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ConferinŃa internaŃională „Cercetarea ştiinŃifică economică – abordări teoretice, 

empirice şi practice” (ESPERA,2013) s-a desfăşurat în perioada 11–12 decembrie 2013, 
la Bucureşti şi a fost organizată de Institutul NaŃional de Cercetări Economice 
„Costin C. KiriŃescu” (INCE) în parteneriat cu Banca NaŃională a României şi 
Centrul de Informare şi Documentare Economică, sub auspiciile Academiei 
Române. Evenimentul a marcat prima ediŃie a ConferinŃei ESPERA, care a avut ca 
obiective prezentarea şi evaluarea portofoliului de cercetare ştiinŃifică şi academică 
din domeniul ştiinŃelor economice, în scopul argumentării şi fundamentării 
strategiilor de dezvoltare economică din România, dar şi prezentarea din domeniu a 
celor mai bune practici la nivel mondial şi european. 

ConferinŃa a fost deschisă de către moderatorul reuniunii, Valeriu Ioan-Franc, 
director general adjunct, Institutul NaŃional de Cercetări Economice „Costin C. 
KiriŃescu”, alături de mesajele de deschidere ale invitaŃilor de onoare, personalităŃi 
din mediul academic, din Ńară şi din străinătate, printre care se numără: acad. Ionel 
Haiduc, preşedintele Academiei Române, acad. Jaime Gil Aluja, preşedintele 
Academiei Regale de ŞtiinŃe Economice şi Financiare, Barcelona – Spania, 
membru de onoare al Academiei Române, acad. Cristian Hera, vicepreşedinte al 
Academiei Române, prof. Mario Giampietro, Institutul de Cercetări ŞtiinŃifice şi 
Tehnologii asupra Mediului (ICTA), Universitatea Autonomă din Barcelona, 
Spania, prof. dr. LuminiŃa Chivu, director general al Institutului NaŃional de 
Cercetări Economice „Costin C. KiriŃescu” al Academiei Române.  

În prima zi a evenimentului, care s-a desfăşurat la Aula Academiei Române, 
au avut loc două secŃiuni plenare în cadrul cărora, lucrările prezentate s-au centrat 
asupra programelor fundamentele şi prioritare de cercetare ale institutelor din 
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cadrul Academiei Române. Lucrările prezentate în plen au fost susŃinute de către 
invitaŃii speciali ai evenimentului: acad. Mugur C. Isărescu, preşedintele SecŃiei de 
ŞtiinŃe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei Române, guvernatorul 
Băncii NaŃionale a României, prof. Mario Giampietro, Institutul de Cercetări 
ŞtiinŃifice şi Tehnologii asupra Mediului (ICTA), Universitatea Autonomă din 
Barcelona, Spania, dar şi de către directorii institutelor de cercetare din cadrul 
Academiei Române: acad. Ion Păun Otiman, secretar general al Academiei 
Române, directorul Institutului de Economie Agrară cu prezentarea intitulată: 
„Cadrul strategic naŃional al dezvoltării rurale în România”, prof. univ. dr. Cătălin 
Zamfir, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului de 
Cercetare a CalităŃii VieŃii – „Evaluarea stării sociale a României. Dezvoltarea 
societăŃii româneşti în contextul ieşirii din criză”, acad. Tudorel Postolache, 
directorul Centrului Român de Economie Comparată şi Consens, prilej cu care a 
prezentat „Noua Enciclopedie a României”, prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, 
membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului de Economie 
NaŃională – „Ecoeconomia şi dezvoltarea durabilă a României”, acad. Lucian-Liviu 
Albu, directorul Institutului de Prognoză Economică – „Teorii şi modele avansate 
de analiză şi prognoză economică”, prof. dr. Valeriu Ioan-Franc, directorul 
Centrului de Informare şi Documentare Economică, CS I dr. Simona Poladian, 
directorul Institutului de Economie Mondială, Alexandru Bogdan, membru 
corespondent al Academiei Române, directorul Centrului de Studii şi Cercetări de 
Biodiversitate Agrosilvică „acad. David Davidescu”, precum şi multe alte 
personalităŃi din mediul academic. 

Evenimentul a găzduit pe lângă cele 2 sesiuni plenare şi 13 secŃiuni paralele, 
în cadrul cărora participanŃii din România şi din străinătate au avut ocazia de a-şi 
expune punctele de vedere şi de a-şi prezenta principalele rezultate de cercetare. 
SecŃiunile au fost următoarele: „Evaluarea stării economiei naŃionale”, „Evaluarea 
stării sociale a României”, „Noua enciclopedie a României”, „Ecoeconomia şi 
dezvoltarea durabilă a României”, „Economia bazată pe cunoaştere şi inovare”, 
„Teorii şi modele avansate de analiză şi prognoză economică”, „Programul 
interdisciplinar de prevenire a fenomenelor cu risc major la scară naŃională”, 
„Economia României şi sistemul euro”, „Dezvoltarea regională în România”, 
„Politica resurselor naturale”, „Economie şi cultură”, „MutaŃii structurale în 
economia mondială”, „Bioeconomia şi biodiversitatea”.  

SecŃiunea cu numărul 2 – „Evaluarea stării sociale a României – ESSOR. 
Dezvoltarea societăŃii româneşti în contextul ieşirii din criză” a avut loc la Casa 
Academiei Române, în cadrul Institutului de Cercetare a CalităŃii VieŃii (ICCV). 
Institutul a fost reprezentat în plen de către prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, membru 
corespondent al Academiei Române, Directorul Institutului de Cercetare a CalităŃii 
VieŃii şi membru al Comitetului ŞtiinŃific al ConferinŃei. Temetica secŃiunii 
(coordonatori prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, prof. univ. dr. Ioan Mărginean, CS. I 
dr. Manuela Stănculescu) a oferit prilejul unor dezbateri şi comunicări centrate pe 
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aspectele stării sociale a României în contextul ieşirii din criză, precum şi asupra 
nivelului de dezvoltare a societăŃii româneşti. La această secŃiune au fost prezentate 
9 comunicări susŃinute de cercetători şi specialişti din domeniul ştiinŃelor sociale, 
sociologie, economie etc. Temele comunicărilor au făcut referire atât la evaluarea 
politicilor sociale din România în contextul ieşirii din criză a societăŃii româneşti, 
la elemente de metodologie a cercetării stării sociale cât şi la strategiile şi măsurile 
de ieşire din criza economică ale populaŃiei. Lucrările din cadrul secŃiunii au 
urmărit prezentarea unor studii şi analize în contextul dezvoltării societăŃii 
româneşti dar şi cele care au permis analiza comparativă la nivel european. În 
continuare sunt descrise exemple ale comunicărilor expuse la acest eveniment. 
Prezentarea Inovarea socială şi economia socială, instrumente-cheie pentru 

funcŃionarea sistemului de gestionare a riscurilor sociale (Irina Anghel) a expus 
elementele cheie: inovaŃia şi economia socială, pentru un sistem eficient de 
management al riscurilor sociale, Emil Dinga a prezentat lucrarea intitulată Capital 

social şi justiŃie socială. Tematica nevoilor sociale a fost prezentată în dublă 
perspectivă de către cercetători ai Institului de Cercetare a CalităŃii VieŃii, pe de o 
parte prin lucrarea Nevoile sociale: o perspectivă consensuală asupra deprivării 

materiale (Mihai Dumitru, Iulian Stănescu), pe de altă parte printr-o analiză 
longitudinală a veniturilor populaŃiei efectuată între anii 1990–2010, fapt ce a 
permis un Studiu comparativ privind venitul şi nevoile familiei: România 1990–

2010 (Maria Livia Ştefănescu, Ştefan Ştefănescu). Prof. univ. dr. Ioan Mărginean a 
expus o analiză comparativă la nivel european cu privire la Cheltuielile publice cu 

educaŃia şi îngrijirea sănătăŃii în Ńările UE. Mihnea Preotesi a prezentat rezultatele 
studiului său intitulat Mecanisme şi factori de polarizare a clasei mijlocii în 

tranziŃie, iar situaŃia populaŃiei cu venituri mici în contextul crizei economice a fost 
dezbătută cu prilejul comunicării Puterea de cumpărare a populaŃiei cu venituri 

mici din România în perioada de criză, susŃinută de către Mariana Stanciu şi Adina 
Mihăilescu. SecŃiunea a oferit ocazia participanŃilor de a asista la o abordare 
interdisciplinară, din domenii înrudite sociologiei (economie, psihologie socială) 
prin expunerile ImplicaŃiile „Blended Learning” în societatea bazată pe cunoaştere 

(Liviu Mihăescu, Răzvan ŞERBU) şi DiferenŃe de gen în cazul deciziei de asigurare 
(Mihaela Stroe). 

SecŃiunea a oferit un spaŃiu larg discuŃiilor şi dezbaterilor asupra temelor 
centrale şi conexe cu privire la evaluarea stării sociale a României. Totodată 
ConferinŃa a constituit mai mult decât un prilej de dezbatere ştiinŃifică, aducând un 
plus de informaŃii în domeniul de interes al participanŃilor. Acest fapt a condus la 
consolidarea şi extinderea reŃelei de colaborare între cercetători, cadre didactice şi 
alŃi specialişti din Ńară şi din străinătate. 

 
 
 

 


