLI Bucureşti
1997 (ISBN 973-0-00368-8).

