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Începe proiectul
„Cercetarea ştiinţifică economică, suport al bunăstării şi dezvoltării umane în context 

european”

A fost aprobat oficial proiectul  „Cercetarea ştiinţifică economică, suport al bunăstării  
şi  dezvoltării  umane  în  context  european”.  Proiectul  este  finanţat  de  Fondul  Social 
European (FSE), Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 
– 2013,  Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 
dezvoltării  societăţii  bazate  pe  cunoaştere”,  Domeniul  major  de  intervenţie  1.5:  „Programe 
doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”.

Proiectul  a  fost  iniţiat  de  Institutul  Naţional  de  Cercetări  Economice  „Costin  C 
Kiriţescu"  (INCE) în  parteneriat  cu  Institutul  de  Prognoză  Economică,  Universitatea 
Bucureşti  –  Facultatea  de  Administraţie  şi  Afaceri,  Institutul  de  Matematică  „Simion 
Stoilow”,  Universitatea  Politehnică  Bucureşti  –  Facultatea  de  Inginerie  Mecanică  şi 
Mecatronică şi Institutul de Economie Naţională (IEN).

Proiectul „Cercetarea ştiinţifică economică, suport al bunăstării şi dezvoltării umane 
în context european” are ca obiectiv general să creeze premisele de dezvoltarea a carierei în 
cercetarea din domeniul ştiinţelor economice pentru 70 de absolvenţi de studii doctorale  prin 
includerea acestora într-un program de studii postdoctorale interdisciplinare. 

În cadrul proiectului, care se va desfăşura în perioada  1 aprilie 2010 – 31 martie 2013, 
partenerii au ca obiective specifice:

1) construirea şi implementarea de către partenerii din proiect a unui program comun de 
cercetare  postdoctorală  interdisciplinară  de  excelenţă  în  domeniul  ştiinţelor  economice,  în 
cooperare cu instituţii europene de prestigiu; 

2) sprijinirea unui număr de 70 cercetători cu titlul  de doctor prin burse şi mobilităţi  în 
domeniul ştiinţelor economice şi ştiinţelor exacte aplicate în economie;

3) consolidarea reţelei de cercetare între parteneri, prin derularea de activităţi şi proiecte 
comune, precum şi elaborarea unui proiect instituţional de înalt nivel academic care să devină 
un  etalon  în  formarea postdoctorală  interdisciplinară  în  ştiinţe  şi  un  partener  recunoscut  în 
cadrul reţelelor europene consacrate;

4) elaborarea de metodologii cu privire la desfăşurarea programelor postdoctorale;
5) crearea de Ghiduri de bună practică cu privire la schimbul internaţional de experienţă;
6)  consolidarea  Ghidului  de  bună  practică  cu  privire  la  transferul  şi  diseminarea 

rezultatelor cercetării programelor postdoctorale;
7) dezvoltarea unui instrument de analiză SWOT pentru identificarea unor oportunităţi şi 

ameninţări,  a unor puncte forte şi  puncte slabe privind competitivitatea unor regiuni,  ramuri, 
produse şi servicii pe termen lung.

Grupul ţintă al şcolii postdoctorale este reprezentat de  70 de doctori care au obţinut 
acest  titlu ştiinţific  începând cu 1 ianuarie 1999 şi  care îndeplinesc  unul din următoarele 
criterii:
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-  au obţinut  titlul  de  doctor  în  România  şi  intenţionează  să îşi  continue  activitatea de 
cercetare pe o poziţie postdococtorală pe o perioadă de 2 ani pentru a-şi fructifica şi diversifica 
cercetarea doctorală;

-  au obţinut  titlul  de  doctor  în  România  şi  intenţionează  să îşi  continue  activitatea de 
cercetare în institutele partenere în proiect;

-  au obţinut  titlul  de  doctor  în  România  şi  intenţionează  să îşi  continue  activitatea de 
cercetare prin programe inovative de cercetare;

- au finalizat doctoratul în străinătate şi sunt interesaţi să revină în ţară, într-o primă etapă 
pe un post temporar, de 24 de luni, în vederea obţinerii unui post permanent.

Impactul proiectului
Proiectul  contribuie  la  realizarea  obiectivelor  POS  DRU,  Axa  Prioritară  1  şi  DMI  1.5, 

respectiv  prin  activităţile  propuse  proiectul  sprijină  resursele  umane  din  cercetare  –  atât 
cercetătorii bursieri, cât şi îndrumătorii – încurajând dezvoltarea carierelor în cercetare.

De asemenea, proiectul introduce o componentă europeană în educaţia cercetătorilor, prin 
accesul  la  resurse  ştiinţifice  şi  umane  pe  parcursul  unui  stagiu  de  pregătire  de  3  luni  în 
străinătate. Prin aceste programe postdoctorale, orientate către studiile avansate în cercetarea 
ştiinţifică interdisciplinară, de frontiera şi avansată, se creează premisele asigurării unei pregătiri 
complete a cercetătorilor, de la studiile masterale şi doctorale până la programe postdoctorale.

Perioada de înscriere pentru selecţie: 1 iulie – 15 septembrie 2010.
Perioada de derulare a cercetării postdoctorale: decembrie 2010 – noiembrie 2012.
Numărul total de postdoctoranzi: 70 va fi împărţit după cum urmează:
Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C Kiriţescu" – 30
Institutul de Prognoză Economică – 7
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri – 4
Institutul de Matematică "Simion Stoilow" – 7
Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică – 4
Institutul de Economie Naţională – 16

Înscrierea  candidaţilor  se  realizează  la  sediul  fiecărui  partener  conform  informaţiilor 
publicate pe site-ul proiectului şi site-urile partenerilor.

Echipa  de  coordonare  a  proiectului  va  fi  condusă  de  Prof.  dr.  Constantin  Ciutacu, 
director general adjunct INCE – Manager de proiect, iar activitatea ştiinţifică şi de cercetare a 
şcolii  postdoctorale  va  fi  supervizată  de  un  Consiliu  ştiinţific compus  din  Prof.  univ.  dr. 
Mircea  Ciumara (director  general  INCE)  –  preşedinte  ,  Acad. prof.  univ.  dr.  Tudorel 
Postolache ̣(Directorul  Centrului  Român de Economie Comparată şi  Consens),  Acad. prof. 
univ. dr. Solomon Marcus (Institutul de Matematică „Simion Stoilow”) şi Acad. prof. univ. dr. 
Constantin Popa (directorul Institutului de Boli Cerebrovasculare „Prof. dr. Vlad Voiculescu").
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