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PROGRAMUL DE CERCETARE PENTRU ANUL 2014 

„Integrare în strategia cercet ării ştiin ţifice în Academia Român ă 2014-2020” 

- versiune 25.02.2014 - 
Cod 

program/ 
temă 

Domeniul strategic / Tema Coordonator 

 
Domeniul strategic 6 „Cercetări în domeniul ştiin ţelor economice şi social-umane” 

D6.1. Studiul economiei şi finanţelor naţionale şi al dezvoltării durabile în contextul integrării în UE şi al impactului capitalului străin – modele, 
scenarii, evaluări privind interesul naţional şi eficienţa economică 

 
 Datoria internă şi externă a României: provocări şi factori de influenţă pe termen scurt, 

mediu şi lung. 
 

Institutul de Economie Nationala 
prof. univ dr. Gheorghe Zaman, MCA 

(dr. George Georgescu ½ , Nicoleta Bunica-Mihai) 

 Evaluarea relaţiei dintre specializare intra-ramură şi creşterea economică Institutul de Economie Naţională 
dr. Marius Surugiu 

 Contribuţia culturii la dezvoltarea durabilă a localităţilor urbane Institutul de Economie Nationala 
dr. Valeriu Ioan-Franc 1/4 

(dr. Maria Moldoveanu, INCE „Costin C Kiritescu) 
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Domeniul strategic 6 „Cercetări în domeniul ştiin ţelor economice şi social-umane” 
D6.2. Valorificarea eficientă a patrimoniului naţional de resurse naturale, în condiţiile asigurării dezvoltării economice durabile a României şi protecţiei 

mediului 
 Estimarea valorii economice a resurselor cu ciclu lung de regenerare; metodologie şi tehnici 

de simulare.  
 

Institutul de Economie Nationala 
dr.Victor Platon   

(dr.Simona Maria Frone, drd.Andreea Constantinescu, 
drd.Sorina Jurist) 

 
Domeniul strategic 6 „Cercetări în domeniul ştiin ţelor economice şi social-umane” 

D6.3.Cercetări privind dezvoltarea şi utilizarea deplină a capitalului uman, precum şi dezvoltarea economică bazată pe cunoaştere, inovare şi inteligenţă 
 Piaţa muncii. Convergente vs divergente in spaţiul european, in contextul crizei prelungite si 

a eforturilor de relansare economica. Analize comparative si studiu de caz România 
(continuare tema plan 2013) 

Institutul de Economie Nationala 
Prof.univ.dr. Valentina Vasile 

(drd.Livia Chisagiu, dr. Cristina Boboc ½ , dr. Emilia 
Ţiţan ½ , dr.Laurentiu Georgescu, Elena Zaman) 

 Noi provocări privind convergenţa sistemelor cercetării-dezvoltării şi inovării în cadrul UE. 
Posibilităţile României de a diminua decalajele din acest domeniu. 

Institutul de Economie Nationala 
dr. Steliana Sandu 
 (drd.Irina Anghel) 

 Rolul ISD în sistemele de inovare integrate. Cu privire specială asupra României  
 

Institutul de Economie Naţională 
dr.Andreea-Clara Munteanu 

 
Domeniul strategic 6 „Cercetări în domeniul ştiin ţelor economice şi social-umane” 

D6.5.Studiul noilor condiţii de integrare a României în structurile europene şi mondiale şi de realizare a convergenţei reale şi nominale, în vederea trecerii la 
moneda euro 

 Guvernanţa funcţionării euro. Către o monedă globală (3) Institutul de Economie Naţională 
Dr.Napoleon Pop ½ IEM, Dr.Valeriu Ioan-Franc ½ IEN 

 
Domeniul strategic 6 „Cercetări în domeniul ştiin ţelor economice şi social-umane” 

D6.8.Studiul criteriilor economice şi sociale de regionalizare şi dezvoltare locală şi de aplicare a acestora la condiţiile României 
 

 Dezvoltarea economică endogenă la nivel regional – aspecte teoretice şi practice Institutul de Economie Nationala 
dr. Daniela Antonescu  

(drd.Florina Popa, dr George Georgescu ½ ) 
 Analiza disparităţilor regionale din România  

 
Institutul de Economie Nationala 

prof.univ.dr.Zizi Goschin ½  
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Domeniul strategic 6 „Cercetări în domeniul ştiin ţelor economice şi social-umane” 
D6.11.Cercetări retrospective privind evaluarea experienţelor şi a gândirii economico-sociale şi politice 

 
 Impactul evoluţiei indicatorilor demo-economici în ultima jumătate de secol. Abordări 

comparative la nivel naţional, regional şi pe medii, rural-urban (continuare tema plan 2013) 
Institutul de Economie Nationala 

dr Raluca Mazilescu 
 (Ileana Rotaru) 

 Progresul economic al României in serii statistice 1860-2010; pentru anul 2013: Sectorul 
industrial (finalizare volumul I, Agricultura) 

Institutul de Economie Nationala 
prof univ dr Victor Axenciuc, MOA 
(Cristina Mincu, Georgeta Nita ½ ) 

 Relaţiile industriale şi remunerarea forţei de muncă în România în perioada 1948-1999 Institutul de Economie Nationala 
dr Florin Marius Pavelescu 

(Ştefan Patrick Mehedinteanu) 
 Contribuţia minorităţilor naţionale la dezvoltarea economică a României 

 
Institutul de Economie Nationala 
Prof.univ.dr.Emilian M. Dobrescu  

(Cornelia Dumitru ½ ) 

Nota: Artin Sarchizian – detaşare INCE 

Suspendati temporar: Dr Constantin Ciutacu, dr. Luminita Chivu, prof univ dr. Ion Ghizdeanu  ½  

Concediu de maternitate:  Daniela Tudose ½  
Personal exceptat: dr Luminta Horsia (contabilitate), Marcela Mihalache (contabilitate), Georgeta Nita (bibliotecar ½) 
 
 
 
 
 
 

Director, 
Prof univ dr Gheorghe Zaman, MCA 


