13 domenii

subdomeniu

2.1. Provocarea
Aceasta sectiune prezinta succint principalele motive - tendintele sociale,
tehnologice sau economice locale ori globale, probleme sau provocari
societale - pentru care subdomeniul propus are natura unei posibile
prioritati de cercetare/ inovare.

2.2. Nevoia de cercetare/ inovare
Sectiunea descrie pe scurt modul in care
cercetarea/ inovarea romaneasca poate
raspunde, in intervalul 2014-2020,
tendintelor, provocarilor sau problemelor
identificate anterior

2.3. Preconditii
Sectiunea descrie premisele care pot favoriza succesul
subdomeniului de cercetare propus: existenta unui mediu de
cercetare favorabil (masa critica de cercetatori, portofoliu de
cercetari si publicatii etc.), oportunitati de parteneriat cu
mediul de afaceri s.a.m.d.

2.4. Perspective si potential
Ce asteptati, in mod concret, in urma
prioritizarii subdomeniului de cercetareCare sunt efectele (locale si/sau globale)
anticipate de dvs.- Cum arata succesul
subdomeniului prop

SocioEconomice

"Economia
bazata pe
fericire" considerata ca
o noua cale de
abordare a
economiei
nationale si
globale

In viitorul apropiat populatia din Romania si, mai ales populatiile din tarile
puternic industrializate, se vor confrunta cu provocarile impuse de
redefinirea conceptelor economiei "clasice de consum" bazate pe
principiul dezvoltarii sustinute prin stimularea cererii de consum.
Prin aplicarea acestui concept clasic al "consumismului sustinut" se
considera "implicita" aparitia unui nivel de trai(bunastare) ridicat in randul
populatiei folosind indicatorul PIB/NR. POPULATIE ca exemplu de nivel de
trai. Criza economico-financiara si sociala actuala cere un nou tip de
abordare privind eficienta si eficacitatea utilizarii (cheltuielii) resurselor
existente ale planetei.Din punctul meu de vedere cheltuim resursele in
mod partial eficient si total neeficace pentru ca nu ne gandim la cat si ce
este necesar unui ndivid pentru a fi fericit pe termen lung, ci ne gandim
doar ca acest individ sa fie indestulat pe termen scurt. Aceasta criza cere
REDEFINIREA CONCEPTULUI DE FERICIRE INDIVIDUALA in socitatea de
consum deja implementata. Trebuie redefiniti indicatorii de fericire
individuala valabili pe termen lung, indicatori care apar ca o consecinta a
aparitiei economiei bazate pe fericire.

Cercetarea in domeniul "Economiei
Bazate pe Fericire (EBF)" va acoperi un
spectru vast de probleme astfel: cercetari
sociologice pentru a defini fericirea si
bunastare, gasirea indicatorilor
semnificativi pentru aceste concepte,
corelatia cu legislatia europeana si
internationala existenta pe aceasta tema,
stabilirea impactului pe termen lung al
tehnologiilor inovatoare si inovative
aparute asupra EBF, gasirea bazelor
teoretice ale strategiilor EBF si obiectivele
specifice aplicarii EBF la nivel national si
european,abordarea inter si
multidisciplinara a conceptelor
EBF,fundamentarea politicilor nationale
de aplicare a EBF experimentarea si
implementarea lor,realizarea studiilor de
impact social, economic si politic ale
implementarii EBF.

Cercetarea pentru implementarea Economiei Bazate pe
Fericire presupune folosirea resurselor de cercetare
existente in Universitatile din Romania, in institutele de
cercetare de stat si private, in diferite state din Uniunea
Europeana (exemplu Franta) si in statele asiatice (Nepal,
Buthan).
La nivel macroeconomic avem resursele necesare pentru a
implementa EBF in Roamania si cred ca exista si motivatia
factorilor politici.

SocioEconomice

2. Educația
timpurie:
dezvoltarea
abilităților
noncognitive –
esențiale
pentru tot
cursul vieții

Inegalitățile de șansă între copiii care cresc în mediile familiale și sociale
din România sunt foarte mari, necesitând o abordare publică privind
reducerea acestora.
Sursa acestor inegalități este în primii ani de viață, în copilărie. Atunci se
formează abilitățile de caracter ale unui individ, ceea ce-l definesc pe
acesta tot restul vieții.
Trăsături, precum conștiinciozitatea, autocontrolul, deschiderea către
lucruri noi, agreabilitatea, perseverența, sunt garanția unei vieți mai bune:
învățarea este mai facilă, șansa de a avea un loc de muncă este mai mare,
riscurile de a avea o sănătate precară și de a dezvolta un comportament
deviant și antisocial sunt mai mici.
Investiția în programe care să pună mai mult accent pe formarea
abilităților non-cognitive este esențială, ca, pe termen mediu și lung,
inegalitățile dintre indivizi să fie reduse.
Lipsa acestor investiții implică propagarea și acumularea în timp a unor
dezavantaje și vulnerabilități, care doar se vor accentua în timp,
determinând ca orice alte programe de recalificare, de reincluziune să fie
total ineficiente.

SocioEconomice

a se comasa cu a se comasa cu raspunsul anterior
raspunsul
anterior

Dacă în prezent, politicile educaționale
din România s-au concentrat pe educația
școlară și, implicit, pe abilitățile cognitive,
este nevoie de formularea unor politici
educaționale care să urmărească în
primul rând educația timpurie, acolo
unde iau naștere primele diferențe în
dezvoltarea copiilor.
Noile cercetări în domeniu, cum ar fi cele
conduse de James Heckman, au arătat că
succesul în viață nu depinde atât de
abilitățile cognitive, cât mai ales de cele
non-cognitive. Un individ, care dovedește
un grad mare de autocontrol,
conștiinciozitate, deschidere către lucruri
noi, perseverență, are șanse mult mai
mari de a învăța mai bine, de a avea un
loc de muncă, de a fi mai sănătos și de a
se adapta mult mai ușor mediului social în
care trăiește.
Iar formarea acestor abilități noncognitive, care definesc caracterul unui
individ, are lor in primii ani de viață,
vârsta critică fiind între 3 și 4 ani.
Lipsa unor programe, care să urmărească
îmbunătățirea mediilor famililale și
preșcolare, în care copiii își formează
aceste abilități, determină creșterea
inegalităților încă de la vârsta preșcolară,
a se comasa cu raspunsul anterior

SocioEconomice

abordarea prin
modele
complexe fizice
a fenomenelor
socioeconomice,resp
ectiv prin
sociofizica &
econofizica si
chiar
demografizica

Cercetarea stiintifica in acest domeniu
impune realizarea unui centru multi, inter
si transdisciplinar cu accent pe socio econofizica, urmat de masterate si chiar o
facultate de econofizica romaneasca.
Acestea vor acoperi treptat prin modele
fizice conpetitive realitatile socioeconomico nationale si vor asigura
predictii cu nivel rezonabil de eroare.
Tematica este vasta de la economia
clasica de piata la economia financiara, la
analiza demografica si introspectia
sociologica a societatii si economiei
romanesti contemporane

Roger Penrose, in Mintea noastra…cea de toate zilele, clasifica stiintele,
cercetarea stiintifica si teoriile rezultate in patru clase: teorii superbe,
folositoare, de proba si gresit orientate (directionate). Aspectul esential
nesolutionat simultan de catre economie si sociologie a fost si a ramas
acela al previziunii cu un nivel rezonabil al erorii in termeni statistici, care
le-ar fi apropiat de categoria de stiinte folositoare... SUA detine in acest
moment trei facultati si scoli de econofizica, managementul bancar
strategic este axat pe econofizicieni, sociofizica identifica solutii tot mai
adecvate dinamicii fenomenolor comportamentale umane si un nou
domeniu al demografizicii se profileaza la orizontul acestui deceniu.
Aceasta directie de dezvoltare a cercetarilor economico - sociale are
traditii in Romania de la Georgescu - Roegen dar si perspective viabile
pornind de la realizarile workshopurilor internationale EDEN I-V de la
universitatea din Pitesti (o parte fiind publicate deja in Editura ELSEVIER).

2.5. Resurse si rezultate
[numarul de cercetatori
disponibili in momentul
de fata pentru
subdomeniul propus:]

2.5. Resurse si rezultate
[numarul de cercetatori
necesari pentru
succesul subdomeniului
propus la orizontul
2020:]

2.5. Resurse si rezultate
[fondurile necesare
pentru succesul
subdomeniului propus,
pentru intervalul 20142020:]

- stabilirea noilor indicatori ai EBF si
1-5
implementarea lor la nivelul economiei
nationale.
- constientizarea populatiei privind consumul
limitat de resurse si canalizarea
preocuparilor ei pe mediul curat, apa curata,
eliminarea materialelor toxice, aplicarea
principiilor "ECONOMIEI CIRCULARE", mediu
social si cultural sanatos, inventiv si inovativ.
- insanatosirea mediului economic si social
prin aplicarea principiilor antreprenoriatului
social participativ concomitent cu reducerea
consumului.
- se vor lansa program sociale de
constientizare a necesitatii redefinirii
conceptului de fericire si bunastare sociala
care vor avea drept consecinta echilibrul
social si crearea "clasei de mijloc" - coloana
vertebrala a EBF.
- un individ fericit cu ceea ce ii ofera mediul
social si natural in care traieste asigura
dezvoltarea pe termen lung a unei tari.

>100

5-50 mil. Euro

50

Cea mai importantă premiză este voința politică și
conștientizarea acestei probleme grave a României. Sunt
milioane de copii, în special în mediul rural, care sunt
condamnați încă de la naștere: trăiesc în sărăcie, sunt trimiși
la muncă în defavoarea mersului la școală, sunt crescuți sub
egida: "eu te-am facut, eu te omor" sau "bataia este ruptă
din rai". Acești copii sunt viitori șomeri ai țării, viitori
infractori, sunt cei care vor împovără statul și mai mult.

- dezvoltarea de programe educaționale
11-30
preșcolare care să sprijine atât școala, cât și
familiile
- regândirea programelor școlare, astfel
încât accentul să fie pe formarea abilităților
non-cognitive
- sprijinirea cercetării științifice în realizarea
de experimente prin care să se testeze
eficacitatea anumitor politici publice. Nu
există evidențe privind cel mai eficace și
eficient program care să ducă la reducerea
inegalităților în cazul României. În acest
sens, este nevoie de cercetări științifice (care
să presupună culegeri de date, instrumentar
științific, testări și generare rezultate) în baza
cărora să se formuleze politicile publice care
să aibă efectul scontat.

31-50

50-200 mil. Euro

25

a se comasa cu raspunsul anterior

a se comasa cu raspunsul anterior

31-50

sub 5mil. Euro

Exploratorie si inovativa cercetarea socio-econofizica are deja
rezultate reale in Romania, traditii bioeconomice de la
Georgescu-Roegen, un mediu de investigatie deja creat (ex.
EDEN I-V), reviste dedicate exclusiv acestei teme
(ex. Econophysics, Sociophysics & other Multidisciplinary
Sciences Journal vezi http://www.esmsj.upit.ro/) precum si o
literatura si personalitati recunoscute deja ca valoroase in
interiorul si in afara Romaniei, de la Dragulescu la Solomon,
de la Chisleag, la Gligor, de la Spinulescu, la Savoiu si Iorga
Siman etc

-crearea unor proiecte de analiza
1-5
comparativa clasica si prin intermediul socioeconofizicii;
-masterate si ulterior o facultate de socioeconofizica detinand centre proprii de
cercetare;
-remodelarea educatiei academice si
cercetarii socio - economice, initial prin
multi, trans si inter disciplinaritate pentru a
deveni mai apoi de tip holistic;
- generarea de noi modele teoretice si
aplicative de previzune in domeniul socio economic;
-dezvoltarea in paralele cu tendintele globale
si a unei scoli romanesti de socio-econofizica
competitive;
-baze de proiecte nationale in sistem
wikipedia si platforme inovative
crosdisciplinatorii axate pe explicarea unor
fenomene din economie si sociologie in
termeni fizici etc.

31-50

5-50 mil. Euro

11-30

[principalele tipuri de rezultate
anticipate in urma prioritizarii
subdomeniului propus, pana in
2020 (alegeti una sau mai multe
optiuni si estimati o valoare
numerica):][publicatii stiintifice]

[principalele tipuri de rezultate
anticipate in urma prioritizarii
subdomeniului propus, pana in
2020 (alegeti una sau mai
multe optiuni si estimati o
valoare numerica):][brevete]

[principalele tipuri de rezultate
anticipate in urma prioritizarii
subdomeniului propus, pana in
2020 (alegeti una sau mai multe
optiuni si estimati o valoare
numerica):][infiintarea de firme
inovative noi]

[principalele tipuri de rezultate
anticipate in urma prioritizarii
subdomeniului propus, pana in
2020 (alegeti una sau mai multe
optiuni si estimati o valoare
numerica):][vanzari de produse
dezvoltate (Euro)]
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SocioEconomice

Adaptarea
politicilor
economice la
spaţiul asupra
cărora sunt
aplicate prin
dezvoltarea
cercetărilor în
domeniul
economiei
comportamenta
le şi a
neuroeconomiei

Până nu demult se considera că economia poate oferi soluţii de creştere a
bunăstării indiferent de spaţiul în care sunt aplicate. Ca generalitate
teoretică, această premisă poate fi considerată reală. Politicile economice
însă, nu sunt generale, ele trebuie să fie specifice şi extrem de bine
calibrate arealului şi specificităţilor de comportament. Economia
comportamentală şi neuroeconomia au înregistrat cea mai puternică
influenţă în acest segment, iar ţările dezvoltate investesc constant sume
uriaşe de bani în dezvoltarea acestor ramuri ale economiei. România nu
doar că este deficitară şi nu înţelege necesitatea şi impactul pe care
comportamentul uman îl are asupra economiei unei naţiuni, ci refuză
efectiv să finanţeze astfel de cercetări đeşi ele se află pe primul plan al
economiei din întreaga lume. Astfel de investiţii ar ajuta România să-şi
calibreze politicile economice astfel încât să poată obţine rezultatele
aşteptate. În atare situaţie, singurul lucru care ne poate "calibra"
generalul pentru a-l particulariza nevoilor specifice este dezvoltarea
cercetărilor în economie comportamentală şi neuroeconomie.

SocioEconomice

Ameliorarea
socioeconomica prin
intermediul
educației
formale si
nonformale cu
caracter creativ
si aplicativ

Educatia contemporana se axeaza îndeosebi pe acumularea de cunostinte
teoretice, producand dezechilibre psihologice si sociale cauzate de
inactivitatea capacitatilor creative si practice ale fiintei umane. Numeroși
teoreticieni (e.g. Friedrich Schiller, Herbert Read, John Dewey) au susținut
rolul formativ și ameliorativ al artei în educație si societate. Rezultatele
studiilor in domeniul educatiei artistice/nonformale internationale
demonstreaza influenta implicarii creativitatii în educatie asupra elevilor,
parintilor, profesorilor, la nivel social, afectiv, motivational. (Liora Bresler
(ed.),International Handbook of Research in Arts Education,Springer,
2007) Formarea competenţelor culturale şi creative contribuie la o mai
bună îndeplinire a scopurilor educaţionale, reducerea abandonului şcolar,
îmbunătăţirea perspectivelor de integrare socială, prin impactul asupra
motivaţiei şi socializării (Concluziile Consiliului privind competenţele
culturale şi creative şi rolul acestora în construirea capitalului intelectual al
Europei, Cea de-a 3128-a reuniune a Consiliului Educaţie, Tineret, Cultură
şi Sport , Bruxelles, 2011)

SocioEconomice

SocioEconomice

Dacă pe neuroeconomie România nu
poate să-şi permită să facă investiţii, din
cauza costurilor extrem de mari
presupuse de acest fapt, economia
comportamentală este o alternativă
extrem de utilă pentru a cunoaşte cu
exactitate specificităţile de comportament
economic ale unui anumit segment de
populaţie. Cunoscând acest lucru, putem
depista adevăratele probleme care
blochează dezvoltarea economică
normală. În România, date fiind condiţiile
diferite de evoluţie istorică, acumularea
de sedimente informaţionale în spectrul
cunoaşterii este diferită şi are
repercusiuni asupra comportamentului
indivizilor sub influenţa anumitor stimuli.
În atare condiţii, chiar pentru noi, cei care
nu investim în aceste sectoare,
cunoaşterea acestui domeniu aduce mai
multe
beneficii
decât
oriunde
parte.
Pe modelul
Project
Zero
initiatîndealtă
Nelson

Goodman la Universitatea Harvard, la
Universitatea de Arta Bucuresti, in
parteneriat cu institutii de invatamant
preuniversitare, institutii culturale,
organizatii non-guvernamentale, se poate
initia un program de cercetare si
dezvoltare in domeniul educatiei creative
si aplicate, prin care se pot urmari
metodologia de aplicare in cadrul
educativ, tipurile de invatare si evaluare
implicate, rezultatele la nivelul educatilor
si educatorilor, diferentele dintre educatia
formala si nonformala in acest domeniu,
implicatia creativitatii si inteligentelor
multiple in cadrul educatiei, valenta etica
a educatiei creative/artistice si
aplicate(practice) s.a. Programul de
cercetare va putea avea impact direct
asupra mediului educativ si social din
institutiile implicate, crescand gradul de
motivare educationala si profesionala,
integrare sociala, implicare civica s.a.
Analiza
Conceptul tradus ca branding locurilor (place branding) este o practică şi
Dacă încercările de identificare a
caracteristicilor un domeniu de cercetare ştiinţifică multi- şi inter-disciplinară. În acest
(sub)domeniului au fost şi sunt prezentate
brandurilor
context, provocarea va fi legata de definirea termenilor cheie (marcă,
de autori români (vezi L. Nicolescu, 2008,
locurilor in
brand, branding), a noilor filosofii de branding (de consum, corporativ, de E. M. Dobrescu, 2009, A. Dolea şi A.
mediul online
destinaţie, de loc, de naţiune, de ţară, cultural, identitate competitivă), cât Ţăruş, 2009, A. Bogdan, 2011), plasarea
şi clarificarea altor componente teoretice ce determină construcţia de
accentului privind identificarea şi
branding în mediul online.
cercetarea multidisciplinaă a
caracteristicilor bradurilor de loc in noul
context de dezvoltare al internetului sunt
inexistente, sugerând o nevoie de
cercetare şi un nou spaţiu concret al
inovării.
Analiza
comparată a
politicii și
guvernării
locale

Criza economică a provocat discuții intense legate de reforma sectorului
public și a guvernării locale în Europa, accentul căzând pe nevoia de
reforme teritoriale și funcționale (descentralizare, amalgamarea
municipalităților, regionalizare, cooperare intermunicipală în furnizarea
serviciilor publice) și pe dilema privatizare v. remunicipalizare a furnizării
de servicii publice. Asociate acestor discuții, apar provocări ce țin de
calitatea democrației locale, guvernanța urbană, inovația socială în
sectorul public și găsirea echilibrului optim între eficiența furnizării
serviciilor publice și caracterul democratic al luării deciziilor legate de
furnizarea acestor servicii. Cercetarea românească a acoperit până în
prezent destul de sumar aceste aspecte, în ciuda relevanței lor pentru
discuțiile curente despre reforma guvernării locale în România (procesul
de regionalizare). Lipsește perspectiva comparativă, care să permită
capitalizarea experiențelor altor țări. Acest lucru duce la o „întârziere” a
sectorului public din România: de exemplu, în timp ce în statele
occidentale accentul cade pe re-municipalizarea serviciilor publice,
România încă promovează privatizarea acestora.

Datorită situației curente a sectorului
public și guvernării locale în România,
cercetarea românească poate contribui la
abordarea provocărilor și tendințelor
menționate anterior în câteva privințe
cheie: (1) politicile curente privind
cooperarea inter-municipală în sfera
furnizării de servicii publice; (2) inovația
socială în sectorul public, în special
mecanismele de democrație participativă
și inovațiile instituționale precum agentul
de dezvoltare locală/facilitatorul
comunitar; (3) criterii de raționalizare a
proceselor de regionalizare și selecție a
capitalelor regionale. Aceste teme de
cercetare au potențialul de a produce
rezultate relevante la nivel european.

Segmentul economiei comportamentale este o raritate în
România. Există extrem de puţini specialişti şi nu par să se
întrevadă modificări. Costurile necesare pentru investiţii în
astfel de zone sunt destul de mari, însă rezultatele sunt
spectaculoase. Intreresul legat de comportamentul economic
nu trebuie să fie doar privat, doar al corporaţiilor care deja
investesc sume considerabile de bani, ci şi al statelor, pentru
a avea la dispoziţie o imagine cât mai fidelă a societăţii şi a
nevoilor acesteia.

- dezvoltarea economiei comportamentale şi 1-5
a neuroeconomiei va aduce beneficii
considerabile în eficientizarea costurilor
- cunoaşterea nevoilor reale şi a
comportamentului economic este vitală
pentru a dezvolta politici economice
obiective
- se va dezvolta interdisciplinaritatea si
cercetarea corelata a economiei cu
neurologia si psihologia
- rezultatele obtinute sunt verificabile si
pertinente

31-50

50-200 mil. Euro

350

10

In cadrul Universitatii Nationale de Arta activeaza experti in
domeniul pedagogiei, educatiei artistice, educatiei
nonformale, esteticii, care, in colaborare cu specialisti din
alte institutii si organizatii, pot implementa un program de
cercetare la nivel national, pe baza studiilor romanesti (e.g.
Toma Iulian, Muzeul contemporan. Programe educationale,
Ed. INSTITUTUL EUROPEAN, Iasi, 2007; Prof.dr. Vasile Morar
(coord. st.),Gheorghe-Tanase Madalina (drd.), Cunoasterea
artistica. Educarea sensibilitatii estetice in scoala, teza de
doctorat, Universitatea Bucuresti, 2012), dar mai ales a
numeroaselor studii internationale in domeniu, aplicand
rezultatele cercetarii in mediul educational. Avantajele
acestui tip de cercetare sunt reprezentate de obtinerea
rezultatelor direct din mediul educativ implicat (scoli, licee,
cluburi, muzee etc.) prin evaluarea specifica domeniului
(proiecte, portofolii de proces, interviuri etc.) Aceste
rezultate si concluzii vor arata gradul de ameliorare la nivel
psiho-social produs de implementarea educatiei creative si
practice, vor demonstra necesitatea abordarii acestei zone
educative.

- Se vor realiza studii si cercetari cu privire la 1-5
educatia formala si nonformala
creativa/artistica si aplicata (practica) si la
impactul psihologic, social si economic al
acestui tip de educatie;
- se vor aplica rezultatele acestor cercetari la
nivel educational formal si informal,
urmarind influenta acestui tip de educatie
asupra educatilor, educatorilor si altor
entitati implicate;
- Educatii vor beneficia de aplicarea
programelor de educatie creativa si practica,
prin cresterea implicarii si integrarii sociale,
a motivarii educationale si ocupationale;
- La nivel socio-economic, aceste efecte vor fi
resimtite prin scaderea delincventei juvenile,
mai buna ocupare a pietei muncii,
interventie civica activa.

6-10

sub 5mil. Euro

30

10

Sfera de interes privind cercetarea brandingului locurilor
acoperă mediul academic (sociologie, relaţii publice,
marketing, geografie culturală, psihologie) din ţară şi din
străinătate, al practicienilor (companii specializate în acest
domeniu sau companii de advertising si branding), cât şi
nevoia unei colaborari cu diverse organisme sau instituţii
publice (Directia pentru strategii guvernamentale,
Autoritatea Naţională pentru Turism, Ministerul Afacerilor
Externe).

-Îmbunătăţirea imaginii de ţară
6-10
-Consolidarea brandului de ţară
-Consolidarea brandului turistic de ţară
-dezvoltarea şi menţinerea unei relaţii
reciproc avantajoase între România şi o serie
de consumatori de produse turistice din
pieţele ţintă
-colaborarea cu cercetători interesaţi de
dezvoltare, inovare în sfera brandingului
locurilor şi efectele acestuia în mediul online.

11-30

sub 5mil. Euro

15

Cea mai importantă precondiție o constituie existența unei
mase critice de cercetători tineri (departamentele relevante
din universități și institute de cercetare au fost create după
1990) și interdisciplinaritatea specifică domeniului (sunt
angrenați politologi, sociologi, economiști, specialiști în
științe administrative). Există și oportunități de parteneriat cu
autoritățile administrației publice locale, care sunt extrem de
receptive la rezultatele studiilor de politică publică vizând
furnizarea serviciilor publice.

Prioritizarea analizei comparate a politicii și 31-50
guvernării locale ar produce două categorii
de efecte, cele ce țin de îmbunătățirile de
proces și conținut ale ciclului de politici
publice la nivelul guvernării locale și cele ce
țin de dezvoltarea subdomeniului. Succesul
subdomeniului ar putea fi măsurat în
termeni de racordare la principalele
cercetări comparative realizate în domeniu
la nivel european, România nefiind
reprezentată în ultimii ani decât în studiile
comparative privind al doilea nivel al
guvernării locale (consiliile județene). O altă
măsură a succesului ar fi dată de integrarea
cercetării urbane în mediul academic
românesc, în momentul de față existând o
separare clară între cercetătorii care
studiază aspectele sociale și politice
(politologi, sociologi, specialiști în științe
administrative) și cei care studiază aspectele
de dezvoltare spațială (geografi, specialiști în
planificare urbană), integrare măsurabilă
prin proiecte de cercetare comune.

51-100

5-50 mil. Euro
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SocioEconomice

Analiza
comparata
socioeconomica a
societatii
moderne

Civilizatia actuala nu poate fi inteleasa, atit din perspectiva trecutului, dar
si a prezentului si viitorului fara o temeinica analiza a societatii umane. De
intelegerea diverselor tendinte ce s-au manifestat la nivelul societatii
depinde trasarea unor strategii pentru o mai buna integrare sociala in
viitor. O astfel de analiza se poate face comparat, luind in considerare
mecanismele ce au marcat de-a lungul timpului sub-grupurile sociale. De
asemenea, o astfel de cercetare are si o componenta economica,
deoarece economia a pus societatea in miscare si a determinat-o sa
functioneze. Cercetarile din aceste domenii, ce includ domenii precum
istoria, sociologia, geografia, antropologia, au luat avint in ultimele
decenii.

Cercetarea in domeniul socio-economic
poate acoperi o varietate de teme, din
domenii stiintifice diverse. Un exemplu ar
fi in domeniul urbanisticii. Societatea
actuala devine tot mai urbana, proces
care implica transformari cu efecte
pozitive sau negative. Prin mai buna
intelegere a acestor efecte (dar si cauze)
se pot trasa strategii adecvate, menite sa
imbunataeasca standardul de viata si sa
asigure conditii economice locale mai
bune.

Cercetarea socio-economica este relativ bine dezvoltata, iar
abordarea comparata ar permite asigurarea unei mai bune
legaturi inter-disciplinare, cu efecte pozitive la nivelul
rezultatelor. Sunt posibile proiecte de cercetare in
parteneriat.

- intelegerea evolutiei socio-economice din
31-50
trecutul apropiat
- identificarea de strategii de integrare
sociala
- implicarea administratiei locale, care poate
beneficia de studii de impact privind noi
tipuri de integrare sociala

51-100

5-50 mil. Euro
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SocioEconomice

Analiza
satisfactiei in
turism, pe
diverse
categorii de
unitati de
cazare (SocioEconomice)

- satisfactia clientilor este fundamentala pentru cresterea profitabilitatii;
- numarul de studii globale ale satisfactiei in turismul romanesc este mult
prea mic pentru a se putea oferi o imagine clara a acesteia, motiv pentru
care nu se pot lua masurile corective necesare in cazul in care situatia este
negativa.

Analiza satisfactiei presupune cercetari si
propuneri atat in domeniul
managementului (introducerea,
evaluarea si reglementarea unui
management al calitatii personalizat pe
tipuri de unitati economice implicate in
activitati de turism), precum si in
domeniul marketingului (in special pe
partea de comportamentul
consumatorului), sau ale psihologiei(
profilul consumatorului din perspectiva
psihologica)

Analiza datelor statistice puse la dispozitie de Institutul
National arata o dezvoltare constanta a numarului de unitati
de cazare din turism, in special cele din categoria 4-5 stele
(investitii serioase), in timp ce a scazut numarul unitatilor de
1-2 stele, in conditiile in care numarul turistilor care apeleaza
la acest tip de servicii abia a ajuns la nivelul anului 2008,
inainte de criza ecnomica (peste 70% dintre turisti sunt
interni, ceea ce prezinta o imagine destul de sobra a imaginii
Romaniei peste hotare). Din acest motiv devine imperativa
evaluarea satisfactiei si realizarea unei imagini globale a
acesteia la nivelul industriei turistice, pentru a se putea aplica
masurile corective necesare din timp, astfel incat sa se obtina
o industrie turistica sanatoasa cu o activitate sustenabila.

- se vor dezvolta proceduri de evaluare a
1-5
satisfactiei care sa poata oferi o imagine
globala a acesteia la nivel de industrie, ceea
ce asa cum demonstreaza cercetarile in
domeniu (American Customer Satisfaction
Index - Fornell, Johnson, Anderson, Cha, &
Bryant, 1996) reprezinta o masura a
profitabilitatii, - modificarea imaginii
Romaniei in ceea ce priveste calitatea
serviciilor pe care le ofera industria turistica;
- dezvoltarea unei industrii turistice cu oferte
atragatoare pentru mai multe categorii de
turisti interni si internationali;
- dezvoltarea unor strategii de dezvoltare a
turismului bazata pe date reale si cu masuri
corective ale caror efecte sa poate fi
evaluate in timp real.

11-30
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SocioEconomice

Analiza
sintactica si
morfologica factor de
imbunatatire a
educatiei, a
mijloacelor
inteligente de
procesare si
producere a
textelor prin
aplicatii TIC

Analiza sintactica si morfologica sta la baza aplicatiilor ce realizeaza
rezumat automat, identificare de cuvinte cheie, transformarea textelor in
vorbire. Dezvoltarea unor proiecte de cercetare care sa realizeze
lematizarea si ierarhizarea limbii romane poate sta la baza unor studii
tipologice teoretice si aplicate care sa vizeze conservarea limbii romane si
pastrarea individualitatii sale pe termen lung. In domeniu educational, se
constata de multa vreme faptul ca elevilor le lipseste rigoarea in gandire si
capacitatea redusa de a produce texte comprehensive. Realizarea unor
cursuri/ore de gramatica aplicata si teoretica poate corecta acest neajuns.

Proiectele de cercetare lingvistica cu
specific sintactico-morfologic pot racorda
Romania la cercetarea avansata din tarile
vestice, poate duce la dezvoltarea unor
aplicatii ICT si multimedia utile in predare,
dar si in procesarea automata a
informatiei.

Pentru a realiza un astfel de proiect, trebuie inlesnite
parteneriate intre universitati-firme ICT si
doctoranzi/postdoctoranzi/cercetatori; trebuie sa existe
personal diferit de cel de cercetare care sa se ocupe de
managementul proiectului la modul real, astfel incat
cercetatorii sa nu aiba grija chestiunilor administrative. Ar fi
oportun ca selectia cercetatorilor sa se faca conform
abilitatilor acestora, nu pe pile; concursul de selectie sa fie
corect; iar cercetatorii sa fie constienti de faptul ca proiectul
este o ocazie de a invata si de a se specializa.

- studiul comparativ al limbilor romanice
si/sau limbi romanice vs. limbi
germanice/asiatice;
- dezvoltarea de softuri pentru aplicatii
multimedia de procesare si interpretare de
text;
- cresterea prestigiului lingvisticii romanesti.

31-50

5-50 mil. Euro
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Ansamblul
dinamic al
imaginilor
panplanetarism
ului

Lumea noastră alege sa se raporteze în permanenţă la ceea ce era valabil
până ieri, să acţioneze astăzi şi aici pentru ca mâine să aibă posibilitatea
transformării în realitate a unei probabilităţi ce ţinea cont de raportul
realitate-ficţiune. Propunerea mea lansează provocarea realizării unui
demers plurilingvist centrat pe panplanetarism din pespectiva
dinamicităţii imaginilor ce alcătuiesc ansablul transdisciplinar bazat pe
domeniile Ştiiinţelor Umaniste, Filologiei, Ştiinţelor Socio-Economice,
Ştiinţelor Agro-alimentare, Biotehnologiilor, Energiei, ICT, Materialelor,
Mediului, Sănătăţii, Securităţii, Sistemelor inteligente, Spaţiului, Stiinţei
medicamentului şi Transporturilor.

Panplanetarismul este doctrina care tinde
să dezvolte o mai strânsă colaborare
interumană indiferent de vârstă, limbă
sau valoare, înţelegând prin aceasta o
confederaţie de creaţii, idei şi valori, ce
poartă amprenta unicităţii şi libertăţii,
contextualizată într-o lume a diversităţii.
Din perspectiva coordonatei planetare –
idei, valori, teme, viziuni şi curente
multiple –, există o direcţie
tridimensională de interdependenţă între
om, relaţie şi creaţie. Metodele de
cercetare şi inovare ce trebuie utilizate
sunt centrate pe creaţie şi se bazează atât
pe un demers istoric sau o direcţie
teoretică, cât şi o perspectivă
comparativă prezentă în două direcţii
aplicative: prima dintre acestea fiind
reprezentată de către dimensiunea
comparativă în interiorul creaţiei
naţionale şi, cea de-a doua, creaţia
naţională versus creaţia planetară.

Prin intermediul acestui proiect se oferă spaţiului românesc
şansa de a avea conştiinţă de sine şi de a realiza că posedă
proprietatea de a-și păstra timp îndelungat caracterele
fundamentale furnizând şi promovând spaţiului universal
propriile valori şi, paradoxal, în acelaşi timp, oferă spaţiului
universal posibilitatea configurării sale în spaţiul naţional prin
interschimbul care se produce între idei, creaţii şi valori.

1.Dezvoltarea parteneriatului şi proiectului
6-10
transdisciplinar în vederea promovării
naţionale şi recunoaşterii acesteia peste
hotare
2.Organizarea şi desfăşurarea activităţilor
prin creativitate, competitivitate, diversitate
la nivelul cercetării şi inovării în cadrul
fiecărui domeniu
3.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi
relaţionare atât în interiorul domeniului
Ştiiinţelor Umaniste, Filologiei, Ştiinţelor
Socio-Economice, Ştiinţelor Agro-alimentare,
Biotehnologiilor, Energiei, ICT, Materialelor,
Mediului, Sănătăţii, Securităţii, Sistemelor
inteligente, Spaţiului, Stiinţei
medicamentului şi Transporturilor, cât şi
între domenii în conformitate cu principiul
parte din întreg
4.Formarea deprinderilor de cercetare şi
inovare individuale şi în echipă printr-o
educaţie pedagogică, o valorificare
diversificată şi o informaţie transparentă
care încurajează o didactică a cercetării
păstrând patrimoniul şi implementând
notatea
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SocioEconomice

Antreprenoriat
social si
intreprinderi
sociale

Subdomeniul propus se poate constitui intr-o prioritate de cercetare si in
Romania, considerand tendintele din cercetare la nivel european (Horizon
2020) si agenda europeana privind cresterea rolului intreprinderilor
sociale in rezolvarea unor probleme economice si sociale (a se vedea
Social Business Initiative).

SocioEconomice

antreprenoriat,i Inovarea antreprenoriala poate fi un motor al dezvoltarii economice in
novare
urmatoarea perioada mai ales deca este conectata cu respectarea
antreprenoriala principiilor dezvoltarii durabileInovarea antreprenoriala poate fi generata
de politici si actiuni ferme de sustinere a implementarii cunoasterii in
lumea sociala si economica trinomul a sti-a sti cum -a face avand rezultate
doar cand este complect implementat.În Romania încă nu sunt
cercetate,modelate și implementate sisteme de inovare tehnologică si
antreprenorială locale și regionale care ar putea gestiona in colaborare cu
instituțiile de profil dezvoltarea economică prin transferul de cunoaștere și
tehnologie în afaceri durabile.

SocioEconomice

Antropologia si Incalzirea globala, una dintre schimbarile cele mai importante pe care
istoria mediului lumea noastra o traverseaza este studiata mai ales de stiintele naturale. In
ultimii ani insa tot mai multi cercetatori din stiintele socio-umane si tot
mai multe instituii (asa cum este cazul Rachel Carson Center for
Environment & Society al Ludwig Maximilians Universitaet si deutsches
Museum Munchen) socio-umane studiaza contributia activitatii umane la
schimbarile climataterice. Activitatile sociale, economice si politice umane
au contribuit in mare masura la incalzirea globala (vezi spre ex. Peet et al.
2011). Din aceasta cauza, analiza istorica si antropologica a activitatilor
umane intr-o anumita arie devine esentiala in intelegerea acestor
schimbari. Cercetari romanesti in acest domeniu ne-ar ajuta sa ne cuplam
nu doar cu institutii de prestigiu din Europa si din lume dar ne-ar conecta
la fluxul de cercetare global actual.

SocioEconomice

Arheologie,
Arhitectura si
Informatica

In prezent domeniul reconstituirilor 3D, turismului cultural si al
portalurilor web dedicate patrimoniului cunoaste o dezvoltare extrem de
rapida. Dezvoltarea tehnologica este la randul ei foarte rapida si se
impune in varii domenii, chiar și știinle umaniste adaptandu-și bazele
teoretice la aceste transformări în ultimele decenii. Arheologie,
arhitectura și informatica reprezintă specializări ce au un puternic impact
socio-economic datorita obiectului de studiu: patrimoniul mobil si imobil.
Provocarea actuala in acest domeniu are doua componente:
- necesitatea unei accesibilitati a informatiei ”controlate” din punct de
vedere stiintific;
- realizarea unor baze de date relationale, complexe prin care să
documentam, tezaurizam și valorificam un patrimoniu ce la randul lui se
afla supus unor presiuni ale dezvoltarii economice si tehnologice fara
precedent.
Pe de alta parte, in contextul globalizarii si pentru europeni a regionalizarii
viitorul patrimoniului unor regiuni sau comunitati este unul nesigur si
supus probabil unui proces accelarat de ”uitare”.

Cercetarea romaneasca poate raspunde
in intervalul 2014 - 2020 urmatoarelor
probleme de cercetare, si nu numai:
identificare nevoi sociale, economice si de
mediu, care pot fi rezolvate prin initiative
de antreprenoriat social, cercetare
fundamentala cu privire la conceptele de
'economie sociala', 'intreprinderi sociale'
si 'inovare sociala', dezvoltare de modele
de intreprinderi sociale specifice
realitatilor si provocarilor Romaniei,
dezvoltare mecanisme de sustinere a
intreprinderilor sociale, dezvoltare de
programe
educationale
in domeniu
Tema
dezvoltării
unor sisteme
de etc
gestionare a transferului de cunoștințe in
afaceri este de strictă actualitate in UE și
succesul unor centre regionale de inovare
și antreprenoriat din Norvegia,Spania sau
Germania arata că doar o manieră
unitară și integrativă a tuturor factorilor
responsabili din regiune pot defini
politicile și modul de
colaborare.Transferul total de modele de
succes nu poate fi realizat
antreprenoriatul romanesc avand o serie
de caracteristici individualizate si o serie
de limitări legislative care nu pot fi
neglijate.Cercetarea in domeniul propus
trebuie să cuprindă institute de cercetare
în sociologie,economie,politici publice dar
și universități care au deja rezultate în
domeniu.Inovarea antreprenorială poate
fi stimulată
metode
dejade
cunoscute
Romania
areprin
mari
probleme
mediu,
necercetate inca. Taierea masiva a
padurilor (atat de stat cat si private),
erosiunea solului, inundatiile din diverse
bazine hidrografice sunt doar cateva
exemple din multele care pot fi date. Din
pacate, cercetarea romaneasca nu are o
prea mare traditie in studierea acestor
fenomene. Sunt cativa autori romani care
au publicat, mai ales in strainatate,
diverse studii pe aceste teme. O astfel de
tema de cercetare, bazata pe echipe, ar
putea face comparatii pe spatii mai largi,
est europene si, mai ales, pe baza acestor
cercetari ar putea sa puna la dispozitia
factorilor de decizie cercetarile lor.
Cercetarea romaneasca in domeniul
reconstructiilor 3D cu destinatie tursimul
cultural, inventarierea si cercetarea
stiintifica a patrimoniului se afla la
inceput. În Europa vestica sunt deja
centre cu vechime de 15-25 de ai in acest
domeniu: Sussex University / UK sau
Universita degli Studi di Siena / Italia.
Dezvoltarea tehnologica si utilizarea pe
scara larga a unor mijloace si aparaturi
din categoria ”smart tools” impune o
regandire a strategiei de protejare si
valorificare a patrimoniului si in
consecinta de dezvoltare a unor directii
de cercetare si pregatire universitara
corespondente.

Sectorul stiinteleor socio-economice este un sector foarte
bine dezvoltat, exista echipe multidisciplinare de cercetatori
(economisti, sociologi etc) care deja au initiat cercetari de
valoare in domeniul economiei sociale. Romania are deja o
traditie a organizatiilor specifice economiei sociale - asociatii,
fundatii, cooperative, CAR. In ultimii ani, in cadrul
programului POSDRU au fost dezvoltate proiecte pe tema
economiei sociale in urma carora s-au creat institutii institute cu componenta de cercetare recunoscute si pe plan
international, centre - resursa etc care au capacitatea de a
avansa cercetarea in domeniu.

- dezvoltare locala, teritoriala
11-30
- rezolvarea dezechilibrelor pietei muncii,
cresterea nivelului de ocupare a persoanelor
defavorizate
- cresterea bunastarii generale a populatiei
- crearea unui nou model de intreprindere
(Intreprinderea sociala) prin care sa se
rezolve o parte din esecul statului bunastarii
- dezvoltarea unor sectoare precum - servicii
sociale, agricultura

51-100

50-200 mil. Euro

50

Există o serie de univesități ,mai ales cele plurispecializate,în
care inovarea antreprenorială poate reprezenta un domeniu
de cercetare pentru perioada 2013-2020.Există colaborări
internaționale bazate pe proiecte educaționale de tip
ERASMUS CD care au creat un cadru didactic de
implementare a unor colaborări în antreprenoriatul
internațional.Inovarea antreprenorială reprezintă o tematica
abordata de mai multe conferinte internaționale organizate
anual in Romania

-cresterea numărului de intreprinderi
inovative în Romania
-accelerarea procesului de creare și
implementare a afacerilor in Romania
-reducerea și eliminarea unor factori de risc
in gestionarea afacerilor
-îmbunătățirea climatului social și al
percepției populației fața de fenomenul
antreprenorial
-un pachet legislativ și un suport economic
specific pentru stimularea afacerilor
-crearea unor centre regionale de inovare si
antreprenoriat

11-30
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Mai degraba as mentiona aici existenta unui mediu
international favorabil de studiu. Sunt cativa tineri
cercetatori care si-au facut doctoratele in strainatate pe
aceste subiecte si care ar putea constitui masa critica de
cercetatori.

Succesul subdomeniului propus ar insemna:
1. publicatii stiintifice in reviste peer-review
internationale (inclusiv carti la edituri
internationale)
2. Luarea in considerare a acestor
cercetatori de catre factorii administrativi si
politici de decizie.
3. Predarea unor cursuri la universitatile
romanesti (deocamdata lispesc cu
desavarsire, dupa stiinta mea).

1-5

11-30

5-50 mil. Euro

50

Patrimoniul romanesc constitui prin diversitatea lui o baza
solida de cercetare din perspectiva docmentarii si analizarii
prin intermediul noilor tehnologii si mijloace tehnice. Masa
cercetatorilor preocupati de studiul istoriei, arheologiei,
conservarii-restaurarii ș.a. este una consistentă cu un
portofoliu de publicatii vizibil la nivel international.
Necesitatea resimtita este de a adapta metodologia de
cercetare la condițiile ”mileniului trei”. Pana in prezent
aceasta tendinta a fost ilustrata de cateva proiecte de grant
ce au incercat apropierea intre stiintele umaniste si cele
tehnice.
Colaborarea cu mediul de afaceri pe acest domeniu are un
trend crescator ilustrat si de aparitia unor colaborari in
cadrul unor centre precum cele de la Universitatea ”Al.I.
Cuza” Iasi, Universitatea Ovidius, Constanța sau de la
Universitatea de Vest, Timișoara.

Priotizarea unui astfel de sub-domeniu ar
31-50
permite o mai corelata activitate de
cunoaștere, cercetare și conservare a
patrimoniului prin:
- dezvoltarea unor tehnologii dedicate
cercetării arheologice si de arhitectura;
- derularea de parteneriate cu producatorii
de echipamente și tehnologii care sa elimine
cercetarea repetata, ”invaziva”, directa a
monumentelor;
- rezolvarea in maniera ”virtuala” a unor
experimente privind interventia pe
monumente;
- aparitia unor programe de cercetare și de
pregatire universitara care sa intareasca
corpul expertilor acestui domeniu.

>100

5-50 mil. Euro
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Arheometrie

Acest aspect este putin vizat in Romania, desi este foarte avansat in restul
lumii. El necesita aplicarea celor mai moderne metode din fizica, chimie si
biologie pentru cunoasterea patrimoniului arheologic si implicit national.
Este un subdomeniu inalt inter- si pluridisciplinar.

Cooperarea ştiinţifică între arheologi şi
oameni de ştiinţă cu formaţii din cele mai
diverse a cunoscut
o evidentă înviorare în ultimii ani,
probabil ca urmare a creşterii finanţării
pe intervalul 2006-2009.
Scopul strategic, astăzi, este formarea
unei noi generaţii de specialişti, în spiritul
cercetării
arheometrice, pentru ieşirea
arheometriei din stadiul actual, de
ciudăţenie exotică. Atâta vreme cât
acest sub-domeniu dispare de pe lista
eligibilă (ca în 2013), acest lucru probabil
nu se va întâmpla.
Pentru a da şi un sens de obiectivare
socială acestui demers, aş remarca două
lucruri: marile proiecte
de cercetare preventivă (Roşia Montană,
autostrăzile) s-au desfăşurat practic fără
aport arheometric,
deşi evident ar fi existat resurse; marile
proiecte de investiţii, în România, de-abia
vin, iar dacă
adăugăm miile de monumente istorice
care aşteaptă restaurarea, atunci
justificările economice şi
patrimoniale sunt perfect constituite.

Nivelul de informare este, probabil, elementul decisiv. Din
nefericire, programele universitare ale
facultăţilor de istorie sunt complet depăşite de evoluţia
ştiinţei, la acest moment, catedrele fiind
dominate de personalităţi cu formaţie umanistă exclusivă.
Diferenţa de viteză evolutivă între
„ştiinţe”, în general, şi ştiinţa istorică, a creat un handicap
greu de depăşit, handicap măsurabil în
interesul sporit al chimiştilor, fizicienilor sau geologilor
pentru arheologie, şi cvasi-dezinteresul
arheologilor pentru ştiinţele de suport. Remediul pare să se
găsească la nivelul condiţiilor de
finanţare ale unor proiecte de cercetare cu profil arheologic,
în care recursul la metode ştiinţifice
conexe, precum şi prezenţa unor parteneri credibili să fie
cruciale pentru adjudecarea finanţării. Un
al doilea remediu propus este crearea unui sistem de baze de
date care să urmărească efectele
finanţării dincolo de limitele perioadei de finanţare (un
proiect de doi sau trei ani este prea scurt
pentru o veritabilă „maturare” a rezultatelor), astfel încât să
existe un criteriu de eficienţă a
investiţiei în ştiinţă, care să poată fi urmărit la nivelul fiecărui
participant în parte.

În mod concret, beneficiul ar fi cunoașterea
și valorificarea patrimoniului național. Un
exemplu ar fi promovarea chihlimbarului
românesc (ce s-a făcut în cadrul proiectului
Romanit, 2007-2010).
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SocioEconomice

arheometrie

Arheometria nu este o ştiinţă, ci probabil cel mai interdisciplinar domeniu
academic, al cărui unic rival este criminalistica. Pentru a încerca aici o
definiţie simplă, arheometria reprezintă totalitatea determinărilor de clasă
„science” necesare clarificării unor aspecte legate de un context sau un
obiect arheologic; definiţia nu ar trebui redusă la expertiza de laborator,
fiindcă orice tip de calcul (de exemplu statistic sau paleoastronomic)
presupune în prealabil un input cu date prelevate în teren, deci o
măsurătoare. În raport cu practicile europene ale ştiinţelor conexe
arheologiei şi protecţiei patrimoniului, cheltuielile direcţionate spre
arheometrie, în România, sunt astăzi undeva la 1/10 din necesar, ceea ce,
în cel mai direct limbaj posibil, înseamnă că se sapă mult şi se înţelege
puţin. Principala cauză a retardării este, în primul rând, finanţarea extrem
de precară a arheologiei, precum şi sursele finanţării, care sunt, în esenţă,
Ministerul Culturii şi autorităţile locale, adică finanţatori fără expertiză şi
fără interes în cercetarea ştiinţifică. Arheometria nu este însă o „ştiinţă în
sine”, ci un instrument vital în proiectarea de restaurare a monumentelor.

Cooperarea ştiinţifică între arheologi şi
oameni de ştiinţă cu formaţii din cele mai
diverse a cunoscut o evidentă înviorare în
ultimii ani, probabil ca urmare a creşterii
finanţării pe intervalul 2006-2009. Scopul
strategic, astăzi, este formarea unei noi
generaţii de specialişti, în spiritul
cercetării arheometrice, pentru ieşirea
arheometriei din stadiul actual, de
ciudăţenie exotică. Atâta vreme cât acest
sub-domeniu dispare de pe lista eligibilă
(ca în 2013), acest lucru probabil nu se va
întâmpla. Pentru a da şi un sens de
obiectivare socială acestui demers, aş
remarca două lucruri: marile proiecte de
cercetare preventivă (Roşia Montană,
autostrăzile) s-au desfăşurat practic fără
aport arheometric, deşi evident ar fi
existat resurse; marile proiecte de
investiţii, în România, de-abia vin, iar
dacă adăugăm miile de monumente
istorice care aşteaptă restaurarea, atunci
justificările economice şi patrimoniale
sunt perfect constituite. Un exemplu
simplu poate face mai mult decât zece
cursuri de teorie: cum ai putea şti ce
compoziţie de mortar suportă materialele
de construcţii ale unui monument, fără a
determina (doar în condiţii de laborator!)
compoziţia mortarului originar?

Nivelul de informare este, probabil, elementul decisiv. Din
nefericire, programele universitare ale facultăţilor de istorie
sunt complet depăşite de evoluţia ştiinţei, la acest moment,
catedrele fiind dominate de personalităţi cu formaţie
umanistă exclusivă. Diferenţa de viteză evolutivă între
„ştiinţe”, în general, şi ştiinţa istorică, a creat un handicap
greu de depăşit, handicap măsurabil în interesul sporit al
chimiştilor, fizicienilor sau geologilor pentru arheologie, şi
cvasi-dezinteresul arheologilor pentru ştiinţele de suport.
Remediul pare să se găsească la nivelul condiţiilor de
finanţare ale unor proiecte de cercetare cu profil arheologic,
în care recursul la metode ştiinţifice conexe, precum şi
prezenţa unor parteneri credibili să fie cruciale pentru
adjudecarea finanţării. Un al doilea remediu propus este
crearea unui sistem de baze de date care să urmărească
efectele finanţării dincolo de limitele perioadei de finanţare
(un proiect de doi sau trei ani este prea scurt pentru o
veritabilă „maturare” a rezultatelor), astfel încât să existe un
criteriu de eficienţă a investiţiei în ştiinţă, care să poată fi
urmărit la nivelul fiecărui participant în parte.

Coborârea din „turnul de fildeş” a
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arheologilor ar fi chiar obiectivul declarat.
Respectul pentru valorile patrimoniale, la
nivel social, este imposibil de achiziţionat
doar la nivelul manualelor şcolare sau din
lectura de seară a legislaţiei în vigoare.
Respectul pentru patrimoniu, reconstruit din
altă perspectivă decât naţionalismul, este o
operaţiune mentală delicată. Succesul
măsurabil ar fi trezirea interesului opiniei
publice pentru acest domeniu atât de
„esoteric”, arheologia. Or, în această
strategie, arheometria are un loc bine
precizat, fiindcă adesea rezultatele cercetării
multi- şi trans-disciplinare sunt
spectaculoase. Exemplele concrete (o
aristocrată romană mulatră în Essex; un
colorant ceramic care înglobează sânge
uman; un „oraş adormit” sub rada portului
Constanţa) sunt capabile să creeze emoţie
publică şi să direcţioneze atenţia în zone
care, sub o descriere arheologică clasică, ar
fi complet de necitit pentru un cetăţean
instruit. Interesul public – legitim, câtă
vreme cercetarea este subvenţionată din
bugete publice – ar fi chiar barometrul de
succes, iar pe o asemenea bază se va putea
vorbi şi despre dezvoltare non-conflictuală,
în patrimoniu şi bună-stare.
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SocioEconomice

Arheometrie

Arheometria nu este o ştiinţă, ci probabil cel mai interdisciplinar domeniu
academic, al cărui unic
rival este criminalistica. Pentru a încerca aici o definiţie simplă,
arheometria reprezintă totalitatea
determinărilor de clasă „science” necesare clarificării unor aspecte legate
de un context sau un
obiect arheologic; definiţia nu ar trebui redusă la expertiza de laborator,
fiindcă orice tip de calcul (de exemplu statistic sau paleoastronomic)
presupune în prealabil un input cu date prelevate în teren,
deci o măsurătoare.
Chimistii, fizicienii, biologii, geologii, etc. din echipa multidisciplinara
implicata intr-un studiu arheometric primesc de la arheolog
intrebarea/problema arheologica (de exemplu: care este originea
geologica a unei materii prime utilizata la fabricarea unui obiect/artefact,
atunci cand aceasta este relevanta pentru schimburi comerciale si rute
comerciale in anumite perioade istorice: ca de exemplu drumul
chihlimbarului) si utilizeaza instrumente specifice (tehnici analitice
experimentale si de calcul) pentru gasirea unui raspuns care sa minimizeze
pobile speculatii si sa maximizeze cunostintele in domeniu.

Cooperarea ştiinţifică între arheologi şi
oameni de ştiinţă cu formaţii din cele mai
diverse a cunoscut
o evidentă înviorare în ultimii ani,
probabil ca urmare a creşterii finanţării
pe intervalul 2006-2009.
Scopul strategic, astăzi, este formarea
unei noi generaţii de specialişti, în spiritul
cercetării
arheometrice, pentru ieşirea
arheometriei din stadiul actual, de
ciudăţenie exotică. Atâta vreme cât
acest sub-domeniu dispare de pe lista
eligibilă (ca în 2013), acest lucru probabil
nu se va întâmpla.
Pentru a da şi un sens de obiectivare
socială acestui demers, aş remarca două
lucruri: marile proiecte
de cercetare preventivă (Roşia Montană,
autostrăzile) s-au desfăşurat practic fără
aport arheometric,
deşi evident ar fi existat resurse; marile
proiecte de investiţii, în România, de-abia
vin, iar dacă
adăugăm miile de monumente istorice
care aşteaptă restaurarea, atunci
justificările economice şi
patrimoniale sunt perfect constituite. Un
exemplu simplu poate face mai mult
decât zece cursuri de
teorie: cum ai putea şti ce compoziţie de
mortar suportă materialele de construcţii
ale unui
monument, fără a determina (doar în
condiţii de laborator!) compoziţia
mortarului originar?
prin cautarea de solutii calitative care sa
raspunda corect nevoilor umane, atat in
arhitectura spatiului public cat si a celui
individual (prin concursuri si prin proiecte
exploratorii) cat si prin urmarirea
implementarii unor proiecte calitattive in
practica.

Nivelul de informare este, probabil, elementul decisiv.
Diferenţa de viteză evolutivă între
„ştiinţe”, în general, şi ştiinţa istorică, a creat un handicap
greu de depăşit, handicap măsurabil în
interesul sporit al chimiştilor, fizicienilor sau geologilor
pentru arheologie, şi cvasi-dezinteresul
arheologilor pentru ştiinţele de suport. Remediul pare să se
găsească la nivelul condiţiilor de
finanţare ale unor proiecte de cercetare cu profil arheologic,
în care recursul la metode ştiinţifice
conexe, precum şi prezenţa unor parteneri credibili să fie
cruciale pentru adjudecarea finanţării.

Coborârea din „turnul de fildeş” a
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arheologilor ar fi chiar obiectivul declarat.
Respectul pentru
valorile patrimoniale, la nivel social, este
imposibil de achiziţionat doar la nivelul
manualelor şcolare
sau din lectura de seară a legislaţiei în
vigoare. Respectul pentru patrimoniu,
reconstruit din altă
perspectivă decât naţionalismul, este o
operaţiune mentală delicată. Succesul
măsurabil ar fi trezirea
interesului opiniei publice pentru acest
domeniu atât de „esoteric”, arheologia. Or,
în această
strategie, arheometria are un loc bine
precizat, fiindcă adesea rezultatele cercetării
multi- şi transdisciplinare
sunt spectaculoase. Exemplele concrete (un
colorant ceramic care înglobează sânge
uman; un „oraş adormit” sub rada portului
Constanţa) sunt
capabile să creeze emoţie publică şi să
direcţioneze atenţia în zone care, sub o
descriere arheologică
clasică, ar fi complet de necitit pentru un
cetăţean instruit. Interesul public – legitim,
câtă vreme
cercetarea este subvenţionată din bugete
publice – ar fi chiar barometrul de succes, iar
pe o
asemenea bază se va putea vorbi şi despre
dezvoltare non-conflictuală, în patrimoniu şi
bună-stare.

51-100

sub 5mil. Euro

SocioEconomice

arhitectura mediului
ambiant si a
locuintei

deoarece orice om se raporteaza la un anumit mediu fizic imediat identificat generic ca locuinta și pentru ca zilnic intra in contact cu un
mediu construit mai amplu - orasul, vecinatatea, etc. Toate acestea
influenteaza in mod direct felul in care oamenii isi desfasoara acrivitatea,
dar si conditiile lor de sanatate si de buna-stare (starea de bine). Astfel,
focusarea pe cresterea calitatii acestor medii este un deziderat important
al viitorului.

exista deja un numar mare de arhitecti formati si de studenti
de arhitectura, precum si relatii intre facultatile interne si
cele externe. Toate acestea pot sustine cercetarea in
domeniu, iar o mare parte din concursurile din roamania de
pana acum au avut ca scop identificarea unor solutii
incadrate in tema.

- exploararea de solutii relationate corect cu
nevoile locuitorilor si ale mediului local
- dezvoltarea unor solutii realiste si bine
documentate, in relatie corecta cu conditiile
sitului si care sa functioneze corect supă
realizare
- schimbarea opticii publicului larg fata de
arhitect si de implementarea de proiecte
destinate publicului

6-10

50-200 mil. Euro

20

SocioEconomice

asigurarea
corectei
receptari a
informatiilor
rezultate din
cercetari in
domeniile socioeconomice

Un obiectiv care scapa atentiei in majoritatea proiectelor din domeniile
social si economic este faptul ca rezultatele acestui tip de cercetari privesc
o populatie mult mai larga decit cercurile de cercetatori si eventualii
cititori ocazionali, ele fiind din clasa cu impactul cel mai larg. Evitarea pe
viitor a abordarilor formale cu privire la diseminarea rezultatelor
cercetarilor se poate face in baza unor studii privind trecerea din limbaj
endogen (terminologie specifica domeniului cercetat, formulari opace
pentru nespecialisti). Acest tip de comunicare catre toate publicurile
interesate, indiferent de nivelul lor de cunostinte de specialitate in stiinte
din domeniul socio-economic, trebuie sa devina o tinta a oricarui proiect
care vizeaza o aplicare a rezultatelor unui numar de persoane care poate
merge pina la totalitatea populatiei tarii. Implementarea rezultatelor unor
cercetari s-r face mult mai usor daca ar fi acceptata in buna cunostinta de
cauza de toata lumea implicata, la toate nivelurile si pe toate planurile.

Dublind cercetarea pe orice tema din
doemniul socio-economic de o cercetare
terminologica poate asigura receptarea
corecta si pe scara larga a rezultatelor
celei dintii in rindul unor publicuri bine
descrise de cea de-a doua din punct de
vedere al competentelor lingvistice de
specialitate pe domeniul respectiv.

Exista studii de terminologie si de transfer de cunostinte,
exista cercetari in tratarea automata a limbajului natural
(NLP) si traducere automata, exista cercetari si studii in
dialectologie si lingvistica aplicata, precum si
pragmalingvistica si sociolingvistica. Exista echipe de
cercetare bine conturate si specialisti de nivel academic, atit
in universitati, cit si in institute specializate ale Academiei si
exista deja o colaborare foarte buna intre reprezentantii
diverselor discipline amintite.

- textele tehnice rezultate din cercetari vor
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capata cite o forma accesibila fiecarui public
vizat pentru implementarea acelor rezultate;
- specialistii in NLP vor crea sisteme de
traducere automata pentru domeniile avute
in vedere, in acord cu temele diverselor
proiecte si cu nivelul de intelegere al
diverselor publicuri vizate;
- se vor actualiza hartile lingvistice pentru
toate regiunile implicate in proiecte ca cele
la care ne referim (din domeniul socioeconomic);
- se va dezvolta, in paralel, un proiect de
diseminare a cunostintelor din domeniul IT
in rindul acelei parti a populatiei care nu
intra in obiectivele cercetatorilor decit ca
subiecti si nu ca tinte finale;
- se va crea un standard de lucru pentru
cercetatorii din alte domenii, in ideea de a
contribui cu totii la ridicarea nivelului de
intelegere al populatiei cu privire la innoirile
care o privesc.
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50-200 mil. Euro

60

2

SocioEconomice

Asigurarea unei
corecte
intelegeri a
evolutiilor din
economie in
toate paturile
populatiei

Pe linga trecerea informatiilor economice din limbajul endogen al
stiintelor economice in limbaj exogen - facut sa fie inteles si de
nespecialisti, indiferent de nivelul de instructie si educatie al acestora este vorba si despre efortul real de a duce informatia pina la cel mai
indepartat posibil utilizator de astfel de informatie, intru diminuarea
drastica a numarului de pesroane neinformate cu privire la evolutia
mediului economic intern si international.

Specialisti in comunicare si in comunicare
publica pot determina - prin segmentari
pe baza a diferite criterii - tipurile de
publicuri care ar avea nevoie de o astfel
de ''traducere'' a informatiei economice si
pot, plecind de la caracteristicile fiecarui
astfel de public, sa propuna formularile
adecvate, astfel incit informatia nu doar
sa ajunga la urechile tuturor, dar sa fie
chiar inteleasa si internalizata de tinte,
spre beneficiul lor si al economiei, in
general. In acest fel, participarea asumata
la efortul de dezvoltare a tarii va creste
foarte mult.

Exista deja cercetare romaneasca extinsa si cunoscuta in
domenii legate de dialectologie, registre de utilizare a limbii,
pragmalingvistica, terminologie, traductologie, comunicare
publica, antropologie culturala, precum si in tratarea
automata a limbajului (NLP); exista institutele de cercetare
ale Academiei Romane, exista programe de cercetare pe
majoritatea directiilor de mai sus, exista specialisti in
universitati, care au produs deja materiale de referinta in
fiecare dintre directiile de cercetare aduse in discutie.

- am putea ajunge la iesirea din situatia
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actuala, caracterizata printr-o circulatie
restrinsa a informatiei economica sau a celei
necesare in economie, circulatie care se face
acum doar intre ''alesi''
- s-ar putea determina, la scara generala
(chiar daca vorbim doar despre o aspiratie
catre exhaustivitate) profiluri de utilizatori de
astfel de informatie, fiecare cu nevoia sa de
sprijin privind traducerea din limbaj endogen
in limbaj exogen
- nevoia de traducere ar duce la realizarea
unor noi instrumente automate pentru astfel
de scopuri (cooperarea lingvistilor
terminologi cu specialistii in NLP)
- ar putea sa apara o noua provocare pentru
sistemul de invatamint actual, pe
componenta invatarii pe tot parcursul vietii.
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SocioEconomice

Asistenta
Sociala

Calitatea vietii prin participarea comunitatii sociale avand ca pilon Biserica Lipsa profesionistilor induc la folosirea
ortodoxa
unui buget exagerat.
Nefolosirea diagnozei sociale de catre
profesionisti ( asistenti sociali ) costa
statul nejustificat.
Fiecare profesionist trebuie sa-si asume
responsabilitatea in domeniul in care
presteaza.

Asistenta sociala in domeniul persoanelor cu handicap.

Respectarea demnitatii persoanelor cu
handicap prin creerea de activitati specifice
handicapului pe care-l au.

11-30

>100

SocioEconomice

Asistenta
sociala

Numarul copiilor institutionalizati este in crestere. La varsta de 18 ani, sau
la maxim 26 de ani, acestia sunt nevoiti sa paraseasca centrele de
plasament. Strategia de reinsertie sociala, integrare in munca, asigurarea
unui minim de trai este ineficienta, asa cum rezulta din studiile de
specialitate, care arata ca majoritatea subiectilor esueaza. Analogie,
persoanele provenite din mediul penitenciar.

Anularea discriminarii sociale, prin forme
de fidelizare fiscala a persoanelor juridice
care accepta angajarea persoanelor
provenite din centrele de plasament sau
din mediul penitenciar, crearea de
locuinte sociale , dezvoltarea unei
strategii de suport si control pentru
prevenirea abandonului social, respectiv,
recidiva.

Institutiile guvernamentale si nonguvernamentale centreaza
aceasta tema intr-o zona importanta si o considera a fi o
problema. Proiectele si programele nationale aflate in
derulare cerceteaza si cauta solutii concrete pentru reinsertia
sociala a persoanelor provenite din centrele de plasament
sau penitenciare.

- scade rata infractionalitatii si a abandonului 11-30
social;
- coeziune sociala;
- asigurarea unui nivel minim de trai a
persoanelor;
- vor fi derulate, in colaborare cu partenerii,
cercetari privind comportamentul uman;
- investitia in oameni este cheia echilibrului
social.

>100

50-200 mil. Euro

SocioEconomice

Asistenta
Crizele socio-economice si schimbarile de natura demografica din ultimele
sociala a
decenii care au afectat intreaga populatie a globului, vor afecta cu
persoanelor cu siguranta si Romania.
probleme sociopshio-medicale

Sunt necesare studii de anvergura
nationala, conexate la realitatea
europeana si mondiala, pentru a fi
identificate solutii viabile pe termen scurt,
mediu si lung.

Sistemul de asistenta sociala din tara noastra este unul dintre
cele mai bine reglementate sisteme din lume, cu o baxa larga
de profesionisti si o retea deja definitivata de institutii publice
di private. De asemenea, comunitatea academica de
asistenta sociala coopereaza in plan national si international,
astfel ca exista toate premisele pentru ca cercetarea in acest
subdomeniu sa fie favorabila.

- identificarea de solutii la problemele cu
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care se confrunta beneficiarii si institutiile de
aistenta sociala
- dezvoltarea retelei de servicii si
profesionalizarea acestora
- dezvoltarea si implementarea de bune
practici si standarde de calitate in domeniu

>100

5-50 mil. Euro

100

SocioEconomice

Atragerea
investitiilor
strategice in
economia
Romaniei

2.1Nereuşitele din procesele de privatizare realizate în perioada postcomunistă în ţara noastră, au evidenţiat calitatea extrem de slabă a unor
investitori strategici din România şi de asemenea, incapacitatea
autorităţilor publice de a atrage investitori de o calitate corespunzătoare.
Pe de altă parte, dificultăţile implementării unor proiecte de investiţii cu
impact major în economie, de tip „Proiectul Roşia Montană” au evidenţiat
lacunele în strategiile utilizate de firmele care doresc să investească în
România

2.2Aspectele enumerate recomandă
necesitatea implementării unor strategii
mai eficiente atât din perspectiva unui
investitor strategic interesat de
oportunităţile din ţara noastră cât şi de
către autorităţile publice interesate de
atragerea unor investiţii cu impact major,
în beneficiul comunităţilor pe care le
reprezintă.

Romania are în prezent o traditie in cercetarea in domeniul
economic. Pentru aproape toate subdomeniile stiintei
economice au fost dezvoltate proiecte de cercetare, iar
cercetatorii romani au o prezenta vizibila in publicatiile
relevante. Deci exista premisele pentru demararea temei de
cercetare propuse care presupune utilizarea unor informaţii
din macroeconomie, analiza economico-financiara, statistica,
marketing, dezvoltare urbană, administraţie publică şi
managementul firmelor.

-Dezvoltarea de strategii de atragere a
51-100
investiţiillor strategice în economia României
-Identificarea principalelor zone de interes
pentru investitorii strategici care acţionează
în România
-Identificarea unui profil al investitorului
strategic din România
-Identificarea opiniilor, atitudinilor si
comportamentelor institutiilor cu atributii in
domeniul investitiilor privind atragerea de
investitori strategic în mediul economic din
tara noastra

6-10

sub 5mil. Euro
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SocioEconomice

Axiologie

Intr-o perioada in care are loc o reevaluare a tururor valorilor, ca sa
folosesc o cunoscuta expresie a lui Friedrich Nietzsche, axiologia, atat in
forma ei consacrata, cat si ramurile mai noi, precum neuroaxiologia, ar
trebui sa fie un domeniu prioritar de cercetare.

In subdomeniul propus, axiologia, au
existat in perioada interbelica o serie de
realizari remarcabile, comparabile la acea
vreme cu altele similare din Europa. Pana
la un anumit punct, cercetatorii romani ar
trebui sa-i imite pe cei interbelici, in
sensul ca ar trebui, in primul rand,
integrata culturii noastre cercetarea din
domeniul valorilor din strainatate si, in al
doilea rand, ar trebui identificate acele
directii in care cercetatorii romani ar
putea fi oarecum deschizatori de drumuri.

1. Existenta unor probleme deschise in axiologia romaneasca
de la care se poate pleca pentru a aduce contributii originale
in domeniu.
2.Existenta unei reviste romanesti de axiologie indexate ISI,
una dintre putinele din lume dedicata axiologiei:
Cultura: International Journal of Philosophy of Culture and
Axiology
http://secure.pdcnet.org/cultura

- Cultura: International Journal of Philosophy 6-10
of Culture and Axiology, care apare acum in
forma print la Peter Lang Verlag, Frankfurt
am Main si in forma online la Philosophy
Documentation Center din USA sa devina
una dintre cele mai importante publicatii in
domeniu. Trebuie precizat ca aceasta
publicatie a fost indexata ISI datorita unui
proiect de cercetare.
2. Promovarea cercetarilor romanesti in
domeniu si traducerea unor lucrari
fundamentale in limba romana.
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Bilingvismul
Politicile lingvistice actuale ale tarii si ale Uniunii Europene nu acopera
roman-maghiar problema bilingvismului. Este nevoie de o politica lingvistica orientata spre
in Transilvania. a facilita integrarea celor care vorbesc mai multe limbi native sau
achizitionate pe parcursul vietii in educatia superioara si in diferite arii ale
societatii. Traim in era globalizarii, unde monolingvismul e pe cale de
disparitie, totusi, politicile lingvistice, sistemul de invatamant si
organizarea societatii este realizata pentru monolingvi. Daca s-ar elabora
o politica lingvistica la nivelul invatamantului superior, de exemplu pentru
code switching, s-ar rezolva automat problema limbii minoritatilor
maghiare in Romania, studentii din mediile rurale s-ar putea integra in
mediul academic si n-ar mai fi acest conflict intre etniile maghiare si
romane.

Cercetarea romaneasca ar putea
contribui enorm la politica Uniunii
Europene creand un model de integrare a
bilingvilor demn de urmat. Romania este
o tara preponderent bilingva, materialul
si izvorul de cercetare sunt infinite pentru
a realiza un astfel de proiect. Dar este
nevoie de specialisti care sa poata evalua
nivelul, tipul si mediul bilingvului. Astfel
putandu-se realiza o imagine corecta a
situatiei bilingvismului in Romania.

In mod cert este nevoie de un numar mare de cercatatori
pregatiti in domeniul achizitiei limbajului pentru a putea
realiza studiile pe diferitele structuri ale sociatatii. Acesti
cercetatori trebuie motivati financiar, posibilitatile de
publicare pot valorifica cercatarea in Uniunea Europeana.
Parteneriate cu tari orientate spre a rezolva problema
multilingvismului ar facilita aparitia unei politici lingvistice
pentru multilingvism la nivelul Uniunii Europene.

Succesul subdomeniului propus de mine s-ar 1-5
valorifica prin integrarea bi- si multilingvilor
in mediul academic si in diferite sectoare ale
societatii. La nivel global o astfel de politica
lingvistica are potentialul de a fi model
pentru tarile civilizate din lume. Eu ma
astept in urma prioritizarii subdomeniului la
sprijin acordat cercetatorilor romani in
domeniu pentru a putea duce la bun sfarsit
proiectul.
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Bioarheologiastudiul oasele
umane din
conextele
arheologice

Bioarheologia, ca domeniu al
antropologiei, prin modul de analiză oferă
date privind modul de viață și starea de
sănătate al persoanelor care au trăit în
trecut. Studiul scheletlor umane dintr-un
cimitir poate dezvolta modele
demografice pentru acea comunitate,
date privind patologia de care au suferit și
corelarea acestor informații cu datele
arheologice.

Bioarheologia în România este în prezent la început de drum,
multitudinea de descoperiri funerare face ca să existe o
cerere cât mai mare de specialiști pentru acest domeniu. În
ultimul an, cinci tineri au început pregătirea pentru o astfel
de muncă, un salt deosebit față de regresul din anii 20002010. De altfel există și un interes internațional deosebit
pentru colecțiile osteologice din România.

1. Folosirea de cât mai mulți cercetători din 6-10
domeniu a unui sistem standard de analiză al
oaselor umane (fapt ce reduce timpul de
lucru).
2. Elaborarea unei baze de date naționale cu
toate analizele antropologice din România.
3. Stabilirea unor modele de stil de viață
pentru diverse perioade și medii ecologice.
4. Derularea de proiecte naționale și
internaționale în acest domeniul
bioarheologiei.
5. Dezvoltarea de noi colaborări cu
cercetători din alte domenii pentru cercetări
privind cele mai vechi locuiri umane de pe
teritoriul României.
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În ultimul timp au avut loc numeroase săpături arheologice de salvare
prilejuite de construcțiile de infrastructură. Astfel au fost descoperite o
serie de necropole datate în diferite epoci si cu un număr important de
morminte. În prezent există anagajați în instituții de stat doar nouă
persoane care pot efectua analize antropologice.
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Buna
guvernanta a
companiilor in
contextul
mediului socioeconomic din
Romania

Imbunatarirea guvernantei companiilor din sectorul public si privat
reprezinta o prioritate in contextul in care masuri in acest sens ar putea
conduce la reducerea austeritatii, cresterea ISD, cresterea productivitatii
muncii etc.

Cercetarea in domeniul guvernantei
corporative poate cuprinde o vasta arie
de teme, ca de pilda: buna guvernare a
board-ului companiilor, etica in afaceri,
responsabilitatea sociala corporativa,
guvernanta in sectorul public.

Guvernanta corporativa este un domeniu atractiv, care a
dobandit o importanta crescanda in Europa dupa anul 2004,
iar in Romania dupa anul 2008.

- indicatori efectivi de comensurare a bunei 31-50
guvernante a companiilor din sectorul public
si privat

6-10
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Calibrarea
psihologiei ca
stiinta pe
carintele
mediului
educational si
profesional

Psihologia ca stiinta bazata pe dezvoltarea umana poate constitui baza
unei dezvoltari a societati bazata pe cunoastere si progres. Tendintele de
dezvoltare a resursei umane aduc totusi o serie de dezavantaje in plan
psihologic ca suprasolicitarea sau problemele de ordin psihologic.
Importanta psihologului in acest context este dezirabil a fi una tot mai
mare, atat pentru asistarea unor persoane cat mai cu seama pentru o
dezvoltare sanatoasa si adaptata a fiintei umane.

Cercetarea in domeniul psihologiei va
putea duce la abordarea unei game largi
de domenii ale vietii , de la psihologia
muncii (cecetari ce au ca grup tinta
anumite categori aparte de munca cum ar
fi personalul din transporturi, din marile
organisme de decizie sau din institutiile
de educatie) cat si orice alte categorii de
persoane ce pot beneficia de dezvoltare
personala sau de servicii terapeutice.

Psihologia ca stiinta in Romania isi are fundamentul in
universitatile de prestigiu din tara prin lucrarile profesorilor,
cercetarile coordinate de acestia, contributia studentiilor
doctoranzi, a masteranziilor si chiar prin preocuparile
stiintifice ale studentilor. O atitudine de incurajare si
valorizare a domeniului cercetarii psihologice poate duce la
constituirea unui sistem axiologic in mediul universitar care
sa incurajeze progresul si situarea noastra ca si comunitate
stiintifica in topurile mondiale. Premisele existente sunt
asadar publicatiile existente si activitatile de cercetare ce se
desfasoara in centrele universitare precum si competentele
cadrelor universitare implicate in general si in zone aplicative
ale psihologiei. O alta premisa o constituie existenta unor
publicatii prezente in mai multe baze internationale de date a
caror rezultate pot avea impact la nivel social.

Asteptarile ce deriva din prioritizarea unui
astfel de domiu sunt cresterea importantei
pe plan social a profesiei de psiholog,
crearea de echipe de cercetare competitive
cu rezultate masurabile in plan social.
Efectele ce deriva se refera sa o mai buna
functionare a indivudului pe plan
indivuadual-subiectiv cu efecte in plan
profesional, de aici derivand o posibila
crestere a competitivitatii stiintifice si
economice. Succesul acestui domeniu este
relevat printr-un mediu social echilibrat si
sanogen cu performante crescute.
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Calitatea
ocuparii:
Riscuri
emergente
(psihosociale si
ergonomice)

Raportul Observatorului Riscurilor (2007) al Agenţiei Europene pentru
Securitate şi Sănătate în Muncă – „Prognoza experţilor asupra riscurilor
psihosociale emergente privind securitatea şi sănătatea în muncă” a
identificat noi provocări în raport cu securitatea şi sănătatea angajaţilor: o
serie de riscuri psihosociale noi şi emergente, dependente de proiectarea
sarcinii şi organizarea muncii, ca şi de contextul economic şi social al
muncii în general.
Directiva cadru 89/391 este insuficientă pentru evaluarea şi
managementul riscurilor psihosociale şi a stresului legat de muncă. În
România, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 prevede
obligaţia angajatorului de a asigura securitatea şi sănătatea în muncă în
toate aspectele sale, ceea ce, implicit, cuprinde şi riscurile psihosociale,
dar nu există legislaţie specifică în raport cu această categorie de riscuri.
Nu există un sistem de colectare şi transmitere de date statistice
referitoare, de exemplu, la domenii de activitate, categorii profesionale cu
expunere crescută la stres, tip de organizaţii (de stat sau private, mari,
IMM-uri etc.) şi nici o platformă naţională de informare cu privire la
stresul în muncă.

Oferirea de studii, metodologii,
instrumente, tehnologii şi servicii
inovative cu potenţial socio-economic şi
cu impact multinivelar; servicii aplicabile
la nivel naţional; fundamentarea de
măsuri legislativge pentru luarea în
considerare, în mod explicit, a riscurilor
noi şi emergente, respectiv riscurile
psihosociale, stresul, hărţuirea şi violenţa
în muncă în demersul de prevenire a
riscurilor profesionale la nivelul
întreprinderilor; -optimizarea activităţilor
de formare şi informare (la diferite
niveluri) în raport cu riscurile psihosociale
existente în diferite domenii de activitate
cu tehnici şi tehnologii noi.

La nivelul ţării noastre, aspectele privind gestionarea practică
a riscurilor psihosociale, a stresului profesional sunt mai
puţin cunoscute şi abordate în managementul de securitate
şi sănătate în muncă la nivelul întreprinderilor.
Institutele de specialitate (I.N.C.D.P.M. „Alexandaru
Darabont”, I.S.P. etc.), diverşi specialişti în domeniu au
abordat problema riscurilor psihosociale ca riscuri
profesionale, a stresului în muncă în cadrul diverselor
obiective de cercetare – dezvoltare – inovare.
Dar absenţa unor reglementări în domeniu, formarea
insuficientă a managerilor şi angajaţilor în cunoaşterea,
recunoaşterea şi gestionarea riscurilor psihosociale au făcut
ca preocupările privind controlul acestor riscuri să fie
sporadice, lacunare.
În acest context, suportul de cercetare concretizat prin
programe şi proiecte dedicate acestui subdomeniu de
cercetare poate fi o preconditie a succesului subdomeniului
propus.

Asigurarea suportului tehnic şi ştiinţific
11-30
pentru fundamentarea ştiinţifică a
dezvoltării strategiilor şi politicii în domeniul
Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi a
elaborării deciziilor de implementare a
Strategiei Europa 2020.
Sectorul economic va asista la un efect de
multiplicare în ceea ce priveşte avantajele
economice şi sociale ce decurg din aplicarea
şi utilizarea produselor finale ale studiilor,
cum ar fi: îmbunătăţirea organizării muncii în
companii (reducerea pierderilor şi
cheltuielilor atribuite stresului); o cunoaştere
mai bună a caracteristicilor, specificităţii,
cererilor şi mărimii controlului din procesul
de muncă;îmbunătăţirea bazei metodologice
pentru aplicarea măsurilor de optimizare la
locul de muncă;creşterea performanţei prin
managementul stresului; creşterea
productivităţii muncii;reducerea costurilor
legate de fluctuaţia forţei de muncă,
absenteism, contribuţia la dezvoltarea
managementului carierei;adaptarea
practicilor manageriale la cerinţele
procesului de muncă, ţinând cont de riscul
de stres şi efectele sale negative;
îmbunătăţirea performanţei, a stării de
sănătate fizică şi mentală, securităţii şi stării
de bine în muncă; calităţii vieţii.
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Capital
intelectual

Studiul capitalului intelectual si al strategiilor de dezvoltare a lui este un
domeniu de granita, avand impact in zona inovarii, a noilor tehnologii, a
studiilor futures, respectiv in domenii precum competitivitatea si
convergenta economica. De aceea, consider oportuna dedicarea unei
directii de dezbatere acestei teme emergente la nivel european si
international.

Exista, deja, cateva precedente in acest
sens, si cred ca subdomeniul identificat
poate raspunde nevoilor concrete de
cercetare aplicativa, in parteneriat cu
mediul de afaceri, pentru dezvoltarea
unor noi tehnologii si cresterea
potentialului de dezvoltare al mediului
economic.

Consider ca oportunitatile de parteneriat cu mediul de
afaceri, precum si oportunitatile de racordare cu grupurile de
cercetare internationale, intr-un mod sustinut si nu episodic,
ar putea constitui preconditii de succes al cercetarii.

Vizibilitate mai mare a cercetatorilor din
domeniu, constituirea unor grupuri de lucru
cu anvergura internationala, cresterea
numarului de publicatii valoroase,
diseminarea in mediul de afaceri, cu
rezultate economice concrete.
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Capitalism etic
şi dezvoltare
durabilă

Paradigma economică actuală este generatoare de polarizare extremă,
inechitate excesivă şi rispire de resurse. Acestea conduc la acumularea
unui potenţial conflictogen societal care, mai devreme ori mai târziu, va
produce turbulenţe greu de anticipat şi, mai ales, greu de controlat.
Se ştie că munca şi capitalul sunt factorii esenţiali ai oricărei economii. De
aceea, cercetări cu privire la implicarea acestor factori în toate procesele
tehnico-economice corelate cu profiturile obţinute ar putea conduce la
mecanisme care să optimizeze profiturile celor doi factori mergând până
la partajarea profitului între ei. Tradiţional, profitul, în sens contabil, este
însuşit de către capital. Însă, principial vorbind, capitalul singur nu poate
produce iar munca singură de asemenea nu poate produce. Prin urmare
nu ar trebui să existe nicun fel de asimetrie între cei doi factori. Pe de altă
parte se invocă mereu, ca pe un fel de fatalitate, competitivitatea din
România care, chipurile, ne-ar ţine pe loc în prcesul dezvoltării. Ne aflăm
într-un cerc vicios. La salarii africane şi preţuri occidentale, motivaţia
muncii este mică. Şi aşa, se naşte o reacţie de rezistenţă pasivă a
salariatului româ

SocioEconomice

Cercetare
Interdisciplinare
orientata spre
Inovare

In prezent in cercetarea academica se observa fenomenul de
compartimentalizare a domeniilor de cercetare catre subdomenii de nisa.
Societatea in care traim devine tot mai complexa.Tindem sa credem ca
cea mai buna metoda este de a o divide si a o studia pe elementele
separat, dupa care ne asteptam ca intregul sa functioneze perfect. Doar
ca, asa cum a fost subliniat si de criza din 2007, cele doua elemente care
au permis ca socul ce a zguduit atatea piete si economii sa fie atat de
puternic, dar si atat de devastator, a fost interconectarea, respectiv
tendinta de a suprasimplificare.Asa cum mentioneaza J.C. Trichet„Cand a
venit criza, limitarile serioase ale modelelor economice si financiare
existente au devenit imediat evidente.” De acelasi parere este si Adair
Turner „Exista de asemenea, o viziune puternica, pecare eu o impartasesc,
ca o economie supra simplificata si increzatoare a contribuit la crearea
crizei”. Este evident ca nu intelegem lumea in care traim. Cred ca
raspunsul de afla in educatie,si anume Cercetare Interdisciplinare
orientata spre Inovare.O cercetare care sa intruneasca cercetatori din mai
multe subdomenii si sa fie preocupata si de formarea de specialisti.

SocioEconomice

Cercetarea profesionistă a cauzelor care
fac posibilă paradigma economică actuală
de dezvoltare ar putea identifica soluţii şi
mecanisme de funcţionare a
capitalismului în condiţii care să fie
acceptate de cea mai mare parte a
societăţii şi care să permită edificarea
unei paradgme de dezvoltare de tip
capitalist etic. Aceasta ar trebui să
asigure tuturor membrilor societăţii un
trai decent, potrivit unor standarde
centrate pe om, pe satisfactorii de care
acesta are nevoie pentru a trăi şi nu
pentru a supravieţui.. Temele de
cercetare sunt complexe interdisciplinare
şi transdisciplinare. Menţionăm câteva
direcţii în care cercetarea socioeconomică ar trebui să se îndrepte: tipuri
şi modalităţi de dezvoltare economică
durabilă, aspecte privind reindustrializare
şi direcţiile prioritare ale dzvoltării
României, impactul trendurilor de
dezvoltare regională şi globală asupra
dezvoltării României, modalităţi de
partajare a profitului între forţa de muncă
şi capital, posibilităţi de taxare a
tranzacţiilor bursiere, definanciarizarea
economiei şi punerea finanţelor în slujba
economiei reale, modalităţi de stimulare
şi cointeresare a forţei de muncă,
cercetări privind factorii care infl

Cum subliniam, educatia si cerectarea se
concentreaza asupra subdomenii de nisa,
unde, asa cum precizeaza si Liz Coleman
(fostul presedinte a colelgiului Bennington
din SUA), tindem sa invatam tot mai mult
si mai mult despre tot mai putin. In
prezent educatia universitara, si
cercetarea academica se orienteaza pe
subdomenii, mai ales din cauza cresterii
fluxului informational. Numai ca prin
suprafocalizare se ajunge la pierderea
legaturilor ce caracterizeaza un sistem
complex. Asa cum sublinieaza James B.
Glattfelder, un specialist al sistemelor
compexe, cand unele sistemele devin
mult prea complexe, cea mai buna
abordare este studierea interconectarii
dintre acestea. Astfel daca fiecare se
specializeaza pe subdomeniul propriu, ce
se intampla cu legaturile dintre acestea?
Cred ca in prezent nu exsita
specialisti,cercetatori, chiar si studenti
care sa fie formati in studierea unor
intrebari ca: Ce fel de societate
construim? Care ar trebui sa fie
societatea pe care ar trebui sa o
cercetarea
In Romania postcomunista au existat numeroase "curente" de aplicare a
Cunoasterea - si mai ales explicarea calitativa si
legilor economice teoretice, inclusiv cele referitoare la consum si
stiitifica a comportamentului
cantitativa a
consumator, fie el consumatorul final sau cel organizational. Cercetarile
consuamtorului individual si al celui
consumului si
teoretice si cele practice - atat cele desfasurate in cadru academic cat si
organizational ar crea un avantaj
comportamentu cele organizate in mediul de afaceri - au scos deseori in evidenta ca piata
competitiv major pentru actorii autohtoni
lui
romaneasca si implicit consuamtorii romani prezinta particualritati si nu
ai pietei. Multe din firmele care activeaza
consumatorului nu pot fi incadrati in teoriile economice deja validate la nivel mondial. Este pe piata nu au - inca - un compartiment
asadar imperios necesara identificarea - stiintifica - a acestor
sau serviciu de marekting sau de cercetari
particularitati, cu extinderea la nivelul pietei este europene a acestei
de marketing. Nu exista inca parteneriate
ramuri de cercetare.
stabile intre mediul de afaceri si mediul
academic, prin care acesta din urma sa fie
un furnizor de cercetari periodice despre
piata si despre comportamentul - sub
influenta unor diversi si numerosi factori consuamtorilor.

Includerea acestui subdomeniu printre cele prioritare.
Alocarea de fonduri de cercetare pentru domeniu şi nu
otova, adică "a grămadă" Pentru că, în opinia mea, acest
subdomeniu este unul fundamental care ar avea influenţe în
toate celelalte domenii şi subdomenii. Rezultatele
cercetărilor ar putea fundamenta şi argumenta o nouă
paradigmă economică de dezvoltare a României.
Posibilitatea de a participa la aceste cercetări şi a
cercetătorilor din alte ţări în special europene. Ba aş
propune chiar punctarea suplimentară a propunerilor de
proiecte în care sunt incluşi şi cercetători din universităţi sau
institute de cercetare europene.
Participarea cercetătorilor români la teme de cercetare din
aria europeană a cercetării.
Renunţarea la ideea nefericită, spun eu, potrivit căreia un
cercetător nu poate depune decât o temă de cercetare. Sunt
cercetători care pot genera idei şi cercetători care pot
executa activităţi de cercetare fără să genereze idei, adică
teme. Iar scopul cercetării îl reprezintă ideile novatoare şi
cercetările legate de aceste idei. Se poate impune, eventual,
restricţia "să nu poată conduce" decât un singur proiect de
cercetare.
Identificarea unor companii şi instituţ

Elaborarea de strategii şi modele de
>100
dezvoltare bazate pe aspiraţii şi realităţi în
concordanţă cu principiile unui captalism etic
şi nu cu ale aceluia sălbatic existent acum în
România.
Decelarea de principii şi mecanisme
economice în care toţi participanţii la
procesele economice să beneficieze de
rezultatele implicării lor în aceste procese în
condiţii de etică societală.
Posibilitatea de a elabora politici de
dezvoltare care să valorifice la maximum
resursele de care dispunem în interesul
României şi mai puţin în interesul altora.
Instituirea unor mecanisme publice care să
diminueze corupţia până la limite
controlabile şi acceptabile, similare celor din
alte ţări.
Realizarea unui capitalism etic ar putea
stimula virtuţile capitalismului, acelea de
valorificare extremă a liberei iniţiative şi a
resurselor cu virtuţile comunitarismului,
acelea de a crea cadrul necesar ca fiecare
om să trăiască liber, potrivit disponibilităţilor
sale de efort şi implicare şi potrivit propriilor
aspiraţii, fără să fie un asistat social.
Succesul acestui subdomeniu ar consta în
aplicarea rezultatelor cercetărilor, în
diminuarea potenţialului conflictogen
societal şi în creşterea nivelului de trai al
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5-50 mil. Euro

- constientizarea mediului academic impreuna cu cel public
ca exista o nevoie reala;
- colaborarea acestora pentru a ajuta formarea a cel putin un
departament cu acest obiectiv la nivel de fiecare universitate.

-elaborarea si proiectarea de strategii care
31-50
sa fie croite dupa specificul fiecarui regiuni.
Asemenea strategii, trecute prin filtrul
academic ar avea un impact mult mai mare,
mai ales pentru ca o parte din idei vin din
partea studentilor.Acestia la randul lor incep
sa se gandeasca la modalitati de a contribui
si ei la imbunatatirea societatii din care fac
parte.
-formarea de specialisti pe termen lung care
sa fie permanent preocupati doar de inovare
si dezvoltarea societatii.

>100

5-50 mil. Euro

200

Incheierea unor acorduri intre mediul de afaceri si mediul
academic prin promulgarea unor legi care sa creeze cadrul
adecvat. Aceasta lege trebuie s includa si aspectele financiare
si maia les facilitatile acordate firmelor care colaboreaya si
sustin mediul academic, mediul de afaceri fiind principalul
beneficir al cercetrilor intreprinse

- aplicare de metode calitative pentru a
cercetarea acelor variabile endogene
caractersitice consuamtorului roman
- aplicarea metodlogiei statistice si
conceperea astfel de modele de consum pe
diferite tipuri de piata
- se vor dezvolta noi colaboratri,
interdisciplinare in cazul comportamentulu
consuamtorului organizational
- se vor implica in cercetarile efectuate,
studenti, masteranzi, doctoranzi,
postdoctoranzi care vor lucra pe aceasta
noua directie de cercetare
- se vor dezvolta noi modele si se vor aplica
metode noi in vederea cercetarii
comportamentului consumatorului
- se vor identifica particualritati ale
consuamtorilor romania care ii vor ajuta pe
actorii pietei sa actioneze mai eficient

>100

200-500 mil. Euro

100

11-30

5000
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SocioEconomice

Cercetarea
fundamentala a
conflictului si
rezolvarea
conflictului prin
mediere

Provocarea societala oferita de subdomeniul de cercetare propus vizeaza
construirea unei noi perspective pentru partile implicate in disputele
societatii romanesti, care poate fi realizata doar prin schimbarea atitudinii
partilor fata de conflict. Acest aspect presupune schimbarea de
mentalitate a societatii romanesti in general, iar raportat la contextul
expus, medierea ocupa un loc prioritar. Prevenirea aparitiei conflictelor,
precum si solutionarea prin mediere a conflictelor existente pot avea
efecte pozitive atat la nivel micro, cat si macro-social. In Romania,
medierea este o activitate de interes public, iar promovarea acestei
institutii se regaseste printre prioritatile tuturor factorilor de decizie parlamentar, guvernamental, judiciar -. In viitorul apropiat, se
preconizeaza ca medierea va deveni metoda cel mai des utilizata de
justitiabili pentru rezolvarea conflictelor cu care se confrunta, iar aceasta
tendinta poate fi apreciata nu numai pentru o perioada limitata de timp, ci
are in vedere o perioada nedeterminata. Apreciem ca studiul conflictelor
si al solutionarii acestora prin mediere poate fi cel mai semnificativ studiu
al deceniului.

Identificarea structurii conflictului, a
cauzelor acestuia, a formelor de
interventie in conflict si cercetarea in
domeniul rezolvarii conflictelor prin
mediere pot fi realizate structurat pe
diverse domenii: invatamant, justitie,
economic, mediu, diplomatie etc.
Conflictul si rezolvarea conflictului prin
mediere pot fi abordate atat din
perspectiva micro, cat si macro.
Cercetarea poate beneficia atat de
expertiza si evaluarea unora din factorii
de decizie implicati in promovarea
institutiei medierii, cat si de analiza
sociala (de ex., concluziile partilor care au
fost implicate intr-o procedura de
mediere cu privire la utilitatea si
eficacitatea acestei proceduri).

Premisele care pot favoriza succesul subdomeniului propus:
a) mediul de cercetare favorabil:
-existenta unei mase critice de experti romani in domeniul
medierii, dintre care unii au fost certificati de organisme
internationale si premiati international;
-existenta unui portofoliu de publicatii: carti si reviste despre
mediere din tara si din strainatate.
b) oportunitatea incheierii de parteneriate cu diverse
institutii publice (invatamant, justitie, administratie s.a.) si
private (mediul de afaceri s.a.), in scopul promovarii medierii,
precum si al diseminarii tuturor informatiilor cu privire la
mediere. Exista deja perfectate parteneriate la nivel national
intre asociatii profesionale de mediatori si instantele de
judecata, precum si cu alte institutii publice si private, in
scopul promovarii medierii si a Directivei nr. 2008/52 a
Parlamentului European si a Consiliului privind medierea.
c) organizarea de seminarii, mese rotunde, conferinte etc. cu
factorii de decizie implicati in promovarea si sprijinirea
medierii, dar si cu mediul de afaceri si cu persoane fizice.
d) promovare a medierii si publicitate constanta on-line si
prin orice alt mijloc de comunicare legal.

Efecte anticipate:
-scaderea numarului de conflicte/litigii
judiciare si extrajudiciare la nivel national si
international (implicit, la nivel european);
-degrevarea instantelor de judecata de mii
de dosare, cresterea calitatii actului de
justitie, celeritatea solutionarii cauzelor si
scaderea cheltuielilor statului cu fiecare
dosar judiciar;
-cresterea gradului de satisfactie a partilor
aflate in conflict ca urmare a recurgerii la
mediere, datorita avantajelor multiple ale
acestei proceduri;
-sporirea increderii partilor implicate in
conflict in mijloacele alternative de
solutionare a conflictelor/litigiilor;
-elaborarea unor standarde si proceduri in
domeniul medierii care sa poata fi aplicate
atat pentru solutionarea litigiilor nationale,
cat si a celor transfrontaliere;
-perfectionarea tehnicilor avansate de
mediere;
-armonizarea legislatiei europene in
domeniul medierii.

SocioEconomice

cercetarea
modernizarii

conceptul modernizarii abordat pana acum de stiintele care investighaeza
campul social a fost transformat recent in stiinta interdisciplinara.
Modernizarea care nu se confunda cu occidentalizarea este un proces
complex care a difuzat in mod neuniform la scara globala si a generat
decalajele de ordin civilizational din ultimele doua secole. In toate
domeniile socio-umane si economice se vorbeste de procesul
modernizarii, starea de modernitate si postmodernism toate acestea fiind
studiate parcelat si nefiind incadrate convenabil inca intr-o paradigma a
cunoasterii de tip stiintific. Procesul modernizarii este cinematic si se
desfasoara constant in umbra globalizarii fara ca mecanismele acestuia sa
fie bine identificate si instrumentalizate. Industrializarea, secularizarea,
birocratizarea, omogenizarea sociala, asimilarea etc. au fost considerate
laturi semnificative ale acestui proces in prima etapa a modernizarii.
Astazi se vorbeste si se construieste paradigma societatii bazate pe
cunostere (knowledge based society) in care problema dezvoltarii
sustenabile, a dezvoltarii umane, a protejarii mediului etc. sunt noi
componente ale acestui proces.

cercetarea interdisciplinara in domeniul
modernizarii poate explica natura si sursa
decalajelor existente intre Romania si alte
state, specificitatile procesului
modernizarii la noi si poate identifica caile
de ardere a etapelor si accelerare a
modernizarii in acord cu resursele si
nevoile proprii.Studiul complex al
modernizarii pe baze stiintifice (istorice,
sociologice, economice etc.) poate
inlatura mimetismul si transferul
normativ si accelera reducerea
decalajelor in varii domenii contribuind la
integrarea europeana efectiva.

Preocuparile sporadice pentru cercetarea modernizarii pot fi
coagulate in centre de cercetare multidisciplinara sub
auspiciile Academiei si marilor universitati care au masa
critica de specialisti in domeniu. Mediul de afaceri poate fi
implicat activ si poate beneficia de rezultatele concrete ale
cercetarii. Modelul oferit de Academia Chineza de Stiinte
este unul viabil in acest sens. Romania este invitata sa
participe ca fondator si este reprezentata in Comitetul
stiintific - la primul forum international dedicat stiintei
modernizarii organizat in august 2013 la Beijing si astfel
oportunitatile de colaborare internationala in acest sens sunt
deschise. Drept exemplu, Universitatea Al I Cuza Iasi este in
curs de organizare a unui centru de cercetare a modernizarii
in colaborare cu filiala Iasi a Academiei, Institutul A.D.
Xenopol unde exista preocupari consistente in aceasta
directie concretizate in granturi si proiecte stiintifice.

SocioEconomice

Cercetarea
patrimoniului

Multe dintre societatile contemporane acorda, de cateva zeci de ani, un
interes special bunurilor culturale create de generatiile trecute, cu alte
cuvinte patrimoniului, material sau imaterial (spre exemplu, de la ~ 4.300
de monumente istorice clasate in Romania in 1955, se ajunge in 2010 la ~
30.000 de monumente istorice). Efervescenta acestui proces patrimonializarea - a atras atentia cercetatorilor din intreaga lume. S-au
constituit astfel numeroase centre de studiu, s-au creat programe
universitare si postuniversitare in acest domeniu, s-au lansat reviste
academice, rezultand astfel structuri importante la nivel international
pentru studierea patrimoniului si patrimonializarii.

SocioEconomice

Cercetarea si
popularizarea
etnomicologiei,
lumii
macromicetelor
in vederea
cresterii
valorificarii
resurselor de
macromicete
din Romania

Intensificarea cercetarii patrimoniului si
patrimonializarii in Romania va contribui
cu certitudine la o mai buna intelegere a
societatii actuale, a identitatii sociale, a
memoriei colective transmise si
interpretate odata cu orice act de
patrimonializare. In acelasi timp, acest
domeniu de cercetare va contribui la
intelegerea posibilitatii/necesitatii unei
constructii sociale si politice precum
Uniunea Europeana, care are nevoie de o
identitate comuna, de o memorie
impartasita colectiv, dimensiuni evidente
in toate initiativele de creare si celebrare
a unui patrimoniu european comun (de
exemplu, Marca Patrimoniului European,
initiativa a Consiliului Europei, preluata de
UE).
Ar trebui puse bazele cercetarii in

Este un domeniu in care se descopera mult si in prezent, resursele de
macromicete sunt insuficient valorificate acum, ar ajuta la eliminarea a
subdomeniul mentionat, subsemnatul a
multor intoxicatii cu ciuperci si la cresterea venitului acelei paturi a
incrcat, si continua sa faca acest lucru mai
societatii care este foarte saraca si nu poate castiga in conditiile zilelor
ales privitor la maghiarimea din Romania
noastre doar un mic procent din adevaratul potential,
ar favoriza aceste cercetari crearea de noi locuri de munca si o valorificare
corespunzatoare pe plan national si international a resurselor de
macromicete comestibile, folosibile in industrie, respectiv medicina etc.

6-10

11-30

sub 5mil. Euro
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-studierea complexa si multidisciplinara a
11-30
modernizarii societatii romanesti,
intelegerea specificitatilor si particularitatilor
acestui proces
-identificarea cauzelor de succes si de esec
ale proiectelor modernizatoare initiate in
societatea noastra in ultimele doua secole si
astfel prioritizarea noilor proiecte propuse in
procesul integrarii europene si globalizarii
-cresterea sanselor de succes ale proiectelor
regionale, nationale si intracomunitare care
au drept scop reducerea decalajelor si
cresterea indicelui dezvoltarii umane in
Romania si in regiunea geopolitica careia ii
apartinem
- elaborarea de foi de drum in diverse
domenii ale vietii socio-economice adecvate
traditiei, mentalitatilor si realitatilor
nationale in contextul fenomenelor
continentale si globale

51-100

sub 5mil. Euro

3

Exista in prezent un numar de doctoranzi, postdoctoranzi si
cercetatori in domeniile stiintelor sociale si umaniste care,
desi nu se ocupa in mod direct de tema
patrimoniu/patrimonializare, abordeaza teme de cercetare
conexe (memoria sociala, muzee, arhitectura industriala etc.)

- crearea unuia sau mai multor centre de
6-10
studiu al patrimoniului si patrimonializarii;
- intrarea cercetatorilor romani in structuri
internationale in domeniu, crearea de
parteneriate si colaborari internationale;
- publicarea de articole in reviste academice
de circulatie internationala si citarea
acestora de catre cercetatori din strainatate;
- consultarea cercetatorilor de catre
decidentii politici si administrativi care
elaboreaza politici publice in domeniul
cultural;

11-30

In domeniu exista publicatii din partea subsemnatului si altor
colegi romani si maghiari din tara si din strainatate,
cooperarea se manifesta si intre societati civile si
profesionale in domeniu, cum ar fi Societatea de Micologie
Kálmán László si Mihai Toma din Romania, cea din Ungaria
etc.
Cercetarea ar ajuta si functionarea legii ciupercii 30 din 2006
etc.

Popularizarea, largirea cunostintelor in
micologie si etnomicologie ar favoriza
activitatile economice cu ciuperci
(macromicete in cazul nostru), ar accentua
recunoasterea cercetarii in domeniu facut la
noi in tara pe plan mondial, ar ajuta la
eliminarea intoxicatiilor cu ciuperci, ar ajuta
desfacerea pe piete a macromicetelor
comestibile etc.

6-10

sub 5mil. Euro
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SocioEconomice

Cercetarea
socială a
riscurilor și a
dezastrelor
ecologice și
naturale

O adevărată provocare a timpurile în care trăim o constituie riscurile și
dezastrele ecologice și cele naturale, corelate, pe de o parte, utilizării pe
scară largă a rezultatelor oferite de științele tehnice, pe de altă parte,
exploatării intensive a resurselor minerale, de sol, de apă și/sau de aer,
precum și schimbărilor ambientale și climatice pe care le generează.
Creșterea susceptibilității populației față de anumite produse, servicii,
tehnologii, numărul din ce în ce mai mare al accidentelor ecologice,
intensificarea fenomenelor meteorologice extreme sunt realități
incontestabile ale prezentului, cu puternic impact social, având tendința
de amplificare în viitorul imediat.
În contemporaneitate, o reală problemă o constituie modul în care
societatea, în ansamblul său, dar și fiecare individ în parte, precum și
media și factorii decizionali se raportează la riscuri și dezastre și le
gestionează. În ultima perioadă, modul de gestionare a unor crize
generate de expunerea populației la risc a dovedit ineficiență în
comunicarea riscului și inadecvare în acțiune.

Cazurile de expunere la risc și cele în care
s-au înregistrat dezastre ecologice și
naturale au luat amploare în România în
ultimii ani, urmând o tendință înregistrată
la nivel global. Între ignoranța populației,
imparțialitatea mass-mediei în
prezentarea cazurilor și starea de confuzie
și iresponsabilitate înregistrată la nivelul
factorilor decizionali, se impune a se
constitui un grup specializat de experți în
abordarea socială și culturală a acestor
aspecte. La ora actuală lipsesc cu
desăvârșire studii și cercetări asupra
factorilor socio-culturali care orientează
comportamentului uman în astfel de
situații, cercetări care sunt imperios
necesare.
Ultimele cazuri în care s-au vorbit despre
risc și dezastre în România au demonstrat
lipsa unor strategii de comunicare a
riscului la nivel instituțiilor implicate in
gestionarea situațiilor de risc.

Premisa care favorizează succesul acestui domeniu de
cercetare o constituie necesitatea constituirii unui grup de
experți în abordarea socială a riscurilor și a dezastrelor, care
să medieze relația între populație – mass-media – factori
decizionali.
Cercetarea socială a riscurilor corelate dezastrelor a fost o
temă inclusă, în anul 2011 într-un program de cercetare
postdoctorală a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, permițând
specializarea unui postdoctorand pe acest domeniu total
necunoscut anterior în România. În acest fel, s-au inițiat
colaborări cu grupuri de cercetare pe acest domeniu din
Uniunea Europeană (Germania, Italia) și Elveția. De
asemenea, s-a participat la conferințe internaționale pe
această temă și s-au scris 2 studii și un volum care va apărea
până la sfârșitul anului 2013.
Întrucât presupune explorarea unui aspect care influențează
direct economia, se preconizează realizarea unor
parteneriate cu mediul de afaceri. De asemenea, se
preconizează înregistrarea unor cursuri inovative de
pregătire a specialiștilor în domeniul managementului social
al riscurilor și al dezastrelor.

- identificarea aspectelor sociale și culturale 1-5
privind formarea percepției asupra riscului;
- realizarea unor studii de caz privind
vulnerabilitatea socială în raport cu riscul;
- dezvoltarea unor strategii de comunicare a
riscului;
- lansarea pe piață a unor servicii de formare
profesională în managementul social al
dezastrelor, securitate și control în
societatea riscului;
- profesionalizarea mass-media privind
gestionarea comunicării în domeniul
dezastrelor/riscurilor;
- se vor implementa, împreună cu
organismele abilitate, strategii de control
privind standardele de calitate a apei,
aerului, produselor;
- se vor oferi pârghiile necesare în domeniul
securității sociale în situații de risc/dezastru
(Exemplu: în parteneriat cu firme, ONG-uri
sau alte organizații se vor amplasa
instrumente de control a calității apei,
aerului, solului în zone cu vulnerabilitate
mare);
- va crește responsabilitatea socială privind
expunerea a risc și sentimentul de securitate
al populației față de utilizarea unor produse,
servicii, tehnologii.
- creșterea vizibilității internaționale a
cercetării românești prin racordare la teme
de cercetare de maximă actualitate în lume.

6-10
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SocioEconomice

Cercetări în
contabilitate
privind
poziţionarea
strategică

În următorii ani, un număr important de entități economice trebuie să își
regândească poziționarea strategică pentru a putea rezista pe o piață cu
volatilitate tot mai ridicată, cu riscuri greu de detectat, unele chiar
imprevizibile. Totodată, amprenta entităților asupra economiei globale va
fi tot mai semnificativă iar strategiile corporative vor avea impact direct
asupra evoluției viitoare a omenirii. În aceste condiții este important ca
entitățile să dezvolte strategii flexibile, adaptabile unor schimbări rapide și
imprevizibile. Utilizarea informațiilor contabile pentru a crea opțiuni
strategice și pentru a modela condițiile economice externe corporației
(Skærbæk și Tryggestad, 2010) va crea un imens avantaj competitiv.

Cercetarea în domeniul contabilității
privind poziționarea strategică vizează
entități economice din domenii variate de
activitate și de mărimi diferite, de la
entități financiare la cele din domeniile
productive, de la entități mici și mijlocii la
corporații transnaționale. Cercetarea în
acest domeniu poate beneficia de
colaborări interdisciplinare, precum
sociologie, comunicare, psihologie,
dezvoltare sustenabilă, și de colaborări
internaționale, cu cercetători consacrați
la nivel mondial. Totodată proiecte de
implementare în diverse companii pot
adăuga un plus de valoare cercetării
propuse și pot confirma munca de
cercetare prin raport la inovare.

Cercetările conceptuale din literatura contabilă sugerează că
utilizarea sistemelor de măsurare a performanțelor afectează
influența actorilor din entitățile economice, evidențele
empirice sugerând o limitare la câteva studii de caz (Artz,
Homburg, Rajab, 2012). Cercetările realizate de universitari
din România în domenii noi ale contabilității s-au dezvoltat
exponențial în ultimii ani creând un trend favorabil. Sunt
vizate atât domenii mai extinse, precum: sisteme de
măsurare a performanței, instrumente privind raportarea
performanței non-financiare, strategie corporativă și
comunicare dialogică, dar și specifice, precum: contabilitatea
pentru mediu, contabilitatea socială, raportarea
responsabilității sociale corporative, contabilitatea capitalului
intelectual, evaluarea capitalului intelectual, etc. Cerințele
entităților economice, pe de altă parte vin în întâmpinarea
cercetătorilor iar colaborările și parteneriatele dintre mediul
academic și cel de afaceri susțin cercetarea și deschid tot mai
multe oportunități pentru aceasta.

Scopul propunerii noastre este de a realiza o 11-30
cercetare privind rolul contabilității în
poziționarea strategică a entităților
economice. Prioritizarea acestui
subdomeniu de cercetare va antrena o
colaborare majoră între mediile academic și
de afaceri, dar și o colaborare internațională,
în care România să fie actorul principal.
Printre efectele anticipate se pot menționa:
-Explorarea de noi instrumente de măsurare
a performanței entităților economice
-Proiectarea de strategii de afaceri
îmbunătățite
-Adaptarea strategiilor corporative la
cerințele actuale ale piețelor
-Atragerea entităților către o învățare
adaptivă și o creștere a beneficiilor din
explorarea capitalului intelectual
-Deschiderea entităților economice către
regândirea strategiilor de afaceri în timp real
-Crearea de parteneriale și colaborări între
universități și mediul de afaceri
-Posibilități de implementare a rezultatelor
cercetării în entitățile economice
-Creșterea vizibilității cercetărilor din
România la nivel internațional

11-30
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SocioEconomice

Clustere

In contextul elaborarii strategiilor de specializare inteligenta, clusterele
reprezinta piloni centrali deoarece 1) ofera o indicatie foarte precisa
asupra domeniilor tehnico-sttintifice si socio-economice existente si cu
potential de dezvoltare intr-o anumita regiune 2) sunt o aplicatie directa a
modelului non-liniar al inovarii bazat pe cooperarea dintre principalii
actori de pe scena CDI; 3) clusterele sunt un creuzet al dezvoltarii unor
sectoare economice transversale

nevoia de cercetare se refera la
metodologiile de evaluare a
competitivitatii economice si gradului de
inovare a clusterelor in vederea
optimizarii activitatilor de management
ale acestora, precum si in ceea ce priveste
definirea principalilor vectori de
dezvoltare ai unui cluster (inovare,
internationalizare, marketing samd)

Exista la ora actuala 40 de clustere in Romania in domenii
precum industria textila, energii regenerabile, automotive,
agro-food, lemn etc. In urma unui stuidu desfasurat anul
trecut de catre Asociatia Clusterelor din Romania, a reiesit
potentialul deosebit de dezvoltare al unor retele de clustere
transversale in domeniile textile tehnice si tehnologii verzi
(1); inovarea reprezinta preocuparea principala a clusterelor
din Romania, acestea avand in portofoliu proiecte de peste
40 mil EUR in acest domeniu pt urmatorii ani (2); finantarea
reprezinta principala problema cu care se confrunta
clusterele din Romania la ora actuala

- cresterea gradului de inovare in cadrul
1-5
clusterelor prin intensificarea proiectelor de
cercetare comune intre organismele CDI si
industrie
- intarirea unor sectoare economice
transversale, integratoare si cu valoare
adaugata consistenta
- internationalizarea clusterelor din
Romania, prin intensificarea participarii la
proiecte de cercetare internationale (Horizon
2020) etc

31-50

sub 5mil. Euro
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SocioEconomice

Combaterea
violenței
domestice

Violența domestică constituie o problemă majoră la nivel mondial. Crizele
economice, morale, educaționale și deficitul legislativ constituie premize
pentru creșterea violenței domestice la nivelul anului 2020.

Cercetarea în domeniul combaterii
violenței domestice include mai multe
palilere: identificarea principalelor cauze
și a factorilor de risc referitor la violența
domestică, efectele pe termen
scurt/mediu/lung dar și modul pirn care
se poate interveni în sensul limitării
violenței, printr-o abordare sistemică
multidisciplinară. Pe scurt, cercetarea
modului în care violența domesică paote
fi combătută prin „lucrul în echipă” și
abordarea sistemică.

În România există deja multe asociații, fundații, ONG și
instituții ale statului care luptă împotriva violenței domestice.
Cercetările academice anterioare din sfera științelor socioumane pun un accent tot mai mare pe asemenea probleme și
există o bază reală de cercetare de la care se poate pleca
spre constituirea unei strategii de combatere a violenței
domestice pritnr-o abordare sistemică.

În urma prioritizării subdomeniului de
31-50
cercetare ne putem aștepta la o ivestigare
mai clară a fenomenului violenței
doemestice în România, la constituirea unui
program național de combatere a violenței
bazat pe abordarea sistemică, la punerea în
aplicare a acestui program, în parteneriat cu
instituțiile statului și cu societatea civilă și la
propunerea programului ca model pentru
alte societăți care se confruntă cu violența
domestică.
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Comportament
ul
consumatorului
european modele si
tendinte

Comportamentul consumatorului se refera nu doar la actul de cumparare,
ci si la studiul modului in care posesia (sau non-posesia)bunurilor, ne
afecteaza vietile, precum si modul in care gandim despre noi insine si
despre cei din jurul nostru. In plus,este interesant de observat modul in
care produsele si serviciile pe care le cumparam, ne ajuta sa ne integram
mai bine din punct de vedere social, intr-o lume in continua schimbare.
Recenta largire a Uniunii Europene face ca discutia asupra schimbarilor
induse in demografia si societatea UE-28 sa devina relevanta, in special
pentru oamenii de afaceri care au nevoie sa dobandeasca o perspectiva
clara si cuprinzatoare asupra diferentelor culturale si a asemanarilor intre
consumatorii din diferite tari.
Din acest punct de vedere, identificarea unor noi modele de
comportament al consumatorului pan-european, construite pe baza
tendintelor inregistrate in consumul de bunuri si servicii din ultimii ani
constituie, fara indoiala, o necesitate si, in acelasi timp, o provocare.
Combinatia dintre local si european, stilurile de viata diferite, subculturile,
miturile, ritualurile creeaza sau nu un nou tip de consumator?

Cercetarea in domeniul
comportamentului consumatorului poate
acoperi o gama variata de probleme,
pornind de la studiul stilurilor de viata ale
consumatorilor, a traditiilot, miturilor si
stereotipurilor pe care acestia le utilizeaza
atunci cand achizitioneaza bunuri sau
servicii si pina la etica actului de
cumparare, incurajarea preocuparilor
pentru o viata sanatoasa si pentru un
mediu mai curat. In esenta, cercetarea
legata de comportamentul
consumatorilor poate contribui la
intelegerea modului in care acestia fac
alegeri si a masurii in care aceste alegeri
pot fi influentate de modelele mostenite
din familie si nu numai, dar si de
tendintele care se contureaza in consum
sub influenta marcanta a globalizarii.

Domeniul de studiu privind comportamentul consumatorului
este bine reprezentat in Romania, indeosebi prin contributiile
in literatura de specialitate ale unor reputati specialisti
romani din centrele universitare de prestigiu - Bucuresti, ClujNapoca, Iasi, Sibiu. Cu toate acestea, exista putine articole de
specialitate legate de consumatorul roman, si inca si mai
putine legate de modul in care acesta se incadreaza (sau nu)
in tendintele manifestate la nivel european privind consumul
de bunuri si servicii. Mai mult decit atat, parteneriatul
universitatilor cu mediul de afaceri pe probleme de
comportament al consumatorului este prea putin exploatat
in Romania, desi beneficiile pentru ambele parti sunt
evidente (o mai mare vizibilitate a cercetatorilor romani in
plan international, politici de marketing fundamentate si
coerente pentru firme, etc). Tema propusa ar putea fi
valorificata inclusiv prin proiecte comune de cercetare intre
mediul academic si sectorul privat, proiecte care ar putea
valorifica expertiza cercetatorilor romani, si ar putea ajuta
companiile sa identifice noi oportunitati, sa abordeze noi
strategii, potrivit schimbarilor survenite in preferintele
consumatorilor.

-identificarea masurii in care stilul de viata,
cultura si subculturile, factorii culturali si
sociali, in general, contribuie la conturarea
unui "pattern" al consumatorului european;
-care sunt parghiile pe care trebuie actionat
pentru a orienta consumatorul spre un stil
de viata sanatos?
-succesul cercetarii s-ar putea materializa in
strategii de marketing mai bine
fundamentate, pornind de la tendintele
inregistrate in preferintele consumatorilor,
multiculturalism, etc;
-descurajarea tendintelor de irosire a
resurselor (limitate) ale planetei prin
sublinierea diferentelor intre consumul etic
si neetic, intre durabil si efemer.
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comunicare

In ultimii ani, comunicarea a reusit sa isi imbunatateasca performantele,
iar rolul sau n societate a crescut semnificativ si este foarte important!In
orice domeniu, abordarea problemelor este deosebita, dar pentru aceasta
trebuie ca majoritatea sa poata folosi beneficiile acestui domeniu social
foarte important, de stapanire a canalelor si tehnicilor de comunicare!

Cercetarea in domeniul stiintelor
comunicarii acopera variate domenii si
pot fi reliefate aspecte deosebite in
subdomenii precum:discursul, discursul
politic, analiza discursului, prezentarea
unor tehnicii de
negociere.Cercetarea/inovarea in acest
domeniu beneficiaza nemijlocit si de o
analiza sociala(parte a comunicarii)

Domeniul stiintelor comunicarii in tara noastra a depasit
stadiul de inceput, dar sunt foarte multi cercetatori si
specialisti ce reprezinta o parte foarte bine pregatita in
domeniul stiintelor sociale cu aplicabilitate
imediata.Asadar,rolul stiintelor comunicarii este important in
dezvoltarea socio-politica si culturala a tarii noastre si a unei
mai bune colaborari cu institutiile Uniunii Europene, dar si pe
plan local.Multi cercetatori publica rezulatele in reviste de
specialitate din tara si din strainatate.Aceste rezultate sunt
foarte bune, iar articolele publicate sunt accesate de colegii
din intreaga lume.Expunerea de motive, negocierile si
comunicarea(publica, corporatista,samd)este importanta in
conditiile in care lumea este dominata de informatii, iar
transmiterea acestora este foarte rapida in ultimii ani.

-exploratea tehnicilor de comunicare
-dezvoltarea abilitailor de comunicare a
diversilor utilizatori
-restarea abilittilor de comunicare(parte
scrisa si discurs - practic)
cresterea nivelului de intelegere a tuturor
fenomenelor socio politice si economice cu
care se confrunta societatea moderna
-ridicarea nivelului de exprimare
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comunicare

comunicarea prin medii prioritar tehnice a redus si a pervertit abilitatile de
comunicare interumane in plan social general cu risc de alienare.
reumanizarea comunicarii prin cercetarea competentelor de comunicare
vie si creativa pot instaura un climat de incredere si o cale mai energica si
mai directa de relationare in termenii de eficienta a proiectelor de
dezvoltare durabila cu adresa sociala extinsa

proiecte strategice recent desfasurate in
Romania au demonstrat cerinta reala
existenta pentru investigarea si
optimizarea fenomenlor de comunicare si
pentru implicarea laturii creative in
potentarea laturii vii a comunicarii
eficiente - vezi stiinta discursului, a
convingerii, a motivarii, a culturii
succesului, a comunicarii vii si directe

in aria universitara si academica romaneasca exista
capacitate de cercetare din sfera umanista si a stiintelor
sociale si economice. pot fi definitivate parteneriate de
cercetare-dezvoltare cu medii economice si financiare - vezi
procentul mare de firme interesate in traininguri
parauniversitare.
Exista piata de dezvoltare in acest sens. Atat pe plan
individual cat si pe plan social general exista o cerere clara
pentru insusirea unor calitati, aptitudini si competente de
comunicare eficienta si vie.

1. o masa mult mai mare de oameni calificati 31-50
sa comunice in interes social si propriu
asigura dezvoltare durabila in plan social si
economic
2. diminuarea alienarii provocate de
mijloacele tehnice actuale
3. o comunicare vie asigura un nivel superior
de motivare si dezvoltare energica de proiect
4. cercetarea altor mijloace de comunicare
instantanee decat cele existente - vezi
empatie, telepatie

31-50

5-50 mil. Euro
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Comunicare şi Comunicarea interculturală este, din perspectivă sociolingvistică, la
interculturalitat antipodul insularităţii, favorizând, dimpotrivă, emergenţa globalizării, care
e
infuzează, de fapt, arhitectura culturii contemporane şi relieful practicilor
culturale. Pe de altă parte, comunicarea interculturală şi modelul
multicultural sunt elemente care edifică un dialog democratic între culturi,
definit şi prin prisma asumării resurselor alterităţii şi ale memoriei, care
sunt convocate la exerciţiul de legitimare a identităţii. Trebuie, de
asemenea, subliniat caracterul interdisciplinar al comunicării
interculturale şi, implicit, al studiilor interculturale, ce reunesc ipoteze,
contribuţii şi soluţii epistemologice din domenii diverse (antropologie,
sociologie, lingvistică, hermeneutică, arte vizuale, etnologie, sociologie,
psihologie, ştiinţe politice etc.). În egală măsură, studiile interculturale
trebuie să ţină cont de cercetările recente asupra imagologiei, asupra
reprezentărilor sinelui şi ale alterităţii, ca şi asupra diferenţierii de gen,
asupra etnicităţii, sau asupra transcendenţei.

Din perspectiva unei mai bune înţelegeri a
conexiunilor între diferite culturi şi
comunităţi lingvistico-culturale, termenul
de intercultural e cel mai adecvat, în
măsura în care precizează atât ideea
prezenţei mai multor culturi în cadrul
unui stat, cât şi existenţa unor raporturi
între mai multe entităţi culturale diferite.
Desigur, cel mai important aspect este
tocmai relaţia de interferenţă, colaborare,
dialog, între identitate şi comunicare,
elemente ale umanului deloc radical
distincte, ci, dimpotrivă, convergente,
congruente, care pot fi percepute ca
entităţi cu un grad apreciabil de
variabilitate, prin care se poate efectua
un grafic al relaţiilor dintre diferitele
componente ale unei societăţi cu caracter
multicultural.

Foarte eficiente sunt, pentru o situare optimă a acestor două
concepte (comunicare, identitate) în diagrama atât de
paradoxală a interculturalităţii recursul la două teorii, una din
sfera psihologiei sociale (modelul TILT – „Teaching individuals
to live toghether” al lui de Kalman J. Kaplan), cealaltă din
domeniul comunicării interculturale (Teoria strategiilor de
aculturaţie a imigranţilor, concepută de J. W. Berry).
Modelul TILT are ca punct de plecare o critică argumentată a
perspectivei unidimensionale a distanţei interpersonale, care
prevede că există un continuum pe o axă ce are, la un capăt
comuniunea până la contopire cu celălalt, şi, la celălalt capăt,
separarea netă, diferenţierea totală. Fără îndoială că
apropierea extremă conduce la o relaţie ce presupune apelul
la valorile şi valenţele psiho-afective ale intimităţii, existând,
însă, riscul unei abandonări sau diminuări a conştiinţei de
sine, a identităţii lăuntrice. Pe de altă parte, îndepărtarea
extremă favorizează evoluţia şi afirmarea conştiinţei de sine,
însă conduce, în cele din urmă, la izolare, la solitudine, la
insolitarea eului, care nu se mai regăseşte în dialog cu ceilalţi,
ci dobândeşte un contur monadic.

Fără îndoială că cel mai elocvent exemplu
6-10
pentru fenomenul interculturalităţii este
spaţiul european, prin evoluţia adesea
convergentă a culturilor ce se regăsesc aici,
prin codul de valori culturale comun care a
stat la baza dezvoltării patrimoniului cultural
european. Această convergenţă evolutivă nu
exclude caracterul multicultural al spaţiului
european, care, dincolo de similitudini şi
proiecţii identitare comune, trebuie să fie
considerat ca un spaţiu plurilingvistic,
policultural şi policentric. În acest sens,
atunci când protagoniştii comunicării au o
apartenenţă certă la spaţii culturale diferite,
comunicarea se realizează cu mai multă
dificultate, în funcţie, desigur, şi de gradul de
îndepărtare culturală, pentru că, aşa cum
observă Edward T. Hall, „cu cât este mai
mare distanţa culturală, cu atât este mai
dificilă interconexiunea".

6-10
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comunicare si
relatii publice

Cercetarea nu vizeaza doar clarificarile de
ordin conceptual ci, mai ales, aspectele
legate de caile de eficentizare a
comunicarii umane la toate nivelurile. In
acest sens se pot deschide optiuni/puncte
posibile de demarare a unor analize
complexe asupra comunicării, indeosebi
cele care se constituie într-o sursă
permanentă de confuzii şi controverse
intre cercetatori. Se pot urmari atât
alternative cantitative, cât şi calitative,
acumulările prin educaţie şi experienţă de
viaţă, corelaţia dintre nativ şi dobândit în
comunicare, precum si elemente
referitoare la controlul comunicarii
nonverbale. Un aspect este si
problematica dezvoltarii competenţei
comunicationale in directa corelatie cu
capacitatea de a comunica. se dobândesc
şi se dezvoltă .

O conditie esentiala este ajungerea la un consens in
delimitarea domeniului, scoaterea lui de sub incidenta altor
domenii ale socialului, precum si formarea unui corp de
cercetatori propriu domeniului.

Comunicarea sa ocupe in cercetare si in
atentia tuturor macar locul pe care il are in
existanta umana.

>100
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Comunicarea a devenit, daca nu cea mai importanta,poate una din
dimensiunile existentiale ale omului, dar si ale oganizatiilor, cu ajutorul
careia devine mai eficient/eficiente in demersurile pe care le intreprind.
Comunicarea este complexa si imprevizibila ca si omul,a devenit
universala si atotcuprinzatoare, toate, oameni si organizatii, traind in
mijlocul unor comunicari multiple, intr-o societate in care totul comunica,
societatea insasi fiind numita de comunicare. De altfel, cine nu comunica
nu exista. Cu toate acestea definirea comunicarii, ca proces psihosocial
fundamental, desi este studiata de numeroase stiinte, este totusi
problematica deoarece situatiile de comunicare sunt extrem de variate si
de deosebite, deriva dintr-o mare diversitate de evenimente sociale de
care trebuie data seama si pentru ca pot fi conceptualizate foarte diferit.
Aceasta ambiguitate cu privire la procesele comunicationale vine in
contradictie cu rolul insemnat pe care il au in activitatea oamenilor si a
diverselor structuri sociale. Relatiile publice ca forma specifica de
comunicare reprezinta viitorul comunicarii generalizate, are aceleasi
probleme de ordin conceptual si al cercetarii.
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comunicarea
internationala a
rezultatelor
cercetarii
nationale

Vizibilitatea Romaniei din punctul de vedere ale cercetarii este relativ
redusa. Nu neaparat din cauza consistentei activitatii in sine, cat, mai ales,
din cauza decalajului de comunicare dintre discursul oficial romanesc si cel
al agentiilor specializate internationale. Este foarte clar ca daca nu se
comunica profesionist, intr-o limba inteligibila si folosind strategii
discursive internationale cercetarea romaneasca nu are foarte mari sanse
de a penetra spatiul international.

Cercetarea aplicata in acest domeniu ar
avea rezultate imediate atat la nivel de
practica, dar si la nivel de generalizare
teoretica. Este nevoie de a dezvolta si
publica un ghid de bune practici in
domeniul comunicarii internationale
pornind de la limba/cultura cercetarii
romanesti.

acest domeniu este bine stabilit in toata lumea. Desi
Romania a facut progrese in acest sens, si exista perceptia ca
in domeniul comunicarii exista multi profesionisti, realitatea
demonstreaza permanent ca lucrurile stau diferit. Exista
multe hiaturi de comunicare, dar se poate construi eficient
pe experienta care exista in domeniu in universitati, dar si la
Inst European Roman si la alte agentii guvernamentale.
Atomizarea evidenta a datelor ar trebui eliminata si
elaborate strategii coerente si transparente.

Comunicarea, indiferent dedomeniu, este
51-100
inca perceputa ca un lux. Dar, de ea depinde
succesul domeniului pe care acest
subdomeniu il reprezinta. Sigur ca in
Romania se recurge, cel mai adesea, la
consultanti externi. Dar ghiduri de bune
practici scrise de romani pentru romani ar fi
foarte utile si binevenite. Ele sunt de multa
vreme practici curente in alte culturi.
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Comunicarea
online la nivel
individual,
institutional si
societal

Succesul si competitivitatea unei organizatii depinde de adecvarea ei la
cerintele unui mediu turbulent si global, care comunica in retea cu
ajutorul internetului. Interactivitatea, multimedialitatea si
interoperabilitatea sunt cerinte pe care platformele comunicarii
organizationale le indeplinesc doar partial, atat in Romania, cat si in alte
tari (Global Information Society Watch Romania 2012, Global Information
Technology Report 2013). In acelasi timp, copiii si tinerii se misca dezinvolt
in spatiile online, dar nu sunt scutiti de pericolele acestuia (EU Kids Online
2012, Net Children Go Mobile 2013).

Analiza discursului in genere, a discursului
online in speta sunt domenii pe care
stiintele sociale si domeniul ICT trebuie sa
le rezolve prin abordari teoretice,
cercetari empirice si studii de caz privind
politicile publice ale comunicarii
institutionale. Practicile de comunicare
online ale agentiilor guvernamentale (eguvernare), eficienta platformelor de
afaceri online (e-comert) sau dezvoltarea
unor grupuri virtuale de asistenta (ecomunitati) sunt doar cateva domenii de
varf pe care expertii teoreticieni si
practicieni le pot coagula in directia
inovarii si dezvoltarii.

Mediul de cercetare din Romania si din lume este propice
unor abordari inter- si pluridisciplinare, in care dezvoltarile
teoretice, analizele empirice si studiile pe exemple de buna
practica se completeaza reciproc. Cercetarea si inovarea in
domeniul discursului public pe segmentul online reprezinta
un domeniu dinamic, in expansiune. Aceasta se reflecta in
cresterea numarului de articole cotate ISI ale expertilor din
Romania pe aceasta tema si inmultirea manifestarilor
stiintifice dedicate domeniului.

Ca urmare a prioritizarii comunicarii online
11-30
ca subdomeniu, beneficiile pot fi: (a)
dezvoltarea unor practici de comunicare
organizationala adecvate societatii
informationale (pagini de web accesibile,
interactive; dezvoltarea capacitatii
institutionale in domeniul managementului
informatiei; cresterea nivelului de
adresabilitate a organizatiilor pe platformele
online); (b) dezvoltarea unor ghiduri si
metodologii privind practicile comunicarii
institutionlale in genere, a comunicarii online
in speta; (c) dezvoltarea unor curicule in
domeniul educatiei multimedia a copiilor si
tinerilor din Romania; (d) formarea unei
culturi a comunicarii online in limba romana,
in care discursurile mediatice, cele oficiale si
stiintifice sa fie mai exigente (spre exemplu,
sa se foloseasca diacritice).

51-100

50-200 mil. Euro

500

SocioEconomice

Comunitatile
etnice din
Dobrogea:
istoric si
actualitate

In actuala perioada, noua migrare are ca rezultat un conglomerat de
culturi, care iau nastere si se dezvolta exact ca in perioada reunirii
Dobrogei cu Vechiul Regat.

S-au scris numeroase articole ;i carti care Exista numeroase studii, dar necoordonarea informatiilor
au tratat tangential comunitatile etnice
duce la lipsa unui volum concret.
din Dobrogea, fie sub aspectul
obiceiurilor, fie al activitatii lor prezente,
dar nu exista un volum care sa reuneasca
toate aspectele asezare, demografie,
obiceiuri,economie, mestesuguri, numar
actual de membri sau date despre
familiile reprezentative ale fiecarei
comunitati, care la un moment au marcat
istoria Dobrogei, cladirile construite de
acestia, arhitectura lor, urmasii lor.

sa nu se piarda informatii legate de istoria
6-10
locului, de oamenii care au marca-o, de
casele pe care le-au detinut in marile orase
ale Dobrogei, de fotografii ale lor, la aproape
100 de ani de la unele evenimente au
disparut date despre unele persoane si ceea
ce a semnificat activitatea lor in viata
comunitatii.
un titlu publicat care pe mai multe volume
pentru fiecare minoritate in parte sa
reuneasca toate informatiile
un simpozion anual al tuturor minoritatilor
desfasurat la Constanta cu reprezentanti din
strainatate la nivel oficial
efectul va fi de constientizare a aportului
adus de fiecare comunitate la dezvoltarea
sociala
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Conservarea şi
restaurarea
patrimoniului
cu asigurarea
viabilităţii
comunitare

Obiectele de patrimoniu din muzee, din clădirile istorice, din biblioteci si
arhive sunt de cele mai multe ori fragile si foarte sensibile la calitatea
conditiilor microclimatice din spatiile de depozitare, expunere si
consultare.Impactul potenţial al schimbărilor climatice asupra PC este un
motiv suplimentar de preocupare şi o noua provocare pentru toti actorii
institutionali implicati in prezervarea PC. Este demn de menționat faptul
că modelele climatice prognozează o creștere a temperaturii de 0.5 ° C
pana la 1.5 ° C pentru perioada 2020-2029, în România, cu secete grave în
timpul verii, în special în sud și sud-est (cu abateri negative, comparativ cu
perioada 1980-1990 mai mari de 20%) și o creștere a frecvenței
evenimentelor extreme precum inundațiile, furtunile etc.

Conservarea preventivă este direct
corelata cu proprietatile materialelor
specifice artefactelor şi cu impactul
activitatilor comune desfasurate in
muzee si biblioteci precum depozitarea,
expunerea, consultarea si studiul
obiectelor de patrimoniu. Cercetarea/
inovarea in domeniu poate rezolva
urmatoarele aspecte: i) definirea
rezistenței si a rezilientei materialelor de
patrimoniu în fața riscurilor legate de
schimbările climatice și de securitate; ii)
elaborarea de soluții inovatoare pentru
protecția patrimoniului cultural bazate pe
transferul de cunostinte, know-how si
tehnologii inovative ; iii) dezvoltarea de
modele de risc climatic-de securitatecomportamental in vederea sprijinirii
dezvoltarii unei politici comunitare
coerente cu provocarile actuale

Rezultatul cercetarii stiintifice dedicate
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prezervarii bunurilor culturale nu are ca
efect doar minimizarea riscurilor de
deteriorare si de pierdere a obiectelor din
PC, dar poate oferi beneficii economice
importante si oportunitati pentru o mai
mare coeziune sociala, pentru consolidarea
unei identitati comune si a aspiratiile socioeconomice. In economia locala, PC are un
impact important asupra prosperitatii
economice datorat efectului turismului
cultural asupra afacerilor locale. Bine
conservate, documentate si valorizate,
colectiile si obiectele de patrimoniu atrag un
important flux turisistic care, la randul sau,
imbunatateste calitatea vietii locuitorilor. In
domeniul educatiei si al accesului la
informatie, cercetarea pe probleme de
conservare joaca un rol vital in valorificarea
informatiilor continute de obiectele istorice
si in interpretarea acestora pentru publicul
larg. Deoarece muzeele din zonele urbane au
devenit puncte focale pentru accesul
publicului, atat pentru vizitarea colectiilor,
dar si pentru evenimente de popularizare si
alte servicii, obiectele/colectiile pot fi
utilizate ca material documentar in procesul
didactic si de comunicare a notiunilor
stiintifice.

31-50

5-50 mil. Euro

Strategiile moderne de conservare preventivă se bazeaza pe
integrarea cunoaştintelor generate de cercetarea ştiinţifica si
a progresului tehnologic cu abilităţile multiple ale
profesioniştilor din domeniul conservării pentru a realiza
echilibrul adecvat între nevoia de a proteja patrimoniul
cultural şi cererea tot mai mare de acces sau
utilizare/valorizare a acestuia. Sunt acumulate deja
cunoaşterea, experienţa şi resursele disponibile la nivel
national in scopul furnizarii de soluţii eficiente pentru
gestionarea parametrilor ambientali in muzee şi biblioteci in
conditii de maxima eficienţa economica si optimizare a
strategiilor de conservare preventiva prin reunirea expertilor
din discipline diverse precum stiintele exacte, ştiinţe
umaniste, conservare si managementul patrimoniului.
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Consiliere
privind
dezvoltarea
carierei
/dezvoltare
personala si
profesionala

- dezvoltarea persoanla poate fi privita ca suport in vederea dezvoltarii
profesionale si are are in vedere acele abilitati de lucru denumite generic
competente soft skills care asigura, faciliteaza utilizarea si valorificarea la
maximum a competentelor hard pe care le dobindesc adultii in formarea
profesionala initiala si continua; aceste aspecte sunt deficitare in procesul
de formare initiala al tinerilor dar si al adultilor;
- tendintele de pe piata muncii scot in evindenta nevoia angajatorilor de a
avea profesionisti bine pregatiti d.p.v. teoretic dar si capabili sa
performeze, sa se adapteze, sa faca fata unor situatii dificile etc. ...si acest
lucru nu este asigurat de absolvirea cu 10,00 pe foaia matricola....aceasta
inseamna dezvoltare personala si profesionala permanenta;
- tendintele globale ale pietei muncii au ca nevoie de un profesionist
flexibil, capabil sa se adapteze din mers schimbarilor, sa faca fata
provocarilor , sa fie capabil e inovatie etc
- putem avea in vedere modul de dezvoltare pe viitor a segmentului de
activitate privind formarea profesionala continua, consiliere privind
dezvoltarea carierei....etc

- promovarea activitatilor de consiliere
privind dezvoltarea carierei la tineri dar si
adulti: acestea vor avea ca rezultat un
individ capabil sa se adapteze oricaror
situa'ii in plan personal, profesional
social; un individ pregatiti si motivat sa
obtina succes in plan social;
- promovarea activitatilor de formare
profesionala pe segmentul dezvoltarii
carierei si obtinerii performante la locul
de munca;cu alte cuvinte cei care
urmeaza un curs de perfectionare, de
specializare etc. chiar sa implementeze la
locul de munca ceea ce a invatat, in
prezent piata formarii profesionale est ein
ascensiune....dar intrebarea este...ei chiar
urmeaza acel curs/program care le este
lor necesar? care este necesar cu
adevarat angajatorului? schimba el cev
ain modul sau de lucru cind revine pe post
sau actioneaza in virtutea inertiei tot cum
era obisnuit sa faca? eu consider ca sunt
prea putini pregatiti sa faca acest
lucru...de ce? ei nu beneficiaza de
consiliere premergatoare formarii
profesionale si nici de consiliere
postformare....
- dezvoltare organizationala prin
constientizarea angajatorilor( mediu
public dar si privat) sa investeasca in
resursa umana

- existenta unui corp de specialisti in domeniul consilierei
carierei...dar care nu sunt valorizati;
- limitarea procesului de consiliere a carierei la etapa initiala
si anume efectuarea unei alegeri privind formarea
profesionala si gasirea unui loc de munca- segmentul privind
dezvoltarea carierei efectuindu-se in realitate in mod empiric
de catre fiecare individ in parte:
- corelarea procesului de consiliere privind cariere cu cel de
formare profesionala pe segmentul de dezvoltare personala

- acceptarea, participarea/constientizarea
6-10
valoriii serviciilor de consiliere de catre
public: dezvoltarea sferei serviciilor de
consiliere privind dezvoltarea carierei prin
crearea unei nise profesionale mai bine
promovata; crearea oportunitatilor ca acesti
specialisti sa profeseze cu adevarat si sa fie
valorizati,
- corelarea nevoilor personale ale indivizilor
de dezvoltare profesionala si personala cu
cele ale angajatorului
- dezvoltarea segmentului de activitate
privind formarea si dezvoltarea profesionala in sensul ca aceste activitati/cursuri de
formare profesionala se vor realiza in mod
stiintific in acord cu nevoile reale ale
benficiarilor directi (cursantii) si indirecti
(angajatorii)
- crearea unei retele sociale si a unui nou
segment de activitate pe piata muncii:
parteneriate intre furnizorii serviciilor de
consiliere privind cariera si furnizorii de
servicii privind dezvoltarea
profesionala/furnizarea de cursuri de
formare profesionala)
- tineri mai bine adaptati in plan personal,
profesional si social
adulti capbili sa performeze, sa faca fata
schimbarilor de pe piata muncii indiferent de
varsta, de formarea initiala, de domeniul de
activitate,mediu de viata

11-30
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Consolidarea
argumentului
rational in
elaborarea
politicilor
publice

In momentul actual, exista o discrepanta majora intre obiectivele propuse
in documentele de politici publice si outcome-ul acestora. De asemenea,
se poate identifica lipsa corelatiei si coordonarii dintre politicile publice
sectoriale. Procesul de coordonare a politicilor publice este mai mult
formal ceea ce implica consolidarea si dezvoltarea tehnicilor rationale de
elaborare a politicilor publice.

Cercetarea in domeniul politicilor publice
din perspectiva rationala poate acoperi o
arie larga de teme, pornind de la teoriile
clasice ale rationalitatii si continuand cu
teoriile moderne, cu instrumentele si
tehnicile propuse de teoreticianul E.
Ostrom. Cercetarea poate fi sustinuta de
analize statistice, de analiza sociala, dar si
de o perspectiva strategica.

Procesul de elaborare a politicilor publice este una din
temele deja dezbatute de cercetatorii nationali si
internationali. In plus, grija pentru consolidarea capacitatii de
politici publice, implicit dezvoltarea unor modele si tehnici
rationale pentru coordonarea acestora a constituit obiectul
unor proiecte de cercetare in parteneriat intre institutiile
publice nationale si cele internationale (ex. Banca Mondiala)

- identificarea si conturarea de noi modele si 6-10
tehnici rationale de elaborare a politicilor
publice;
- dezvoltarea unui cadru coerent pentru
desfasurarea procesului politicilor publice;
- cresterea gradului de competitivitate pe
plan international;

11-30

5-50 mil. Euro
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Consolidarea
democrației pilon
fundamental
pentru o
societate liberă
și o economie
de piață
funcțională

Consolidarea democrației se impune pentru că:
1.Democrația noastră este viciată;
2.Societatea civilă este foarte firavă;
3.Nu există o educație în scoală, în spiritul valorilor democratice;
4.S-a demonstrat vulnerabilitatea statului de drept și pericolul pentru
economia de piață în timpul unor guvernări la limita legii și a
constituționalității.

Consolidarea democrației trebuie realizată pentru a garanta
libertatea, statul de drept și economia de piață.
Pentru asta este necesar ca să se contribuie la: 1. formarea
unei societății civile active, responsabile și puternice; 2. la
găsirea unor mecanisme care să garanteze libertatea presei
și să limiteze abuzurile pe care presa la face la adresa altor
instituții ale statului; 3. introducerea în liceu a unui manual
de politologie care să contribuie la educarea tinerilor în
spiritul valorilor democratice.
Dacă aceste lucruri nu se vor întâmpla riscăm ca democrația
și mecanismele sale să nu fie înțelese și asumate, iar pericolul
este alunecarea spre autoritarism, iar în circumstanțe
internaționale nefaste chiar spre dictatură.

Să fie pusă democrația la adăpost. Efectele
sunt greu de cuantificat, deoarece ele se
observă în perioade în care democrația este
amenințată. În schimb formarea cetățenilor
în spiritul valorilor democratice duce la o
viață socială și economică activă,
responsabilă și liberă.
Cetățenii vor fi mai greu de manipulat
pentru că vor înțelege rolul și rostul
instituțiilor democrației (votul, rolul
separației puterilor în stat, importanța
parlamentului, etc). De asemenea, vor prețui
legile și vor înțelege că ele crează cadrul
egalității de șanse și singurul gen de egalitate
de dorit (aceea în fața legii).

SocioEconomice

contabilitate

Contabilitatea este fundamental celorlalte subdomenii. Deasemenea,
contabilitatea asigura si dezvolta informarea tuturor utilizatorilor, precum
si sustenabilitatea la nivel micro si macroeconomic. In cadrul
subdomeniului Contabilitate se pot cerceta teme din perspectiva
multidimensionala-mediu, social, public, bancar, etc.
Mai mult, propunerile de proiecte pe teme din subdomeniul Contabiliatte
(inexisent de altfel) care au fost depuse in competitiile 2010, 2011,
2012,au fost evaluate de catre evaluatori care nu sunt in domeniul
propunerii de proiect. De asemenea, propunerile de proiecte au fost
subevaluate si argumentate ca nu se inscriu in subdomeniul
corespunzator, respectiv contabilitate.

Consolidarea democrație alături de o
economie de piață funcțională reprezintă
pilonii fundamentali care pot garanta
libertatea individuală și societatea
deschisă. Crizele economice relevă mult
mai bine cât de vulnerabilă este
democrația. La aceasta se adaugă
mutațiile în sânul statului național, care
aduc în discuție problema suveranității.
Acest pattern politic dacă nu este înțeles
în mod adecvat reprezintă un real pericol
la adresa libertății, a statului de drept, a
economiei de piață și poate avea
consecințe nefaste la nivelul întregii
Europe. Această chestiune trebuie privită
într-un context regional și global,
deoarece deficitul de democrației poate fi
fatal pentruinviitorul
României
și al EU.
Cercetarea
contabilitate
acopera
un

In cadrul subdomeniului Contabilitate au fost depuse,
finantate si finalizate pana in anul 2010 un numar
semnificativ de proiecte in cadrul carora s-au obtinut
rezultate relevante. Prin urmare, cercetatorii romani au o
prezenta vizibila in publicatii relevante la nivel national si
international. De asemenea exista o paleta variata de
oportunitati de parteneriat cu universitati de prestigiu din
strainatate, organisme profesionale, cu mediul social si de
afaceri.

-dezvoltarea si lansarea de noi modele de
51-100
diseminare a informatiilor financiare, de
mediu, etc. pliate pe tipologia entitatilor care
vor imbunatati gradul de inteligibilitate,
reletvanta,credibilitate si comparabilitate.
- se vor dezvolta standarde de contabilitate
locale specific tipologiei entitailor economice.
- vor fi derulate in colaborare cu organisme
ale profesiei contabile, organismelor de
normalizare cercetari privind dezvoltarea
sistemului contabil pliat pe tipologia
entitatilor economice.

51-100

50-200 mil. Euro
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CONTABILITATE Contabilitatea este fundamental celorlalte subdomenii. Deasemenea,
contabilitatea asigura si dezvolta informarea tuturor utilizatorilor, precum
si sustenabilitatea la nivel micro si macroeconomic. In cadrul
subdomeniului Contabilitate exista un numar mare de teme de cercetare
din multiple perspective-mediu, social, public, bancar, audit, etc.

In cadrul subdomeniului Contabilitate au fost depuse,
finantate si finalizate pana in anul 2010 un numar
semnificativ de proiecte in cadrul carora s-au obtinut
rezultate relevante. Prin urmare, cercetatorii romani au o
prezenta vizibila in publicatii relevante la nivel national si
international. De asemenea exista o paleta variata de
oportunitati de parteneriat cu universitati de prestigiu din
strainatate, cu mediul social si de afaceri.

-dezvoltarea si lansarea de noi modele de
51-100
diseminare a informatiilor financiare, de
mediu, etc. pliate pe tipologia entitatilor care
vor imbunatati gradul de inteligibilitate,
reletvanta,credibilitate si comparabilitate.
- se vor dezvolta standarde de contabilitate
locale specific tipologiei entitailor economice.
- vor fi derulate in colaborare cu organisme
ale profesiei contabile, organismelor de
normalizare cercetari privind dezvoltarea
sistemului contabil pliat pe tipologia
entitatilor economice.

51-100

50-200 mil. Euro

400

spectru variat de teme, de la raportare
financiara, raportare de mediu, raportare
sociala, inovari in auditul financiar, la
elaborarea si validarea de modele de
cuantificare si diseminare a diverselor
aspecte pliate pe tipologia entitatilor.

Cercetarea in contabilitate acopera un
spectru variat de teme, de la raportare
financiara, raportare de mediu, raportare
sociala, inovari in auditul financiar, la
elaborarea si validarea de modele de
cuantificare si diseminare a diverselor
aspecte pliate pe tipologia entitatilor.

sub 5mil. Euro
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Contabilitate,
control şi audit

Domeniul propus asigură o realizare bună a gestiunii finaciare şi a
controlului cu privire la corectitudinea cheltuielilor şi de verificare a
închiderii anuale a conturilor, care au fost introduse.
- urmărirea de punere în aplicare a reformelor convenite în ceea ce
priveşte supravegherea sectorului financiar
- finalizarea consolidării normelor prudenţiale de contabilitate şi de
protecţie a costurilor sub forma unui cadru de reglementare unic la nivel
european.
Situaţia actuală a organizaţiilor necesită o evaluare mai atenta a
practicilor de management al riscurilor şi o îmbunătăţire a capacităţii de
management al riscurilor pentru a avea succes în noul mediu de afaceri
În România activează peste 4000 de auditori în sectorul public şi privat şi
se aşteaptă ca în viitor gradul de ocupare să crească substanţial, spre
exemplu în sectorul public gradul de acoperire al auditului intern este de
circa 39%, însă gradul de cunoaştere a domeniului este foarte scăzut
pentru majoritatea practicienilor.
Riscurile si problemele critice şi alinierea valorilor departamentului de
audit intern cu aşteptările factorilor implicaţi.

Cercetarea in domeniul contabilitate,
control şi audit poate să pună în aplicare
strategiile de ieşire din criză, să identifice
blocajele existente la nivel naţional
-o mai mare utiliazare a costurilor
simplificate
-conectarea plăţilor cu rezultate
-control şi transparenţă
Cercetarea în domeniul auditului intern
poate acoperi un spectru larg de teme,
respectiv misiunea, competenţele şi
responsabilităţii; independenţă şi
obiectivitate, programe asigurare şi
îmbunătăţire a calităţii, gestionarea
auditului intern, natura activităţilor de
audit, realizarea misiunilor, comunicarea
rezultatelor, supravegherea activităţilor,
evaluarea controlului intern,
managementul riscurilor, prevenirea şi
detectarea fraudei, metode, tehnici şi
instrumente aplicabile, buna guvernare a
activităţii.

Auditul intern în România se află în proces de consolidare, iar
cercetarea în domeniu este axată în prezent pe auditul
operaţional şi de regularitate şi mai puţin pe auditul
performanţei
În condiţiile actuale, urmare crizei financiare şi nevoii de
restructurare a multor entităţi care acţionează în sectorul
privat, precum şi a limitării resurselor publice şi creşterea
nevoilor de servicii publice, auditul intern trebuie să-şi
reorienteze strategia astfel încât activităţile să fie axate pe
evaluarea economicităţii, eficienţei şi eficacităţii activităţilor,
urmărirea creşterii calităţii şi a constituirii şi utilizării eficiente
a resurselor de orice natură.

-se vor dezvolta, adapta şi implementa noi
metode şi tehnici în auditul intern
-se vor stabili proceduri aplicabile
diferitelor etape în realizarea activităţii de
audit intern care vor creşte calitatea în
activitatea de audit intern
-practicienii în domeniu vor beneficia de
studii pe diverse aspecte procedurale ale
auditului intern
-dezvoltarea sistemelor de control
managerial în entităţile publice
-stabilirea de criterii de comportament cu
scopul de a orienta conduita etică a
personalului care exercită auditul intern
-regândirea practicilor de evaluare a
riscurilor;
-acoperirea deficitului de competente si
resurse;
-alinierea cu celelalte funcţii din cadrul
organizaţiei;
-concentrarea pe obţinerea unor
randamente superioare prin utilizarea
tehnologiei.

1-5
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Contributii ale
inovarii la
dezvoltarea
regionala si
cresterea
competitivitatii

Într-o perioadă de restricţii ale bugetelor publice, de schimbări
demografice majore şi de creştere continuă a concurenţei naţionale,
competitivitatea regională, capacitatea acesteia de a crea noi locuri de
muncă pentru a le înlocui pe cele pierdute cu ocazia crizei şi, per
ansamblu, viitorul standard de viaţă la nivel regional, depinde de
capacitatea regiunilor de a stimula inovarea în domeniul produselor,
serviciilor, modelelor şi proceselor sociale şi comerciale. Acesta este
motivul pentru care inovarea trebuie să devină una dintre preocupările
nelipsite ale mediului ştiinţific care prin aplecarea sa asupra acesteia va
încerca să găsească căi potrivite de abordare a provocărilor regionale, şi
totodată acest lucru impune inovării un loc central în cadrul Strategiilor
regionale. Din păcate la capitolul inovare, România este unul dintre
inovatorii modeşti cu o performanţă a inovării sub 50% din media UE
(conform IUS 2012 – Innovation Union Scoreboard. În clasamentul format
din cele 27 de ţări membre UE, România ocupă locul 25.În 2013 România
pierde un loc la nivelul UE27, față de 2012, ocupând penultima poziție în
ce privește performanța inovării.

Cercetarea in domeniul "Contributii ale
inovarii la dezvoltarea regionala si
cresterea competitivitatii" poate acoperi
un spectru larg de teme precum: teorii
economice privitoare la inovare,
competitivitate si dezvoltare regionala;
modele cu privire la inovare si
competitivitate, factori si mecanisme care
determina dezvoltarea regionala prin
inovare; metode si modele de analiza si
evaluare a inovarii si competitivitatii la
nivel regional, modele de dezvoltare a
afacerilor prin inovare.

Viziunea asupra stiintei trebuie schimbata. Stiinta trebuie sa
produca bani. Cunoştinţele sunt cele mai valoroase bunuri.
Cercetarea ştiinţifică se încheie cu vânzarea rezultatelor
obţinute şi, eventual, cu publicaţii. Există o piaţă vastă
științifică la nivel mondial. Universitatile, INCD-urile,unitatile
Retelei Nationale de Inovare si Transfer Tehnologic alaturi de
celelalte organizatii de cercetare si de mediul de afaceri
constituie cadrul in care se poate dezvolta cercetarea
domeniului propus. Putem vorbi de o piata a produselor si
tehnologiilor inovative atat timp cat exista cumparatori,
vanzatori si preturi pentru rezultatele cercetarii.

- dezvoltarea de teorii economice privitoare
la inovare, competitivitate si dezvoltare
regionala;
- elaborarea de modele cu privire la inovare
si competitivitate,
- identificarea factorilor si mecanismelor
care determina dezvoltarea regionala prin
inovare;
- elaborarea de metode si modele de analiza
si evaluare a inovarii si competitivitatii la
nivel regional,
- elaborarea de modele de dezvoltare a
afacerilor prin inovare pe sectoare de
activitate.
- identificarea de bariere in calea inovarii
- realizarea de studii de impact pentru
politicile de inovare
- consolidarea capacitatii adminstrative APC
pentru elaborarea de politici de inovare
- consolidarea capacitatii administrative APL
pentru monitorizarea implementarii
politicilor de inovare la nivel local
- studii si analize vizand inovarea si
competitivitatea la nivel regional

>100

>100

peste 500 mil. Euro
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CONTROLUL
INTERN managementul
riscurilor
inerente

Prin gestionarea corespunzătoare a riscurilor orice entitate, indiferent de
domeniul de activitate, poate să - şi realizeze obiectivele propuse,iar prin
urmare constituie un factor generator de valoare adăugată la nivelul
întregii societăţi. În fapt materializarea riscurilor indiferent de natura şi
tipologia acestora, pot avea efecte negative în plan economic şi social,
respectiv (insolvenţa, falimentul entităţilor în cauză, repercursiuni şi
asupra entităţilor cu care acestea au relaţii economice, creşterea
şomajului, nerealizarea veniturilor bugetare sau noi presiuni asupra
bugetului etc..

Realizarea dezideratelor menţionate
solicită identificarea unor mecanisme de
control adecvate, adaptate la noile
circumstanţe, pentru a preveni, identifica
sau trata corespunzător riscurile inerente
specifice fiecărui domeniu de activitate.
Mai mult, identificarea în timp util a
noilor factori de risc sau a riscurilor
apărute poate contribui la diminuarea
efectelor-consecinţelor arătate anterior
sau chiar la eliminarea acestora şi implicit
la însănătoşirea mediului economic.

Avand în vedere importanta controlării adecvate a riscurilor
care pot afecta atat entitatile economice, cat şi cele publice
cu efecte multiple, în functie de natura şi tipologia acestora,
consider că, există interes şi posibilitatea deyvoltării unei
astfel de cercetări, atat din partea mediului academic prin
intermediul şcolilor doctorale, cat şi prin cooptarea şi
implicarea mediului de afaceri.

-obtinerea unor informaţii utile (credibile,
1-5
relevante, comparabile etc.) în cadrul
proceselor decizionale, cu implicaţii
economice şi sociale la nivel naţional şi local;
-îmbunătăţirea mediului de afaceri prin
identificarea şi eliminarea în timp util a
entităţilor cu probleme financiare, fiscale sau
de altă natură;
-diminuarea fenomenului evazionist cu
efecte directe în creşterea veniturilor
bugetare -identificarea entităţilor cu un
comportament etic neadecvat şi a zonelor în
care acestea funcţionează etc..

1-5
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Convergenta
legislativa si
administrativa
in Uniunea
Europeana

Din 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene. In multe
domenii, Romania ca stat membru are competente partajate cu UE, dar
deciziile luate nu au in vedere vulnerabilitatile si specificitatile sistemului
administrativ romanesc. Aceast aspect conduce la tensiuni, deficiente sau
intarzieri in aplicarea legislatiei comunitare.Totodata o cauza care
genereaza acest aspect este slaba familiarizare a functionarilor publici cu
normele si procedurile administrative europene, in acest fel nereusindu-se
identificarea unor solutii optime care sa tina cont atat de realitatile
nationale cat si de exigentele europene.

Cercetarea in domeniul stiintelor juridice
si administrative europene poate conduce
la abordarea comparata a diferitor
aspecte de natura institutionala, legala,
administrativa, manageriala, socioeconomica care sa puna in evidenta
anumite practici si mecanisme specifice
statelor membre UE. Aceste mecanisme
ar putea fi replicate in mod integrat si la
nivelul tarii noastre prin asigurarea unui
necesar de resurse umane capabile sa
identifice anumite probleme sistemice, sa
reprezinte interesul national in procesul
decizional sau cel al elaborarii politicilor
publice europene

prin tratatele europene sunt prevazute premisele legislative
in vederea cooperarii administrative intre Statele memebre si
Uniune, precum si dreptul la buna administrare. De
asemenea in anumite subdomenii (mediul, concurenta)exista
proceduri unitare de lucru si de actiune. Pentru ca acestea sa
poata fi implementate in mod efectiv este necesara formarea
unor resurse umane performante si familiarizate cu
procedurile, institutiile si mecanismele europene.

ar creste gradul de profesionalism al
31-50
institutiilor publice, certitudinea juridica a
cetatenilor in privinta aplicarii unui anumit
regim juridic, calitatea politicilor publice si a
legislatiei nationale precum si ameliorarea
raporturilor administrative si a coerentei
legislative. De asemenea ar scadea incidenta
actiunilor in contencios administrativ, ar
creste gradul de absorbire a fondurilor
europene precum si capacitatea
institutionala de a participa efectiv la
procesele decizionale europene

>100

5-50 mil. Euro

200

SocioEconomice

cooperare
transfrontaliera
in domeniul
economic si
social

Orice domeniu de cercetare presupune participarea în rețele și
colaborarea cu parteneri aflați în țări diferite. Dincolo de provocările
lansate de tema de cercetare în sine, lucrul în rețea cu multipli parteneri
aparținând unor culturi diferite vine cu propriile provocări care gestionate
în mod adecvat pot aduce plus valoare cercetării.

Identificarea modalităților adecvate de
colaborare în proiectele trasfrontaliere
poate pleca de la selectarea domeniilor
comune de interes, realizarea unei hărți a
competențelor partenerilor, stabilirea
obiectivelor pentru perioada următoare și
dezvoltarea comună de programe.

Pentru România programele de cooperare transfrontalieră,
atât cu statele membre cât și cu statele partenere, reprezintă
puncte de interes, acestea promovând parteneriatul la
diferite niveluri instituționale, inclusiv cel academic. Există
echipe de lucru care pot dezvolta proiecte în comun sau care
pot transfera expertiza existenta în materie de cooperare
catre noi institutii interesate.

- derularea de proiecte de cercetare
transfrontaliera in domeniul economic va
duce la constituirea de noi retele
- se vor dezvolta noi politici si strategii
adecvate anumitor zone transfrontaliere
reducand periferizarea acestora
- se vor dezvolta noi initiative de afaceri
transfrontaliere

>100

5-50 mil. Euro

200

51-100
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400

300
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SocioEconomice

Coordonate ale
competitivitatii
si dezvoltarii
economicosociale si de
mediu

Competitivitatea si dezvoltarea reprezinta doua provocari majore pentru
Romania – din perspectiva dinamicilor si tendintelor care au loc / se
prefigureaza in context global si regional. Astfel, imperativul tranzitiei
Romaniei, ca tara membra a UE, din stadiul II – al competitivitatii bazate
pe eficienta – in stadiul III – al competitivitatii bazate pe inovare (in care
definitorii sunt gradul de sofisticare a proceselor de productie si a
modelelor de afaceri, respectiv producerea de noi si diferite bunuri cu
ajutorul noilor tehnologii – WEF, 2013), este de natura a se intrepatrunde
si potenta reciproc cu cel al asigurarii obiectivului strategic propus la
orizontul 2020 prin Strategia nationala de dezvoltare durabila (2008):
atingerea nivelului mediu curent la nivelul tarilor UE pentru principalii
indicatori ai dezvoltarii durabile (prin asigurarea unor rate inalte ale
cresterii economice pe termen mediu si lung si avand ca rezultat
reducerea semnificativa a decalajelor de natura economica si sociala
dintre Romania si celelalte state membre ale UE).

Cercetarea coordonatelor competitivitatii
si dezvoltarii economico-sociale si de
mediu are vocatia de a raspunde nevoii
privind asigurarea unei pozitionari
competitive optime a tuturor categoriilor
de actori economico-sociali (indivizi,
firme, institutii publice, organisme nonguvernamentale) in conditiile asigurarii
dezvoltarii durabile (economico-sociale si
de mediu) a Romaniei.
Astfel, asumarea unei viziuni integratoare
si abordarea holistica, trans-disciplinara si
multi-nivel a problematicilor
competitivitatii (in mod sincronic) si
dezvoltarii (in mod diacronic) sunt de
natura sa aduca reale contributii in
urmatoarele planuri:
-Abordare multinivel, din perspectiva
managerial-strategica
-Perspective europene si globale
-Dezvoltare si competitivitate industriala
-Provocari si solutii pt IMM-uri
-Antreprenoriat
-Marketing relational si publicitate
-Responsabilitate sociala corporatista
-Turism si dezvoltare durabila
-Mediu
-Abordari financiar-manageriale
-Influente din perpectiva finantelor
internationale
-Interdependente financiar-contabile
-Abordari din perspectiva fiscal-bugetara
-Dinamica sistemului bancar
-Previziuni si prognoze
-Modelare socio-economica

Premisele care pot favoriza succesul subdomeniului de
cercetare propus sunt asigurate de:
-Existenta unui mediu de cercetare favorabil – concretizat intrun numar de cercetatori cu preocupari si rezultate relvante in
domeniu (articole si studii publicate in reviste indexate ISI si
BDI – din tara si strainatate; proiecte de cercetare obtinute
prin competitie – CNCSIS, CEEX, premierea rezultatelor
cercetarii – CNCSIS; carti si capitole din carti publicate la
edituri – din tara si strainatate – recunoscute);
-Oportunitati de parteneriat cu mediul de afaceri, autoritati
publice si ONG-uri – concretizate in proiecte propuse si
derulate in parteneriat
-Recunoasterea importantei cercetarii-dezvoltarii-inovarii
(prin tinta propusa de 1% din PIB alocat cheltuielilor in
aceasta directie pana in anul 2020) si in particular a rolului
cercetarii aplicative in domeniul socio-economic in cresterea
competitivitatii Romaniei si a dezvoltarii durabile a acesteia.

Subdomeniul de cercetare propus este de
natura sa contribuie, prin rezultatele
asteptate, la:
-Identificarea unor cai si mijloace concrete
pentru cresterea performantei globale
(economica, sociala si de mediu) a firmelor
romanesti;
-Asumarea de catre firme a demersului
strategic in favoarea asigurarii
competitivitatii sustenabile – prin inovatii
sustenabile;
-Dezvoltarea de tehnopoluri – consortii ale
cunoasterii – intre institutii de invatamant si
cercetare, firme si ONG-uri in directia
competitivitatii si dezvoltarii sinergice;
-Oferirea de consultanta de specialitate
firmelor interesate in cresterea
competitivitatii si dezvoltare;
In plus, efectele propagate si agregate ale
cercetarilor vor viza:
-Relevarea unor directii de actiune pentru
imbunatatirea pozitiei competitive a
Romaniei – globala, pe industrii si arii
functionale;
-Crearea unor clustere / poluri de
competitivitate regionale;
-Dezvoltarea economico-sociala si de mediu
a Romaniei;
-Imbunatatirea calitatii vietii si cresterea
bunastarii;
-Racordarea Romaniei la dinamicile care se
inregistreaza pe plan regional si global in
privinta competitivitatii si dezvoltarii.

>100

>100

50-200 mil. Euro

1000

SocioEconomice

Coordonate ale
competitivitatii
si dezvoltarii
economicosociale si de
mediu

Competitivitatea si dezvoltarea reprezinta doua provocari majore pentru
Romania – din perspectiva dinamicilor si tendintelor care au loc / se
prefigureaza in context global si regional. Astfel, imperativul tranzitiei
Romaniei, ca tara membra a UE, din stadiul II – al competitivitatii bazate
pe eficienta – in stadiul III – al competitivitatii bazate pe inovare (in care
definitorii sunt gradul de sofisticare a proceselor de productie si a
modelelor de afaceri, respectiv producerea de noi si diferite bunuri cu
ajutorul noilor tehnologii – WEF, 2013), este de natura a se intrepatrunde
si potenta reciproc cu cel al asigurarii obiectivului strategic propus la
orizontul 2020 prin Strategia nationala de dezvoltare durabila (2008):
atingerea nivelului mediu curent la nivelul tarilor UE pentru principalii
indicatori ai dezvoltarii durabile (prin asigurarea unor rate inalte ale
cresterii economice pe termen mediu si lung si avand ca rezultat
reducerea semnificativa a decalajelor de natura economica si sociala
dintre Romania si celelalte state membre ale UE).

Cercetarea coordonatelor competitivitatii
si dezvoltarii economico-sociale si de
mediu are vocatia de a raspunde nevoii
privind asigurarea unei pozitionari
competitive optime a tuturor categoriilor
de actori economico-sociali (indivizi,
firme, institutii publice, organisme nonguvernamentale) in conditiile asigurarii
dezvoltarii durabile (economico-sociale si
de mediu) a Romaniei.
Astfel, asumarea unei viziuni integratoare
si abordarea holistica, trans-disciplinara si
multi-nivel a problematicilor
competitivitatii (in mod sincronic) si
dezvoltarii (in mod diacronic) sunt de
natura sa aduca reale contributii in
urmatoarele planuri: Abordare multinivel,
din perspectiva managerial-strategica;
Perspective europene si globale;
Dezvoltare si competitivitate industriala;
Provocari si solutii pt IMM-uri;
Antreprenoriat; Marketing relational si
publicitate; Responsabilitate sociala
corporatista; Turism si dezvoltare
durabila; Mediu; Abordari financiarmanageriale; Influente din perpectiva
finantelor internationale;
Interdependente financiar-contabile;
Abordari din perspectiva fiscal-bugetara;
Dinamica sistemului bancar; Previziuni si
prognoze; Modelare socio-economica.

Premisele care pot favoriza succesul subdomeniului de
cercetare propus sunt asigurate de:
-Existenta unui mediu de cercetare favorabil – concretizat intrun numar de cercetatori cu preocupari si rezultate relvante in
domeniu (articole si studii publicate in reviste indexate ISI si
BDI – din tara si strainatate; proiecte de cercetare obtinute
prin competitie – CNCSIS, CEEX, premierea rezultatelor
cercetarii – CNCSIS; carti si capitole din carti publicate la
edituri – din tara si strainatate – recunoscute);
-Oportunitati de parteneriat cu mediul de afaceri, autoritati
publice si ONG-uri – concretizate in proiecte propuse si
derulate in parteneriat
-Recunoasterea importantei cercetarii-dezvoltarii-inovarii
(prin tinta propusa de 1% din PIB alocat cheltuielilor in
aceasta directie pana in anul 2020) si in particular a rolului
cercetarii aplicative in domeniul socio-economic in cresterea
competitivitatii Romaniei si a dezvoltarii durabile a acesteia.

Subdomeniul de cercetare propus este de
natura sa contribuie, prin rezultatele
asteptate, la:
-Identificarea unor cai si mijloace concrete
pentru cresterea performantei globale
(economica, sociala si de mediu) a firmelor
romanesti;
-Asumarea de catre firme a demersului
strategic in favoarea asigurarii
competitivitatii sustenabile – prin inovatii
sustenabile;
-Dezvoltarea de tehnopoluri – consortii ale
cunoasterii – intre institutii de invatamant si
cercetare, firme si ONG-uri in directia
competitivitatii si dezvoltarii sinergice;
-Oferirea de consultanta de specialitate
firmelor interesate in cresterea
competitivitatii si dezvoltare;
In plus, efectele propagate si agregate ale
cercetarilor vor viza:
-Relevarea unor directii de actiune pentru
imbunatatirea pozitiei competitive a
Romaniei – globala, pe industrii si arii
functionale;
-Crearea unor clustere / poluri de
competitivitate regionale;
-Dezvoltarea economico-sociala si de mediu
a Romaniei;
-Imbunatatirea calitatii vietii si cresterea
bunastarii;
-Racordarea Romaniei la dinamicile care se
inregistreaza pe plan regional si global in
privinta competitivitatii si dezvoltarii.

>100

>100

50-200 mil. Euro

1000

SocioEconomice

Coordonate ale
competitivității
și dezvoltării
economicosociale și de
mediu

Competitivitatea și dezvoltarea reprezintă două provocări majore pentru
România din perspectiva tendințelor globale și regionale. Astfel,
imperativul tranziției României ca țară membră a UE, din stadiul II al
competitivității bazate pe eficiență în stadiul III al competitivității bazate
pe inovare(în care definitorii sunt gradul de sofisticare a proceselor de
producție și a modelelor de afaceri, respectiv producerea de bunuri cu
ajutorul noilor tehnologii - WEF, 2013), este de natură a se întrepătrunde
și potența reciproc cu cel al asigurării obiectivului strategic propus la
orizontul 2020 prin Strategia națională de dezvoltare durabilă (2008):
atingerea nivelului mediu curent al țărilor UE pentru principalii indicatori
ai dezvoltării durabile (prin asigurarea unor rate inalte ale cresterii
economice pe termen mediu si lung, avand ca rezultate reducerea
semnificativa a decalajelor de natura economica si sociala dintre Romania
si celelalte state membre ale UE).

Cercetarea coordonatelor competitivitatii
si dezvoltarii economico-sociale si de
mediu are vocatia de a raspunde nevoii
privind asigurarea unei pozitionari
competitive optime a tuturor categoriilor
de actori economico-sociali (indivizi,
firme, institutii publice, organisme nonguvernamentale) în condițiile asigurării
dezvoltării durabile (economico-sociale și
de mediu). Astfel, asumarea unei viziuni
integratoare și abordarea holistică, transdisciplinara și multi-nivel a
problematicilor competitivității (în mod
sincronic) și dezvoltării (în mod diacronic)
sunt de natură să aducă contribuții pe
diverse planuri. Astfel, în cercetarea
dezvoltării și competitivității își pot aduce
contribuția specialiști din majoritatea
domeniilor ce aparțin științelor
economice (economie, finanțe,
management, contabilitate), precum și
din alte domenii ale științelor sociale.

Premisele care ot favoriza succesul subdomeniului de
cercetare propus sunt asigurate de: existența unui mediu de
cercetare favorabil - concretizat într-un număr de cercetători
cu preocupări și rezultate relevante în domeniu (articole și
studii publicate în reviste indexate ISI și BDI; proiecte de
cercetare obținute prin competiție - CNCSIS, CEEX; cărți și
capitole din cărți publicate la edituri din țară și străinătate);
oportunități de parteneriat cu mediul de afaceri, autorități
publice și ONG-uri.

Subdomeniul de cercetare propus este de
natură să contribuie, prin rezultatele
așteptate, la:
- Identificarea unor căi și mijloace concrete
pentru creșterea performanței globale
(economică, socială și de mediu) a firmelor
românești;
- Asumarea de către firme a demersului
strategic în favoarea asigurării
competitivității sustenabile - prin inovații
sustenabile;
- Dezvoltarea de tehnopoluri - consorții ale
cunoașterii - între instituțiile de învățământ
și cercetare, firme și ONG-uri în direcția
competitivității și dezvoltării sinergice;
- Oferirea de consultanță de specialitate
firmelor interesate în creșterea
competitivității și dezvoltare.
În plus, efectele propagate vor viza:
- Relevarea unor direcții de acțiune pentru
îmbunătățirea poziției competitive a
României - globală, pe industrii și arii
funcționale;
- Crearea unor clustere de competitivitate;
- Imbunătățirea calității vieții și creșterea
bunăstării;
- Racordarea Românei la dinamicile care se
înregistrează pe plan regional și global în
privința competitivității și dezvoltării.

>100

SocioEconomice

Corelarea
sistemului
educațional cu
cerințele pieței
muncii, într-un
climat socioeconomic
provocator

Unul dintre obiectivele principale ale Planului Național de Cercetare,
Dezvoltare, Inovare este cel al creșterii competitivității economiei
românești prin procesul de inovare și de transfer al cunoștințelor în
practica economică. Promovarea creșterii economice în deplină
concordanță cu obiectivele dezvoltării durabile trbuie să vizeze și
facilitarea inserției pe piața muncii a tinerilor, îndeosebi a absolvenților de
învățământ suparior, precum și reducerea fenomenului de brain-drain.
Tematica este subordonată acțiunilor propuse la nivel european pentru
perioada 2010-2018, ce se regăsesc în documentul strategic „E.U. –
Strategy for Youth: Investing and Empowering. A Renewed Open Method
of Coordination to Address Youth, Challenges and Opportunities” și care
vizează politicile legate de tinerii din ţările europene în ceea ce priveşte
educaţia, ocuparea, incluziunea socială, participarea civică. Consecvent,
tematica urmărește identificarea posibilitaților de susținere a unei
economii sustenabile, axată pe cunoaștere și inovare și a unei societăți
fără excluziune socială, prin stimularea politicilor și investițiilor eficiente în
sistemele de învățământ și de formare profesională, în co

Tematica poate avea o valoare adăugată
ridicată, prin identificarea, conturarea,
fundamentarea și susținerea unor politici
publiceși a unor inițiative care să conducă
la creşterea performanţei inserţiei
profesionale a specialiştilor pe piaţa
muncii naţionale şi atenuarea migraţiei
specialiştilor. Finalitatea aşteptată este de
a reduce dezechilibrele existente în
ocuparea forţei de muncă, în domeniile
cu deficit cronic de personal cu studii
superioare, pe seama reducerii migraţiei
externe a absolvenţilor şi a dimensionării
adecvate a cifrelor de şcolarizare în
învăţământul universitar.

Crearea unor centre de excelență în cercetarea pieței forței
de muncă și a sistemului educațional și a unui potențial de
asistență/consultanță/know-how competitive la nivel
național și internațional.

-Fundamentarea unor instrumente de
11-30
analiză, evaluare și monitorizare ale
sistemului educațional și ale pieței fortei de
muncă, în special pentru absolvenții de studii
superioare.
-Fundamentarea unor instrumente de
analiză la nivel regional și național a pieței
fortei de muncă.
-Folosirea unor tehnici avansate de analiză
(econometrie/data mining/machine
learning) care să permită o mai buna
corelare a cererii cu oferta pe piața forței de
muncă, a sistemului educațional cu cerințele
pieței muncii.

SocioEconomice

Crearea de
parteneriate
strategice
universitare
pentru clustere
inovative in
domeniul
turismului

Conform Strategiei "Europa 2020"se impun ,imperativurmatoarele directii
de actiune:Crearea unui Pol de competitivitate şi cunoaştere în regiunea
Oltenia pentru sectorul turistic. Imbunătăţirea competitivităţii şi
poziţionării strategice a serviciilor prezente în sectorul turistic, prin
intermendiul unei platforme de generare şi transmitere a informaţiilor şi
cunoştinţelor în baza cercetărilor şi inovaţiilor prezente la nivel
internaţional cu impact direct asupra dezvoltării sectorului-a IMM-urilor
active in domeniu; a politicilor publice şi a strategiilor de
dezvoltare;activarea unei reţele de informare a principalilior actori din
turism.

Dat fiind ca unul din elementele
component ale clusterului este CDIuniversitatea si incubatoarele
tehnologice,inovarea in turism va adduce
prin cercetarea pertinenta,noi produse
turistice,in marketingul acestora,inclusiv
in modalitati de promovare turistica
innovative, care sa faca din destinnatia
turistica Romania,o destinatie
competitive,durabila.

Universitatea din Craiova,prin facultatea -departamentul de
geografia Turismului si-a creat o "pepiniera"de cercetatori,un
portofoliu de cercetari si publicatii(peste 50 Articole ISI,in
domeniu,Revista proprie de specialitate:Turism si Dezvoltare
Durabila",peste 500 de publicatii in domeniu,si granturi de
cercetare(FP7,europene,CNCSIS,etc).Mentionez deje crearea
Clusterului TURINN,la ineput de drum,intrat deja in European
Observatory Cluster si membru fondator al Asociatiei
romane de
Clustere.http://www.clustercollaboration.eu/web/turinncluster
Derulam colaborari cu firme,autoritati locale,ONG-uri
,Incubatoare tehnologice si de cercetare(ARoTT,Aries,ADRSud-vest Oltenia,Ministerul Turismului,etc.)

1-5
inovatoare având în vedere rezultatele
cercetărilor şi analizelor precedente - găsirea
unor formule viabile/durabile de produse
turistice regionale(respectând formula
oricărui produs turistic inovativ-APE:
acces,patrimoniu,echipament) - Focus
grupuri între membrii parteneriatului din
rezultatelor aplicării instrumentelor create
Realizarea unei cercetări privind identitatea
turistică (resursele existente) şi gradul de
atractivitate turistică a regiunii Sud vest
Oltenia – analiza datelor statistice şi
documentară
Adaptarea, fundamentarea şi inovarea
politicii în domeniul turistic la nivel regional
şi naţional
Elaborarea unui plan de acţiuni pentru
inovarea industriei turistice din regiunea Sud
vest Oltenia.

>100

50-200 mil. Euro

1000
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50
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SocioEconomice

Crearea unui
brand
traditional
romanesc in
industria textila

Cu toate ca industria textila romaneasca a avut mult de suferit in epoca
moderna, e necesara investirea si reinventarea acestui domeniu pentru a
conduce la o crestere efectiva a economiei locale, incurajarea dezvoltarii
brandurilor autohtone, lansare unor produse traditionale romanesti,
dezvoltarea unei strategii de management de succes si implicarea resursei
umane atat in partea de creativitate, cat si in cea de business.

Cercetarea acestui domeniu poate
cunoaste mai multe fatete: din
perspectiva nevoilor si dorintelor
consumatorilor, din perspectiva firmei si
dezvoltarii strategiei acesteia sau din
perspectiva imaginii, a crearii si formarii
unui brand de succes. De asemenea, se
poate studia textura materialelor pentru
produse sau a unor modele unicat.

Sectorul cunoaste in prezent o crestere prin creatiile
vestimetare ale tinerilor designeri (unul din magazinele care
intrunesc acest concept se afla in Polus), a unui brand
traditional ce promoveaza bluzele tip ie. De asemenea, in
cadrul Institutului National de Cercetare de la Bucuresti, se
poate crea o colaborare atat pe partea studiului materialelor
textile, cat si pe partea de moda si creativitate. O alta
oportunitate de cercetare-dezvoltare-inovare se afla in cadrul
clusterelor de textile.

-vor fi derulate cercetari privind
comportamentul consumatorului
-identificarea urmatorului trend prin
studierea istoriei modei si a probabilitatii de
revenire a unui anumit tipar
-concentrarea pe dezvoltarea businessului
local si lansarea unor produse inovative, a
brandurilor autohtone si a modelelor
traditionale
-utilizarea materialelor si tesaturilor
naturale, ecologice, in stransa legatura cu
preocuparile actuale
-cresterea pietei locale si internationale prin
intermediul internetului

1-5

SocioEconomice

crearea unui
cadru strategic
şi operaţional
favorabil
formării şi
valorificării
unui capital
uman autonom
cognitiv,
afectiv, volitiv

Cercetarile evidenţiază slabe rezultate ale organizaţiilor privind resursele
umane, preponderenta unor structuri organizaţionale de tip ierarhic,
management autoritar rigid, profit imediat pentru categorii privilegiate,
evaluarea şi recompensarea deficitară a creativitatii pentru imbunatatirea
proceselor, produselor, serviciilor, pentru realizarea obiectivelor; clienţi
pasivi, nesofisticaţi; cetaţeni neimplicaţi civic sau neorganizaţi, care nu
creează presiune activă pentru creşterea valorii adaugate.
Competitivitatea (productivitate +valoare adaugata) necesită implicarea
directa, ca antreprenor, manager, angajat şi indirect, ca cetăţean activ,
client (prin mecanisme down-top) a unor personalităţi autonome cognitiv,
moral şi afectiv, care sa interpreteze informaţiile, sa problematizeze, sa
comunice, sa empatizeze, sa coopereze, sa creeze capital organizaţional,
relaţional şi profit sustenabil; necesită evaluarea eforturilor pentru
formarea activ-participativa a elevilor, a organizaţiilor pentru valorificarea
capitalului uman autonom, a implicarii civile in sustinerea acestor
organizaţii, a unor strategii care sa creeze o sinergie a intereselor la nivel
regional, national.

Cercetarea în domeniul formării şi
valorificării capitalului uman autonom
poate acoperi un spectru larg de teme: de
la adoptarea de strategii activparticipative; evaluarea încrederii,
satisfacţiei, motivatiei elevilor; existenţa
de baze de date care sa permită
formularea de obiective afective, volitive
ce sustin obiectivele cognitive; modalităţi
de evaluarea performanţei favorabile
formării de personalităţi autonome;
mecanisme şi proceduri pentru aplicarea
codurilor etice care să favorizeze
creşterea performanţei şi profitului
sustenabil; comportamentul responsabil
social al clienţilor, cetăţenilor,
organizaţiilor, favorabile valorificării
capitalului uman autonom; strategii
coerente pentru crearea unei sinergii in
formarea şi valorificarea capitalului uman
autonom.

Pentru sectorul educaţional în România există deja cadrul
legislativ, structural, teoretic, necesar formării şi valorificării
de personalităţi autonome şi, cu toate acestea strategiile,
metodele, tehnicile de predare, invatare, evaluare au ca efect
formarea de personalităţi pasive, reproductive, motivate
extrinsec, iar cooperarea si comunicarea nu sunt deziderate
importante ale formării. În ceea ce priveste valorificarea
personalităţilor autonome în mediul de afaceri, putem spune
ca exista exemple de bune practici, care incep sa se extinda si
in randul companiilor romanesti. Disponibilitatea clienţilor de
a alege produsele unor companii care isi respecta clienţii şi
angajaţii este si ea o premise a succesului.

- se vor dezvolta în mediul educaţional
standarde de evaluare a performanţei,
indicatori de performaţă care să cuantifice
măsura utilizării de strategii activparticipative, actiunile pentru motivare
intrinsecă şi formare prin cooperare,
satisfacţia şi încrederea beneficiarilor
educaţiei, coerenţa şi consecvenţa în
realizarea simultană de obiective cognitive,
afective, volitive;
- vor fi derulate, in colaborare cu mediul de
afaceri, cercetări privind comportamentul
responsabil social al clienţilor;
- societatea civilă va beneficia de informaţii
care sa permita implicarea in mecanisme
down-top;
- vor fi derulate, in colaborare cu mediul de
afaceri, cercetări pentru creşterea
flexibilităţii organizaţiilor pentru valorificarea
capitalului uman ca resursă strategică;
- se va creea cadrul pentru creşterea
anagajamentului strategic al organizaţiilor
de afaceri – o legatura coerenta intre
misune, viziune, valori, obiective strategice şi
regulamentele etice, sistemele de evaluare a
performanţei, încredere, satisfacţie şi profit
sustenabil;
- se vor dezvolta strategii de creştere a
competitivităţii, deschiderea mediului de
afaceri pentru crearea unei sinergii a
intereselor stakeholderilor.

SocioEconomice

Creatia si
Cercetarea in domeniul artelor foloseste cunostintele dobindite, imaginea,
cercetarea
sunetul, interpretarea pentru a proiecta noi aplicatii. In artele vizuale,
stiintifica in arta cercetarea este originala, contribuie imbogatirea cunoasterii si intelegerii
unor mecanisme, forme, reprezentari.Proiectul plastic personal devine
intenţia conştientă, declarată şi asumată de a dezvolta şi realiza, pe trasee
de cercetare prestabilite, o temă de creaţie.Asimilarea noilor tehnologii şi
a modificărilor paradigmei de comunicare, generate de evoluţia IT
determina înlocuirea formelor şi limbajelor tradiţionale cu un alfabet
simplificat, cu imagini simbol.Dezvoltarea analizei de imagine contribuie la
fixarea modelelor moderne de creaţie artistică. Pe plan international se
recunoaste faptul ca artistul foloseste adevarul si obiectivitatea, acestea
regasindu-se in reflectarea artistica; in paralel restauratorul patrimoniului
cultural foloseste metode stiintifce si materiale noi care asigura
conservabilitatea, importanta istorica si culturala a acestora

Cercetarea in domeniul artei abordeaza
tematici specifice artelor vizuale, muzicii,
teatrului, filmului, restaurarii
patrimoniului cultural.Artistul prin opera
de arta contribuie la transmiterea
informatiei respectiv a cunoasterii cu
valoare deosebita in cultura si istoria
poporului. Devine o modalitate de
stimulare a artistului de a folosi
cai/mijloace/aparate adecvate de
structurare a informatiei si de a concepe
canale eficiente de comunicare pentru
intelegerea relatiilor interumane, omnatura, redarea nedeformata a istoriei

Cercetarea artistica este bine reprezentata in Romania in
principalele centre universitare sau in colective din institute
de cercetare cu profil diferit.Artistii participa la proiecte de
cercetare nationala din cadrul PNII,AFCN precum si la
proiecte internationale (FP7). Institutiile de arta participa la
proiectele de cercetare atit din pozitia de coordonator cit si
de partener. Unele institutii detin edituri (UNAB) recunoscute
de CNCSIS contribuind astfel la diseminarea rezultatelor
cercetarii artistice si stiintifica. Artistul este deci cercetator,
cadru didactic, inovator (exista artisti autori de brevete de
inovatie-ex in UNAB)

-creatia si cercetarea stiintifica in arte va
>100
permite o recunoastere a valorii artistului ca
cercetator si inventator
-se va stimula si extinde analiza imaginii pe
baza folosirii tehnnologiei informatiei,
pentru proiectarea unor noi aplicatii
-se vor forma consortii interdisciplinare care
vor participa la proiecte de cercetare
pluridisciplinare si multiculturale
- se va imbogati infrastructura institutiilor
partenere si se va stimula folosirea in comun
a infrastructurii existente
- se va imbogati fondul de carte a institutiilor
partenere
-se va pune in valoare cultura, creatia si
patrimoniul cultural rominesc
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SocioEconomice

Crestere
economica
durabila

Criza economica globala din ultimii ani a readus in atentia cercetarii si
practicii economice internationale problematica cresterii economice
coroborata cu necesitatea promovarii unor strategii de dezvoltare
durabila. In cazul Romaniei acest aspect este cu atat mai important in
contextul in care trebuie sa respecte atat conditiile impuse de Uniunea
Europeana in domeniul protectiei mediului dar si a nevoii de a avea
ritmuri inalte de crestere economica pentru a se reduce decalajul de
dezvoltare existent in raport cu mediaUniuni Europene. In acest context
proiectarea de politici macroeconomice de dezvoltare durabila bazate pe
modele si studii viabile este una dintre prioritatile nationale ce sta in fata
cercetarii stiintifice dar si a factorilor decizionali la nivel macroeconomic
pentru urmatoarea perioada.

Potentialul de cercetare existent in acest
moment in Romania pentru dezvoltarea
de politici durabile de crestere economica
este unul semnificativ. Specialisti in
domeniu pot fi regasiti in cadrul
Institutelor Academiei Romana ( IEN,
CCFM, IPE etc), al universitatilor din tara
si strainatate (ASE, UAIC, UBB, UVT,
Universitatea Bucuresti etc), al Bancii
Nationale a Romaniei, in mediul privat
sau in cadrul decidentilor politici. Politicile
monetare, fiscale si bugetare trebuie sa
fie corelate cu necesitatea protejarii
mediului si a resurselor naturale ceea ce
face imperios necesara imbinarea celor
doua directii strategice de dezvoltare.
Cercetatorii romani pot monitoriza
evolutia economiei si pot oferi in timp
real solutii pentru problemele de strategie
generala dar si de strategii locale ce pot fi
implementate pentru atingerea
obiectivelor propuse. Vor fi efectuate
studii si analize cu privire la starea de fapt
a economiei la nivel national, regional si
local, vor fi concepute, testate si validate
modele de crestere economica durabila,
se vor efectua scenarii de evolutie si
prognoze in contextul promovarii unor
politici eficiente de crestere economica.

Mediul de cercetare stiintifica din domeniu este unul de o
mare calitate umana si stiintifica. Exista in acest moment
cercetatori de prestigiu in cadrul Academiei Romane, a
Universitatilor a Institutelor de cercetare publice sau private
sau in cadrul mediului economic privat care contribuie si pot
contribui in continuare la dezvoltarea de politici
macroeconomice de crestere economica durabila. Pana in
acest moment, din pacate, inca nu s-a efectuat racordarea
celor doua directii de dezvoltare – cea care priveste ca
prioritara protejarea mediului si cea care are drep prioritate
cresterea economica prin politicile promovate la nivel local
sau national (iar unul dintre exemple il poate constitui
situatia de la Rosia Montana). In acest context colaborarea
dintre cercetatori cu formatii diverse, cercetare
interdisciplinara poate contribui la promovarea unor politici
eficiente, a unor modele viabile de crestere economica.
Colaborarea cu mediul de afacerie este de asemenea una
esentiala in contextul coroborarii intereselor de dezvoltare
nationala cu cele locale si cu cele ale mediului de afaceri.

Prioritizarea subdomeniului de cercetare
31-50
poate conduce la urmatoarele rezultate:
-proiectarea si promovarea de politici
fiscale pentru incurajarea cresterii economice
-proiectarea si sugerarea unor politici
monetare prin care sa se sustina sau sa se
infirme trecerea carea zona euro a
economiei Romaniei
-proiectarea unor strategii bugetare
multianuale prin care sa se sustina cresterea
economica
-proiectarea, testarea si validarea unor
modele prin care sa fie verificare diverse
strategii de dezvoltare economica
-vor fi dezvoltate stretegii de dezvoltare la
nivel regional si local in concordanta cu cele
existente la nivel national
-efectuarea de scenarii de evolutie a
economiei Romaniei in diverse variante de
integrare europeana si de evolutie a
economiei mondiale
Efectele vor fi concretizate intr-o
concentrare a politicilor la nivel national cu
cele de la nivel regional si local in vederea
intensificarii absorbtiei fondurilor europene
si a unei dezvoltari eficiente si durabile.
Succesul demersului propus va consta in
implementarea de politici prin care ritmul de
crestere economica a Romaniei sa
depaseasca 5% anual in contextul respectarii
standardelor de mediu europene.
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Crestere
economica si
dezvoltare
sustenabila in
Romania

Chestiunea convergentei reale in Uniunea Europeana presupune definirea
cu maxima acuratete posibila a modelului de dezvoltare potivit fiecarei
tari. Romania nu are inca conturate traiectoriile de crestere pe un orizont
strategic, formulate in baza unui demers comparatist dar si a unei
identificari si cuantificari a elementelor certe de natura avantajului
competitiv. Fara un astfel de support, discursul de politica economica, asa
cum il percepem astazi la modul empiric, nu poate fi adecvat decat la
modul intamplator.

Exista intrunite toate conditiile pentru ca un asfel de demers
sa fie dus la bun sfarsit de catre un colectiv de cercetatori
romani. Cercetarile intreprinse in tari cu acelasi gen de
parcurs (Polonia este probabil exemplul cel mai relevant
pentru Romania)pot constitui o premisa comparatista
rezonabila.

Cred ca cercetarea romaneasca TREBUIE sa
raspunda in mod nemijlocit prioritatilor de
parcurs ale Romaniei. Cercetarea finantata
din surse publice ar trebui sa fie orientate
exclusiv spre domenii punctual definite.

11-30
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Creșterea
activității de
CDI la nivel
regional

În viitor regiunile vor înlocui județele din țară. Va crește rolul regiunilor în
CDI. La nivel regional după cheltuielile în C&D regiunea București-Ilfov
este pe primul loc, urmat de Centru, iar pe ultimul loc se află regiunea SudEst după datele din 2010 al Centrului Român de Modelare Ecortomica
Institutul de Economie Mondiala. Este așteptat ca CDI la nivel regional să
crească până 2020.

O astfel de cercetare presupune
articularea unui colectiv interdisciplinar
care pornind de la diagnoza
macroeconomica a situatiei, sa fie in
masura sa formuleze caracteristicile unui
model econometric de crestere precum si
un model mixt economico-social de
evolutie si dezvoltare a societatii
romanesti. In baza acestui discurs
professional ar trtebui formulat setul de
politici in masura sa contureze o perioada
de crestere fundamenatata rational atat
pe factori
endogeniîncat
si exogeni.
Privind
investițiile
C&D
la nivel regional

Cercetarea-dezvoltarea la nivel regional poate beneficia și de
doctoranzii concentrate în orașele ca București, Cluj-Napoca,
Brașov, Târgu-Mureș, Sibiu cu o activitate de cercetaredezvoltare semnificativă, la fel de profesorii concentrate în
aceste centre universitare.

se va crește activitatea de C&D la nivel
>100
regional
- vor crește numărul firmelor la nivel
regional cu activitate de C&D
- se vor crește investițiile în C&D la nivel
regional
- vor crește numărul angajaților în domeniul
cercetării-dezvoltării
- locuri de muncă noi pentru tinerii
cercetători
- se vor crește valoarea investită în C&D în
România.

>100

200-500 mil. Euro
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cresterea
adresabilitatii
la serviciile de
sanatate

Din cauza transformarilor climaterice și poluării, există tendința ca starea
de sănătate a populației să se deterioreze.Ca urmare a restructurărilor
economice, nivelul veniturilor reale s-a redus, ceea ce a dus la scăderea
gradului de adresabilitate a populației către institute de sănătate, în faze
incipiente ale bolii.Activitatea de depistare în faze incipiente ale maladiilor
este neglijată,astfel că prezentarea la medic este întârziată.Acest lucru
conduce la creșterea cheltuielilor cu sănătatea.

-studierea comportamentului populației
referitor la cauzele care duc la scăderea
adresabilității
- caracterul imperativ al programelor de
screening
măsuri care se pot lua pentru creșterea
accesibilității la serviciile de sănătate.

Există institute care studiază acest fenomen, ca de altfel și
programe naționale privind screeningul populației, dar
trebuie întărită comunicarea medic de familie- populație și
modalitățile de informare a acesteia din urmă.

reducerea incidenței maladiilor, deoarece
prevenția costă mai puțin decât tratarea.
Astfel, cheltuielile pe sectoarele secundar și
terțiar ale sistemului de sănătate ar fi mai
mici.

>100

>100

200-500 mil. Euro
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Cresterea
calitatii actelor
normative
(legislatiei) in
Romania prin
formarea
publicului si a
celor care
elaboreaza
legile.

Actuala structura a Parlamentului si calitatea parlamentarilor constituie o
premisa negativa pentru elaborararea materialului legislativ. Procesele de
consultare a societtii pentru principalele cate normative sunt pur formale,
iar legile sunt si vor fi rupte de realitatea sociala, aceasta cosntituind pe
termen mediu o premisa a esecului democartiei parlamentare in Romania.

Implementarea unor scheme formative
Numarul mare de magistrati care desi aplica legile nu au in
pe baza unor modele de analiza sociala
acest moment dreptul de initativa legislativa. Numarul mare
poate duce la cresterea nivelului de
de absolventi cu studii juridice.
implicare a publicului in procesul legislativ
dar si la o constientizarea misiunii celor
implicati in elaborarea actelor normative
fata de raspunderile pe care le au in acest
proces.

1.cresterea gradului de implicare a societatii
civile in procesul legislativ
2.cresterea gradului de implicare a corpului
legiuitor in calitatea actelor normative,
3. eficienta crescuta a acestora
4.cresterea increderii socitatii in democartia
parlamentara

51-100

51-100

sub 5mil. Euro

25

Bucureşti-Ilfov este cel mai bine
reprezentată cu 9 firme, din care 4 aflate
în primele 10 poziţii la nivel de țară. Cu
excepţia regiunilor Nord-Est şi Sud-Est, în
restul regiunilor distribuţia este relativ
echilibrată.
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Cresterea
competitivitatii
firmelor
romanesti pe
piata
internationala
ca factor de
crestere a
economiei
nationale, in
lumina
obiectivelor
Strategiei
Europa 2020

Romania pentru a avea o crestere economica sustinuta trebuie sa
incurajeze prin masuri economice si legislative cresterea durabila a
competitivitatii intreprinderilor sale, atat pe piata unica europeana, cat si
pe piata mondiala, definindu-si mai bine ramurile strategice, partenerii
comerciali tintind si alte piete de aprovizionare si de desfacere (gen China,
India, Rusia)

Cercetarea din domeniul cresterii
competitivitatii intrepriderilor romanesti
pepiata internationala poate sa abordeze
un spectru important de teme, de la
probleme legate de eficienta economica,
costuri mici,productivitate, siguranta,
produse superioare, calitate,
adaptabilitate,pana la probleme legate de
management modern, avantaj
competitiv, incurajarea ramurilor
economice strategice prin cheltuieli
suplimentare de CDI, incurajarea
inovatiilor, politici publice eficiente, etc.

Cresterea competitivitatii intreprinderilor romanesti este o
tema de cercetare prioritara aflata in atentia tuturor
factorilor de decizie de la nivel local, regional si pana la nivel
national, a specialistilor din domeniul economic, a mediului
universitar si de cercetare. Exista proiecte de cercetare in
derulare, teze de doctorat sustinute si importante publicatii
ale cercetatorilor romani in reviste internationale
recunoscute. Interesul este foarte important si din partea
mediului de afaceri roman, dar nu numai

-definirea clara a ramurilor strategice ale
11-30
economiei Romaniei si sustinerea dezvoltarii
acestora
-cresterea eficientei mediului de afaceri
romanesc prin sustinerea acelor
domenii/intreprinderi care sunt competitive
si eficiente, au o productivitate a muncii
inalta, un management modern
-stabilirea produselor brand de tara si
dezvoltarea acestora
-studierea pietelor internationale si stabilirea
partenerilor comerciai strategici pentru
Romania
-dezvoltarea infrastructurii de baza, a celei
tehnologice, stiintifice, cu respectarea
principiilor etice si de mediu
-modificarea sistemului de valori si cresterea
rolului educatiei
-sporirea eficientei guvernamentale

51-100

5-50 mil. Euro

100
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cresterea
Cresterea numarului persoanelor angajate cu contract de munca, oferirea
competitivitatii de facilitati fiscal IMM-urilor care se implica activitati de educare,
IMM-urilor,
calificare, recalificare a fortei de munca.
prin autoeducarea fortei
de munca

Cercetarea in acest domeniu poate duce
la imbunatatiri semnificative ale
legislatiei, la o colaborare mai stransa
dintre universitati si intreprinderi, la
pregatirea adecvata a fortei de munca
raportat la cerintele reale ale pietei.
Stoparea expportului de "materie cenusie"

Exista o colaborare intre universitati si anumite intreprinderi,
dar aceasta trebuie adaptata certintelor (nu toata lumea
ajunge sa lucreze intr-o multinationala). Existenta unui
fundament theoretic vine in real sprijin dezvoltarea simtului
practice.

- reducerea numarului de someri din randul
tinerilor
- reducerea numarului de someri din randul
persoanelor peste 50 de ani
- antreprenorii vor beneficia de o forta de
munca adecvata nevoilor
- sumele incasate de la bugetul de stat sub
forma de facilitati fiscale se vor intoarce
multiplicat la bugetul de stat sub forma de
impozit pe venitul din salarii, fd. cas, fd,
somaj, etc
- infiintarea de noi intreprinderi

11-30
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cresterea
competitivitatii
organizatiilor
sociale in
contextul
dezvoltarii
tehnologiilor
interactive

Era comunicarii sau era informationala in care traim face tot mai necesara
schimbarea modului de relationare a organizatiilor sociale cu
consumatorul final.Fie ca vorbim despre laptopuri, smartphone-uri,
tablete, ebook-uri sau calculatoare de buzunar, Internetul este mereu
prezent, in Romania existand peste 9,6mil de utilizatori, deci aproximativ
44%din populatie iar numarul lor este in continua crestere(Internet World
Stats, 2013).

Problemele sociale afecteaza orice societate, indiferent de
marimea ei sau gradul de dezvoltare economica. Orientarea
catre problemele sociale presupune atragerea instutiilor
publice specializate - care desfasoara cercetari amanuntite in
vederea intelegerii si schimbarii comportamentelor sociale,
atragerea companiilor private - care urmaresc cultivarea unei
imagini favorabile in randul consumatorilor prin
imbunatatirea vietii acestora, si, nu in ultimul rand,
colaborarea cu organizatiile sociale (fundatii, ONG-uri, etc.)care deruleaza campanii complexe de constietizare si
educare a consumatorilor.

- cresterea vizibilitatii campaniilor sociale
- cresterea numarului de consumatori
implicati in cauze sociale
- cresterea transparentei in ceea ce priveste
utilizarea fondurilor stranse prin donatii
- imbunatatirea vietii consumatorilor
provenind din medii defavorizate prin
investitii in diferite domenii - social,
sanatate, mediu, educatie, sportiv, cultural,
etc.

1-5
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Cresterea
gradului de
asociativitate a
actorilor
economici.
Dezvoltarea
structurilor
asociative
flexibile
(clustere,
patronate,
asociatii
profesionale
etc) ca factori
de
competitivitate
economica si
sociala intr-o
lume globala.

Asocierea dintre micile intreprinderi (suple si eficiente dar neavand
resurse suficiente de promovare si cercetare) cu mediul academic (care nu
are acces direct in productie) si, unerori, cu decidentii publici locali, pot
crea nuclee flexibile de competenta prin care resursele locale se
capaciteaza si devin un bun comun capabil sa concureze pe scara larga cu
marii operatori, pastrand un echilibru dinamic in mediul economic si in
societatea civila. Asocierea dintre acesti piloni creste si gradul de inovare
prin cumularea resurselor dar si prin asigurarea utilitatii rezultatelor
cercetarii.

Cercetarile in domeniu pot viza
dezvoltarea de platforme online cu
campanii si produse sociale,
comercializarea de produse online cu
componenta sociala (ex. X% din vanzari se
redirectioneaza catre o cauza sociala),
studierea comportamentului
consumatorului de produse sociale,
optimizarea motoarelor de cautare sau
dezvoltarea unui motor de cautare
specializat (prin utilizarea semantic web),
managementul campaniei sociale in
mediul online, modele de afaceri in
domeniul responsabilizarii
(prin
Deoarece
se pare ca lumeasociale
paraseste

Toate ingredientele necesare cultivarii unui mediu asociativ
sunt disponibile in Romania. Mai trebuie doar sa apara
catalizatorii si sa se defineasca un program politic clar de
incurajare a asociativitatii si a cultivarii liderilor pe toate
palierele economice si sociale.

Toate sectoarele de activitate vor avea de
castigat prin implementarea acestui
mecanism. Toate resursele existente vor
putea fi identificate, capacitate si
administrate mai eficient. Si cel mai
nesemnificativ sector de activitate va putea
fi interconectat la lumea globala si la
resursele acesteia (in conditiile in care nu ar
fi reusit altfel).

>100

>100

50-200 mil. Euro

SocioEconomice

Cresterea
gradului de
constientizare a
utilizarii
surselor de
energie
regenerabila in
Romania.

Crearea unei industrii autohtone de productie de echipamente
microgeneratoare de energie din surse regenerabile impreuna cu
avantajele macroeconomice legate de protectia mediului si obtinerea unui
grad mai ridicat de independenta energetica nationala si individuala sunt
printre principalele argumente pentru care subiectului este unul care
poate dicta noi tendinte la nivel social, tehnologic si economic.

Investitii in campanii de constietizare a importantei utilizarii
surselor de energie regenrabila la nivelul populatiei si
persoanelor juridice.

Succesul prioritizarii acestui domeniu va
6-10
conduce la cresterea utilizarii surselor de
energie regenrabila si la atingerea tintelor de
mediu stabilite la nivel UE pana in 2020.

11-30

5-50 mil. Euro

directia societatii de consum orientanduse preponderent catre o societate de
optimizare, invovatia devine factor
fundamental in evolutia economica si
sociala. In acest caz, diferenta
competitiva se va face in special prin
inovare, din moment ce la resurse poate
avea acces aproape oricine.

Cercetarile socio-economice de la nivelul
consumatorului, avand in vedere si
mediul extern acestuia, pot oferi
informatii importante pentru a contura
viitoare strategii energetice nationale.
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SocioEconomice

Cresterea
performantei in
securitate si
sanatate in
muncacresterea
productivitatii
si calitatii
muncii

Strategia Europa 2020 are ca priorităţi „creşterea inteligentă”, „creşterea
durabilă” şi „creşterea favorabilă incluziunii”. Un pilon important al
acestor priorităţi este securitatea şi sănătatea în muncă, domeniu de
cercetare care sprijină lucrătorul în adaptarea la noile provocări ale
economiei europene, în special îmbătrânirea activă, creşterea calităţii
ocupării, incluziunea socială şi dezvoltarea competenţelor. Dezvoltarea
noilor tehnologii în direcţia creşterii productivităţii, minimizării
consumului de resurse şi a impactului asupra mediului nu determină în
mod direct reducerea riscurilor la care sunt expuşi lucrătorii. Cercetările în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au rolul strategic de a găsi
soluţiile de convergenţă ale „creşterii inteligente” şi „creşterii durabile”,
pe de o parte, şi ale creşterii calităţii locurilor de muncă prin reducerea
expunerii la riscuri, pe de altă parte. Un alt element strategic al acestui
domeniu de cercetare îl constituie prevenirea şi reducerea riscurilor
emergente, în special a celor psihosociale, multe din acestea determinate
tocmai de tehnologiile moderne şi de contextul socio-economic actual la
nivel european şi mondial

Cercetarea in domeniul securitatii si
sanatatii in munca poate acoperi un
spectru larg de teme care se refera la:
crearea conditiilor pentru atingerea
dezideratului de stare de bine la loc de
munca prin reducerea riscurilor fizice
,chimice, biologice ,mecanice din sistemul
de munca precum si la evaluarea si
reducerea riscurilor psihosociale atat de
frecvente in conditiile sociale actuale,
scaderea incidentelor si accidentelor de
munca prin cresterea gradului de
instruire si constientizare , crestrea
gradului de performanta in munca .
Cercetarea/ inovarea in domeniu poate
beneficia si de cercetarile comune cu
specialistii in medicina muncii ,in
protectia mediului ,ITC,in vederea gasirii
de solutii optime pentru locuri de munca
sigure, sanatoase si prietenoase.

Politica, misiunea si viziunea institutului nostru sunt legate
de imbunatatirea continua a performantei de securitate si
sanatate in munca. Obiectivele strategice si generale se
dezvolta in conformitate cu Strategia europeana si cea a
Agentiei Europene de Securitate si Sanatate in Munca,
institutul gazduind si Punctul focal al Agentiei in Romania,
care promoveaza colaborari active intre partenerii sociali,
respectiv institutiile guvernamentale, organizatiile patronale
si sindicate. De 10 ani institutul nostru colaboreaza prin
intermediul Agentiei cu institute de cercetare similare din EU.
Inca din perioada de preaderare am participat in 2 proiecte

-Anticiparea riscurilor noi si emergente in
31-50
vederea facilitarii actiunilor de prevenire;
-Cresterea gradului de prevenire a riscurilor
profesionale si pentru sanatate prin
promovarea de noi tehnologii de prevenire (
a zgomoului, vibratiilor, radiatiilor
neionizante, a imbolnavirilor legate de
utilizarea substantelor cancerigene,
mutagene, toxice pentru reproducere)
precum si a mijloacelor de protectie
individuala adecvata ;
-Identificarea de bune practici de securitate
si sanatate in munca si facilitarea diseminarii
acestora prin promovarea retelelor de
informare si comunicare in vederea unei mai
bune utilizari a resurselor de securitate si
sanatate in munca;
-Promovarea principiilor de
responsabilitate sociala;
-Promovarea cooperarii si a schimburilor de
informatii si rezultate ale cercetarii cu alte
State Membre;
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SocioEconomice

Cresterea
performantei in
securitate si
sanatate in
muncacresterea
productivitatii
si calitatii
muncii

Strategia Europa 2020 are ca priorităţi „creşterea inteligentă”, „creşterea
durabilă” şi „creşterea favorabilă incluziunii”. Un pilon important al
acestor priorităţi este securitatea şi sănătatea în muncă, domeniu de
cercetare care sprijină lucrătorul în adaptarea la noile provocări ale
economiei europene, în special îmbătrânirea activă, creşterea calităţii
ocupării, incluziunea socială şi dezvoltarea competenţelor. Dezvoltarea
noilor tehnologii în direcţia creşterii productivităţii, minimizării
consumului de resurse şi a impactului asupra mediului nu determină în
mod direct reducerea riscurilor la care sunt expuşi lucrătorii. Cercetările în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au rolul strategic de a găsi
soluţiile de convergenţă ale „creşterii inteligente” şi „creşterii durabile”,
pe de o parte, şi ale creşterii calităţii locurilor de muncă prin reducerea
expunerii la riscuri, pe de altă parte. Un alt element strategic al acestui
domeniu de cercetare îl constituie prevenirea şi reducerea riscurilor
emergente, în special a celor psihosociale, multe din acestea determinate
tocmai de tehnologiile moderne şi de contextul socio-economic actual la
nivel european şi mondial.

Cercetarea in domeniul securitatii si
sanatatii in munca poate acoperi un
spectru larg de teme care se refera la:
crearea conditiilor pentru atingerea
dezideratului de stare de bine la loc de
munca prin reducerea riscurilor fizice
,chimice, biologice ,mecanice din sistemul
de munca precum si la evaluarea si
reducerea riscurilor psihosociale atat de
frecvente in conditiile sociale actuale,
scaderea incidentelor si accidentelor de
munca prin cresterea gradului de
instruire si constientizare , crestrea
gradului de performanta in munca .
Cercetarea/ inovarea in domeniu poate
beneficia si de cercetarile comune cu
specialistii in medicina muncii ,in
protectia mediului ,ITC,in vederea gasirii
de solutii optime pentru locuri de munca
sigure, sanatoase si prietenoase.

Politica, misiunea si viziunea institutului nostru sunt legate
de imbunatatirea continua a performantei de securitate si
sanatate in munca. Obiectivele strategice si generale se
dezvolta in conformitate cu Strategia europeana si cea a
Agentiei Europene de Securitate si Sanatate in Munca,
institutul gazduind si Punctul focal al Agentiei in Romania,
care promoveaza colaborari active intre partenerii sociali,
respectiv institutiile guvernamentale, organizatiile patronale
si sindicate. De 10 ani institutul nostru colaboreaza prin
intermediul Agentiei cu institute de cercetare similare din EU.
Inca din perioada de preaderare am participat in 2 proiecte
majore in care s/au identificat bune practici de SSM, iar din
Romania au fost selectate cateva exemple care au devenit
bune practici postate pe site/ul agentiei. In prezent avem in
derulare peste 10 proiecte in parteneriat cu institute similare.

-Anticiparea riscurilor noi si emergente in
31-50
vederea facilitarii actiunilor de prevenire;
-Cresterea gradului de prevenire a riscurilor
profesionale si pentru sanatate prin
promovarea de noi tehnologii de prevenire (
a zgomoului, vibratiilor, radiatiilor
neionizante, a imbolnavirilor legate de
utilizarea substantelor cancerigene,
mutagene, toxice pentru reproducere)
precum si a mijloacelor de protectie
individuala adecvata ;
-Identificarea de bune practici de securitate
si sanatate in munca si facilitarea diseminarii
acestora prin promovarea retelelor de
informare si comunicare in vederea unei mai
bune utilizari a resurselor de securitate si
sanatate in munca;
-Promovarea principiilor de
responsabilitate sociala;
-Promovarea cooperarii si a schimburilor de
informatii si rezultate ale cercetarii cu alte
State Membre;
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SocioEconomice

cresterea
rolului social al
contabilitatii si
al auditului in
societatea
moderna

Numarul mare de companii care exista in prezent pe piata romaneasca,
dintre care multe sunt comapanii multinationale, precum si numarul mare
de institutii publice cu care acestea interactioneaza, conduc la ideea ca
importanta sociala a contabiliatii si auditului ar trebui sa fie mai bine
perceputa de toti utilizatorii (directi si indirecti)de informatii contabile.
Lipsa unei bune intelegeri a limbajului propriu si implicit a necesitatii
acestor domenii ar face imposibila aplicarea lor corecta, ceea ce ar duce la
luarea unor decizii fara fundament economic. Si aceasta, in conditiile in
care tendinta la nivelul multinationalelor este de externalizare a serviciilor
de contabilitate (deci contabilitatea devine "fara frontiere", adica
recunoasterea sociala a avantajelor sale se confirma tot mai pregnant.

Domeniul economic din Romania este unul dinamic, aflat in
continua transformare, paralel cu miscarile din economia
nationala si internationala. In toate universitatile de pestigiu
din tara sunt centre de cercetare cu recunoastere natioanala
si internationala, iar temele referitoare la contabilitate/audit
si rolul social al acestora sunt considerate in prezent "de
utilitate publica". Cercetatorii romani au deja participari
nationale si internationale cu vizibilitate in publicatii
relevante pe aceasta tema.

Ca urmare a prioritizarii acestui subdomeniu 6-10
de cercetare, avem asteptari mari,
materializate in diverse domenii, cum ar fi:
- dezvoltarea unor manuale de bune practici
pe domeniul contabilitatii si auditului, care
sa fie adresate companiilor multinationale,
dar si institutiilor de stat;
-crearea unor conditii mai bune de
intelegere a contabiliatii si auditului de catre
nespecialistii in domeniu (nefinantisti), in
scopul cresterii importantei sociale a
contabiliatii si auditului, cu recunoasterea
necesitatii acestora in toate domeniile de
activitate.

51-100
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SocioEconomice

Cresterea si
imbunatatirea
educatiei
financiare in
randul
populatiei

Educatia financiara in randul populatiei este redusa, majoritatea apeland
doar la traditionalele forme de economisire (de ex. depozite). Cu toate ca,
operatorii sau consultantii financiari sunt la dispozitia persoanelor care
intra pe usile bancilor, nici acestia nu prezinta suficiente informatii asupra
alternativelor de economisire-investire pentru populatie. E cert ca
majoritatea populatiei de rand, nu are venituri suficiente pentru a efectua
plasamente investitionale, insa este extrem de important ca si alte
variante investitionale (ex. fonduri de investitii) sa fie promovate in randul
lor. Principalele avantaje ar fi, spre exemplu, pe langa randamentul mai
bun fata de dobanda medie la depozite, o mai buna diversificare a
portofoliului oricarui deponent pentru a preintimpina situatii exceptionale.
Totodata, populatia va putea beneficia de pe seama impactului favorabil
al atragerii de capitaluri suplimentare care s-ar putea regasi ulterior in
investitii in folosul comunitatii. De exemplu, fondurile de obligatiuni,
majoritatea cuprind importante cote de obligatiuni guvernamentale,
pentru care statul este imprumutat la costuri mai mici fata de alte
imprumuturi internationale. etc.

Asistam in prezent la o crestere a rolului
contabilitatii/auditului in viata economica
si sociala si tocmai de aceea consider
oportuna acordarea unei importante mai
mari pentru cercetarea acestui domeniu.
Teme de cercetare, precum cele
referitoare la gasirea unui set de bune
practici pe domeniul
contabilitatii/auditului, propunerea unor
tehnici noi de aplicare a contabilitatii in
acord cu tentindele actuale
(externalizarea contabiliatii), gasirea
elementelor de risc in activitatea unei
firme si aplicarea procedurilor de audit
intern in consens cu acestea, cresterea
importantei auditului extern in
certificarea situatiilor financiare - motiv
de crestere a credibilitatii in fata
actionarilor si a autoritatilor, toate
acestea reprezinta un pas inainte in
dorinta
de de
progres
pe teritoriul
In
materie
cercetare,
domeniul

Pentru ca acest topic sa-si atinga succcesul, ar fi importanta
promovarea domeniului si subdomeniului, dar mai presus a
tematicii educatiei financiare, prin emisiuni televizate, chiar
si reclame si mesaje publicitare, video sau in forma fizica,
care sa prezinte avantajele unei mai bune cunoasteri a
educatiei financiare, cat si oportunitatile oferite de noile
produse financiare de economisire-investire.
Exista emisiuni de succes care prezinta cateva modalitati de
investire-economisire - ex. Arena leilor, Ora de business, etc.,
exista suficiente publicatii - dar care sunt achizitionate sau
accesate doar de cei implicati in domeniul economic.
Cea mai de succes modalitate de diseminare in randul
largului public, consider ca este emisiunea Ora de business,
insa consider oportuna si realizarea unor emisiuni scurte - de
5- 10 minute, care sa expuna anumite topicuri economice
legate de educatia financiara, de tipul unui dictionar
explicativ, care sa surescite interesul publicului pentru
corectitudinea informatiilor economcice.

Implementarea unui program care sa duca la >100
imbunatatirea educatiei financiare a
populatiei ar avea beneficii importante, care
s-ar transpune atat in modificarea
comportamentului populatiei privit atat
dpdv al consumatorului/investitorului,
ducand ulterior la o modelare a consumului
si investitiilor privite sub raport
macroeconomic, conturand in timp noi
premise de multiplicare a investitiilor si
implicit de asigurare a cresterii economice
sustenabile.

11-30
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economic si fluctuatiile economcice care
instaureaza instabilitate economica,
suresciteaza incontinuu interesul pentru
gasirea unor raspunsuri, solutii sau
alternative de redresare. In acest sens, ar
fi oportuna o cercetare pentru a vedea
nivelul de educatie financiara a populatiei
sau nivelul de "alfabetizare al profilului
investitorului" (investors literacy).
Totodata, rezultatele acestui studiu vor
putea crea premizele instituirii unor
diverse modalitati de promovare si
educare a largului public cu privire la
importanta educatiei financiare.
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SocioEconomice

Criza
economica si
evolutia
economiei
mondiale

Criza economico-financiara declansata in 2008 care a afectat intr-un
anumit grad aproape toate statele lumii, ca efect al adancirii globalizarii si
nu numai, nu este nici pe de parte aproape de final. Criza datoriilor
suverane ale statelor din Zona euro, evolutia economica sub nivelul de
relansare economica a statelor si prognozata apropiere a unei crize
economice de proportii in China, care ar afecta economiile din Asia de SudEst si numai, sunt numai cateva din argumentele care stau la baza
propunerii unui asemenea subdomeniu. Romania ca tara a UE trebuie sa
fie pregatita sa se adapteze continuu la aceste schimbari structurale din
economia mondiala, astfel incat sa-si maximizeze sansele de castig pe
termen mediu si lung.

Cercetarea din subdomeniul 'Criza
economica si evolutia economiei
mondiale' acopera o paleta larga de teme
de studiu, precum: analiza schimbarilor
din cadrul modelelor economice aplicate
la nivelul statelor, evolutia investitiilor
straine directe si adaptarea la criza, criza
resurselor si efectele acesteia asupra
evolutiei economice a statelor, aliante noi
dintre marile grupari de state ca efect al
crizei, criza datoriilor suverane ale
statelor membre UE, viitorul monedei
unice europene, tendinte in comertul
mondial si analiza pe principalele grupe
de marfuri si servicii, rolul statului in
economie, reindustrializarea, modificari
in structura sociala a statelor.

Criza economica internationala a afectat substantial statele
atat la nivelul bugetar, social, cat si la nivelul firmelor prin
reducerea generala a cererii de produse si servicii.
Aprofundarea cercetarii in acest domeniu ar contribui la o
mai buna informare a factorilor decizionali la toate nivelurile.
La nivel universitar, cat si academic exista specialisti in
studierea economiei statelor si a pietelor de marfuri care prin
experienta lor pot contribui la elaborarea unor studii de
actualitate, care sa se inscrie in acest subdomeniu propus.
Criza economica internationala si a modificarilor pe care
aceasta le-a produs si continua sa le produca la nivel
mondial, regional si statal sunt subiecte adanc dezbatute si
cuprinse in rapoarte ale principalelor organisme
internationale, dar si la nivel national, prin literatura de
specialitate si a programelor de cercetare in derulare la
nivelul Academiei Romane, a universitatilor, precum si in
publicatiile de specialitate.

- incurajarea si sustinea anumitor sectoare
>100
economice care au viitor prin stimulentele
economice acordate, reduceri fiscale, etc;
- firmele, prin asociatii profesionale sau
direct, ar fi mai bine informate asupra
evolutiei de piata, pe segmente, si, astfel, ar
putea sa elaboreze strategiile de dezvoltare
in vederea cresterii profiturilor. Se vor
dezvolta centre de informare directa a
firmelor.
-statul, respectiv guvernul ar fi mai bine
informat asupra modificarilor structurale din
economia mondiala si ar adopta legislatia
pentru a sustine economia si comertul;
-administratiile locale ar adopta masuri de
stimulare a firmelor care au sansele cele mai
mari sa se adapteze la noile cerinte de piata,
ar organiza cursuri de formare profesionala
care sa fie dinamice, in pas cu cerintele
economice,

>100
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SocioEconomice

cultura massmedia in
societate

Intr-o societate rupta de fenomenul real al democratiei, inca usor de
manipulat, mass-media trebuie sa readuca in prim plan pattern uri
culturale viabile, realiste, bine-intentionate pentru o insanatosire a
perceptiei publice intoxicate.

Cercetarea trebuie sa se indrepte catre
situatia actuala a ceea ce media este in
viata tuturor romanilor, ca mai apoi sa
putem evidentia rolul si mai ales
slabiciunile media in ideea convingerii
publicului ca intotdeauna informatia
trebuie filtrata cultural.

Ultimii 20 de ani au adus in spatiul cercetarii fenomenului
media specialisti din alte domenii, scolile doctorale fiind
foarte putine in acest sens. media reprezinta totusi
modalitatea principala de informare a populatiei, mai ales
televiziunea si internetul. Prin parteneriate cu ONG-uri s-ar
putea trece la actiuni de constientizare a populatiei cu privire
la ceea ce inseamna sau ar trebui sa insemne media in viata
noatra.

Pattern-urile culturale corect transmise si
intelese duc la reducerea infractionalitatii, a
violentei verbale, fizice si emotionale, la o
mai buna valorificare a produselor
consumate datorita media.

>100
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SocioEconomice

Cultura
organizațională,
management
etic și
conștiință
morală

Societatea postmodernă caracterizată prin lipsa sau minimalismul
discursului moral are nevoie de cultura organizațională și management
etic pentru a înțelege importanța conștiinței morale. Este nevoie de
consiliere organizațională și etică în înstituțiile și companiile de stat și
private, iar mediul academic are datoria morală de a se implica în acest
demers.
S-a trecut de la societatea cunoașterii la societatea informațională și
atunci etica în mediul virtual devine un factor important în cultura
organizațională a viitorului pe care mediul academic este chemat să îl
construiască.
Cercetătorii din cultura organizațională și managementul etic sunt
chemați să-și asume răspunderea personală și să se afirme în calitate de
responsabili, atenți către solicitările reale ale vieții pusă sub semnul
eticului, și atunci apelul la conștința morală nu mai este doar un exercițiu
al gândirii ce-și propune să ordoneze inteligibilitatea lumii, a omului și a
istoriei din perspectiva a ceea ce este bine sau rău la nivel de
universalitate, ci se identifică prin numeroasele și dificilele probleme
provocate de contradicțiile devenirii sociale concrete, ce nu au rezolvare
fără apelul la cultură etică.

Mă numesc Adriana Mihaela Macsut,
sunt doctorand în filosofie și licențiată în
teologie catolică și fizică. Sunt încadrată
ca referent de specialitate la o firmă de
vânzări auto, fiind consultant tehnoetic.
Din anul 2011 predau (împreună cu
colegul meu de doctorat Ștefan Grosu)
cursuri de etica și voluntariat, etică și
protocol și branding personal.
Tot în anul 2011 am constituit un grup
virtual de reading numit Limitele
Cunoașterii, sub coordonarea Prof. Univ.
Dr. Viorel Guliciuc. Rodul cercetărilor din
acest grup a fost antologia Ipostaze ale
Limitelor cunoașterii (Editura Cadrelor
Didactice, Băcău, 2013) care reunește un
o varietate de teme cum ar fi
responsabilitate morală, filosofie
românească (Nechifor Crainic, Mircea
Florian și Constantin Noica), filosofie
antică (Platon, Plutrah și Seneca),
francofonie, coaching, istoria și filosofia
religiilor. În această activitate
pluridisciplinară a apărut nevoia unui
discurs etic și atunci am constituit un subgrup de reading dedicat responsabilității
morale, sub coordonarea Prof. Univ. Dr.
Sorin Tudor Maxim. Cercetările au fost
reunite în antologia Aspecte etice ale
limitelor cunoașterii (Editura Rovimed,
Bacău, 2013).

Precondițiile acestui demers de cercetare sunt marcate prin
existența unui colectiv de cercetare reunit sub grupul de
reading virtual numit Limitele Cunoașterii care a scos deja
două antologii: Aspecte etice ale limitelor cunoașterii (Editura
Rovimed, Bacău, 2013) și Ipostaze ale Limitelor cunoașterii
(Editura Cadrelor Didactice, Băcău, 2013). În pregătire se
află un curs de etică și voluntariat (coordonator Conf. Univ.
Dr. Dumitru Borțun), util numeroaselor organizații
neguvernamentale din societatea civilă precum și un curs de
voluntariat pentru serviciul medical de urgență (ce urmează a
fi dezvoltat împreună cu SMURD). Consider că a fost conturat
aici un colectiv de cercetare deja constituit și care face
cercetări în cultură organizațională și management etic.

Se vor organiza conferințe și cursuri în
11-30
mediul universitar și preuniversitar și
worshopuri de dezvoltare profesională la
nivel instituțional de stat și privat.
Responsabilitatea diseminării în mediul
academic va reveni Lector Dr. Dana
Stănciulescu, comunicarea va fi gestionată
de Antonio Momoc și Gabriel Hasmațuchi și
mediul virtual va fi gestionat de Drd. Ioan
Mircea Turculeț. Sarcina propunerii de noi
cursuri pentru dezvoltarea planurilor de
învățamânt va reveni Prof. Univ. Dr. Sorin
Tudor Maxim, Conf. Dr. Dumitru Borțun și
Lector Dr. Marius Eși. Cercetarea tehnoetică
va întocmită de Prof. Univ. Dr. Viorel
Guliciuc și inginer Ionuț Adrian Rădulescu.
Managementul etic va reveni Prof. Univ. Dr.
Sorin Tudor Maxim. Cercetarea bioetică va fi
realizată de Drd. Adriana Mihaela Macsut și
Drd. Ștefan Grosu, licențiați în teologie. Etica
și instuționalismul va fi gestionat de Lector
Dr. Sorana Corina Matei. Echipa va întocmi
planuri de dezvoltarea profesională pentru
modelerea conștiinței morale la nivelul
societății. Etica în instituții, voluntariatul,
auditul etic, funcționarea codurilor de etică,
etica în afaceri, bioetica sunt teme aflate în
atenția colectivului de cercetare.
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SocioEconomice

De la trecut la
viitor.
Analizarea
economiilor din
societatile
preistorice si
antice pentru
stabilirea
impactului
dezvoltarii
asupra
structurii sociale

Stabilirea impactului social a dezvoltarii economice din societatile
preistorice si antice este relevant pentru cunoasterea repercursiunilor pe
care dezvoltarea economiei moderne o are asupra comunitatilor
traditionale din zonele rurale. Cunoscand aceste urmari se poate face o
evaluare mai exacta a efectelor, pozitive si negative, asupra laturii
traditionale din economia si structura socio-umana.

In conditiile unor programe de dezvoltare In acest domeniu activeaza peste 200 de cercetatori din
regionale, cu impact deosbit asupra
universitati, muzee si institute de cercetare, care se pot
comunitatilor rurale, prin studii
implica in proiecte pe aceasta tema.
aprofundate asupra societatilor
ancestrale, combinate cu cercetari
etnologice complexe, se pot identifica
caile de pastrare a traditionalului in
situatia impatului tot mai accentuat al
modernizarii Romaniei. Cunoasterea
trecutului este un pas necesar pentru
pastrarea acestuia in cadrul modernitatii.

-cunoasterea situatiei de facto a economiilor 11-30
preistorice si antice si a impactului social al
dezvoltarii acestora;
-cunoasterea stadiului actual al dezvoltarii
econamiei traditionale;
-prin compararea celor doua entitati se vor
putea stabili caile, metodele si etapele de
aplicare a strategiilor de dezvoltare rurala,
cu impact minim asupra traditionalului.
-cunoasterea celor doua entitati va permite
identificarea directiilor cu impact maxim de
dezvoltare.
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Democratia,
statul de drept
si drepturile
omului

Statisticie UE arata faptul ca tara noastra are un deficit major in
intelegerea, promovarea si respectarea celor doua valori supreme
mentionate ca parte a subdomeniului propus. Respectarea democratiei si
a statului de drept este esentiala pentru buna functionare si pentru
dezvoltarea oricarei societati si a oricarei economii, parte a familiei
europene. In plus, statisticile CEDO arata ca Romania are probleme reale
privind garantarea si respectarea drepturilor omului, iar UE claseaza
Romania in top, cu 80% dintre victimele traficului de persoane, in raportul
din 2013 "EUROSTAT: First EU Statistical Data Report".

Cerecetarea romaneasca in domeniul
democratiei si statului de drept este
extrem de redusa. Adoptarea unei noi
Constitutii si reorganizarea administrativa
si statala a Romaniei va necesita studii de
cercetare aprofundata in domeniu, in
vederea interpretarii corecte si in spirit
democratic a noilor prevederi
constitutionale. In plus, respectarea
drepturilor omului in Romania ar trebui
sa fie una dintre prioritatile nationale in
conditiile in care tara noastra are
probleme majore privind respectarea
drepturilor pacientilor, drepturilor
consumatorilor, drepturilor persoanelor
cu dizabilitati, rezolvarea problemei
Romilor, drepturile salariatilor etc.

Romania are nevoie de experiza europeana pentru
implementarea unor solutii reale la problemele identificate.
In acest sens, parteneriatul este absolut necesar la nivelul
celor 3 categorii de actori in principal interesati (mediul
universitar si/sau de cercetare, structurile
guvernamentale/statale si mediul social), dar si mediul
economic. In plus, subtemele indentificare au facut obiectul
cercetarii societatii civile si mai putin al mediului academic in
Romania.

Efectele urmarite de subdomeniul propus ar >100
fi:
- crearea unor centre de cercetare in
domeniu (Romania este singurul stat UE care
nu are centre de cercetare la nivel
universitar in aceste domenii prioritate
pentru orice societate democratica)
- educarea corecta a populatiei Romaniei cu
privire la valorile si principiile democratiei
(un studiu din 2011 al Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului si
Memoria Exilului Romanesc arata ca peste
40% dintre tinerii cu varte intre 18 si 25 de
ani considera ca era mai bine in perioada
comunista si si-ar dori un astfel de sistem)
- cunoasterea si constientizarea de catre
cetateanul roman a drepturilor
fundamentale pe care le are
- propuneri de modificari legislative in
conformitate cu valorile pe care este UE este
fondata: „respectul pentru demnitatea
umană, libertate, democrație, egalitate,
statul de drept și respectul pentru drepturile
omului, în societatea în care pluralismul, nediscriminarea, toleranța, justiția,
solidaritatea și egalitatea între femei și
bărbați prevalează";
- sprijin autoritatilor nationale in vederea
elaborarii si implementarii strategiilor
nationale in domeniu si a Planurilor de
actiune ale acestora.
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Demografia
romaneasca
actuala.
Implicatii,
consecinte
socioeconomice si
geopolitice.
Identificarea
posibilelor
masuri de
ameliorare a
efectelor
negative.

România prezintă semnele unei crize demografice latente încă din 2007
(Vasile Ghetău).Pragul de stabilitate rescunoscut este o fertilitate de 2,1,
societățile amenințate fiind cele care nu reușesc să își ridice rata totală a
fertilității la 2,1, printre acestea numarandu-se si România(1,3). Doar între
2002-2011 populația țări a scăzut cu 12% fapt datorat: 83,92% migrației
externe și 16,07% mișcarii naturale. Pentru intervalul 2008-2040 România
se va afla în top 10 țări cu cea mai mare scădere a populației la nivel
Mondial (US Census Bureau).
Scaderea demografica, emigratia la cote alarmante si femomene asociate
precum îmbatranirea demografica (2012: populația cu vârstă de peste 60
de ani =20,83%, la nivelul anului 2050 aceasta va fi foarte aproape de
media europeană -36,6% , respectiv 34,2%, ținând cont de faptul că
Europa va fi una dintre cele mai îmbătrânite regiuni ale globului), numarul
mare de avorturi(aproximativ 50 la 100 născuții vii -2010), toate aceste
realități vor avea fără în îndoială efecte societale puternice, pe termen
lung chiar apariția unor riscuri de securitate națională. Din acest motiv
cercetările în domeniu sunt de interes prioritar la nivel national.

Viitorul demografic al României este
prognozat în numeroase publicații
naționale (numai dacă ne referim la
eforturile depuse în acest sens de Vasile
Ghețău) și chiar internaționale (Divizia
Populație ONU, etc.). Necesitatea
cercetării în acest domeniu se referă mai
ales la efectele evoluțiilor demografice pe
termen lung pentru România ca țară, la
nivel intern- național și extern – regional
și în context internațional. Cercetarea
trebuie să fie una de natură
interdisciplinară și să acopere un spectru
mai larg de teme pe problematici
economice, sociale, culturale și de
securitate.

Evoluțiile demografice cât și o serie de efecte ale acestora la
nivel mondial, ca temele acestui subdomeniu precum: rata
totală a fertilității și scăderea populației, îmbătrânirea
demografică și populația activă, migrația -consecințe și
securiate culturală, etc, fac deja subiectul unor raporate
internaționale aparținând prestigioaselor organisme
internaționale în domeniu precum: Economics and
Econometrics Research Institute Bruusseles , W. Willson
Center, Divizia Populație ONU, Internationa Labour Office ,
International Organization of Migration, etc. Toate aceste
rapoarte și cercetări internaționale pot constitui o excelentă
bază metodologică și de date pentru înțelegerea
consecințelor la nivel național și încardarea acestora în
contextul internațional, de care nici o țară nu mai poate face
abstracție, cu atât mai puțin România țară membră a Uniunii
Eupropene, ONU, NATO. De asemenea s-ar puterea realiza și
o seria de parteneriate cu centre de cercetare și organisme
internaționale precum : The Oxford Institute of Population
Ageing, IOM, The Max Planck Institute for Demographic
Research, etc dar și naționale precum: Centrul de Cercetări
Demografice ”Vladimir Trebici”.

-identificarea unui set complex de
6-10
consecinte socio-economice si geopolitice ale
crizei demografice romanesti si diseminarea
constatarilor prin intermediul rapoartelor de
cercetare
-realizarea de parteneriate strategice cu
Guvernul Romaniaie pentru identificarea
unei strategii orientate pe termen lung care
sa duca la ameliorarea efectelor negativele
ale evolutiilor demografice.
-aportul intelectual al cercetarii romanesti la
cea internationala printr-o serie de publicatii
cotate ISI.
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Descentralizare
a sistemului
educational
preuniversitar.
Politici
educationale.

Descentralizarea a devenit o realitate în multe ţări, fiind unul din cele mai
importante fenomene care au afectat procesul de planificare a educaţiei în
ultimii 15 ani. În foarte multe state cu probleme, descentralizarea pare să
fie soluţia, deoarece permite identificarea mai rapidă a problemelor şi
căutarea celor mai potrivite răspunsuri. Transferul de autoritate de la un
nivel al organizaţiilor educaţionale către un alt nivel, permite mobilizarea
resurselor, aceasta fiind cauza multor dezbateri care vizează
descentralizarea. Provinciile şi comunităţile dispun de resurse financiare şi
umane inegale. Dacă statul nu compensează astfel de inegalităţi prin
oferirea resurselor şi a asistenţei tehnice necesare, descentralizarea va
duce la disparităţi semnificative.
Vorbind despre România, putem spune că descentralizarea face parte din
strategia naţională. Acest proces are scopul de a crea un sistem de
învăţământ organizat, finanţat şi administrat în conformitate cu cerinţele
europene în ceea ce priveşte calitatea procesului instructiv-educativ,
accesul liber, egal şi deplin al tuturor copiilor şi tinerilor la actul
educaţional.

La nivel mondial există, cum este şi firesc,
un joc al tendinţelor. Aşa, de pildă,
interesul pentru învăţarea limbilor
străine, pentru utilizarea masivă a
calculatoarelor, pentru instruirea
programată, ar putea fi considerate ca
tendinţe majore ale educaţiei
contemporane. Abordarea curriculară a
învăţământului promovează o concepţie
nouă despre selecţionarea şi organizarea
conţinuturilor, despre proiectarea şi
organizarea învăţării. Această abordare
operează o inversare de termeni în
ecuaţia învăţării: dacă, până nu de mult,
cel mai important era conţinutul învăţării,
în prezent contează mai întâi în ce scop şi
cu ce rezultate se învaţă. Marele avantaj
al noii abordari constă în faptul că
„metodologia elaborării curricum-ului îi
cere educatorului să selecţioneze, să
utilizeze şi să dozeze sau să articuleze
toate componentele şi etapele
activităţilor didactice în funcţie de
obiective, evitând izolarea sau
suprasituarea unei componente în dauna
altora”. Şcoala trebuie să devină din ce în
ce mai mult instituţia care asigură o
dezvoltare totală a personalităţii. Noile
programe vor pune accent pe studiul
individual şi pe dezvoltarea originalităţii
gândirii.

Dezvoltarea proiectarii curriculare presupune un demers
pedagogic orientat spre trei tipuri de decizii: decizii
macrostructurale de ordin filosofic şi politic; decizii
macrostructurale de ordin pedagogic şi decizii
microstructurale. Proiectarea curriculară nu exclude ci,
dimpotrivă, se sprijină pe cele trei modalităţi de concepere a
corelaţiei profesor - elevi / studenţi la cele trei niveluri:
frontal, pe grupe, individual, dar ar trebui să se centreze mai
mult pe nivelul individual.
În ceea ce priveşte mijloacele educaţiei pentru schimbare,
acestea sunt stimularea imaginaţiei anticipative, a
posibilităţilor de alegere şi iniţiativă, a responsabilităţii, prin
utilizarea tuturor resurselor şi procedeelor ce creează
„imagini ale viitorului”, „scenarii alternative”, „modele de
lumi posibile”, „probleme cu soluţii multiple” etc.
Scopurile reformei atotcuprinzătoare şi efective a
învăţământului nu se pot realiza în doar câţiva ani, dar
trebuie ca reforma să fie continuată cu insistenţă şi susţinută
inclusiv politic pentru ca starea prelungită de latenţă a
sistemului să nu evolueze spre o formă de inerţie cronicizată.

Învăţământul românesc prezintă premisele
11-30
unui învăţământ de tip european prin
„sistemul de valori pe care le promovează,
prin tipul de instituţii educative pe care se
străduieşte să le consolideze, prin predilecţia
pentru cultură şi educaţie interculturală şi
prin calitatea elitelor pe care le formează”.
Conceptul de schimbare este destul de
echivoc definit, fie că este vorba de
reflectarea în planul gândirii empiriccotidiene, fie că acest concept este cizelat de
specialişti, pe bază de cercetare ştiinţifică. În
acest cadru conceptual, merită o atenţie
aparte opţiunea profesorului Daniel Dăianu
pentru desemnarea marilor schimbări din
societatea românească prin termenul de
transformare ca proces real. În funcţie de
obiectul particular abordat, D. Dăianu
recurge atât la analiza neoclasică, cât şi la
cea structuralistă şi, mai ales, la cea
instituţionalistă. Fără a se exagera, se poate
spune că termenii de schimbare socială şi de
transformare socială au aceeaşi încărcătură
semantică. Ambele sintagme semnifică
schimbări, respectiv transformări în bine la
nivelul societăţii. Supusă schimbării, educaţia
se schimbă, devenind educaţie pentru
schimbare.
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SocioEconomice

Dezvoltare
curriculara si
instructionala

Dezvoltarea curriculara si studiile curriculare in general sunt unul din
principalele domenii de cercetare in stiintele educatiei la nivel mondial. In
prezent acest gen de cercetare este foarte bine dezvoltat in SUA, dar mai
putin in UE. Abia, anul acesta s-a infiinta Asociatia Europeana pentru
Studii Curriculare care va avea prima conferinta la Braga in octombrie
2013. Acest gen de studii permite dezvoltare planurilor de invatamant la
nivel macro (dar si micro) pe repre stiintfice, ceeace Ro. ii lipseste. O
abordare stiinficica a elaborarii cadrelor curriculare din Ro. ar putea sta la
baza reducerii semnificative a discrepantelor dintre abordarile
metotologice diferite de la nivele diferite al sistemului de invatamant si
totodata discrepanta fata de piata muncii.

Abordarea si dezvoltarea cadrelor
metodologice din intatamantul romanesc,
atat la nivel macro, cat si micro, pana la
nivelul clasei de elevi este in mare parte
realizata la nivelul bunului simt sau pe
repere depasite de mult pentru
cercetarea internationala. Crearea unui
domeniu de cercetare strategica ar atrate
cercetatori ceea ce ar putea fi o premisa a
schimbrii acestei abordari a bunului simit
fata de invatamant si educatie spre una
cu adevarat stiintifica, bazata pe evidente
si rationamente logice sustinute empiric.

Criza actuala de performanta in invatamantul romanesc si
nevoia acuta de a iesi din abordarea bunului simt. Existenta
unor specialisti recunoscuti international ca de exempli
Alexandru Crisan, coordonatorul primului curriculum
national, dar si a numerosi tineri cercetatori din domeniul
stiinteleor educatiei care inca nu si-au canalizat definitiv
traectul de cercetare.

Principalul beneficiu al acestui domeniu de
studiu poate fi abordarea stiintifica a
problematicilor invatamantului atat la nivel
macro cat si micro, si depasirea nivelului
bunului simt in care ne aflam in acest
moment.

SocioEconomice

Dezvoltare prin - Dezinteresul pentru rolul dezvoltarii sociale si comunitare prin cultura si
cultura si arte
arte este o tragica constanta in strategiile anterioare CDI ale Romaniei
- Cercetarea in domeniul relatiei dintre dezvoltara durabila si diversele
cimpuri ale culturii si artei este o constanta in toate tarile civilizate, iar
transdisciplinaritatea e una dntre traiectoriile ei majore in zilele noastre
- Nu poti crea o dezvoltare durabila, tehnologica, stiintifica, economica,
gindindu-te numai la profit. Profitul este pentru oameni si beneficiile sunt
ale oamenilor. Dispretul si marginalizarea studiilor culturale din cimpul
cercetarii (fundamentale si aplicative) denota atit lipsa de perspectiva
asupra orizontului cunoasterii in general, cit si ob tuzitate cu privire la
viitorul societatii romanesti pe termen mediu si lung.

E putin probabil ca, in acest moment, mediul de afaceri
romanesc - unul subdezvoltat si economic sar si, mai ales,
cultural - va fi interesat de parteneriate de acest fel. Asta nu
inseamna ca favorizarea subdomeniului nu e, pentru
societatea romaneasca si pentru comunitatea stiintifica, unul
mai putin urgent. In ultimii ani, s-a dezvoltat o noua
generatie de doctori si doctoranzi orcind capabili sa dezvolte,
singural sau in colective, proiecte solide si viabile in acest
sens. In plus, parteneriatele pot fi stabilite, asa cum
aminteam, si la nivel international. Portofoliul de cercetari si
publicatiile sunt multe, mai ales in cimp interdisciplinar,
asociind sociologia, filozofia, prtihologia, lingvistica,
matematica, informatica cu cercetarile de comunicare si
studii culturale, de istoria artei, de estetica, de teatru, film si
media etc. Ceea ce lipseste cu constanta este un set de
politici publice (la nivelul ministerelor culturii si educatiei - in
special in componenta cercetarii) care sa constientizeze si sa
favorizeze acest subdomeniu de cercetare, atit la nivel
fundamental cit si la nivel aplicativ.

SocioEconomice

Dezvoltarea
aplicarii
marketingului
educational in
institutiile de
invatamant ( de
exemplu
agentia de
marketing a
studentilor EPROMO
www.epromo.ro,
Clubul de
Marketing
www.marketing
club.ro, Ordinul
Voluntarilor
www.ordinulvol
untarilor.ro,
Centrul de
informare si
marketing
turistic
Bucovina
www.tourismin
bucovina.ro),
Dezvoltarea de
firme-exercitiu
in universitati
prin stabilirea
de parteneriate
public-privat
(de ex. agentia
de marketing a
studentilor EPROMO
www.eDezvoltarea
capacitatii de
comunicare
asertiva
argumentata

Teme posibile:
- Studiul consumului cultural al tinerelor
generatii (digitale) si strategii de
relansare/diversificare a acestuia
- Studiul relatiei dintre oferta culturala si
artistica si constructia de publicuri (o
prioritate, de altfel, si a noilor programe
europene dedicate culturii)
- Studiul transdisciplinar dedicat
mutatiilor neurologice, psiho-cognitive,
lingvistice si de comportament/consum
cultural, ca efect a alfabetizarii
computationale de la virstele fragede (un
domeniu de maxim interes pretutindeni in
tarile occidentale, si in care s-ar putea
crea platforme transnationale de mare
impact).
- Studiul (mereu ignorat, de enorma
urgenta, al) arhivisticii si patrimonializarii
culturale si artistice in baze de date online.
ETC.ETC.ETC.
Cercetarea in domeniul marketingului

SocioEconomice

Dezvoltarea aplicarii martketingului educational in institutiile de
invatamant
- necesitatea adaptarii ofertei educationale la cerere
- cresterea atractivitatii unitatilor de invatamant din Romania comparativ
cu cele din strainatate
Dezvoltarea de firme-exercitiu in universitati prin stabilirea de
parteneriate public-privat
- dezvoltarea spiritului antreprenorial al studentilor
Aplicarea principiilor de marketing public in institutiile statului
- adaptarea comportamentului functionarilor publici la cerintele
cetatenilor

educational in institutiile de invatamant
va permite adaptarea ofertei
educationale la cerere, precum si
cresterea atractivitatii unitatilor de
invatamant din Romania comparativ cu
cele din strainatate

1-5
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-O schimbare de perspectiva concreta la
31-50
nivelul politicilor publice, administrative si
educationale
- Crearea de programe consecvente de
stimulare a educatiei culturale si creatiei
artistice la nivel local, regional si national
- Crearea unui program national de
patrimonializare/arhivare si baze de date
pentru institutiile de cultura, salvind astfel ce
se mai poate salva dupa decenii de dezastru
si distrugere
- Revigorarea, pe baze noi si solide, a
industiilor culturale si a initiativei individuale
si de grup in cimpul crecetarii si creatiei
cultuale.
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50-200 mil. Euro
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Premise:
- vointa din partea conducerii institutiilor de invatamant
- optica de marketing a rectorilor si directorilor de colegii,
licee, scoli

- cresterea atractivitatii ofertei educationale
romanesti
- implicarea mai activa a cadrelor didactice,
studentilor si elevilor in activitatea de
cercetare cu caracter palicativ

11-30

31-50

sub 5mil. Euro

Exista un mediu de cercetare favorabil, mai exact numerosi
experti in comunicare, in mediul academic. Dar evaluarea
rezultatelor este aproape absenta. Mai mult, nu sunt corelate
cercetarea teoretica, nevoile societatii in ceea ce priveste
comunicarea si modul in care sunt ele implinite in prezent.
Mediul de afaceri (firme de consultanta, vanzari, domeniul
medical) sunt interesate, de aceea, uneori, angajeaza
specialisti pe cont propriu. Insa in Romania nu exista inca un
precedent in evaluarea imbunatatirii rezultatelor economice
si relationale, in urma dezvoltarii in domeniul comunicarii
logice, asertive.

- vor fi identificate domeniile in care
comunicarea este deficitara;
- se vor dezvolta organizatii si firme care se
vor specializa in ridicarea nivelului de
competenta in comunicare a angajatilor si
persoanelor particulare;
- se vor publica diverse cursuri si carti in
domeniu pentru publicul larg;
- administratiile locale si alte institutii vor
putea evalua competentele de comunicare
ale viitorilor angajati;
- va creste eficienta generala in
interrelationare, in institutii si firme;
- va creste capacitatea de a comunica
eficient si clar la nivel general;
- se vor stabili repere in domeniul
comunicarii, ce vor facilita evaluarea de
catre angajatori in acest domeniu.
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Cercetarea in domeniul dezvoltarii de
firme-exercitiu in universitati si colegii
prin stabilirea de parteneriate publicprivat
va facilita dezvoltarea spiritului
antreprenorial al studentilor si elevilor.
Cercetarea in domeniul aplicarii
principiilor de marketing public in
institutiile statului va permite adaptarea
comportamentului functionarilor publici
la cerintele cetatenilor

Un numar semnificativ de persoane, din cele mai diverse domenii de
activitate profesionala, prezinta dificultati semnificative in a comunica cu
claritate si eficienta. Frecvent persoanele implicate intr-o discutie nu
receptioneaza nici mesajul interlocutorului. O societate in care persoanele
au o abilitate redusa de a-si argumenta rational ideile, opiniile sau
interesele si de asculta punctul de vedere al altora, serios si responsabil, in
vederea unui dialog real, evolueaza intr-un ritm lent si chiar incetinit.

Scopul ar trebui sa fie acela de a creste
semnificativ competentele unui numar
cat mai mare de indivizi in a comunica
asertiv si argumentat. Ca rezultat
principiile de baza ale comunicarii ar fi
cunoscute teoretic si exersate practic.
Aceasta s-ar putea realiza prin: cursuri de
argumentare logica in cadrul firmelor, in
programa scolara, in institutiile publice.
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Dezvoltarea
competitiva
prin inovare,
antreprenoriat,
IMM-uri
inovative si
afaceri in
economia
cunoasterii

Din punct de vedere economic si organizational, acest subdomeniu implica
o integrare a organizatiilor/interprinderilor/firmelorintr-un sistem global.
Ca urmare, in perioada 2014-2020 vor aparea si se vor dezvolta noi forme
de organizatii/intreprinderi/firme care sa joace un rol insemnat in
economia romaneasca si cea europeana. In acest mod, cercetarea si
inovarea romaneasca va putea genera prosperitate economica, prin
promovarea cunoasterii, inovarii, antreprenoriatului IMM-urilor
innovative si afacerii, pentru asigurarea unor standarde de viata ridicate si
a unor locuri de munca bine platite. Toate acestea vor conduce la:
- globalizarea cunoasterii prin cresterea rolului si noilor tehnologii si
produse, a tehnologiilor informationale si de comunicare si a retelelor
globale (in cadrul aceleasi organizatii sau intre organizatii diferite).
- integrarea activitatilor de afaceri bazata pe actiuni si procedure integrate
(finantare, cercetare-dezvoltare) si inovare
- diversificarea de noi produse
- adoptarea politicilor publice si a resurselor la noile forme de organizare a
organizatiilor/interprinderilor/firmelorsi a realitatilor globalitatii

Un sistem economic nu poate actiona
eficient daca nu este angajat intr-un
proces de cercetare si inovare. Practic
cercetarea declanseaza inovarea.
Inovarea presupune capacitati specifice
care sa sesizeze oportunitatile oferite de
piata intr-o stransa corelare cu evolutiile
tehnologice. Inovarea antreneaza
elemente ca:
- sistemul de CDI producator de
cunoastere
- organizatiile inovatoare, care
transforma cunoasterea in produse
cerute de piata
- infrastructura de inovare
- resurse financiare disponibile si canale
de finantare
- resurse de munca si servicii educationale.
Succesul procesului de inovare depinde
de modul cum se lucreaza cu mediul de
afaceri si de resursele disponibile pentru a
genere produse si procese noi.
Cercetarea/inovarea poate beneficia de
analize socio-economice privind
comportamentul beneficiarilor sau de
studii de fezabilitate,de piata, precum si
de planuri de afaceri pentru a descoperi
permanent noi nise de piata. Indicatorii
de evaluare a programelor din cadrul PNII 2007-2013, pentru perioada 2007-2010
au certificat capabilitatea sistemului CDI
de a raspunde provocarilor pentru
perioda 2014-2020.

Principalele premise favorabile sustinerii acestui subdomeniu
sunt:
- o infrastructura CDI eficienta si competitiva (1300 unitati
CDI, 30.645 cercetatori, din care 8375 cercetatori atestati,
44210 publicatii stiintifice indexate in baze de date interne si
internationale, 1120 cereri de brevet, 2122 produse si
tehnologie, 420 servicii inovative, peste 600 baze de date/
sisteme informationale / web-site / servicii online), peste 500
documentatii, normative, standarde, specificatii, glosare,
indrumare, protocoale, peste 100 studii/prognoze.
- o retea de unitati specializate pentru inovare
- programe de CDI care au asigurat unui parteneriat activ
intre institutiile de invatamant superior, unitatile de CDI si
intreprinderi la nivel regional, national si international.
- prezenta unui management al cercetarii, inovarii si al
transferului tehnologic si de cunostinte in cadrul unitatilor
din sistemul CDI
- existenta unor conditii favorabile pentru incurajarea inovarii
antreprenoriatului si a calitatii mediuliui intreprinderilor
inovative

Asteptari:
- prosperitate economica prin asigurarea
unor standarde de viata ridicate si a unor
locuri de munca abundente si bine platite
- asigurarea eficientei economice si
investitionale prin utilizarea cunostintelor
moderne in unitatile sistemului CDI din
Romania, publice si private
- implicarea mediului de afaceri si a
partenerilor sociali in promovarea
cunoasterii si a inovarii
- curicula preuniversitara si universitara
pentru inovare si antreprenoriat
- prezenta managementului strategic si a
strategiilor concurentiale in cadrul IMMurilor inovative
- dezvoltarea sistemului antreprenorial nu
numai la institutile econimice, ci si la cele
publice
- o permanenta cooperare intre lumea
stiintifica (care descopera si creaza idei noi,
concepte,tehnologii, produse si servicii noi)
si lumea afacerilor (care este preocupata de
vanzari si profituri)
- realizarea unor cat mai multe parteneriate
pentru inovare si dezvoltare intre actorii
publici si privati, cu rol strategic in
dezvoltarea prin cunoastere si inovare si
orientat spre imbunatatirea continua a
calitatii vietii oamenilor si a relatiilor dintre
ei, in armonie cu mediul natural
- cresterea ponderii IMM-urilor inovative

SocioEconomice

dezvoltarea de
clustere
economice
inovative

Clusterele economice inovative reprezionta o caracteristica importanta a
economiilor contemporane dezvoltate bazate pe cunoastere. Definitia de
referinta a clusterelor economice dateaza din 1998, fiind legata de
activitatea profesorului Michael Porter. Definitii relevante au fost
elaborate si la nivelul Uniunii Europene. UE are initiative care incurajeaza
excelenta in dezvoltarea de clustere inovative, fiind elaborate in acest sens
linii directoare, recomandari si functionand mai multe organizatii de profil,
care dezvolta o abordare unitara la nivelul UE. In Romania dezvoltarea de
clustere inovative este o tema actuala, care isi are inceputurile in ultimii
10 ani. POS CCE are mai multe proiecte care sustin financiar dezvoltarea
clusterelor si a polilor de competitivitate. Dezvoltarea de clustere
inovative incurajeaza o colaborare care sa produca efecte de sinergie intre
mediul de afaceri / industrial, mediul academic / de cercetare-dezvoltare
si mediul administratiei publice in concordanta cu principiile modelului
triple helix elaborat de profesorul Henry Etzkowitz.

Romania prin organisme guvernamentale
si prin dezvoltarea organizatiilor
reprezentative ale clusterelor poate
contribui la reducerea decalajelor fata de
media UE in acest domeniu. In noua
perioada de programare financiara 20142020 pot fi imbunatatite mijloacele de
sprijin ale clusterelor si polilor de
competitivitate pe baza experientei
acumulate din implementarea
operatiunilor anterioare (cum ar fi de
exemplu operatiunea clustere
implementata in cadrul POS CCE). Poata fi
dezvoltata si recunoscuta profesia de
cluster manager si la nivel national si
organizate cursuri de specialitate in acest
sens. Poate fi intensificata cooperarea cu
organismele specializate infiintate la
nivelul Uniunii Europene. Trebuie
incuarjata obtinerea de cat mai multe
clustere a certificatului Gold sau macar
Bronze atribuite la nivelul UE. Pot fi
introduse discipline si in curricula
facultatilor de stiinte economice.

Este importanta inscrierea Romaniei printre statele membre
UE pentru care dezvoltarea clusterelor inovative este
importanta, lucru care trebuie reflectat si de un rol mai mare
acordat in urmatoarea perioada de programare financiara
pentru dezvoltarea acestei forme de interactionare intre
mediul de afaceri, mediul universitar si cel al administratiei
publice.
Poate fi incurajata participarea cercetatorilor romani la
evenimente de importanta regionala sau globala care vizeaza
dezvoltarea clusterelor. Asociatia Triple Helix de exemplu
organizeaza in fiecare an o conferinta internationala majora
dedicata interactiunii productive dintre mediul de afaceri,
mediul universitar si mediul administratiei publice.
Cercetatorii pot analiza experientele practicele de dezvoltare
a clusterelor din Romania si pe baza instrumentarului
teoretic bine dezvoltat pe plan mondial pot veni cu solutii
pentru clusterele romanesti, prin acest feed back practic fiind
adaptat arsenalul teoretic la specificul celor trei sfere
institutionale din Romania. Ar fi bine ca managerii clusterelor
sa provina in mod primordial din randul persoanelor care au
si o pregatire teoretica solida in acest sens.

SocioEconomice

dezvoltarea de
mecanisme de
cooperare
adaptabila /
inteligente in
vederea
cresterii
competitivitatii
(SocioEconomic)

Cresterea competitivitatii este puternic dependenta de capaciatea
desvoltarii de mecanisme de cooperare si coordonare adaptabile si
inteligente intre specilaisti din domenii multidisciplinare si
multidisciplinare in intreg lantul de productie inclusiv lanivel operational
cat si la nivel de decizie (initierea lanturilor de productie). Dezvoltarea de
lanturi de productie competitive global initiate de la idee, proiectare,
transfer tehnologic pana la beneficiar:la nivel de individ sau comunitate.

Construirea unor mecanisme de
cooperare adaptabile si inteligente in
vederea cresterii competitivitatii care sa
asigure construirea unor strategii
"vii",integratoare, asumate si
constientizate de catre comunitati si
indivizi atat la nivel local, regional cat si
national. Aceste mecansime sunt vitale in
sensul asigurarii unui limbaj comun, prin
creare unei culturi a competitivitatii
capabile sa realizeze ajustari si optimizatri
in timp real cu privire la viziunea comuna,
impartasite si asumate in mod real
(contractual), inlclusiv a progreselor si
blocajelor realizate/ intamplinate pe
parcurs.consider esentiala nevoia de
integrarea strategica a resurselor,
obiectivelor si rezultatelor intr-un mod
flexibil, realist, in timp real cu
posibilitatea de asigurare de feed back in
timp real.

Asumarea efectiva a schimbarii de paradigma a prioritatii
intangibilului versus tangibil prin reevaluarea importantei
strategice a domeniului socio economic ca principal motor de
crestere economice in perspectiva asumata a trnazitiei la
economia cunosterii si a informatiei. In contextul unei
economii deschise, globale o strategie de crestere a
competitivitatii este asigurata de actiunea coordonata si
eficienta a resurselor umane in special - proiectarea
subdomneiului de cercetare trebuind sa tina cont de premise
obiective: accentuat declin demografic si de imbatranirea
populatiei, de schimbarile climatice, etc cat si de premise
subiective: progresul tehnologic si stiintific, cererea in
cresterea de educatie, nevoia de crestere a
antreprenoriatului si a liberei initiative, de participare la
sistem de life long learning...Acest subdomeniu are ca
rezultat dezvoltarea unei culturi a competivitiatii cu o arie
multidisciplinara si interdisciplinara extrem de vasta, care sa
contribuie efectiv la cresterea coeziunii si eficientei culturale
sociale si economice.

>100

>100

200-500 mil. Euro

Succesul dezvoltarii de clustere inovative ar 51-100
insemna in general competivitate
internationala mai mare pentru
intreprinderile (in special IMM-uri)
participante, ceea ce ar aduce mai multe
locuri de munca, cu retributie mai buna, o
crestere economica superioara. Mediul
universitar s-ar apropia mai mult de
realitatile mediului de afaceri, fiind adaptata
curricula la cerintele pietei muncii. Ar trebui
sa se inmulteasca programele care inroleaza
in stagii de practica consistente pe studenti
inca din timpul facultatii, fiind incurajata
meritocratia si deprinderea abilitatilor
necesare pentru a se impune pe piata fortei
de munca. Este posibila si dezvoltarea asanumitelor universitati antreprenoriale
(entrepreneurial universities). Administratia
publica ar trebui sa fie mult mai constienta
de oportunitatile si punctele forte ale
economiei si ar trebui sa le exploateze prin
elaborarea unui cadru de sprijin global care
sa incurajeze competitivitatea economiei. In
acest proces de dezvoltare ar trebui sa fie
realizat un benchmarking permanent cu cea
ce se intampla in statele memebre mai
dezvoltate in UE, fiind posibila la fel ca intr-o
competitie sportiva accederea in plutonul
fruntas.

>100

5-50 mil. Euro

Subdomeniul propus va asigura realizarea
>100
capaciatatii de formulare a deciziilor la nivel
de comunitate ( individual, local, regional,
national)in perspectiva strategica prin
armonizarea productiei de produse tangibile
cu producatia de produse/ servicii intangibile
cu necesitatilor si comunitatii - beneficiar.
Prin cresterea capacitatii de cristalizare a
viziunii pe termen lun a comunitatilor creste
si capacitatea de dialog cu prespective de
competitivtiate strategica armonizata
integrator in plan ecologic, social si
economic. Acest dialog coerent, responsabil
si vizionar ofera capacitatea de atragere de
investitori (capital), de cercetatori din
intreaga lume (cunoastere) si permite
incluziunea completa a fortei de munca din
cadrul comunitatii in mod programat pe
termen mediu si lung.

>100

peste 500 mil. Euro
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Dezvoltarea
diferențiată a
competențelor
antreprenoriale
ale tinerilor
cuprinși în
învățământul
gimnazial, liceal
si universitar

Învățământul romanesc ar trebui să reconsidere abordarea educației
antreprenoriale pe întregul parcurs educațional al tinerilor, in sensul
abordării dinamice, concrete, aplicate, a formării unei noi generații activă
și pro-activă în acest domeniu de importanță majoră pentru economia
românească. Racordarea la activitatea rețelelor internaționale (Startup,
Spark Global Business) care vizează dezvoltarea competențelor
antreprenoriale ar putea constitui un aport de consistență demersului de
focalizare a educației antreprenoriale pe competențe insuficient
dezvoltate de actuala orientare a învățământului economic românesc

Cercetarea ar trebui să focalizeze nu doar
pe adaptări curriculare, cât pe tehnici noi,
interactive, de predare și aplicare
practică, deci pe formarea profesorilor și
a formatorilor, pe de-o parte, dar ar
putea implica și o rețea de centre de
excelență, unități școlare cu orientare
educațional-profesională clară și definită
expres în educație antreprenorială,

Facultatea de Științe Economice a Universității Lucian Blaga
din Sibiu are un prestigiu meritat nu doar ăn cercetare dar
mai ales în pregătirea economică de elită din perspectiva
angajatorilor, ceea ce ar permite orientarea eficientă și spre
segmentul antreprenoriatului. Colectivul de Științele
Educației al Universității are capacitatea profesională și de
cercetare adecvate adaptării, poziționarea economică a
Sibiului permite legături dinamice și fructuoase cu mediul de
afaceri activ, receptiv și deschis spre colaborare iar
poziționarea geografică a Sibiului ar permite extinderea unei
eventuale rețele spre centre universitare și de afaceri, în mod
progresiv și eficient

- generarea de competențe antreprenoriale, 31-50
cu impact pe termen scurt în cresterea
inserției profesionale și pe termen lung în
dinamizarea sectorului economic acoperit de
intreprinderi mici
- creșterea capacității de
identificare,mobilizare și dezvoltare a
abilităților antreprenoriale ale tinerilor
cuprinși în toate nivelele școlare
-dezvoltarea nu doar la elevi, dar și la
cadrele didactice, a unei atitudini diferite,
absolut necesară adaptării economiei
românești la evoluția macrosistemului
economic
-înființarea unei unități de învățământ-pilot
focalizată pe educație antreprenoriala
(gimnaziu+liceu)

>100

sub 5mil. Euro
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Dezvoltarea
economica
integrata in
spatiul rural
romanesc

Domeniul dezvoltării economice integrate în mediul rural românesc, dar
nu numai, este unul relativ nou sub aspectul cercetării empirice, motiv
pentru care este încă neclar definit şi delimitat din punct de vedere
conceptual.Dezvoltarea economică integrată reprezintă o continuare
teoretică şi conceptuală firească a celor două concepte iniţiale, de
dezvoltare economică durabilă şi de dezvoltare umană, fiind considerat o
încercare de sintetizare şi integrare a politicilor sociale, economice şi de
mediu. Deşi apare frecvent în discursurile ştiinţifice actuale, dezvoltarea
durabilă (sustainable development), cu componenta sa dezvoltarea
integrată (integrated development) nu este încă destul de clar definită şi
nu are precizate explicit condiţiile de aplicare şi măsurare într-un teritoriu.
Totuşi definiţiile date termenului se referă la o dezvoltare care să menţină
sau să îmbunătăţească pe termen lung condiţiile de mediu şi calitatea
vieţii oamenilor.

Conceptul de dezvoltare economică
integrată a rezultat în urma conştientizării
faptului că abordarea integrată a
factorilor economici, politici, decizionali,
sociali, culturali şi ecologici în cadrul
programelor de dezvoltare este absolut
necesară, deoarece aceşti factori sunt
complementari şi reciproc dependenţi
unul de celălalt în cadrul procesului de
creştere economică sustenabilă, pe
termen lung şi foarte lung. Dezvoltarea
economică integrată presupune
asigurarea unei dezvoltări continue,
constante, bazată pe cel puţin trei piloni
strategici, respectiv:
a) creşterea economică (maximizarea
valorii adaugate a produselor şi
serviciilor, creşterea competivităţii
economice, dezvoltarea tehnologică,
creşterea profesionalizării şi atitudinii
resursei umane active pe piaţa forţei de
muncă, etc.);
b) echitatea socială (implicând atât
responsabilitatea socială a factorilor de
decizie - autorităţi administrative şi
sectoriale, precum şi a cetăţenilor
corporatişti şi a mediul de afaceri, precum
şi responsabilizarea beneficiarilor
investiţiilor, serviciilor şi ajutoarelor
sociale furnizate de comunitate);
c) un mediu înconjurător sănătos
(conservarea şi protecţia mediului
înconjurător).

În studiile şi cercetările care abordează dezvoltarea
economico - socială a comunităţilor rurale, regăsim tot mai
des formulări de tipul „integrare”, „abordare integrată”,
„formularea integrată a politicilor” economice şi sociale, etc.
Cu ocazia Consiliului European de la Goteborg, 2001, s-a
lansat strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene
care îşi propunea o abordare integrată în care obiectivele
economice, sociale şi de protecţia mediului să fie atinse
simultan. Din acest moment istoric, se impunea reorientarea
strategiilor de dezvoltare economică nemaifiind posibil a se
continua cu abordarea soluţiilor parţiale pentru rezolvarea
problemelor punctuale, pe măsură ce acestea apar.
Continuarea actualelor practici şi abordari ar avea drept
efect epuizarea resurselor planetei pe termen relativ scurt
(există o prognoză care menţionează pentru anul 2050
nevoia de a exploata resursele a două planete
Terra).Strategiile agricole şi de dezvoltare rurală elaborate
până acum în România au avut, în general, o abordare
sectorială, pornind de la materiile prime (cereale, lapte,
carne, legume, fructe, viticultură etc.), cu legături mai mult
sau mai puţin bine definite între sectoare.

Lipsa unei viziuni strategice pe termen lung
referitoare la dezvoltarea sustenabilă din
punct de vedere economic, ecologic şi social
a mediului rural românesc a avut o serie de
efecte şi consecinţe extrem de grave, unele
aproape iremediabile, precum:

>100

>100

5-50 mil. Euro

100

- ridicarea satului românesc la standardele
europene
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
locuitorilor
- acces la informare
-dezvoltarea infrastructurii rurale
- creşterea nivelului de trai pentru locuitorii
spaţiului rural;
- se va estompa sau chiar stopa exodul
populaţiei rurale spre mediul urban;
- dezvoltarea infrastructurii rurale;
- se vor crea condiţii locale favorabile
activităţilor neagricole;
- spaţiul rural va reprezenta un mediu de
viaţă intact şi cu un peisaj îngrijit.

51-100

>100

50-200 mil. Euro

200

51-100

51-100

50-200 mil. Euro

100

SocioEconomice

Dezvoltarea
economiei
spatiului rural

in ultima perioada de timp tot mai multe persoane isi indreapta atentia
spre spatiul rural, atat persoanele care doresc sa habiteze acolo cat si
investitorii in infrastructura, intreprinderi mici si mijlocii si mai ales
agricultura

Cercetarea in acest domeniu poate
aborda subiecte foarte vaste privind
perfectionarea serviciilor rurale,
conservarea autenticitatii si dezvoltarea
durabilă a spaţiului rural

Existenţa în cadrul acestor areale a unor resurse naturale şi
antropice care pot face obiectul de studii al multor cercetări
în vederea întocmirii unor lucrări ştiinţifice, proiecte de
cercetare.

SocioEconomice

Dezvoltarea
economiei
spaţiului rural

Dezvoltarea economiei rurale este o activitate de importanţă vitală
pentru o ţară, atât prin dimensiunea spaţiului rural, exprimată prin
suprafaţa deţinută, cât şi prin ponderea populaţiei ocupate în activităţi
productive, de servicii social-culturale, de habitat şi de turism. Spaţiul rural
românesc cuprinde, majoritatea suprafeţei României, având, conform
datelor statistice, ponderea de 90%. Importanţa spaţiului rural pentru
România poate fi uşor demonstrată prin stabilitatea numerică a populaţiei
rurale în decurs de 80 de ani. În secolul al XX-lea, în România, în timp ce
populaţia totală a ţării creşte cu zece milioane locuitori, populaţia rurală
se menţine, cu mici fluctuaţii, în jurul mărimii de 10 milioane locuitori.Cu
toată urbanizarea rapidă, ca urmare a industrializării fără precedent în a
doua parte a secolului al XX-lea, în condiţiile reducerii populaţiei ocupate
în agricultură, silvicultură şi piscicultură şi a diminuării ponderii relative a
agriculturii în produsul intern brut, importanţa deyvolt[rii activităţilor
economice din spaţiul rural nu se reduce, ci, dimpotrivă, este din ce în ce
mai atent studiată, cercetată şi supusă unui proces complex de dezvoltare.

Cercetarea în domeniul dezvoltării
economiei rurale poate acoperi un
spectru larg de teme de la stimularea
fermelor care practică pluriactivitatea şi
diversificarea producţiei agricole de la
care se obţin produse agricole cu
desfacere asigurată, măsuri de protejare
a mediului şi de asigurare a bunăstării
animalelor, la dezvoltarea şi
îmbunătăţirea echipării tehnice a
localităţilor şi teritoriului rural,
conservarea, renovarea şi modernizarea
localităţilor rurale, cu respectarea
tradiţiilor şi arhitecturii specifice, prin
folosirea de materiale locale, extinderea
serviciilor de toate felurile pentru
grupurile de producători agricoli şi pentru
populaţie.

Spaţiul rural românesc, este în prezent foarte mult abordat
şi vizat, atât în studii şi lucrări de specialitate cât şi prin
proiecte de finanţare din fonduri europene. Pentru
majoritatea universităţilor de profil din ţară şi instituţiilor de
cercetare în domeniu tema propusă reprezintă deja o
prioritate fiind deja teme de cercetare în cadrul mai multor
proiecte de cercetare.

agricole şi imposibilitatea identificării unei
soluţii de comasare a acestora avantajoasă,
în primul rând, pentru noii proprietari;
chiar depopularea anumitor zone;
jumătate din terenul arabil românesc,
precum şi tot mai multe suprafeţe mici de
teren care rămân nelucrate de la an de an;
absorbţie actuală a fondurilor europene,
care ar fi putut fi evitate dacă se dezvolta o
viziune clară pentru perspectiva spaţiului
rural.
Noua viziune de dezvoltare economică
integrată a comunităţilor rurale româneşti
trebuie urmată de construcţia unei strategii
coerente şi bazate pe realităţile rurale (din
teren) pentru dezvoltarea durabilă a
spaţiului rural.
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Dezvoltarea
gândirii critice

Necesitatea de a se adapta și de a răspunde la solicitările lumii
înconjurătoare, de a rezolva anumite probleme și de a lua decizii într-un
timp scurt, îl obligă pe omul contemporan să automatizeze anumite
procese de gândire și să folosească anumite scheme de raționare. Acestea
asigură o eficiență sporită gândirii, dar atrag și pericole, precum gândire
eronată, stereotipuri, prejudecăți, comportamente discriminatorii,
rezistență scăzută la manipulare etc.

Cercetarea în domeniul gândirii critice
poate să contribuie la formarea unor noi
abilități cognitive, care diminuează
efectele negative ale automatismelor și
sporesc eficiența procesului de raționare
(eforturi reduse, rapiditate și
promptitudine a deciziilor), dar și a unei
atitudini favorabile acestui stil de gândire.

Cercetarea din domeniul gândirii critice din România este
încă într-un stadiu de început. Există cursuri de gândire critică
în cadrul Facultății de filosofie din București, lucrări de
specialitate ( Petre Bieltz „Bazele gândirii critice”, Dragan
Stoianovici „Argumentare și gândire critică”, Constantin
Sălăvăstru „Teoria și practica argumentării”), cercetări cu
caracter pedagogic („Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea
gândirii critice”), sau manuale și îndrumătoare, precum
„Ghidul pentru verificarea capacității de raționare logică”
elaborat de Institutul Național de Magistratură în colaborare
cu Law School Admission Council

Efecte:
11-30
- optimizarea și creșterea eficienței
procesului de gândire;
- cunoașterea erorilor de raționare, a
sofismelor și conștientizarea faptului că
oricine poate fi supus unor greșeli de gândire
care se transformă în comportamente
eronate;
- creșterea rezistenței la manipulare,
diminuarea incidenței stereotipurilor,
prejudecăților, comportamentelor
discriminatorii;
- aplicarea cunoștințelor furnizate de logică
pentru exercitarea unui control vigilent
asupra modului de raționare și de decizie;
- formarea unui stil de viață bazat pe
practicarea și exersarea permanentă a
gândirii, considerată nu o activitate dificilă, ci
o activitate plăcută, interesantă, care oferă
satisfacții;
- cultivarea unor deprinderi de gândire
creativă, în special, de gândire laterală.

>100

sub 5mil. Euro
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dezvoltarea
industriei de
leisure / turism
ca factor de
stabilitate
globala

Progresele stiintifice si tehnice vor reduce drastic timpul pentru
producerea celor necesare unui standard convenit decent pentru
majoritatea populatiei globului si corespunzator necesarul de forta de
munca in sectoarele traditionale, inclusiv servicii. Cresterea exponentiala a
timpului liber va fi exploatata economic prin activitati de leisure, ca
cheltuire a timpului pentru obtinere de profit. Economia interconectata va
ajunge in stadiul retelelor (networking economy) umane, electronice si
mixte.

Economiile dezvoltate construiesc deja
noua economie, noi inca nici nu o
abordam nici in cercetare nici in
invatamantul postuniversitar. Inceperea
cercetarilor in acest domeniu este o
situatie de supravietuire. Avem deja o
buna parte din populatie cu un timp liber
efectiv sau potential si o deteriorarea
accentuata a comunitatilor. Concret este
diferenta intre dezvoltarea comunitatii
sibiene in ultimii 10 ani si alte comunitati
smiliare din tara

Zestrea genetica a populatiei este adecvata dezvoltarii
sectorului de leisure. Cercetarile teoretice dar mai ales cele
de teren vor permite integrarea rapida a populatiei in trendul
global

- colectarea informatiilor deja disponibile in
tarile dezvoltate si a bunelor practici
- diseminarea lor si a tehnicilor aferente in
cat mai multe comunitati
- mentinerea "pacii sub maslini" in
comunitati supuse stresului viitoarelor
provocari
- preluarea lina a presiunii din tarile vestice,
cu profit care isi vor delocaliza comunitati si
categorii de populatie spre Romania

1-5
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Dezvoltarea
profesionala in
cariera
didactica

Dezvoltarea tehnologiei IT impune abilitali de comunicare si utilizare a
computerului, a softurilor educative, a metodelor complementare de
predare-invatare- evaluare.Rezultatele scazute pe care le-au obtinut elevii
romani la testele PISA semnaleaza deficiente ale modului de adaptare la
curriculumul international.

Un grad sporit de importanta il reprezinta
cunoasterea de catre cadrele didactice a
curriculumului international, a strategiilor
de predare-invatare-evaluare interactive,
utilizand metode complementare, cu
scopul de a obtine rezultatele asteptate,
de a atinge un procentaj ridicat de
promovabilitate.

In Romania exista numeroase firme care au produs softuri
educative pentru elevii din alte tari, elevi care au obtinut
rezultate deosebite la testarile internationale. Implicarea
expertilor din cadrul acestor firme, implicarea doctoranzilor
din domeniul stiintelor educatiei, reprezentantilor Institutului
de cercetare si a cadrelor didactice care se confrunta cu
aceste situatii experimentale de adaptare la curriculumul
international- ar determina o premiza a adaptarii
curriculumului si programelor actuale la dezideratele
invatamantului international.

-Modalitati de abordare a strategiilor de
predare-invatare-evaluare din perspectiva
invatamantului centrat pe competente
-explorarea softurilor IT si oferirea de bune
practici in utilizarea lor
- identificarea discontinuitatilor intre
programele scolare si propunerea unor
solutii de predare interdisciplinara
- rezultate mai bune la testele
interanationale , gen PISA , TIMS...

1-5
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Dezvoltarea
rurala prin
promovarea
activitatilor
non-agricole

Agricultura nu va putea fi o cale de ieşire din sărăcie pentru toate
persoanele din mediul rural. Ocuparea şi auto-ocuparea forţei de muncă
în activităţi rurale non-agricole sunt importante la toate nivelurile
veniturilor. Ele joaca un rol-cheie în reducerea si gestionarea riscurilor cu
care se confruntă gospodăriile sărace. De obicei, gospodăriile rurale cu
mijloacele de trai cel mai puţin diversificate sunt cele mai sărace.

Economia rurală non-agricolă este
importantă pentru un mai bun
management al riscului şi mai multe
oportunităţi de a ieşi din sărăcie. Multe
persoane din mediul rural sunt implicate
în economia non-agricolă, iar numărul
acestora este în creştere. Aceasta va fi
deosebit de importantă ca sursă de
oportunităţi pentru tineri de astăzi din
mediul rural.

La nivelul UE se acorda o importanta din ce in ce mai mare
diversificarii activitatilor economice din mediul rural, aspect
demonstrat si de sumele importante alocate acesteia in
cadrul FEADR. De asemenea exista colaborari pe aceasta
tema cu cercetatori din alte tari europene.

- Identificarea factorilor care contribuie la
franarea dezvoltarii sectorului rural nonagricol
- Identificarea solutiilor pentru dezvoltarea
sectorului rural non-agricol
- Crearea unui mediu mai bun pentru
economia rurală non-agricolă
- Dezvoltarea si perfectionarea
mecanismelor pentru directionarea mai
eficienta a fondurilor de dezvoltare catre
economia rurală non-agricolă
- Diversificarea surselor de venit pentru
locuitorii din mediul rural
- Cresterea bunastarii locuitorilor din mediul
rural

1-5
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Dezvoltarea
socioeconomică a
Țărilor Române
în perioada
medievală și
modernă

Pentru cunoașterea istoriei României este necesară cercetarea dezvoltării
sociale și economice a Țărilor Române în perioada medievală și modernă,
perioade în care s-au pus bazele domeniului feudal, a proprietăților
capitaliste , a dotării și organizării sectoarelor sociale și economice pe
baze moderne dintre care multe au fost dezvoltate și preluate de
economia românească în perioada contemporană.

Cercetarea domeniilor sociale și
economice vor determina publicarea unor
lucrări de specialitate foarte interesante
pentru istorici și pentru persoanele care
studiază istoria României.

Cercetarea socio-economică a istoriei României dispune de
specialiști pregătiți pentru acest domeniu, care au publicat
lucrări atât în țară cât și în străinătate și care au o activitate
deosebită. Este necesară și colaborarea cu istoricii europeni
și nu numai.

-punerea în circulație a unor noi documente
din istoria României;
-publicarea unor studii , articole și tratate
referitoare la tema propusă;
-constituirea unor echipe de cercetători pe
această temă;
-vor fi completate, în urma publicării a
acestor informații, manuale de istorie.

11-30
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dezvoltarea
ştiinţelor
umaniste în
societatea
contemporană

Ştiinţele umaniste sunt constitutive pentru orice societate care doreşte să
se dezvolte într-un mod competitiv. Ştiinţa, tehnologia şi economia nu se
autointerpretază, ci au nevoie de filosofie, istorie, drept, lingvistică etc.
Lipsită de aportul integrativ,filosofic, cultural, social şi comportamental, al
ştiinţelor umaniste, cunoaşterea îşi pierde fundamentele, iar societatea
orice posibilitate de orientare. Societatea viitorului are nevoie de ştiinţele
umaniste pentru a-şi regla complexitatea, a păstra şi dezvolta condiţiile
favorabile libertăţii şi autonomiei individului în gândire şi acţiune.

Cercetarea românescă din domeniul
ştiinţelor umaniste poate acoperi un
spectru larg de teme de la filosofia minţii,
etica aplicata, etica cercetarii până la
utilizarea logicii şi lingvisticii în
programarea noilor tehnologii. Ea va
răspunde, de asemenea, nevoilor
specifice societăţii noastre, reieşite din
procesele de globalizare şi dezvoltare
economică şi tehnologică, privind
cunoaşterea aspectelor culturii şi
comportamentului uman.Interpretarea
culturii şi perfecţionarea personalităţii
umane sunt mize ale progresului viitor al
întregii umanităţii.

cercetarea umanistă din universităţile şi societatea noastră
este recunoscută ca performantă pe plan mondial. Tradiţiile
acestui tip de cercetare sunt binecunoscute - ştiinţele
umaniste formează cea mai mare parte a culturii naţionale.
Cererea socială exprimata sau nu cu privire la acest tip de
cercetare este constanta şi presanta.

- livrarea de teorii şi instrumente care să
contribuie la crearea unui mediul social,
politic, cultural şi ştiinţific capabil de
autointerpretare, de judecată critică şi
integratoare;

>100

>100

peste 500 mil. Euro

31-50

5-50 mil. Euro

2500

- dezvoltarea de noi teorii şi instrumente în
domeniul ştiinţelor umaniste;

- integrarea culturală şi dezvoltarea unor
concepte mult tematizate, dar în fond
ignorate, cum ar fi de exemplu etica
cercetării;
- dezvoltarea cuturii naţionale şi creşterea
contribuţiilor noastre la cultura universală;
- fundamentarea politicilor publice în
domenii culturale;
-schimbarea mentalităţilor;

SocioEconomice

Dezvoltarea
tehnologiilor de
protejare
urbană
împotriva
riscului seismic.

Obieciv: Creşterea gradului de securitate şi siguranţă a construcţiilor civile
şi a populaţiei în cazul producerii cutremurelor de intensitate ridicată.
Obiectiv subordonat: atenuarea efectelor şi reducerea costurilor socioeconomice generate de producerea unui cutremur de intensitate ridicată.
Provocarea: Riscul aparitiei unui cutremur de intensitate ridicată impune
dezvoltarea unor materiale de construcţie şi tehnologii care să asigure
protejarea arealelor intens populate.

Zona Carpaţilor de Curbură este activă
din punct de vedere seismic - induce
cutremure cu frecvente de intensiate
scăzută. Costurile actuale pentru
înlăturarea efectelor socio-economice ale
unui cutremur similar celui din 1978 sunt
greu de estimat şi susţinut financiar de
societăţile de asigurare, bugetul naţional,
economia naţională în ansamblu.

Dispunem de: instituţii de învăţământ superior de prestigiu
atât în sectorul tehnologiilor cât şi a materialelor de
construcţii, institut de monitorizare a mişcărilor seismice, un
sistem complex de senzori de monitorizare a activităţii
seismice şi o bază de date complexă cu evenimente istorice
relevane.
Referitor la componenta pasivă: sectorul producţiei
materialelor de constructii este capabil să preia şi să asigure
transpunerea în producţie a unor eventuale materiale de
construcţie şi tehnologii noi.
Referitor la componenta activă: Conform articolelor
publicate în presă, tehnologia de fracturare hidraulică a
gazelor de şist – induce mici cutremure de frecvenţă redusă
care pot fi o bună oportuniate de cercetate şi analiză a
tehnologiei propuse.

Pentru dezvoltarea componentei pasive dezvoltarea materialelor şi a tehnologiilor de
construcţie, cercetarea implică cel puţin:
-construirea/dezvoltarea unui laborator de
testare a materialelor de construcţie care să
asigure reproducerea în laborator a undelor
seismice şi
-testarea efectivă a rezistentei părţilor de
construcţie şi a materialelor componente.
Rezultatul cercetarii este cel putin
dezvoltarea unui material de constructie si a
unei tehnologii de aplicare care sa asigure
cresterea rezistentei constructiilor civile la
undele seismice.
Pentru aplicarea tehnologiei la blocurile de
locuinte existente cu grad de risc seismic
ridicat, soluţia adoptată se poate prezenta
sub forma unei plase/exoschelet aplicat pe
peretii exteriori şi sub forma unui tapet-plasă
aplicat la interior, imbrăcând fiecare zid pe
ambele feţe într-o structură sandwich cu
următoarele funcţii:
1. impiedică / reduce intrarea în rezonanță a
frecvenței proprii de oscilație a structurii
clădirii cu frecvența undei incidente;
2. asigură şi menţine integritatea zidurilor pe
perioada de manifestare a undei seismice.
3. protejează ocupanţii de bucăţile de
material dislocate din structura.

Din acest punct de vedere exista un numar (destul de redus
ce-i drept)de cercetatori care pot ajuta la construirea unui
asemenea sub-domeniu. De asemenea, este vorba de a
racorda initiativele noastre economice la - dar si
radicalizandu-le fata de - economia sociala care este din ce in
ce mai promovata de catre Uniunea Europeana.

In termeni foarte succinti:
6-10
- formarea unui literaturi bine puse la punct
pe tema cooperativelor si economiei sociale.
- implementarea unui program pilor de
cooperativa in orasul de provenienta (Cluj in
cazul de fata)
- stabilirea unui plan de dezvoltare
economica a orasului ce ofera acest tip de
organizare ca exemplu de buna practica
- accesarea unor fonduri europene menite
dezvoltarii economiilor sociale.

Pentru preîntâmpinarea unui astfel de
eveniment pot fi urmate două direcţii de
cercetare care să dezvolte tehnologii
complementare: 1. Componenta pasivă cercetare in domeniul materialelor si
tehnologiilor de constructie, care să
contribuie la cresterea rezistentei
Surse de finanţare disponibile pentru cercetare din bugetul
constructiilor civile, împiedicând intrarea UE.
în rezonanță a frecvenței proprii de
oscilație a structurii clădirii cu frecvența
undei incidente. 2. Componenta activă –
dezvoltarea unui sistem care să asigure
blocarea undelor seismice, fie producând
microunde de frecvenţă şi direcţie
contrară undelor seismice, fie captând
energia cinetică indusă de undele
seismice. Tehnologia poate fi dezvoltată şi
testată în jurul arealelor de
cercetare/exploatare a gazelor de şist
(conform articolelor publicate în presă,
tehnologia de fracturare hidraulică a
gazelor de şist – induce mini cutremu

SocioEconomice

Dezvoltarea
unor sisteme
economice
locale
cooperativiste

Dezvoltarea economica actuala in Romania este strict legata de atragerea
investitorilor straini (in special a marilor corporatii) carora le sunt oferite
subventii si scutiri fiscale pentru a accepta sa investeasca in tara noastra,
insa conform jocului economic mondial, parasesc zona cand avantajele
economice nu mai sunt asa puternice. Astfel, un sistem integrat de
cooperative dezvolta economia locala prin forte locale si cu un grad de
sustenabilitate pe care modelul actual nu il are - iar aici ma refer la gradul
incredibil de interdependenta financiara a lumii.

Ar fi vorba astfel in primul rand de a
fundamenta nevoia unei astfel de
abordari in articole si publicatii stiintifice
pe tema economiilor cooperativiste, apoi
de a lucra cu domeniul administratiei
publice pentru implementarea unui astel
de program ca exemplu de buna practica
si ca viitoare orientare prioritara a
planului de dezvoltare economica a
orasului. Nu in ultimul rand ar fi vorba si
despre tematizarea unui nou mod de a
face pedagogie pentru viitori angajati
cooperativisti care trebuie sa inceapa sa
invete auto-organizarea inca din scoala.
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Diagnoza
distresului
oncologic și
reducerea
vulnerabilitățilo
r psihosociale
ale bolile
tumorale

În România incidenţa cazurilor de cancer de toate tipurile a crescut
într-un ritm tot mai rapid din 1990 încoace, numărul cazurilor crescând
de la 120.10 la 100.000 de locuitori în 1990 la 240.66 în 2005 (WHO,
2008a). România are cea mai mare mortalitate cauzată de cancerul de col
uterin din Europa (Todorova, Baban, Balabanova, Panayotova, &
Bradley, 2006). Tot aici sunt diagnosticaţi aproximativ 52.000 de noi
cazuri de cancer în fiecare an şi se înregistrează un număr aproape egal
de decese cauzate de cancer (WHO, 2008b). Deşi incidenţa tumorală este
relativ temperată, mortalitatea tumorală cunoaşte, în schimb, o tendinţă
ascendentă, atingând azi media europeană (România 179,8 vs. Europa
182,79) (WHO, 2008b).
Pe parcursul ultimilor douăzeci de ani rata necesităţilor psihosociale
neglijate şi desconsiderate de-a lungul tratamentului oncologic a rămas
la fel de ridicată (Barg şi colab., 2007), în ciuda evoluţiei din
domeniul ameliorării durerii şi a reducerii efectelor secundare ale
schemei de tratament, cu toate că s-a conştientizat şi recunoscut
faptul, că factorii psihosociali influenţează mecanismele fiziologice
protumorale şi invazive.

Aproape 4.5 milioane de persoane,
respectiv familiile acestora sunt afectate
de cancer sau alte boli incurabile (Hospice
Romania, 2008) dar puţini beneficiază de
servicii psihologice şi sociale profesioniste
(sub 5%).
Unul din cinci pacienţi spitalizaţi nu este
informat în legătură cu
propriul diagnostic tumoral (Dégi, 2009)
din cauza incapacităţii
personalului medical de a comunica
„veștile proaste” în mod eficient.
47.5% din pacienţii cu cancer suferă de
depresie clinică (Degi, 2009) şi
cei mai mulţi dintre aceştia nu
beneficiază de servicii
psihooncologice/psihosociale. De
exemplu, în partea centrală şi cea
nord-vestică a ţării - una din zonele cele
mai afectate de incidenţa
bolilor tumorale - nu prea există
asemenea servicii. Minorităţile
etnice, în particular pacienţii de etnie
maghiară sunt categoria cea mai
predispusă spre depresie şi dezechilibru
emoţional (Degi, Kallay, &
Vincze, 2007).
Faptul că mai mult de 50% din pacienţii
oncologici nu sunt de acord să
vorbească despre boala lor şi nevoile
legate de cancer creează o
provocare unică în dezvoltarea şi punerea
în aplicare a serviciilor
psihosocio-oncologice în România (Degi,
2012).
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afectate de incidenţa bolilor tumorale - nu
prea există asemenea servicii.
Minorităţile etnice, în particular pacienţii
de etnie maghiară sunt categoria cea mai
predispusă spre depresie şi dezechilibru
emoţional (Degi, Kallay, & Vincze, 2007).
Faptul că mai mult de 50% din pacienţii
oncologici nu sunt de acord să vorbească
despre boala lor şi nevoile legate de
cancer creează o provocare unică în
dezvoltarea şi punerea în aplicare a
serviciilor psihosocio-oncologice în
România (Degi, 2012).

Evaluarea-intervenţia
psihosocială reprezintă o necesitate acută, indiferent de tipul
serviciului oncologic, adică nu numai în tratamentul
spitalicesc activ,
dar şi în reabilitarea suportivă şi în îngrijirea paliativă.
Această
perspectivă implică „...o schimbare de mentalitate, de
atitudine, o
deplasare a accentului de la neputinţă la putinţă, de la
control la
colaborare, de la un tip de sprijin negativ la unul pozitiv, de la
tăinuirea informaţiilor la furnizarea acestora, de la rigiditate
la
flexibilitate, de la dependenţă la independenţă.” (AOSW,
2010, 2).
Conform parteneriatului european de acţiune împotriva
cancerului pentru
perioada 2009-2013, elaborat de Comisia pentru mediu,
sănătate publică
şi siguranţă alimentară a Parlamentului European (Peterle,
2010), aceste
servicii psiho-oncologice ar trebui considerate o componentă
esenţială,
vitală a programului naţional de cancer.

Întrebările fundamentale sunt următoarele: 6-10
în ce măsură pacienţii trataţi în diverse
instituții de oncologie îşi cunosc diagnosticul;
în ce măsură aceştia sunt afectaţi de
depresie sau anxietate, care este calitatea
vieţii pacienţilor oncologici şi starea lor fizică,
socială/familială,
afectivă şi funcţională; care sunt factorii
prognostici ai depresiei
clinice şi ai calităţii vieţii slabe, respectiv cei
ai necunoaşterii
diagnosticului; ce relaţie semnificativă există
între factorii
demografici, medicali şi psihosociali din
perspectiva distresului,
dezechilibrului emoţional şi a calităţii vieţii.
Există doar o cercetare
anterioară în România care să includă un
eşantion mare şi care să
acopere toate aceste aspecte psihosociale.
Evaluarea distresului emoţional şi a calităţii
vieţii pacienţilor pune
un accent deosebit pe acele criterii
psihosociale (cum ar fi
diagnosticul, depresia, calitatea vieţii) care
sunt comune majorităţii
bolilor oncologice, deoarece caracteristicile
obiective ale tumorilor nu furnizează un
punct de pornire suficient de stabil pentru
înţelegerea modului în care pacienţii se
adaptează bolii cronice/terminale.

31-50

sub 5mil. Euro

75

Evaluarea-intervenţia psihosocială reprezintă o necesitate
acută, indiferent de tipul serviciului oncologic, adică nu
numai în tratamentul spitalicesc activ, dar şi în reabilitarea
suportivă şi în îngrijirea paliativă. Această perspectivă implică
„...o schimbare de mentalitate, de atitudine, o deplasare a
accentului de la neputinţă la putinţă, de la control la
colaborare, de la un tip de sprijin negativ la unul pozitiv, de la
tăinuirea informaţiilor la furnizarea acestora, de la rigiditate
la flexibilitate, de la dependenţă la independenţă.” (AOSW,
2010, 2).
Conform parteneriatului european de acţiune împotriva
cancerului pentru perioada 2009-2013, elaborat de Comisia
pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară a
Parlamentului European (Peterle, 2010), aceste servicii psihooncologice ar trebui considerate o componentă esenţială,
vitală a programului naţional de cancer.

Întrebările fundamentale sunt următoarele: 6-10
în ce măsură pacienţii trataţi în diverse
instituții de oncologie îşi cunosc diagnosticul;
în ce măsură aceştia sunt afectaţi de
depresie sau anxietate, care este calitatea
vieţii pacienţilor oncologici şi starea lor fizică,
socială/familială, afectivă şi funcţională; care
sunt factorii prognostici ai depresiei clinice şi
ai calităţii vieţii slabe, respectiv cei ai
necunoaşterii diagnosticului; ce relaţie
semnificativă există între factorii
demografici, medicali şi psihosociali din
perspectiva distresului, dezechilibrului
emoţional şi a calităţii vieţii. Există doar o
cercetare anterioară în România care să
includă un eşantion mare şi care să acopere
toate aceste aspecte psihosociale.
Evaluarea distresului emoţional şi a calităţii
vieţii pacienţilor pune un accent deosebit pe
acele criterii psihosociale (cum ar fi
diagnosticul, depresia, calitatea vieţii) care
sunt comune majorităţii bolilor oncologice,
deoarece caracteristicile obiective ale
tumorilor nu furnizează un punct de pornire
suficient de stabil pentru înţelegerea
modului în care pacienţii se adaptează bolii
cronice/terminale.
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Didactica
limbilor si
literaturilor

premisele ar fi recunoasterea necesitatii unui corp de experti,
finantarea de proiecte si in acest domeniu, crearea unor baze
de date, crearea unor conditii de simulare si aplicare a
inovatiilor in scoli

Aplicind o abordare stiintifica a domeniului,
urmata de aceeeasi abordare la toate
nivelele, in urmatorii 5 ani nu mai devreme
si in urmatorii 10 ani, scoala romaneasca ar
fi din nou de top.

>100

sub 5mil. Euro

100

Domeniul propus acoperit cu profesionalism de persoane avizate si
vizionare pot schimba radical peisajul educational romanesc de la idealuri
la evaluare pina la insertie sociala dublata de satisfactii personale si
profesionale

in acest domeniu trebuie sa recunoastem
intietatea uneia din cele doua realitati,
inovarea tehnologica este mai
importanata acum decit inovarea
artistica. Cea artistica se poate dezvolta
citeodata si fara infrastructura...dar cea in
didactica limbilor si literaturilor trebuie
asimilata celei tehnologice

1-5

SocioEconomice

Diminuarea
efectelor
migratiei fortei
de munca

Migraţia modelează permanent structura populaţiei fiind uneori un factor
reglator al dezechilibrelor care apar în evoluţia populaţiei pe toate
componentele sale (demografice, forta de munca etc.), alteori un factor
care nu face altceva decât să accentueze aceste dezechilibre. Este de
asteptat ca in viitor, pe masura ce piata europeana a fortei de munca
devine tot mai deschisa, mobilitatea fortei de munca sa se accentueze.
Avand in vedere amploarea fenomenului in cazul Romaniei si directia de
dezvoltare a lui, este evident ca efectele vor fi, cel putin pe termen mediu,
mai degraba negative decat pozitive. Romania se afla in situatia in care isi
"exporta" populatia activa economic in strainatate.

Cercetarea in domeniu poate contribui la
prevenirea aparitiei unor dezechilibre
majore pe piata fortei de munca prin
cunoasterea efectelor produse de
fenomenul migratie si prin generarea
unor masuri de interventie adecvate.
Analizele efectuate pot orienta in mod
eficient dezvoltarea economica la nivel
local, regional si national.

Dintr-o ţară care vreme îndelungată nu s-a remarcat nici ca
destinaţie nici ca sursă importantă pentru migraţie, după
anul 2000, în tabloul general al migraţiei intraeuropene,
România a devenit unul din principalii furnizori de migranţi.
Conform Eurostat, pentru perioada 1990 – 2010, fluxurile de
migranţi din România numai către statele Uniunii Europene sau situat între 30092 în 1997 (cel mai scăzut nivel) şi 555797
în 2007 (cel mai ridicat nivel). Această evoluţie a făcut la în
anul 2010, în Uniunea Europeană, să vorbim de un număr
oficial, conform Eurostat, de 2769400 imigranţi români, ceea
ce reprezintă peste 10% din populaţia totală a ţării. Surse
neoficiale afirmă că numărul imigranţilor români ar fi mult
mai mare, depăşind 3 mil.
In aceste conditii explorarea in profunzime a efectelor
generate de fenomenul migratiei, in primul rand asupra
pietei fortei de munca poate reprezenta un demers strategic
cu efecte benefice în direcţia ameliorării dezechilibrelor
existente pe piaţa forţei de muncă şi mai ales în direcţia
previzionării şi evitării acestora.
Anvergura acestui fenomen, în cazul României a făcut să
existe deja un număr considerabil de studii şi cercetari in
domeniu

Analiza fenomenului migraţiei poate genera 6-10
informaţii adecvate pentru cel puţin trei
direcţii de intervenţie care, prin modul în
care sunt implementate, afectează într-un
sens sau altul realitatea socio-economică: (1)
ameliorarea demografică, (2) ameliorarea
pieţei forţei de muncă şi (3) optimizarea
cheltuielilor de asistenţă socială.
Se pot dezvolta modele econometrice cu
privire la impactul pe care migratia il are.
Poate fi infiintat un Observator al Migratiei
care sa monitorizeze evolutia acestui
fenomen.
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Diversificarea
formelor
familiale si
implicatiile
pentru
solidaritatea
intergeneration
ala

Asistam de ceva timp la profunde schimbari ale formelor de viata
familiala, generate de declinul casatoriilor si al nasterilor, cresterea
numarului de divorturi, raspandirea uniunilor consensuale si proliferarea
destramarii si reconfigurarii parteneriatelor de viata. Aceste fenomene
schimba profund relatiile dintre parinti biologici si/sau vitregi, copii
biologici/adoptati/vitregi si bunici biologici si/sau vitregi, astfel incat
cursul vietii familiale devine tot mai divers si complex, iar solidaritatea
(sau conflictul) dintre generatii poate slabi (creste) sau poate lua forme
noi. Contextele socio-economico-culturale si politicile sociale influenteaza
nu doar vietile individuale ale membrilor societatii, ci si viata de familie in
toata complexitatea ei.

Nevoia de cercetare/ inovare
Nevoia evaluarii compatibilitatii dintre
politicile sociale existente si schimbarile
comportamentului familial este acuta in
conditiile profundelor schimbari ale
structurilor si relationarilor familiale, fiind
nevoie de argumente stiintifice pentru
elaborarea unor politici sociale noi,
bazate pe dovezi. Avand in vedere
situatia descrisa mai sus este neaparata
nevoie: i) sa se exploreze complexitatea
crescanda a configuratiilor si a tranzitiilor
familiale, ii) sa se examineze implicatiile
schimbarilor pentru copii, femei si barbati
vizavi de inegalitatile de sanse care se
creeaza, de aranjamentele
intergenerationale de ajutor material si
de ingrijire, iii) sa se investigheze masura
in care politicile sociale adreseaza
diversitatea familiala si iv) sa se identifice
nevoile pentru politicile familiale viitoare.

Romania este deja implicata in efortul comun european de
gasire a unor solutii pentru a face fata celor doua probleme
majore cu care se confrunta actualmente toate tarile
dezvoltate: sub-fertilitatea indelungata si imbatranirea
accelerata. Ea este parte componenta a Programului
Generatii si Gen (PGG) - o initiativa comuna coordonata de
ONU, cu 16 tari europene participante, plus Japonia ,
Australia si Canada - care colecteaza date nationale
comparabile in scopul de a gasi solutii de contracarare a
efectelor negative ale tendintelor demografice
contemporane comune. Exista eforturi continue (din anul
2000) de exploatare a datelor deja detinute si de elaborare a
studiilor de cercetare pe teme legate de schimbarile
comportamentului familial. Numeroase studii cu autori si coautori romani au fost prezentate la conferinte internationale
prestigioase, multe din ele au aparut sub forma de articole
stiintifice in reviste internationale de renume, Romania a
putut intra in retele internationale de cercetare avand ca
parteneri cele mai prestigioase institutii de cercetare
demografica din Europa.

Exista un mare potential de a avansa in
>100
studiile efectuate si de a forma noi
parteneriate in afara Europei (in special cu
tari din Asia -ex. Corea- dar si cu SUA) dar
pentru asta ar fi pacat ca datele noastre sa
se opreasca pana in 2005 cand de fapt ar
trebui continuat proiectul de colectare a
datelor (PGG) cu actualizari tot din 3 in 3 ani.
Din pacate Romania a ramas in urma cu
efectuarea celui de la doilea val de ancheta
(primul a avut loc in decembrie 2005 si a fost
efectuat de Institutul National de Statistica),
si ar trebui actionat in consecinta prin
prioritizarea domeniului de cercetare legat
de schimbarea familiei si a relatiilor din
cadrul ei. Prioritizarea domeniului de
cercetare a diversificarii formelor familiale si
a solidaritatii intergenerationale ar putea
duce astfel nu doar la emergenta studiilor de
cercetare, dar inclusiv şi la modernizarea
sistemului de colectare a datelor nationale
necesare investigarii problemelor de
populatie (recensaminte, statistica starii
civile, etc.) , actualul sistem fiind complet
desuet si totalmente ineficient, in raport cu
schimbările la care asistam.
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Diversificarea
formelor
familiale si
implicatiile
pentru
solidaritatea
intergeneration
ala

Asistam de ceva timp la profunde schimbari ale formelor de viata
familiala, generate de declinul casatoriilor si al nasterilor, cresterea
numarului de divorturi, raspandirea uniunilor consensuale si proliferarea
destramarii si reconfigurarii parteneriatelor de viata. Aceste fenomene
schimba profund relatiile dintre parinti biologici si/sau vitregi, copii
biologici/adoptati/vitregi si bunici biologici si/sau vitregi, astfel incat
cursul vietii familiale devine tot mai divers si complex, iar solidaritatea
(sau conflictul) dintre generatii poate slabi (creste) sau poate lua forme
noi. Contextele socio-economico-culturale si politicile sociale influenteaza
nu doar vietile individuale ale membrilor societatii, ci si viata de familie in
toata complexitatea ei.

Nevoia evaluarii compatibilitatii dintre
politicile sociale existente si schimbarile
comportamentului familial este acuta in
conditiile profundelor schimbari ale
structurilor si relationarilor familiale, fiind
nevoie de argumente stiintifice pentru
elaborarea unor politici sociale noi,
bazate pe dovezi. Avand in vedere
situatia descrisa mai sus este neaparata
nevoie: i) sa se exploreze complexitatea
crescanda a configuratiilor si a tranzitiilor
familiale, ii) sa se examineze implicatiile
schimbarilor pentru copii, femei si barbati
vizavi de inegalitatile de sanse care se
creeaza, de aranjamentele
intergenerationale de ajutor material si
de ingrijire, iii) sa se investigheze masura
in care politicile sociale adreseaza
diversitatea familiala si iv) sa se identifice
nevoile pentru politicile familiale viitoare.

Romania este deja implicata in efortul comun european de
gasire a unor solutii pentru a face fata celor doua probleme
majore cu care se confrunta actualmente toate tarile
dezvoltate: sub-fertilitatea indelungata si imbatranirea
accelerata. Ea este parte componenta a Programului
Generatii si Gen (PGG) - o initiativa comuna coordonata de
ONU, cu 16 tari europene participante, plus Japonia ,
Australia si Canada - care colecteaza date nationale
comparabile in scopul de a gasi solutii de contracarare a
efectelor negative ale tendintelor demografice
contemporane comune. Exista eforturi continue (din anul
2000) de exploatare a datelor deja detinute si de elaborare a
studiilor de cercetare pe teme legate de schimbarile
comportamentului familial. Numeroase studii cu autori si coautori romani au fost prezentate la conferinte internationale
prestigioase, multe din ele au aparut sub forma de articole
stiintifice in reviste internationale de renume, Romania a
putut intra in retele internationale de cercetare avand ca
parteneri cele mai prestigioase institutii de cercetare
demografica din Europa.

Exista un mare potential de a avansa in
>100
studiile efectuate si de a forma noi
parteneriate in afara Europei (in special cu
tari din Asia -ex. Corea- dar si cu SUA) dar
pentru asta ar fi pacat ca datele noastre sa
se opreasca pana in 2005 cand de fapt ar
trebui continuat proiectul de colectare a
datelor (PGG) cu actualizari tot din 3 in 3 ani.
Din pacate Romania a ramas in urma cu
efectuarea celui de la doilea val de ancheta
(primul a avut loc in decembrie 2005 si a fost
efectuat de Institutul National de Statistica),
si ar trebui actionat in consecinta prin
prioritizarea domeniului de cercetare legat
de schimbarea familiei si a relatiilor din
cadrul ei. Prioritizarea domeniului de
cercetare a diversificarii formelor familiale si
a solidaritatii intergenerationale ar putea
duce astfel nu doar la emergenta studiilor de
cercetare, dar inclusiv şi la modernizarea
sistemului de colectare a datelor nationale
necesare investigarii problemelor de
populatie (recensaminte, statistica starii
civile, etc.) , actualul sistem fiind complet
desuet si totalmente ineficient, in raport cu
schimbările la care asistam.
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SocioEconomice

Diversificarea
politicilor
eductionale si
culturale
pentru
cresterea
incluziunii
sociale

Globalizarea este insotita de tendinte de omogenizare culturala care
induc, prin contrast, o crestere a marginalizarii. Autoritatile si ONG-urile
trebuie sa previna si combata acest fenomen prin politici educationale
care sa tina cont de diversitatea culturala a indivizilor si comunitatilor
carora li se adreseaza.

Studiile care sa duca la identificarea
elementelor constitutive ale specificului
cultural care intra in conflict cu modelul
social standard pot contribui la crearea
politicilor care sa asigure limitarea
marginalizarii (de ex. prin obtinerea de
informatii asupra unor traditii si obiceiuri
care promovate pe scara larga ar putea
induce un substrat motivational
bidirectional capabil sa determine
comportamente incluzive atat la nivelul
comunitatii marginale cat si la nivelul
populatiei de referinta).

Exista deja in Romania,institutii si ONG-uri care fac eforturi
pentru a combate fenomenele de marginalizare si de a
promova incluziunea. Strategiile acestora, insa, urmaresc
imbunatatirea modalitatilor de combatere a fenomenului si
mai putin a celor de explorare si investigare a acestuia.
Folosind aceste resurse se pot urmari ambele demersuri
simultan.

- o mai buna identificare a comunitatilor si
51-100
indivizilor cu risc in a deveni subiecti a
fenomenului de marginalizare
- o mai buna determinare a factorilor de risc
ce caracterizeaza aceste comunitati
- generarea unor politici de incluziune "out of
the box" susceptibile de a fi mai eficiente
decat cele standard
- reducerea unor fenomene sociale negative
(de ex. analfabetismul, delinventa si
morbiditatea conditionate sociocultural)

>100

5-50 mil. Euro

SocioEconomice

Drept

Avand in vedere faptul ca justitia reprezinta o componenta esentiala in
viata oricarei societati, iar Romania este in proces de reconfigurare si
modernizare a sistemului judiciar, cercetarea in domeniul juridic trebuie
sa constituie o prioritate permanenta, dar sa se afle in centrul
preocuparilor factorilor de decizie, mai ales in contextul MCV-ului existent
in privinta Romaniei.

Cercetarea in domeniul juridic poate oferi
in mod evident solutii pentru
uniformizarea practicii judiciare, pentru
facilitarea asigurarii accesului la solutii
alternative litigiilor de solutionare
amiabila a disputelor, dar si imbunatatira
cadrului legislativ, prin armonizarea
necesitatilor practice din sistemul judiciar
cu imperativele de omogenizare a
normelor juridice la nivel european

Domeniul juridic este, cu siguranta, unul dintre sectoarele
cele mai dezvoltate din Romania, cel putin din perspectiva
practicienilor la nivel national, insa este incă lacunar si
resimte nevoia de adaptare la mijloace moderne de
comunicare si la noile Coduri ce urmeaza sa intre in vigoare.
Exista deja un numar considerabil de cercetatori in acest
domeniu, care colaboreaza cu corespondenti din alte state,
iar cercetarea este o preocupare constanta a participantilor
la fenomenul juridic.

-eficienta actului de justitie, prin ditribuirea
proportionala a cauzelor in randul
magistratilor
-modernizarea si eficientizarea cadrului
legislativ
-flexibilizarea cadrului legislativ, ce conduce
la sporirea investitiilor in Romania

51-100

>100
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Drept

Subdomeniul Drept ar trebui sa constituie, in opinia noastra, o prioritate
de cercetare, datorita faptului ca in ultimii ani (incepand cu 1 octombrie
2011) au intrat in vigoare doua acte normative de o impotanta majora
pentru sistemul dreptului romanesc, anume Codul civil si Codul de
procedura civila. Mai mult, in viitorul apropiat urmeaza a intra in vigoare
Codul penal si Codul de procedura penala.

In tara noastra exista, in afara de cercetatorii Institutului de
Cercetari Juridice al Academiei Romane, o comunitate
academica relativ numeroasa, apta sa acceseze proiectele de
cercetare in domeniu si sa atinga obiectivele propuse.
Dovada stau si cele cateva proiecte de cercetare realizate
pana acum in domeniul dreptului, care s-au finalizat cu
lucrari de cercetare de o valoare incontestabila.

Beneficiari ai unui asemenea demers
stiintific ar fi fiecare dintre noi, in calitate de
destinatari ai dreptului. Evident, ca trebuie
avuti in vedere actorii actului de justitie
(magistratii, avocatii, notarii publici,
consilierii juridici, executorii judecatoresti
etc.), care vor fi ajutati astfel sa se descurce
in hatisul dreptului romanesc, supus unei
innoiri fara precedent. Fara ajutorul
doctrinei, nu se va putea realiza o corecta
punere in practica a dispozitiilor noilor
coduri, iar doctrinarii trebuie stimulati
pentru a cerceta. Acest rezultat poate fi
realizat prin intermediul proiectelor de
cercetare. Aceste proiecte isi pot propune in
vederea diseminarii rezultatelor cercetarii,
realizarea de manifestari stiintifice sub
diverse denumiri si forme si publicarea unor
lucrari stiintifice valoroase.

>100
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Exista o atat de mare nevoie pe piata de un drept
administrativ si un drept a urbanismului inteles si explicat
corect incat orice rezultat al cercetarii in acest domeniu ar
putea fi usor diseminat si, de ce nu, vandut.

O lege a urbanismului si construirii mult mai 6-10
clara si mai inchegata, solutii
jurisprudentiale mai uniforme si mai corecte,
localitati (mai ales urbane) mai coerente, cu
simt estetic, etc.
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Vechiului Cod civil (Codul civil de la 1864)
i-au trebuit aproximativ 50 de ani pentru
a deveni cunoscut si inteles de o maniera
unitara de catre cei implicati in actul de
justitie. Acest lucru a fost posibil datorita
efortului doctrinarilor, care au analizat
dispozitiile sale, le-au explicat intelesul si
le-au interpretat corect. Acelasi efort este
necesar si astazi. Noile coduri necesita o
importanta munca de descifrare a
intentiei legiuitorului, de interpretare a
textelor deficitare si de corelare a
diferitelor dispozitii. Or, un asemenea
demers prezinta natura stiintifica si nu
poate fi realizat decat de catre
cercetatorii dreptului in cadrul proiectelor
de cercetare. Mai mult, este nevoie ca
doctrinarii dreptului sa realizeze, pe
marginea dispozitiilor noilor coduri,
propuneri de lege ferenda, pe care
legiuitorul sa le aiba in vedere, peste
cativa ani, la momentul la care va
modifica aceste acte normative (fapt
inevitabil pentru orice act normativ cu
extensia unui cod). Propunerile legislative
nu sunt la indemana oricarui actor al
actului de justitie, ci ele pot fi rezultatul
unei ample cercetari juridice, care poate fi
dreptul
Timp de 50 de ani, dreptul administrativ (cu atat mai mult urbanismul) a
cercetarea in acest domeniu poate
administrativ/dr fost aproape mort. Prin urmare astazi nevoia de a stabili raporturi corecte acoperi teme ca: contractele
eptul
intre puterea publica (administrativa) si cetateni este o prioritate. Unul
administrative, contenciosul
urbanismului
dintre efectele intelegerii gresite a acestui raport este si un urbanism
administrativ, contenciosul urbanismului,
haotic, un drept al urbanismului incoerent, cu consecinta unei dezvoltari
natura si efectele documentatiilor de
urbane fara perspective. Consecintele negative deja se fac simtite.
urbanism, actele individuale in domeniul
urbanismului. De remarcat ca aici s-ar
putea face cercetare si in domeniul conex
al arhitecturii, esteticii urbane etc, putand
fi cooptati intr-o echipa de cercetare si
arhitecti, nu numai juristi.

10

100
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Ecomarketing

Marketingul este necesar pentru toate organizaţiile, argumentul fiind
acordarea unei atenţii crescute clientului, satisfacerii nevoilor lui, chiar
dacă teoria acestuia nu are încă o formă definitivă.
Accentul pus pe dezvoltarea durabilă în cadrul actualei societăţi, și generat
de creșterea fenomenului de poluare, face ca marketingul ecologic să se
dezvolte, să capete semnificaţie și să convingă că este mai mult decât o
opţiune, că este chiar o necesitate. Organizaţiile și consumatorii sunt de
acord că acţiunile lor trebuie să fie în concordanţă cu noile preocupări
legate de mediu, și caută să își ghideze comportamentul către mai multe
activităţi pozitive pentru mediu.
Marketingul ecologic adaugă tendinţe actuale în domeniul marketingului
ca urmare a orientării ecologice în răspunsul consumatorilor și ale
pieţei.Acest lucru afectează relaţiile de
schimb pe care organizaţia le are cu clienţii săi și obligă la o regândire a
poziţionării, precum și
la dezvoltarea unei noi filozofii de marketing și folosirea de noi tehnici.

În prezent, angajamentul faţă de mediu
nu este o alternativă, ci o necesitate,
situaţie în care organizaţiile trebuie să
ţină seama mai mult de această viziune.
O combinare a teoriei cu realitatea
practică a organizaţiilor din România
poate fi concretizată într-o analiză pentru
identificarea variabilelor cu influenţă
asupra dezvoltării marketingului ecologic.
Scopul global și specific al acestei analize
este elaborarea unei diagnoze a stadiului
de dezvoltare a acestuia în rândul
organizaţiilor, prin evidenţierea existenţei
unor atitudini de responsabilitate socială
a managerilor acestora, a unei abordări
holistice la nivel de organizaţie, a unui
management preocupat de asigurarea
sustenabilităţii (în termeni de reducere a
consumului de resurse dar și a generări
de deșeuri și poluanţi) produselor,
proceselor de producţie sau a altor
activităţi prin dezvoltarea unor procedee
de producţie sub formă de buclă, care să
elimine efectele negative pentru mediu și
găsirea unui echilibru între nevoile
economice, de mediu și sociale

Dezvoltarea marketingului ecologic în organizaţiile
românești se justifică prin faptul că și în România de an la an
se extinde producţia în sistem
ecologic, ceea ce constituie o alternativă viabilă de
dezvoltare și este necesară o informaţie mai
profundă în acest domeniu. De exemplu, în extrem de mică
măsură produsele ecologice (în
special cele provenite din agricultura ecologică) realizate în
ţară sunt destinate consumului
intern, majoritatea fiind exportate datorită costurilor mari de
producţie, certificare, etichetare etc.,
dar și a dimensiunii mici a pieţei interne datorate în mare
parte și insuficientei informării a
consumatorilor cu privire la această ofertă, aspect oarecum
justificat de către producătorii
ecologici prin existenţa resurselor financiare precare. Doar
prin această prismă privite lucrurile,
implementarea unor strategii de marketing este necesară pe
de-o parte pentru încurajarea
consumului intern de astfel de produse, prin atragerea de noi
clienţi, iar pe de altă parte,
reorientarea strategiei actuale pentru acest segment de piaţă
ce are caracteristici mai
specifice, în scopul creșterea cererii și pentru o mai bună
poziţionare a produse ecologice la
nivel intern.

- Proiectarea ecologică, cunoscută ca un set 1-5
de acţiuni care vizează reducerea sau
minimizarea impactului asupra mediului
(pentru care nu există o reţetă standard
deoarece ea
ţine de creativitate şi inovare), prin
integrarea aspectelor de mediu pe întreg
ciclul de viaţă al
produsului.
- Achiziţiile ecololgice reprezintă un proces
care presupune o serie de etape (Comisia
Europeană, 2007):
- Identificare celor mai potrivite produse şi
servicii din punct de vedere al impactului lor
asupra mediului dar şi al disponibilităţii lor în
piaţă, costurilor, vizibilităţii sau promovării
lor.
- Analiza necesităţilor organizaţiei.
- Elaborarea de specificaţii tehnice clare,
precise din prisma considerentelor de mediu,
dar şi ţinând seama de condiţiile pieţei
- Elaborarea criteriilor de mediu în selecţia
furnizorilor, prestatorilor de servicii etc.
- Stabilirea de criterii ecologice de atribuire a
contractelor cu respectarea legislaţiei în
vigoare, luarea în considerarea a „costului
ciclului de viaţă”
- Utilizarea de clauze de executare a
contractului cu includerea considerentelor
de mediu în
ceea ce priveşte execuţia, livrarea,
transportul
- etc.
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Economia
patrimoniului
culturalvaloare,
evaluare,
reevaluare.
Componenta a
PIB (Produsul
Intern Brut

În contextul recunoaşterii, consolidării şi a punerii în valoare a identităţii
naţionale, PATRIMONIUL CULTURAL în deplinătatea sa, prin cunoastere şi
valorizare, cuantificare cantitativ-valorică,evaluare, reevaluare, estimare,
amortizare si/sau nonamortizare, plusvaloare etc.se poate identifica
economic in indicatori specifici şi in componentă constantă a Produslui
Intern Brut al României.

Cercetarea în domeniul definit poate
genera aspecte concrete în dezvoltarea
conceptelor, teoriilor si practicilor in
domeniul evaluarii, reevaluarii, plusvalorii
(etc.) patrimoniului cultural.

Avand in vedere larga paleta a patrimoniului cultural (imobil,
mobil, material si imaterial)implicarea poate fi de impact
atat la nivelul institutiilor cat si in cel al expertilor, rural si
urban, comun si elitist.

Patrimoniul cultural se poate identifica ca si 6-10
componentă distinctă a PIB (Produsului
Intern Brut). Economia patrimoniului cultural
devenind o stategie de identitate
patrimonială cu obiective proprii.

31-50
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Economie
sanitara

Avand in vedere strategia promovata de catre Organizatia Mondiala a
Sanatatii privind sporirea gradului de acoperire cu asigurari de sanatate,
dar si limitarile financiare cu care se confrunta in momentul de fata
sistemele de asigurari de sanatate, se impune necesitatea reevaluarii de
ansamblu a politicilor de finantare din domeniu pentru a se asigura
viabilitatea si mai ales sustenabilitatea sistemelor pe termen lung. In
conditiile imbatranirii demografice si a unui spor natural negativ,
sustenabilitatea sistemelor sociale de asigurari de sanatate nu se mai
poate realiza strict prin ponderarea numarului de asigurati si a
contributiilor obligatorii, fiind necesara reconceptualizarea de ansamblu a
notiunii de asigurare sociala de sanatate.

Cercetarea in domeniul economiei
sanitare poate contribui la descoperirea
unor solutii care sa ofere posibilitatea de
a partaja, in raport de nevoile individuale,
gradul de accesibilitate ce i se ofera
asiguratului la serviciile de sanatate.
Astfel, gestionarea costurilor din sistem sar putea realiza in conditii de
transparenta deplina, eliminandu-se
frauda dar si cheltuielile nejustificate.

Notiunea de economie sanitara nu este inca dezvoltata la
nivel national. Extinderea curriculei din mediul universitar
prin introducerea unei astfel de discipline ar putea contribui
la crearea de specialisti.

Succesul domeniului propus s-ar putea
reprezenta optimizarea sistemului national
de asigurari de sanatate.

31-50
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Economie
sistemica

Optimizarea economica si sociala in contextul crizei demografice si a
resurselor. Focalizarea eforturilor financiare si resurselor spre domeniile
care vor aduce avantaje reale societatii. In articolul sau, O. Saritas
promoveaza conceptul de Foresight systemic. Economia trebuie sa sufere
trazitia de la economie individualista la una in interesul societatii. Cel mai
apropiat exemplu este economia Suediei car imbina liberalismul economic
cu socialismul puse in slujba societatii. Un prim pas il reprezinta reducerea
consumului de materii prime pentru o gama de bunuri care accepta
trecerea din spatiul real in cel virtual (ex. carti, ziare, scrisori, filme),
gasirea de surse de energie alternative, stabile, care sa protejeze mediul si
sa fie inepuizabile. Schimbarea standardelor design-ului industrial in
sensul construirii de aparatura performanta cu o durata de viat mai lunga.
Educarea populatiei si firmelor in vederea utilizari in comun de resurse
materiale si informationale in vederea optimizarii exploatarii bunurilor de
folosinta indelungata (utilizarea intensiva a mijloacelor de transport,
bibliotecilor, utilajelor si masinilor)...

Invatamantul, cercetarea si invovarea
romaneasca sunt apte sa faca fata
provocarii. Din pacate societatea
romaneasca prin factorii politici si
decizionali nu este apta sa absoarba
realizarile furnizate de ICT. Majoritatea
cercetarilor sunt cumparate de state
straine iar cele care nu sunt astfel
valorificate intampina piedici in
producerea lor in serie!!!!
Romania are MaARI probleme cu
INFRASTRUCTURA si LOGISTICA in toate
domeniile!
Degeaba exista rezultate in ICT daca
acestea nu sunt rapid valorificate in slujba
societatii!

Dpdv al resurselor umane exista premisele necesare
dezvoltarii subdomeniului propus. Problema o reprezinta
modul in care rezultatele cercetarii sun asimilate la nivele
economic si social, aici reala sursa de erori care produce o
falsa impresie negativa asupra ICT. Trebuie creata o abordare
sistemica a ICT la nivel national.

Existenta unei Economii nationale sistemice 31-50
care sa combine principiile liberale cu cele
sociale, programate in care firmele sunt
sprijinite sa performeze si fac parte activa
dintr-un sistem in care rolul fiecareia este
bine definit incercand sa acopere toate
oportunitatile aparute fara a afecta calitatea
produselor/ serviciilor oferite. Economia
sistemica este un concept complex care
inglobeaza in ec conceptul de economie
durabila si economie ecologica adaugand la
acestea o structurare la nivel organizational
specific organismelor vii autonome, in care
nici un organ nu atenteaza la functiile altui
organ pentru ca aceasta ar conduce la
colapsul intregului sistem.
Rezultatele implica parcurgerea mai multor
pasi:
1. Identificarea si conturarea "organelor" creearea de grupuri de firme cu interese
comune si creearea unui cadru colaborativ;
2. Definirea rolului "organelor" in sistem si a
obiectivelor comune - stabilirea unui cod etic
si a unor standared si obiective comune la
nivelul firmelor cu interese comune (resurse,
domenii de activitate etc.) corelate cu
nevoile societatii, bazate pe date statistice si
studii;
3. Definirea prioritatilor intre "organe"....
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ECONOMIE
SOCIALA

Beneficiile economiei sociale sunt evidente nu numai in cresterea
incluziunii sociale dar si in crearea locurilor de munca. Conceperea de
politici sociale bine fundamentate poate lua in considerare rolul economiei
sociale.

Cercetarea in acest domeniu poate
contribui la o mai buna cunoasterea a
contributiei institutiilor de economie
sociala la crearea locurilor de munca, la
PIB.

Exista cateva lucrari care fundamenteaza doemeniul
economiei sociale. Cu toate acestea resursele sunt insuficient
exploatate iar numarul de cercetatori in domeniu este relativ
scazut.

Elaborarea de metodologii de interventie
11-30
pentru cresterea incluziunii sociale
Cresterea vizibilitatii pulicatiilor din domeniu
la nivel international
Crearea de retele de profesionisti in domeniu
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Educarea
adultului
pentru rolul sau
de a-si educa
propriul copil,
in vederea
intelegerii
corecte asupra
notiunii de
"valoare".

Avand in vedere tendinta degradanta a societatii moderne universale din
toate punctele de vedere, ea fiind factorul care conduce la dezechilibrul
tuturor normelor vitale - mediu, politic, economic, social,
stiintific,educational, cultural etc., consider ca o reeducare a adultului in
vederea intelegerii "valorii" pe toate planurile va conduce la o
imbunatatiri considerabile pe toate planurile amintite mai devreme.
Educarea adultului constituie de fapt cultivarea corecta a normelor
valorice in contiinta copilului, cel care reprezinta de altfel viitorul.

Cercetarea in domeniul educational poate
acoperi un spectru larg de teme, de la
cele in care putem indica posibilitatea si
metodele prin care putem initia programe
de reeducare a adultilor in contextul
rolului lor de dascali parentali pentru
viitor, pana la posibilitatea regandirii in
totalitate a sistemului educational,
centrat pe "valoare". Buna intelegere a
sistemului valoric in general la nivel
macrostructural, conduce cu siguranta in
viitoarul apropiat la cresterea calitativa a
tuturor domeniilor de interes universal.

Sistemul educational din Romania sufera de mari animozitati
la nivelul feedback-ului - ofera o paletea informationala prea
ampla intr-un numar restrans de ore, centrata pe un volum
masiv si nu pe dezvoltarea deprinderilor, iar rezultatele sunt
pe masura. Totul devine greu de inteles pe fondul lipsei
timpului de aprofundare si de concentrare pe un anumit
aspect de interes, atat la nivelul copilului cat si la nivelul
adultului care se afla in imposibilitatea de a educa. De aici si
instrainarea societatii moderne de definita concreta a
notiunii de "valoare", si in acest sens putem regandi un
sistem educational care sa contribuie la imbunatatirea
tuturor factorilor de interes global, educand in egala masura
adultul si copilul.

- dezvoltarea unor noi domenii educationale 1-5
care sa vizeze reeducarea adultului asupra
sistemului corect valoric;
- dezvoltarea unui nou sistem educational
centrat pe informatie urmata obligatoriu de
practica, o practica identica cu ceea ce se
cere pe piata muncii;
- se vor incuraja activitatile practice, in care
adultul va avea un rol important in educarea
copilului;
- administratiile locale vor sustine financiar si
activ totalitatea activitatilor in vederea
reeducarii adultului, si educarii copilului.
- rezultatele vor conduce la formarea unei
noi gandiri sociale sanatoase, care va
contribui in lant la cresterea si dezvoltarea
tuturor domeniilor de interes.
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Educația
antreprenorială
continuă,
formală și
informală, pe
tot parcursul
vieții, pentru
studenții/absolv
enții de
domenii tehnice

Tendințele în domeniul antreprenoriatului sunt cele de reducere a vârstei
la care potențialii antreprenori se gândesc să înceapă o afacere, reducere
a duratei de la absolvire la startul unei afaceri a absolvenților de
învățământ inferior/superior. De asemenea începerea unei afaceri proprii
poate să fie o dorință/necesitate la orice vârstă. Provocarea este instruirea
tuturor categoriilor de vârstă și nivel de educație să facă față cerințelor,
riscurilor, obstacolelor care apar atunci când lansezi o afacere. de
asemenea educația antreprenorială a celor din domeniul tehnic este o
provocare suplimentară, deoarece aceasta este limitată din punct de
vedere formal la ora actuală.

Cercetarea în domeniul educației
antreprenoriale poate răspunde
problemelor legate de nevoile viitorilor
antreprenori în ceea ce privește instruirea
formală/informală pe tot parcursul vieții.

Pentru subdomeniul propus (tehnic) există un mediu de
cercetare favorabil, mai redus însă față de domeniul
economic, dar cu potențial ridicat în ceea ce privește
cercetătorii și portofoliul de cercetare și respectiv cererile din
partea mediului de afaceri.

Se așteaptă dezvoltarea educației
antreprenoriale tehnice, prin forme de
instruire formale/informale (noi
domenii/specializări de studiu la toate
nivelurile - licență, master, doctorat, și
postuniversitare). Succesul se va putea
măsura prin creșterea numărului celor
instruiți, respectiv creșterea numărului de
antreprenori/afaceri din domeniul tehnic.
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Educatie

Educatia centrata pe utilizarea corecta a surselor de informatii pentru
obtinerea unor rezultate cat mai obiective. (cu alte cuvinte educatia
centrata pe latura formative)

Modificarea resurselor bugetare alocate
poate fi o solutie insa nu este singura;
incurajarea si atragerea tinerilor
cercetatori(a celor care au obtinut deja
rezultate) in invatamantul superior
romanesc si in centre de cercetare

reducerea coruptiei din invatamant, alocarea unui buget
adecvat in conformitate cu Strategia 2020, incurajarea
implicarii mediului privat in activitatile de cercetare prin
reduceri substantiale de taxe etc.

Educatia reprezinta Solutia cea mai simpla
pentru incurajarea si dezvoltarea tuturor
activitatilor economice. Aceasta trebuie
corelata cu piata fortei de munca insa fara
dezvoltarea sectorului de cercetare inovare
pornind din scoli pana in universitati, este
greu de crezut ca tara noastra se va ralia
tendintelor europene de dezvoltare
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Educatie

Scoala romaneasca este perceputa in ultimii ani ca o adevarata
cenusareasa a sistemului.Un rol denigrator are si televiziunea, care
vaneaza greseli si,in egala masura, reporterii de doi bani au uitat cine a
sacrificat ani din viata pentru formarea lor profesionala.

Popularizarea experientei pozitive din
Pubicatii, schimburi de experienta, centre de excelenta unde
mai multe zone ale tarii.Adevarata elita a se poate patrunde mai usor, sub tutela unor mentori de
scoii romanesti,recunoscuta prin rezultate succes.
deosebite sa fie unoscuta si experienta
pozitiva prezentata inregului corp
profesoral.

Schimbarea perceptiei asupra scolii.
recastigarea prestigiului pierdut. Omul scolii
sa redobandeasca statutul de odinioara, dar
sa fie mereu in pas cu noul și la fel de
empatic.
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Educatie
adaptata
pentru munca

Cerintele pietei muncii sunt in continua schimbare si dezvoltare. Este
nevoie de o oferta de forta de munca pregatita, adaptabila, pentru o viata
activa dinamica, fara intreruperi. de aceea oferta educationala trebuie
adaptata continua la cerintele pietei muncii.

SocioEconomice

educaţie prin
artă

Simţim cu disperare criza morală în care se zbate omenirea astăzi. Ea
atrage după sine colapsul "material". Trist este că nu se înţelege acest
lucru şi că ne interesează doar aspectele elementare ale vieţii, baza
"piramidei". Dezvoltarea respectului de sine,sensibilizarea sufletului,
reînvăţarea de "a trăi frumos" şi-n armonie unii cu alţii se face mult mai
eficient în sălile de concerte, în galeriile de artă, la un spectacol de
teatru...Bunele maniere tot aici se învaţă şi se practică.

SocioEconomice

Educatie/ elearning

Educatia ca forma de atragere a noilor generatii catre studiu. Pe principul
ca poti pierde orice in viata, dar educatie nu ti-o poata lua nimeni.
Educatia in onentul de fata trebuie sa recupereze disparitatile pe care le
inregistreaza fata de evolutia tehnologica a societatii. Cum atragem
"generatia IT/FB" inapoi catre studiu, pentru ca pe ei ne bazam viitorul?

SocioEconomice

efectele
fenomenului
migratiei
asupra
dezvoltarii
durabile

cercetarea adecvata poate identifica
principalele prioritati, caracteristici,
domenii in dezvoltare, obiective, profesii,
competente si abilitati cu potential,
tematica stiintifica, etc) ce revin
sistemului educational pentru a răspunde
exigentelor si nevoilor de forţă de muncă
corespunzătoare acestui stadiu de
dezvoltare.
În ţările cu un nivel foarte ridicat de trai,

sectorul este in plina ascensiune, cuprinzand numerosi
specialisti din mediul academic, învăţământ, cercetarea
pieţei muncii, care au participat până în prezent la activităţi
de cercetare aplicativa şi fundamentală, instruire, formare şi
corelarea ofertei educaţionale cu cererea de forţă de muncă.

Profesorii de muzică şi de arte plastice trebuie mobilizaţi,
se cunoaşte importanţa educaţiei prin
directorii de şcoli, inspectorii de specialitate, deoarece
artă. Populaţia lor şcolară beneficiază de parteneriate cu filarmonicile, teatrele, instituţiile muzeale din
avantajele acesteia. De la terapie până la România şi din străinătate sunt posibile.
hobby, arta este prezentă în viaţa fiecărui
cetăţean, fiind apreciată şi susţinută. Prin
artă învăţăm să ne exprimăm, să
relaţionăm concret.

Nevoie de cercetare vizeaza identificarea
.
unor metode de educatie capabile sa
atraga si mentina treaz interesul
generatiilor conectate in timp real la
informatie, si sa le ajutam sa discearna
"spam-ul" informational de ceea ce intradevar le este util pentru viata si
eb\volutia lor ulterioara.
Sa nu uitam ca 80% din premiile Nobel au
fost decernate genilor provenind din rasa
ariana (fara referire la celeba lucrare, ci la
"old continent"), iar acum constatam cu
stupefactie o imbecilizare voita a tinerelor
generatii si intoxicare media cu informatii
inutile si daunatoare. Cim ajutam tinerele
generatii sa redevina creatori de valori si
sprjinul
evolutiei societatii?
Recenta crestere globala a mobilitatii tranfrontaliere si deplasarile masive cercetatori
Cercetarea in
privind
fenomenele
migratorii Experimentand ambele dimensiuni ale fenomenului migratiei
de populatii au facut ca migratia sa devina un mega-trend al secolului XXI, permanente sau temporare, desi
– interna si internationala – spatiul romanesc reprezinta un
cu implicatii economice, sociale si de mediu asupra pilonilor dezvoltarii
relevanta, se prezinta ca limitativa din
teren fertil pentru analize amanuntite si relevante care ar
durabile. Amploarea si dinamica fenomenului determina implicatii asupra perspectiva abordarii transfrontaliere
trebui sa se constituie intr-un domeniu predilect de
statelor, individual, dar si asupra comunitatii globale, in ansamblu. Practic, integrative si coerente, explorand
cercetare. Desi, cu potential pentru un vast portofoliu de
nici o tara nu se poate situa in afara fluxurilor migratorii internationale,
preponderent migratia catre alte tari,
referinta, stadiul actual al cercetarii autohtone asupra
fiind fie tara de origine, fie tara de tranzit sau de destinatie, fie toate trei
corelata cu capacitatea, inca redusa, a
migratiei lasa, in fapt, loc unor analize corelative
simultan, pentru migrantii in cautare de noi oportunitati. Raspandirea si
economiei si societatii romanesti de a
imbunatatite, care trebuie sa vizeze, printre altele,
consecintele globale ale fenomenului il transforma in prioritate propusa
genera oportunitati de munca si
contributia potentiala a migrantilor la inovare si dezvoltarea
de Comisia Europeana pentru includerea in agenda de dezvoltare postremunerare corespunzatoare calificarilor, economica a tarilor de destinatie si reducerea saraciei, pe
2015 a ONU.
cu accent pe formele migratiei
termen scurt si generarea unei dezvoltari macroeconomice
clandestine asociate riscurilor exploatarii pozitive, pe termen lung, prin transferul de fonduri, inapoi in
ilegale a fortei de munca si traficului de
tara; reintegrarea migrantilor ce revin in tara dupa o
persoane sau pe fenomenul brain-drain-ul experienta de migratie externa; impactul diasporei asupra coasociat propensiunii spre migratie a
dezvoltarii, prin mobilizarea resurselor umane sau financiare
absolventilor din invatamantul superior,
pentru transferuri sociale si culturale, de cunostinte si
pregatiti pentru profesii, deficitare in
tehnologie sau investitii straine directe; fluxurile migratorii
prezent in tarile de imigratie, pentru care interne datorate schimbarilor climatice sau dezvoltarii
cererea este mare. Este deci necesara
economice regionale inechitabile.
incurajarea unei cercetari complexe, de
natura multi-, inter- si transdisciplinara,
cu impact transnational care sa vizeze
intreaga gama de aspecte asociate
migratiei in contextul dezvoltarii durabile,
de la probleme legate de securitate si
legalitatea migratiei, la dezvoltare
economica si reducerea saraciei, pana la
cele privitoare la (re)integrarea
migrantilor si gestionarea identitara.

efectele sunt: mai bună angajabilitate a
tinerilor absolvenţi, creşterea calităţii
ocupării, scăderea riscurilor de intra în
şomaj, dezvoltarea carierei profesionale în
mod continuu, îmbunătăţirea performanţei
personale, etc.

>100

>100

peste 500 mil. Euro

- elevii sunt primii şi cei mai importanţi
1-5
beneficiari ai educaţiei artistice pe termen
lung, ei reprezentând viitorii adulţi al acestei
ţări;
- nu doar cultura de specialitate este câştigul
lor, ci, mai ales, conduita, manierele ce le
exersează şi le fixează în aceste activităţi;
- "puterea exemplului" în alegerea viitoarei
meserii;
- "sentimentul de eficienţă" a "prestatorilor"
de artă.

31-50

sub 5mil. Euro

Da, potentialul exista, a se vedea mai sus.
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sub 5mil. Euro

>100

50-200 mil. Euro
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se va dezvolta cercetarea calitativ11-30
cantitativa, de natura multi-, inter- si
transdisciplinara, privind migratia si
dezvoltare durabila;
se vor dezvolta instrumente care sa
sporeasca acuratetea si disponibilitatea
statisticilor privind migratia prin elaborarea
unui sistem coerent de colectare a datelor
primare si asigurarea accesului la datele
centralizate in vederea realizarii analizelor
comparative si stabilirii dinamicilor;
se va crea un centru national de studii
complexe pentru migratie si dezvoltare
durabila care va gestiona programe de
cercetare tranfrontaliera si va oferi expertiza
si consultanta in construirea politicilor
publice in domeniu;
se vor elabora noi discipline care sa aiba ca
obiect de studiu migratia si sustenabilitatea
si, in colaborare cu ARACIS, vor fi modificate
standardele specifice domeniilor pentru a
include disciplinele nou create;
se vor implementa programe de instruire si
specializare a jurnalistilor in investigarea si
analiza comprehensiva a migratiei;
se vor derula schimburi de bune practici
mediatice cu scopul crearii si sustinerii unei
imagini corecte si obiective asupra diasporei
romanesti si inhibarii retoricii antiimigrationiste.
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Egalitatea de
gen si
caracteristicile
de gen ale
cercetarii
stiintifice /
Gender
equality and
gender content
of research
Este explicit
formulat intre
ariile majore de
cercetare in
Orizont 2020,
respective, de
directiile
strategice de
cercetare
adoptate de
Comisia
Europeana
pentru
perioada 20142020.

Integrarea dimensiunii de gen in cercetarea stiintifica este considerata de
EC una dintre sursele majore ale cresterii potentialului innovativ si de
excelenta al cercetarii stiintifice si tehnologice in perioada 2014-2020 si,
pe aceasta baza, a solutionarii unor probleme economice si sociale
majore. Integrarea dimensiunii de gen in toate etapele cercetarii -incepind
cu identificarea prioritatilor nationale de catre agentiile care finanteaza
cercetarea stiintifica, a normelor si recomandarilor facute de acestea in
legatura cu resursa umana si de gen implicata in echipele de cercetare, cu
stabilirea obiectivelor si proiectarea cercetarii, a metodelor, a strategiilor
de implementare si negocierea cu diferiti beneficiari- sunt considerate
conditii esentiale ale eficacitatii sociale a cercetarii stiintifice in perioada
imediat urmatoare. “Genderizarea” cercetarii are implicatii economice si
sociale majore asupra cresterii cunoasterii, asupra extinderea pietelor
economice, crearea de noi locuri de munca, solutionarea unor probleme
legate de sanatate si imbatrinire, crseterea incluziunii sociale etc. Aceasta
apreciere se bazeaza pe o concluziile Grupului asupra “Innovarii prin Gen”

“Genderizarea” cercetarii si a politicilor
cercetarii stiintifice din Romania, parte
integranta a ERA-net, conduce pe de-o
parte la armonizarea cu valorile spatiului
European al cercetarii (gender equality
and mainstreaming in research, more
effective national research systems) si
deschide, in acelasi timp, un spectru larg
de noi teme si domenii de cercetare cum
ar fi, de exemplu, diversitatea de gen,
performanta cercetarii stiintifice si
managementul organizatiilor de
cercetare- innovare; cercetarea
innovativa asupra particularitatilor de gen
ale diferitor boli cu implicatii directe
asupra politicilor sociale si medicale de
preventie dar si de tratament; cresterea
incluziunii sociale si de gen a persoanelor
de virsta a treia si a celor cu disabilitati
prin intermediul noilor tehnologii
informatice; gen si strategii educationale
cu impact direct asupra cresteri
numarului de fete care opteaza pentru o
educatie si cariera in domenii deficitare
cum ar fi ingineria, tehnologiile,
matematica si informatica (STEM);
cercetare innovative asupra
caracteristilor de gen ale diferitor produse
si servicii realizata pentru pentru diferiti
producatori industriali si furmizori de
servicii.

Exista un mediu de cercetare care poate valorize pintr-un
demers inter si pluri-transdisciplinar experienta specialistilor
in domeniul genului, al stiintelor sociale, medicale,
ingineresti si IT-ului prin dezvoltarea unor produse si servicii
noi adaptate caracteristicilor de gen. De exemplu, marile
companii de IT (fie international fie romanesti) sunt activ
implicate si au printre prioritati dezvoltarea unor produse si
servicii care amelioreaza incluziunea sociala si de gen a
persoanelor de virsta a treia si acelor cu dizabilitati
(ageing&IT); sunt implicate in proiectarea, la cererea diferitor
companii industriale si comerciale, unor servicii si produse
adaptate particularitatilor de gen ale
consumatorilor.Specialisti romani din IT (si din tara si din
strainatate) sunt implicati in astfel de proiecte.

-Integrarea dimensiunii de gen in
11-30
strategiile, politicile si programele agentiei
nationale de finantare a cercetarii stiintifica
romanesti;
-Cresterea performantei cercetarii stiintifice
romanesti prin integrarea genului ca
dimensiune orizontala in toate tipurile de
programe de cercetare;
-Cresterea performantelor cercetarii
stiintifice din institutiile si organizatiile de
cercetare prin ameliorarea management-ului
de gen in cercetarea stiintifica;
-Realizarea unor produse si servicii
innovative care integreaza componenta de
gen in domeniul medical& sanatate si, pe
aceasta baza, ameliorarea incluziunii sociale
a persoanelor de virsta a treia, a celor cu
disabilitati dediferite tipuri;
-Realizarea unor servicii si bunuri de larg
consum proiectate si adaptate
caracteristicilor de gen ale beneficiarilor

SocioEconomice

Eliminarea
barierelor
birocratice din
dreptul
achizitiilor
publice in
contextul
fondurilor
externe
nerambursabile

Analizarea dreptului achizitiilor publice si dezvoltarea acestuia presupune
eliminarea tuturor barierelor de natura birocratica in relațiile stat-privat.
Fluidizarea raporturilor juridice presupune redefinirea masei legislative in
domeniul achizitiilor publice si pregătirea de personal specializat direct de
pe bancile universitatilor, care apoi sa fie direct integrabil in câmpul
muncii. Tendintele acestei abordari vor putea chiar sa instituie un sistem
de recrutare direct al absolvenților in funcție de rezultatele obținute in
perioada pregătirii universitare, ceea ce ar presupune eliminarea unor
bariere de natura birocratica cu privire la parcurgerea procedurilor
actuale de recrutare al personalului bugetar. Masa critica de specialiști va
servi la eficientizarea absorbitia fondrilor externe nerambursabile.

Cercetarea / inovarea in acest domeniu se
poate axa pe identificarea celor mai
flexibile instrumente juridice care sa
permită utilizarea lor in relațiile statprivat. Instrumentele juridice respective
vor putea fi standardizate si utilizate la
scara institutionala. Standardizarea va
presupune un control sporit in domeniul
achizitiilor publice, respectiv al fondurilor
europene

Premisele care pot favoriza succesul subdomeniului de
cercetare propus sunt: existența resursei umane calificare;
estimarea permanenta a resursei umane calificate; stabilirea
unui sistem de învățământ flexibil bazat in proporție de 50%
pe practica efectivă in instituții publice; favorizarea
dezvoltării contractualismului administrativ

- existența unui ansamblu legislativ flexibil si
ușor de aplicat;
- reducerea timpului de reacție in materia
achizitiilor publice pana la semnarea
contractelor administrative;
- conturarea unei mase critice de specialiști
in achiziții publice;
- accelerarea absorbitiei fondurilor externe
nerambursabile

SocioEconomice

eManagementul
financiar al
entitatii in timp
real

Economia viitorului va fi mijlocita intro proportie covarsitoare de
tehnologia informatiei si a comunicarii (ITC). Entitatile economice care vor
avea acces la ITC vor fi acelea care vor supravietui economic. Un numar
semnificativ de entitati isi desfasoara deja activitatea (partial sau integral)
pe internet (magazine virtuale, marketing, etc). Anul 2013 a adus in
Romania anunturi de adaugare a comertului on-line in desfasurarea
vanzarilor (Carrefour, Cora, etc), alte companii desfasoara activitatea de
multa vreme (magazinele de electronice – electrocasnice, edituri, plata
taxelor, banci, telefonie, cursuri, etc). Mediul electronic aduce avantaje
superioare: costuri reduse de desfacere, accesibilitate extinsa si facila
catre pietele de desfacere, etc. Avantajele managementului financiar sunt
esentiale intrun mediu concurential exacerbat : situatii financiare in timp
real, gestiunea eficienta a resurselor, suport pentru decizii financiare,
situatiei financiare in timp real, analizele manageriale in timp real, etc. Emanagementul financiar este un ansamblu de tehnologii ICT care permit
gestionarea financiara in timp real a activitatii economice.

Cercetarea in domeniul emanagementului financiar poate acoperi
arii extinse de aplicativitate privind
analiza situatiei si evolutiei financiare,
activitatii, profitabilitatii, fluxurilor de
capital si de resurse pana la politica de
investitii, previzionare costuri, politica de
dividend. Cercetarea in domeniu trebuie
sa se axeze atat pe prezentarea situatiei
curente in timp real (reducand decalajul
intre intrarile de informatii financiare si
raportarea lor consolidata la nivel de
management) cat si asupra potentialului
viitor, a dezvoltarii potentiale (cu
rezultate in timp real ce permit rapiditate
in adaptarea solutiilor). Numeroarele
teorii financiare dezvoltate, experienta
umana acumulata in mediul economic
privat si in cercetare, cercetarile de piata
privind managementul actual sunt cateva
din elemente care pot potenta rezultatele
cercetarii in domeniul managementulu
financiar. Solutiile de e-management
financiar trebuie sa permita reducerea
timpului in prezentarea situatiilor, in
analiza perspectivelor si in luarea
deciziilor curente si de viitor.

E-managementul financiar poate beneficia din plin de
amploarea pe care domeniul ITC il cunoaste in Romania,
avand angajati cu pregatire adecvata si cu idei inovatoare.
Multe firme de renume in domeniul ITC si-au dezchis puncte
de lucru in Romania in ultimii ani, ceea ce creaza premisele
necesare dezvoltarii de solutii software avansate pentru
realizarea unui management financiar in mediu electronic
eficient. Dezvoltarea teoretica in domeniul managementului
financiar este la un nivel ridicat in Romania, dovada
numeroasele studii stiintifice si aplicate prezente in
publicatiile in domeniu, constituind suportul necesar
dezvoltarii solutiilor ITC. Mediul economic romanesc necesita
crearea solutiilor software de management financiar.

Cercetarea in domeniul e-managementului
>100
financiar ar trebui sa exploreze solutii
software si hardware avansate in arii precum
preluarea automata a unui volum mare de
date cu reducerea costurilor aferente,
prelucrarea acestora in timp real si cu costuri
reduse, generarea de situatii financiare in
timp real, crearea de noi metode de analiza
a datelor financiare cu impact asupra
managementului entitatii, solutii ITC pentru
analiza si prezentarea situatiilor financiare
pentru management, dezvoltarea de solutii
privind analiza in perspectiva a rezultatelor
financiare, solutii pentru analiza
potentialului de dezvoltare, etc. Solutiile
rezultate din cadrul acestui domeniu de
cercetare pot fi aplicate cu rezultate
exceptionale si in afara granitelor Romaniei,
reprezentand un produs de export avansat si
cu valoare adaugata sporita
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SocioEconomice

Epistemologiile
istoriste si noile
modele ale
cunoasterii
stiintifice

Epistemologiile istoriste au ridicat recent intrebari majore cu privire la
natura si evolutia cunoasterii stiintifice, conditiile materiale
(experimentale si tehnologice) in care se dezvolta cunoasterea stiintifica,
conditiile de posibilitate ale cunoasterii stiintifice in genere. Aceste
cercetari foarte recente au repus in discutie asa numitele "noi modele ale
cunoasterii stiintifice" elaborate in anii 90, si au reintrodus istoria (si
filosofia) stiintei in discutii actuale legate de generarea, organizarea si
comunicarea cunoasterii. Provocarile acestui nou domeniu de cercetare
cross-disciplinar sunt importante si de impact imediat. Ele vizeaza notiuni
generale precum inovatia, progresul stiintific, comunicarea cunoasterii
etc., si vor afecteaza teoriile curente privitoare la producerea,
administrarea si comunicarea cunoasterii (stiintifice). Raspunsurile pe care
cercetatorii le vor oferi in viitor in acest domeniu vor fi fundamentale nu
doar pentru lumea academica, ci si pentru elaborarea de politici ale
stiintei (stabilirea directiilor de cercetare, alocarea de fonduri etc. trebuie
in mod necesar correlate cu teoriile noastre despre producerea
cunoasterii stiintifice).

Cercetarea romaneasca va avea in curand
de raspuns unor provocari teoretice
venite din partea acestei directii de
cercetare, ce pune in discutie categoriile
si teoriile general acceptate cu privire la
producerea, comunicarea, administrarea
si diseminarea cunoasterii. Incurajarea
acestei directii de cercetare va fi benefica
nu doar pentru un numar limitat de
experti, ci pentru multiple domenii de
cercetare, precum si pentru elaborarea
de politici ale cercetarii.

In momentul de fata exista mai multe grupuri de cercetare in
Romania care se ocupa cu diverse aspecte ale acestui foarte
recent, foarte actual si foarte interdisciplinar domeniu de
cercetare. Unele dintre aceste grupuri sunt foarte bine
conectate international si pot furniza nu doar expertiza ci si
acces la resurse suplimentare. Acest domeniu ofera, de
asemenea, oportunitati multiple de parteneriat cu mediul de
business (unde noile modele de producere a cunoasterii s-au
dezvoltat, de altfel, si unde problema are implicatii practice
immediate). Acest domeniu este de mare relevanta si la
nivelul strategiei europene de cercetare Horizon 2014-2020.

Succesul acestui domeniu va aduce
11-30
transformari majore in domenii precum:
studiile despre stiinta, filosofia stiintei,
politicile cu privire la stiinta, comunicarea
stiintei. Insa impactul se va extinde cu
siguranta in afara domeniului academic,
intrucat producerea si diseminarea
cunoasterii este o problema de interes
general in mediul de afaceri, in politicile
educationale si sociale etc. Este prin urmare
greu de cuantificat in realizari concrete. Insa
fara indoiala ca performanta intr-un
asemenea domeniu de frontiera
(groundbreaking scientific research) va plasa
cercetarea romaneasca intr-o pozitie mult
mai favorabila pe plan european decat este
in momentul de fata. In al doilea rand,
succesul acestui domeniu se va concretiza
prin infiintarea de noi modele de training
professional, infiintarea de noi organisme si
instrumente de interfata intre "stiinta" si
public etc.

51-100

5-50 mil. Euro

50

SocioEconomice

Etica aplicata in
organizatii,
institutii si
societate

Datorita schimbarilor sociale, economice si tehnologice apare din ce in ce
mai pregnanta nevoia unei analize reflective asupra problemelor morale
pe care acestea le genereaza. Etica aplicata reprezinta un set de metode si
strategii de a chestiona si rezolva probleme diverse, de la cele generate de
dezvoltarea IT, neuro, nano si biotehnologiilor pana la design insitutional
si problema echitatii sociale.

Cercetarea in domeniul eticii aplicate este
fundamentala daca vrem sa reducem
riscul existential si disensiunile sociale
care apar in momentele de schimbare.
Etica aplicata poate raspunde
provocarilor socio-economice prin
metodele sale, cum ar fi productia de
coduri etice, training etic, evaluarea
morala, analiza intuitiilor morale in raport
cu valorile si normele sociale etc.

Etica aplicata s-a dezvoltat in ultimii 20 de ani in Romania
prin aparitia de centre de cercetare dedicate (la Bucuresti si
Cluj), conferinte internationale, publicatii etc. Etica afacerilor
si etica noilor tehnologii (ca ramuri ale eticii aplicate) sunt
deja utilizate in mediul de afaceri si in cel institutional. Exista
coduri etice in majoritatea companiilor, dar si o nevoie de
continua perfectionare. Pana acum s-au desfasurat peste
zece proiecte nationale de cercetare.

- dezvoltarea de noi instrumente de training
etic pentru companii;
- aparitia unor noi centre de cercetare
dedicate noilor tehnologii, bioeticii, eticii
viitorului, eticii politice si eticii sociale;
- derularea unor cercetari interdisciplinare
privind intuitiile morale si rolul lor in
evaluarea (acceptarea sau refuzul)
schimbarilor sociale si tehnologice;
- administratia locala va avea acces la
instrumente de evaluare reflectiva in
interiorul comunitatilor locale.
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SocioEconomice

Etica Aplicata in
Organizatii,
Societate si
Institutii

Preocuparea pentru dimensiunea etica a interactiunilor umane din diverse
domenii, de la noile tehnologii la afaceri, reprezinta un fenomen usor de
observat in mediile academice din occident. In plus, spatiul politic
european sau american par din ce in ce mai deschise catre asemenea
tipuri de discutii, datorita beneficiilor inerente pe care analizele de tip etic
le au asupra desfasurarii normale a activitatilor. Avantajele unei
asemenea cercetari in Romania pot fi construite atat plecand de la o
observatie empirica (etica scade costurile pentru o organizatie) cat si de la
una reflexiva (ne ofera o noua dimensiune a existentei noastre intr-o lume
in schimbare).

Cercetarea in domeniul Eticii Aplicate
poate acoperi un spectru larg de teme, de
la dimensiunea etica a afacerilor sau
cultura organizationala a corporatiilor, la
probleme etice presupuse de roboti,
biotehnologii sau etica sociala si politica.
Cercetarea in domeniu poate beneficia de
asemenea in urma unei abordari
pluraliste si multidisciplinare.

Infrastructura etica creata in jurul Centrului de Cercetare in
Etica Aplicata din cadrul Facultatii de Filosofie, Universitatea
din Bucuresti poate raspunde cu brio acestor provocari.
Specialistii, sai, pregatiti atat in etica normativa cat si in cea
aplicata, sunt, de asemenea, specializati atat in alte domenii
conexe dar sunt si experimentati in proiecte de cercetare.

- dezvoltarea unor noi instrumente de
training si auto-training etic
- construirea unor noi publicatii
internationale
- diseminarea informatiilor in spatiu public
- aparitia unor noi centre de cercetare
- o mai buna comunicare cu cercetatorii din
exterior
- un parteneriat mai strans intre mediul
afacerilor si cel academic
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etnologie ridicarea
gradului de
previzibilitate a
reactiilor cu
determinare in
zona sistemului
de valori

momentul actual este al unei schimbari de paradigma culturala. Situatia
este evidenta in ordinea exterioara a vietii unde constatam ca - s-au
schimbat ritmurile, s-a schimbat relatia omului cu spatiul si cu timpul, s-a
schimbat modul de comunicare,s-a reconfigurat sistemul institutional, s-a
schimbat relatia cu teritoriul, s-au retrasat campurile sociale etc

Schimbarilor din ordinea exterioara a
vietii le corespund schimbari in ordinea
interioara, inaparenta, la nivelul
sistemului de valori ordonatoare.
Reconfigurarea sistemului, fie si ca simple
deplasari de accent, presupune efecte la
nivelul resorturilor ce determina reactiile
la noile provocari, afecteaza sistemul
reprezentarilor cu care opereaza oamenii,
afecteaza viziunea acestora asupra lumii
si asupra lor insisi

Domeniul dispune de un numar suficient de mare de
specialisti diseminati in universitati, in muzee si in institutele
sau centrele de cercetare ale Academiei.Dispune de publicatii
de specialitate si de baze de date.Cea mai mare parte a
specialistilor face parte din Asociatia pentru studii etnologice
din Romania /ASER/

Rostul cercetarii, care s-ar putea concentra
asupra formelor expresive primare, ar fi
acela de a aproxima sistemul valorilor
ordonatoare si, corespunzator acestora,
modelul uman activ, ca produs cultural ce
poate fi regasit in silueta producatorului de
valori

>100

>100

5-50 mil. Euro
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Etnomuzicologi
a poate
contribui cu
succes la
promovarea
folclorului
muzical
romanesc.
Conceperea
unui anumit
tipic de
evenimente
poate atrage
dupa sine atat
un turism
international
cultural, cat si
crearea unor
numeroase
conferinte,
publicatii cu
specific,
cercetari "turism
intelectual" s.a.m.d.

Intr-adevar, insasi existenta internetului poate contribui masiv la
distributia culegerilor de folclor. Spre exemplu, un turist strain va gasi in
plan virtual cu greu inregistrari relevante, reprezentative pentru Romania,
insotite de explicatii coerente, pe intelesul tuturor, recomandate de
specialisti locali. Cu usurinta putem fi confundati cu oricare alt popor
balcanic. Este un domeniu de prestigiu, la care celebrul Occident si tarile
europene dezvoltate tin enorm, tocmai pentru a-si promova, demonstra si
impune caracteristicile indentitare, nationale, comunitare, minoritare.

Nevoia de cercetare masiva in perioada
imediat urmatoare este stringenta. Se
presupune ca, folclorul, ca orice alt
domeniu, "sufera" o dinamica. Doar ca in
cazul muzicii, care are la baza oralitatea,
tentatia imprumutului este periculos de
mare. De aceea, deocamdata, se cere o
culegere si o promovare masiva, pe
intelesul tuturor, dar verificata de
specialisti. Din pacate, orice reproducere
actuala a unui dans, a unei piese, a unui
ritual are un carater festivalier,
"imbunatatit" dupa inspiratii tv-istice,
pentru a impresiona, indiferent de cum se
face! Culegerea si promovarea ar putea
ajuta la conturarea identitatii culturale
romanesti.

Este un domeniu prea putin cunoscut, de aceea si slab si
putin preznetat. Insa, promovarea acestuia poate face ca
Romania sa fie mai vizibila in mediile intelectuale sociale
internationale. Tara noastra poate capata valente turistice
imediate, prin crearea de strategii potrivite de vizibiltate.

In primul rand,cresterea numarului de
6-10
cercetatori in acest domeniu. Dupa care,
accesarea cu usurinta a unor fonduri
necesare documentarii in domeniu (pentru
aducerea la zi a limbajului de specialitate),
cercetarii, stocarii informatiei (arhivarii) si
promovarii (documentare, reproduceri,
crearea de produse cu un continut preznetat
cat mai brut, neprelucrat etc.)

51-100
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Evaluarea
efectelor socioeconomice ale
migratiei
categoriilor
defavorizate

Inainte de 2007, ca si dupa aderarea la Uniunea Europeana, Romania s-a
confruntat cu problema emigratiei locuitorilor sai. O parte din populatia
emigranta a fost acceptata fara probleme pe piata europeana a fortei de
munca din exterior, dar o alta parte nu a reusit sa se integreze pe aceasta
piata. Este vorba in special de reprezentantii unor categorii minoritare,
care au acuzat atat probleme de integrare si acceptare in tarile gazda, cat
si probleme de discriminare in cele de origine (de exemplu, minoritatea
rroma din Romania). Provocarea este ca, pe termen lung, aceasta
"problema" sa poata sa fie asimilata in sistemul economic al tarii de
origine si al celor gazda fara a distruge diversitate culturala a Uniunii
Europene.

Cercetarea specificitatilor legate de
migratia acestor categorii defavorizate ar
permite intelegerea complexitatii
economice si oculturale ale acestei
minoritati si, ulterior, o mai profunda
integrare a acesteia.

Problema migratiei este una care a fost abordata frevent in
cercetarea economica, sociologica si istorica din Romania.
Exista, deci, precedentele pentru a realiza cercetari in acest
subdmoeniu. In plus, aceste minoritati au fost analizate si din
numeroase alte perspective care ar facilita aceasta cercetare.

- identificarea problemelor determinate de
6-10
migratia internationala a categoriilor
defavorizate;
- identificarea modurilor de reducere a
disparitatilor dintre diferitele categorii
sociale;
- identificarea modalitatilor prin care poate fi
crescut gradul de asimilare al categoriilor
defavorizate pe piata muncii.

6-10
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Evaluarea
impactului
schimbarilor
climatice
asupra
activitatilor
socioeconomice

Schimbarile climatice resimtite in ultimii ani pe scara larga reprezinta una
din cele mai severe amenintari ale mediului. Schimbarile climatice redate
prin cresterea temperaturii aerului si a apei marilor, cresterea frecventei
fenomenelor meteo extreme, cresterea nivelului marilor etc. isi fac
resimtite efectele, atat la nivel economic, cat si social. Conform opiniei
majoritatii oamenilor de stiinta, cele mai vulnerabile sectoare la
modificarile survenite in parametrii climatici sunt agricultura, silvicultura,
piscicultura, productia alimentara, transporturile, sistemul energetic,
turismul, asigurarile, dar si ecosistemele, biodiversitatea, sanatatea
populatiei, asezarile umane etc. In ultimii ani, preocuparile in directia
evaluarii impactului schimbarilor climatice asupra biodiversitatii,
ecosistemelor, asezarilor umane, dar si asupra activitatii economice in
general, au devenit tot mai consistente. Estimarile privind efectele la nivel
macroeconomic ale schimbarilor climatice au aratat o reducere a PIB. O
crestere a temperaturii cu 2-3 grade C ar conduce la obtinerea unor
costuri privind schimbarile climatice de 0-3% din PIB global (valoarea fiind
mai mare pentru tarile sarace).

Cercetarea in domeniu poate propune
investigarea vulnerabilitatii sectoarelor
economice din Romania la schimbarile
climatice si identificarea de masuri
eficiente de adaptare la acestea,
particularizand analiza pe diverse studii
de caz, respectiv pe regiuni din Romania
cu profil economic diferit si prin urmare
cu probleme variate privind senzitivitatea
si adaptarea la modificarile climei.
Punctul de pornire al cercetarii il poate
reprezenta analiza impactului
schimbarilor climatice in plan economic si
social, respectiv a tendintelor climatice
observabile la nivel european si national
si a vulnerabilitatii sectoarelor economice
la schimbarile climatice, cu accent pe
interconexiunile existente.

In cadrul economiei sunt multe sectoare care au inregistrat
cresteri importante, fiind capabile sa sustina dezvoltarea
economica a unei regiuni sau tari. Multe sectoare economice
pot antrena, prin efectul multiplicator, dezvoltarea altor
domenii de activitate. Dependenta unor regiuni de un anumit
sector de activitate poate genera cresterea vulnerabilitatii lor
la probleme de ordin economic, social si de mediu, fiind
necesare masuri specifice de adaptare la schimbarile
climatice si de atenuare a efectelor negative ale acestora pe
termen lung. Exista foarte multi cercetatori interesati de
tema prezentata, iar in literatura de specialitate se regasesc
numeroase articole in reviste relevante.

- investigarea vulnerabilitatii sectoarelor
>100
economice din Romania la schimbarile
climatice si identificarea de masuri eficiente
de adaptare la acestea, particularizand
analiza pe studii de caz pentru regiuni din
Romania cu probleme variate privind
senzitivitatea si adaptarea la modificarile
climei;
- analiza impactului schimbarilor climatice in
plan economic si social, respectiv a
tendintelor climatice observabile la nivel
european si national si a vulnerabilitatii
sectoarelor economice la schimbarile
climatice, cu accent pe interconexiunile
existente;
- evaluarea cantitativa si calitativa a
impactului schimbarilor climatice la nivel
national, cu ajutorul unui instrumentar
statistic;
- evaluarea costurilor modificarilor climatice
privite prin intermediul a trei scenarii
adaptare-atenuare-neadaptare;
- elaborarea unui plan de actiuni pentru
adaptarea la schimbarile climatice;
- identificarea de solutii pentru integrarea
masurilor de adaptare la schimbarile
climatice in politicile adoptate pentru
sectoare diferite de activitate.

>100
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Evaluarea
strategiilor de
persuadare și
manipulare
prin publicitate

Consumismul conduce astăzi la crearea unor stiluri de viață hedoniste și
individualiste, care fac din individ un rob al ideologiei mediatice. Punând în
mișcare un întreg angrenaj comunicațional, situațional și relațional,
publicitatea constituie una dintre cele mai influente practici ale zilelor
noastre, în ciuda opoziţiei și a suspiciunii pe care omul o manifestă față de
aceasta. Cunoașterea strategiilor care stau la baza manipulării publicului
vor contribui la conștientizarea riscurilor pe care le implică influența prin
publicitate.

O analiză de ordin pragmatic a discursului
publicitar, axată pe dimensiunea
acțională a limbajului,va facilita
pătrunderea în spațiul larg al contextului
și al interacțiunii dintre dimensiunile
verbale, nonverbale, cognitive și
interpersonale ale comunicării. De aceea
interesul cercetării trebuie îndreptat
înspre cooperarea în discurs dintre text,
imagine, muzică, sunet, instanțe ale
comunicării, prin recursul la un model
comunicațional complex, care va înlesni
înțelegerea sensului acestui tip de discurs
și a finalităților pragmatice care îi sunt

Sfera cercetărilor socio-economice a ajuns astăzi la un nivel
de cunoaștere avansat, care a permis pătrunderea în diferite
zone ale activității umane. Necesitatea studierii discursului
publicitar din această perspectivă se impune și ca urmare a
angrenajului social, mediatic, economic, psihologic etc. pe
care publicitatea îl pune în mișcare. Această complexitate
favorizează interdisciplinaritatea care va sta la baza analizei
tipului de discurs eminamente pragmatic.

31-50
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-alcătuirea unui studiu amplu asupra
procedeelor care privesc manipularea
publicitară;
-evidențierea modalităților de cooperare
dintre text și context în publicitate;
-evaluarea tipului de discurs prin raportare
la efecte;
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SocioEconomice

evaluarea
stabilirea gradului in care valoarea economica a proiectelor depaseste
valorii
finantarea acestora
economice a
proiectelor de
cercetareexista o teza de
doctorat cu
aceasta tema

imbunatatirea modului de stabilirea a
bugetelor si utilizarea eficienta a
fondurilor

exista un studiu doctoral al subsemnatei prin care am stabilit
un model de evaluare a valorii economice a proiectelor de
cercetare si care poate fi imbunatatit

extinderea la alte domenii
identificarea altor indicatori de analiza a
proiectelor de cercetare

SocioEconomice

Evoluţia pieţei
muncii în
societatea
cunoaşterii

Societatea contemporană se îndreaptă din ce în ce mai mult spre o
societate a cunaşterii în care rolul prioritar revine serviciior intensive în
inteligenţă. Aceste transformări au implicaţii profunde asupra modelelor
de dezvoltare la nivel naţional şi local şi asupra pieţei muncii. Cercetarea
tendinţelor privind cererea pe piaţa muncii şi a politicilor în ceea ce
priveşte adaptarea ofertei la cerinţele pieţei apare, în acest context, de o
importanţă majoră.

Cercetarea poate viza analizarea
transformărilor structurale în ocuparea
forţei de muncă pe sectoare şi ramuri ale
economiei,contribuţia diferitelor ramuri
la crearea valorii adăugate, modelele de
ocupare a forţei de muncă cele mai
eficiente din punct de vedere al reducerii
şomajului, reducerii dependenţei
persoanelor inactive faţă de cele active,
creşterii calităţii vieţii etc.

Există deja în România un număr important de studii
dedicate societăţii cunoaşterii şi sectorului serviciilor
intensive în cunoaştere. Un număr important de lucrări de
cercetare prezentate la conferinţe internaţionale sau
publicate în reviste de specialitate de renume precum şi teze
de doctorat tratează problematica tendinţelor în evoluţia
pieţei muncii în noul context economic.

SocioEconomice

Exercitarea in
Romania
dreptului de
petitionare ca
apanaj al
cetateniei
europene

Orice cetăţean al Uniunii Europene sau rezident al unui stat membru are
dreptul, în mod individual sau în asociere cu alte persoane, să adreseze
petiţii Parlamentului European în legătură cu un subiect care face parte
din domeniile de activitate ale Uniunii Europene şi care îl priveşte în mod
direct. De asemenea, orice societate, organizaţie sau asociaţie cu sediul în
Uniunea Europeană îşi poate exercita dreptul de a adresa petiţii, acesta
fiind garantat prin Tratat. Petiţia poate fi redactată sub formă de plângere
sau de cerere şi poate avea ca obiect chestiuni de interes public sau privat.
Subiectul petiţiei trebuie să ţină de domeniile de competenţă sau de
interes ale Uniunii Europene, precum: drepturile dumneavoastră, ca
cetăţean european, aşa cum sunt stabilite în tratate; aspecte legate de
mediu; protecţia consumatorului; libera circulaţie a persoanelor,
mărfurilor şi serviciilor şi piaţa internă; aspecte legate de ocuparea forţei
de muncă şi politica socială; recunoaşterea calificărilor profesionale; alte
aspecte legate de punerea în aplicare a dreptului comunitar. [Comisia de
Petitii a Parlamentului European (PETI)].

SocioEconomice

Dreptul de petitionare este prevazut in
art. 51 din Constitutia Romaniei.
Reglementarea detaliata a modului in
care acest drept poate fi exercitat a fost
facuta prin Ordonanta Guvernului nr.
27/2002 privind reglementarea activitătii
de solutionare a petitiilor. Potrivit
ordonantei, prin petiţie se înţelege
cererea, reclamaţia, sesizarea sau
propunerea formulată în scris ori prin
poştă electronică, pe care un cetăţean sau
o organizaţie legal constituită o poate
adresa autorităţilor şi instituţiilor publice
centrale şi locale, serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe centrale, companiilor şi
societăţilor naţionale, societăţilor
comerciale de interes judeţean sau local,
precum şi regiilor autonome (denumite în
generic, in ordonanta, autorităţi şi
instituţii publice). Pot fi adresate petitii si
Parlamentului si Presedintelui Romaniei,
dar regimul lor nu este prevazut in
Ordonanta Guvernului nr. 27/2002, ci in
reglementarile proprii pe care cele doua
autoritati le adopta / emit cu privire la
Facilitarea
La nivelul Uniunii Europene, la sfârşitul anului 2011 erau înregistrate peste Lipsa finanţărilor potrivite precum şi
accesului IMM- 20,8 milioane de microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii care
reticenţa instituţiilor financiare sau a
urilor la
asigurau aproximativ 87,5 milioane locuri de muncă (Ecorys, Cambridge
investitorilor privaţi de capital în faţa
finantare
Econometrics, 2011). Îmbunătăţirea accesului la finanţare al IMM-urilor
cerinţelor IMM-urilor (indiferent de
joacă un rol crucial în promovarea spiritului antreprenorial şi
stadiul lor de dezvoltare) contribuie într-o
intensificarea concurenţei la nivelul Statelor Membre ale Uniunii
măsură semnificativă la încetinirea
Europene. Accesul la capital suficient şi adecvat pentru a creşte şi a se
dezvoltării acestora cu reprecursiuni
dezvolta este unul din principalele obstacole cu care se confruntă cele mai negative asupra remodelării sectoarelor
multe dintre IMM-urile europene. Această situaţie este agravată de
productive, ocupării forţei de muncă şi
dificultăţile întâmpinate de întreprinderile mici şi mijlocii în relaţia cu
inovării. Aceste aspecte sunt mai
intermediarii financiari care consideră finanţarea lor ca o activitate cu risc pregnante în cazul României unde
crescut şi rentabilitate scăzută
conform ultimelor sondaje de opinie
întreprinse de Comisia Europeană se
înregistrează o deteriorare semnificativă
a „Accesul la finanțare” al IMM-urilor în
sepecial în ultimii ani (mai precis în
perioada 2009-2011) (Comisia
Europeană, 2011). Examinarea
caracteristicilor principalelor modalităţi
de finanţare a IMM-urilor din România
concomitent cu analiza particularităţilor
care guvernează situaţiile finanicare ale
acestor entităţi ar permite cunoaşterea
situaţiei de fapt a microîntreprinderilor,
întreprinderilor mici şi mijlocii şi
formularea de soluţii concrete care să
conducă la anihilarea problemelor
întâmpinate de acestea când vine vorba

1-5
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5-50 mil. Euro
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-se vor identifica domeniile prioritare pentru 51-100
dezvoltare şi crearea de locuri de muncă
-se vor fundamenta şi formula strategiile
economice de pregătire şi perfecţionare a
forţei de muncă penru a răspunde
tenndinţelor în evoluţia cererii pe piaţa
muncii în noua economie
- se vor fundamenta şi formula politici
economice pentru utilizarea modelelor
flexibile de ocupare a forţei de muncă, în
vederea reducerii şomajului, a creşterii
securităţii muncii şi a calităţii vieţii.

51-100

200-500 mil. Euro

50

20

Bibliografia selectiva a domeniului vizeaza surse, studii,
articole, site-uri net si mai ales exemple de petitii rezolvate.
Principala sursa o reprezinta documentele emise de Comisia
de Petitii a Parlamentului European (PETI), cum ar fi
proiectele de raport materializate ulterior in rapoarte.
Legislatia si practicile nationale relative al punerea in aplicare
a diferitelor directive (gen „Habitat”, „Pasari”) sunt demne de
studiat in vederea cunoasterii domeniului de cercetare
propus. Presa recenta abunda de articole privind cetatenia
europeana si drepturile pe care aceasta le incumba. Site-urile
oficiale ale Comisiei Europene si Parlamentului European se
constituie in surse de documentare valoroase in vederea
aflarii intimp real a deciziilor legate de dreptul de petitionare
european. Dovada elocventa a succesului petitiilor romanesti
o reprezinta cateva spete dezbatute in ultimii ani in Comisia
de Petitii a PE: punerea in aplicare a legislatiei europene
privind interdictia de a fuma in locurile publice in Romania;
tratamentul discriminatoriu aplicat mincitorilor romani
rezidenti in Italia; recunoasterea la nivelul UE a diplomelor
emise in Romania.

-Cetatenii romani vor constientiza mult mai 1-5
bine care le sunt drepturile, astfel incat
sintagma „sunt cetatean european, am
drepturi” nu va mai reprezenta doar un
stereotip;
-Munca juristilor in identificarea si
elaborarea unor petitii va fi cu mult usurata;
-Valorificarea utilitatii cabinetelor
europarlamentare, prin oferirea de expertiza
in domeniu de catre consilierii
europarlamentari (cum este cazul
subsemnatului expert);
-Reglementarea legislatiei in domeniu, prin
oferirea de amendamente, proiecte de lege,
etc. Parlamentului Romaniei.

6-10
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De aproape trei decenii întreprinderile mici şi mijlocii ocupă
un loc semnificativ pe scena economică globală fiind unul
dintre principalele subiecte de dezbatere atât în rândul
economiştilor cât şi ai factorilor de decizie politică. Neglijarea
acestor entităţi în literatura de specialitate a fost oarecum
ironică ţinând cont de faptul că, în majoritatea ţărilor acestea
ocupă cel mai mare procent în cadrul sectorului privat
asigurând locuri de muncă şi generând valoare adăugată.
IMM-urile sunt importante pentru toate economiile lumii,
dar mai ales pentru cele ale ţărilor în curs de dezvoltare care
se confruntă cu probleme legate de ocuparea forţei de
muncă şi distribuţia veniturilor pe cap de locuitor.

•Identificarea dinamicii ecartulului dintre
6-10
cererea şi oferta de instrumente financiare la
dispoziţia IMM-urilor din România;
•Ierarhizare a modalităţilor externe de
finanţare a IMM-urilor din România care
asigura creşterea valorii adăugate brute
create a acestora ;
•Cunoasterea principalilor factorii care
influenţează structura capitalului IMM-urilor
din România
•Intelegerea rolului IMM-urilor in asigurarea
cresterii economice la nivel national si a
impactului pe care accesul la finantare il are
in acest context

31-50
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0

5

0

SocioEconomice

fenomenologia
religioas şi
problemele
sociale şi
economice

Mişcarea socială şi problemele economice sunt în mare parte directionate
de viaţa interioară a omului şi de factorii determinanţi induşi de credinţă şi
tradiţie religioasă. În societatea contemporană o economie care nu tine
cont de impactul religios al omului nu poate să progreseze, indiferent cât
de programatică ar fi.

Ca sa poti dezvolta o societate care să
aibă ca punct de plecare omul trebuie
sstudiezi toate componentele sociale,
intelectuale şi de conştiinţă. Fara de acest
aport foarte important în viaţa
economică, societatea nu se poate
cunoaşte şi nici creşte pe o linie
ascendentă, indiferent cât de muult ar
considera pe om ca element tehnic pur şi
simplu.

In lumea capitalului studierea fenomenologiei religioase şi
impactul acesteia asupra individului sunt elemete definitorii
pentru o economie sănătoasă şi o societate în ascensiune.
Europa se confruntă deja cu probleme diverse datorită
numeroaselor credinţe şi idei religiose care provin din tradiţii
diferite. Pentru a avea o orientare economică şi o cunoaştere
socială aprofundată cercetarea trebuie sa se aplece şi asupra
acestor puncte de referinţă care sunt foarte importante
pentru viitorul apropiat şi îndepărtat.

Printr-o cunoaştere aprofundată a spiritului 51-100
uman şi a mănifestării omului în mometele
concrete ale vieţii sale sociale şi economice sar putea face o prospectare a activităţilor ce
se pretează pentru diferitele categori de
oameni din diverse domenii şi diverse locuri.
Ca omul de acţiune economică sau socială
trebuie să cunoască aceste date pentru a
gestiona foarte bine potenţialul uman şi a
interveni când est cazul pentru rezolvarea
problemelor acestora.
În felul acesta se vor dezvolta noi capacităţi
de muncă.
se vor derula programe adecvate cu subiecţii
diferitelor religii şi ideii religioase
se vor administra mai bine priorităţile sociale
ale diverselor grupuri cu credinţe diferite
se vor aplana conflicte sociale şi economice
care pot fi generate dintro slaba cunoaştere
fenomenologică religioasă.

51-100

5-50 mil. Euro
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Filologie

Desi limba romana detine, alaturi de alte 22 de limbi, statutul de limba
oficiala a Uniunii Europene, exista in continuare un minorat vizibil in care
limba si cultura romana sunt plasate chiar si in acest context care
promoveaza "unitatea in diversitate". O focalizare asupra unui asemenea
subiect poate racorda cultura romana, europeana nu doar prin localizare,
dar si prin vocatie, la o identitate multinationala pe care UE se straduieste
sa o construiasca.

Un asemenea domeniu de studiu s-ar
inscrie in linia politicilor lingvistice
europene de prezervare, arhivare si
editare a patrimoniului local si national,
oferind un raspuns particular la o realitate
comuna, impartasita si de celelate state
membre UE.

In ultimii ani, "exportul" culturii romane in Europa s-a realizat
cu succes. Numarul mare de traduceri in limbile europene ale
produselor culturale romanesti, precum si numeroasele
premii internationale castigate de personalitati culturale din
Romania constituie dovezi incontestabile in acest sens. Insa
astfel de reusite sunt in continuare cazurile fericite si
rezultatele unor eforturi individuale si nu ale unor politici si
programe implementate si sustinute la nivel guvernamental.

-realizarea de parteneriate la nivelul
institutiilor culturale romanesti cu cele
omoloage din strainatate.
-oferirea de burse traducatorilor straini
pentru a traduce opere romanesti
-oferirea de stagii de pregatire a
cercetatorilor romani in mediile universitare
europene
-punerea pe harta europeana a culturii
romane
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Filologie Literatura

Discutarea literaturii române în context european și mondial.

Elaborarea de lucrări de referință în ceea
ce privește rețeaua de filiații a literaturii
române.

Existenta unui număr de cercetători și de lucrări științifice.

Elaborarea unor lucrări științifice pertinente
și potrivite pentru a fi traduse în limbi de
circulație internațională.

31-50
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FILOLOGIE.
LIMBI SI
LITERATURI

Cultura umanista este indispensabila progresului omeniri In vitor nu va
putea exista o reala integrare in spatiul european fara cunoasterea culturii
filologice a acestui spatiu, a limbii si literaturii romane in conexiune cu
limbile si literatura tarilor europene.

Cercetarea in domeniul Filologiei acopera In Universitati, la Facultatile de Litere si in Institutele
un spatiu larg de teme, dela istoria
Academiei Romane exista cercetatori avizati si pasionati ai
literara, problemele de lingvistica,
domeniului.
etnologie, folclor, realizarea de editii
critice ale marilor scriitori, cercetarea
limbilor straine etc.

- O explorare critica a istoriilor literaturii si
realizarea de sinteze in domeniu
- Realizarea unor Enciclopedii pe sectiuni de
specialitate (Ex. Enciclopedia Literaturii
Romane; Enciclopedia Presei Romanesti;
Mica Enciclopedie a Literaturii Universale
ETC.

11-30
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filosofia
culturii. Tema:
Integrarea
peisajului
cultural
românesc întrun peisaj
cultural
european

Relaţia omului cu natura este condiţionată de caracteristicile ei
manifestate în spaţiu şi timp dar mai ales de capacitatea unei anumite
societăţi de a exploata aceste resurse, de a le pune în valoare, în raport cu
un sistem de valori care îi este propriu. Peisajul natural devine astfel un
peisaj cultural care are o continuitate şi care se dezvoltă în raport cu
capacitatea acelei societăţii de a-şi păstra identitatea adaptându-se la
procesele de globalizare şi mondializare. Cândva Blaga vorbea de un
spaţiu mioritic dar acum problema care se pune este aceea de a
determina un peisaj cultural românesc care se dezvoltă într-un spaţiu
cultural european, cu conţinuturi şi direcţii care se cer cercetate, pentru a
fi utilizate în strategiile transformării economico - sociale a ţării.

Modelarea spaţiului natural de către o
societate este expresia felului său de a fi,
a credinţelor, convingerilor şi proiectelor
pe care este capabilă să le elaboreze şi să
le înfăptuiască. Între peisaj şi identitatea
colectivă se stabileşte o relaţie cu dublă
valenţă: mediul îl condiţionează pe om în
activităţile lui care , la rândul lor,
modelează peisajul în chip specific.
Fiecare popor are propriul peisaj cultural
încât trebuie cercetat în ce măsură aceste
peisaje naţionale se înscriu într-un peisaj
cultural european şi mai ales sub semnul
căror trăsături.

Plecând de la tradiţiile filosofice româneşti de identificare a
specificului nostru cultural se cere investigat modul în care
un peisaj cultural naţional cum este cel românesc se poate
dezvolta în sens european păstrând elementele identităţii
proprii în stilul de viaţă, în modul de a face industrie,
agricultură, de a construi reţele de transport şi comunicare,
de a promova un stil arhitectural, de a păstra semnificaţiile
momentelor istorice, de a cultiva mediul.
Există deja o literatură filosofică consacrată specificului
naţional. Ea se cere raportată la condiţiile de astăzi ale
societăţii româneşti şi la capacitatea ei de a crea în
continuare un peisaj specific, susţinând un demers euristic
pluridisciplinar, exprimat în conlucrarea cu specialişti din
domeniile menţionate.

Succesul investigaţiei ar însemna
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determinarea conceptuală a specificului
naţional aşa cum se exprimă în peisajul
cultural. Cercetarea ar putea pune în
evidenţă nevoia responsabilizării societăţii
noastre ( în spaţiul public şi în cel privat)
legată de felul în care îşi construieşte
propriul peisaj cultural, îşi afirmă identitatea
integrându-se spaţiului cultural european.
Rezultatele ei ar putea fi utilizate de către
oamenii politici, de către cei ce
administrează ţara, de reţeaua de instituţii
de învăţământ, de investitori, în numele ideii
că spaţiul cultural are o anumită unitate şi
durabilitate care se cer respectate; aşa cum
se vorbeşte de un spaţiu cultural grecesc,
unguresc, italian sau germanic să se
vorbească argumentat de un spaţiu cultural
românesc.

1-5
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Filosofia minții
și conștiinței

Relația minte, creier, conștiință este fundamentală atât pentru disciplinele Cercetarea din domeniul filosofiei minții și
teoretice (ca filosofia), cât și pentru cele aplicative (informatica, robotica, conștiinței va aborda probleme cum sunt:
automatica etc)
raportul minte-creier; relația conștiințăminte-creier; baza fiziologică a proceselor
și stărilor mentale; relația dintre rațiune și
sentimente; problematica
intenționalității; rolul percepției;
conștiința de sine; relația limbaj-realitate
etc/

Deși probleme noi ale cercetării din domeniul științelor socioumane, cele proprii filosofiei minții și conștiinței dispune de
un număr suficient de cercetători, cu publicații și interese. În
acest domeniu funcționează centre de cercetare, laboratoare
și parteneriate cu instituții din străinătate

-fundamentarea teoretică a proiectelor
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aplicative de automatică, robotică,
inteligență artificială etc
- elaborarea de noi teorii, rezolvări de
probleme sau pur și simplu aprofundarea
unor aspecte esențiale ale domeniului
-vor putea fi efectuate noi cercetări în echipe
mai largi, interdisciplinare, care să conțină
filosofi ai minții și conștiinței
- vor putea fi depuse noi aplicații pentru
obținerea de burse și granturi în echipe mai
largi
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Filosofia si
logica
emergentei in
dinamica
sociala

Pentru filosofia si logica socialului sunt extrem de importante astazi
fenomenele de emergenta, efectele perverse si fenomenele dilematice
tratate in ultimele decenii din perspectiva teoriei alegerii rationale si din
perspectiva teoriei jocurilor. Incercarile de teoretizare si modelare logicofilosofica se impun cu atat mai mult cu cat perspectivele amintite
evidentiaza deja o multime de paradoxuri. De aceea, cercetari filosofice si
logice precum cele initiate de Hintikka si colaboratorii sai in ultimii ani
despre logica IF (Independence friendly logic)se impun a fi adancite in
vederea imbunatatirii situatiilor conceptuale de anticipare si explicare a
fenomenelor emergente in societate, in cazul nostru in realitatea sociala
din Romania. Initiativa s-ar impune cu atat mai mult cu cat in mai multe
tari occidentale se formeaza sistematic grupuri de cercetare axate pe
studiile de anticipare si specificare a emergentelor.

Cercetarea in domeniul filosofiei si logicii
emergentei in dinamica sociala poate
avea in vedere teme precum specificul
emergentei sociale, modelarea
emergentelor sociale, studiul efectelor
perverse, utilizarea teoriei jocurilor in
modelarea emergentelor, studiul
situatilor cu informatie incompleta si
aducerea acestora la situatii cu informatie
completa, contributia gandirii critice la
studiul emergentei etc.

Acest subdomeniu de cercetare are un potential universitar
destul de specializat, indeosebi in teoria si logica conceptelor
sociale, in gandire critica si teoria jocurilor. Un filon
important il poate constitui si valorificarea gandirii si logicii
economice a lui Nicolae Georgescu Roegen, de origine
romana.

- publicarea unor lucrari pe aceste teme cu
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modelari si tratari logice
- denuntarea unor clisee si concepte sociale
irelevante pentru stiinta sociala
- evidentierea importantei gandirii critice si a
teoriei informatiei in analiza fenomenelor de
emergenta
- adancirea studiilor de anticipare sociala
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Finantarea
IMM-urilor
inovante
românesti din
cele 13 domenii
strategice ale
Strategiei 2020

Cadrul financiar si juridic este cel care promoveaza un comportament proinovatie si cercetare al IMM-urilor si implicit dezvoltarea durabila a
societatii. România dispune de un numar semnificativ de avantaje
competitive pe piata europeana si globala, si acestea ar trebui exploatate
si promovate pentru a rezista concurentei economice europene si globale.
Ma refer mai ales la ICT, Biotehonologii, Sanatate, Medicamente etc...
Dincolo de savoir-faire-ul pur stiintific si tehnic, managementul de proiect
si gestionarea financiara si administrativa sunt din ce în ce mai importante
în contextul crearii Pietei unice de Cercetare Europeana si a armonizarii
standardelor la nivel european (inclusiv recentele negociere cu SUA pentru
o piata omogena). IMM-urile românesti sufera de o productivitate a
munci scazuta si de o lipsa de vizibilitate pe pietele europene si
internationale si acest aspect trebuie ameliorat prin masuri coerente si
inteligente de stimulare economica, fiscala, juridica si sociala.

Având în vedere contextul actual al economiei europene si
globale dar si al cercetarii europene si globale, masa critica
joaca un rol crucial în raportul de forte la nivel european si
global. Re-organizarea instituelor de crecetare românesti, si
fuzionarea lor (sau reprezentarea uniforma a acestora în
exteriorul tarii pot fi foarte benefice cercetarii românesti.
Exemplul cel mai ilustru este CNRS-ul din Franta si alte
organisme similare care reusesc sa impuna reguli si tendinte
in cercetarea la nivelul european. O separare de activitatea
didactica si profesionalizare a cercetarii sunt absolut
necesare pentru aceasta, iar legaturile cu mediile de afaceri
si ONG-uri trebuiesc facute prin relatii suple si eficiente
(consultanta, contracte de munca temporare). Scutirea de
anumite impozite si taxe a cercetatorilor poate fi la fel de
motivanta si poate lupta contra brain-drain-ului specific
tarilor din estul Europei.

Investitia in cercetare si inovare va fi vizibila 51-100
in mediul economic si social, iar conform
studiilor stiintifice un euro investit in
cercetare aduce un radament in 5-7 ani de
2.5 euro pana la 7 sau chiar 10 euro. Aceste
randamente sunt masurate ca fiind cele ale
firmelor care au investit, la are se adauga
efectul de "spill-over" sau randament social
care se poate explica prin raspândirea
comportamentelor si a intreuintarii inovatiei
si în alte domenii.

51-100

50-200 mil. Euro

SocioEconomice

Finantarea
spitalelor

Avand in vedere starea actuala a spitalelor din Romania,imbatranirea
populatiei si drept urmare necesitatea de servici medicale suplimentare
este nevoie imediata de crestere a finatari spitalelor . Aceasta (finatarea)
trebuie facuta intr-un mod organizat stintific pe baza unor cercetari
aprofundate

România dispune de o infrastructura
importanta de cercetare si inovare in
mediul academic. Acesta insa nu este inca
armonizat cu nevoile economice ale
intreprinderilor si marilor compani. Desi
companiile cu capital majoritar privat
importa inovare si brevete, celelalte
companii au nevoie de sprijinul
comunitatii stiintifice pentru cresterea
avantajelor competitive ale
intreprinderilor. Exista o lipsa de suplete a
mediului academic pentru a putea
interactiona constructiv cu mediul
economic. O pista de reflexie ar fi ca
cercetatorii si oamenii de stiiinta sa poata
da consultanta mult mai usor
intreprinderilor publice si private care au
nevoie de aceasta. Organismele
profesionale si ONG-urile trebuiesc
incurajate sa joace un rol activ in
promovarea valorilor recunostintei
profesionalismului si a recompensei. UN
exemplu este Franta care dincolo de un
cod al munci foarte restrictiv resuseste sa
gaseasca suplete în interactiunea dintre
mediul privat si cel public si para-public
prin aceste contracte de consultanta care
Finatarea spitalelor acopera cea mai mare
parte a utilizari resuselor finaciare in
domeniul sanatati si cu cel mai mare
impact, rezultat.

In acest moment sunt putini cercetatori in acest domeniu
atat in tara noastra cat si la nivel EU.

O mai buna utilizare a resurselor finaciare in
domeniul sanatati.

51-100

5-50 mil. Euro

SocioEconomice

finante

am predat,am infintat si am condus o fima cu profil financiar pana a aluns
sa fie cotata la bursa in categoria I-a si sa fie cuprinsa i indicele bursei din
Bucuresti. In plus, problema finantelor ete la ordinea zilei in Europa si,
deci,in Romania.

Trebuie gasite surse banesti pentru a
dezvolta economia , pentru a mentine in
functiune sanatatea,invatamantul etc. Ca
sa nu mai vorbim de necesitatea
stringenta de a putea plati pensiile.Se pot
infaptui studii si simulari pentru a
identifica cele mai ieftine surse de capital
si apoi pentru a face cele mei rentabile
plasamente.

Pentru a putea desfasura o astfel de cercetare trebuie
identificate si apoi antrena cadre capabile si dispuse la un
efort sustinut , care sa detina cateva calitati: cinste,
cunostinte si atasament fata e de valorile de baza ale tarii.
Sunt astfel de oameni ,iar nevoia stringenta de a gasi solutii
este mare.

Incepand cu guvernul actual si apoi cu
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conducerea oricarei localitati reclama, cu
orice ocazie, resurse finnaciare
suplimentare. Nu mai vorbesc de faptul ca la
nivel de continent si pentru intregul glob
aceasta problema este deosebit de
stringenta.O alternativa ar fi reducerea
populatiei totale sau a zonei. Alternativa
greu de acceatat.

6-10
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Finante Analiza
economicofinanciara

Din punctul meu de vedere acest subdomeniu merita o atentie mai mare
din partea specialistilor din economie. In primul rand analiza financiara ca
si regina a disciplinelor studiate in anii de Facultate, Master si poate
pentru unii chiar si Doctorat, are menirea de a ne raspunde noua ca
specialisti la numeroase intrebari, intrebari ce au la baza evenimente din
viata social-economica. Analiza nu numai ca iti ofera raspuns la aceste
intrebari ci si te ajuta sa descoperi solutiile pentru definitivarea cat mai
favorabila a acestora. Impactul crizei economice si financiare a fost si mai
mare din lipsa unei analize financiare riguroase si totodata din lipsa unor
solutii desprinse din aceste analize. Desi zilnic toti nu facem altceva decat
calcule si planuri, cati constientizam de fapt ca aceasta este o analiza fie
ea economica fie financiara. A fost, este si va ramane pe viitor un
subdomeniu de care avem nevoie.

- O mai buna informare cu privire la
beneficiile aduse de analiza economicofinanciara intreprinderilor din judetul Dolj
dar si din Romania;
- Selectarea de persoane capabile spre
analiza prin delegarea unor sarcini precise
si clare intr-o intreprindere;
- corelarea contabilitatii cu analiza
economico-financiara;
- o analiza cost-beneficiu asupra
proiectelor de investitii atat la nivel micro
cat si macroeconomic

- Oferirea de exemple din practica (opinii ale agentilor
economici si modul in care analiza i-a ajutat pe acestia)
- acordarea unei importante mai mare in facultatile de
prestigiu din Romania
- diferentierea intr-o mai mare masura de celelalte discipline
de la domeniul finante

- Apelarea la un numar tot mai mare la
specialisti in analiza economico-financiara;
- crearea de locuri de munca pentru toti cei
acre au inclinatii spre analiza economicofinanciara
- o buna revigorare a economiei judetului si
implicit al tarii prin aplicarea analizei la nivel
de economie
- aparitia pe piata de programe informatice
ce permit simularea diverselor situatii din
intreprindere bazandu-se pe analiza cauzaefect, costuri-beneficii

31-50

51-100

SocioEconomice

Finanţele
întreprinderii

În prezent şi în viitor dezvoltarea economică va depinde de companiile
private. Criza economică globală a deschis noi provocări în domeniu şi
consider necesar studierea fenomenelor privind finanţarea companiilor,
achiziţiilor şi fuziunilor, guvernanţei corporative, etc.

Cercetarea poate avea în vedere găsirea
unor factori care duc la apariţia
dezechilibrelor la nivelul finanţelor
întreprinderii sau care încurajează
dezvoltarea acestora.

- parteneriate
- suport financiar în privinţa cercetării
- accesul la baze de date
- suport din partea mediului de afaceri

- o mai bune viziune în ceea ce priveşte
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problemele cu care se confruntă companiile
româneşti
- o mai bună fundamentare a factorilor care
pot ajuta privatizarea companiilor de stat
sau achiziţiile companiilor româneşti de
către investitori
- propuneri la nivelul finanţelor întreprinderii
ce pot veni în ajutor în cazul apariţiei unor
dezechilibre economice

SocioEconomice

Finanțe-monedă În viitorul apropiat în calitate de stat membru UE vom fi nevoiți să facem
față la constrângerile de natură macroeconomică generate de adoptarea
monedei unice europene.

Cercetarea în domeniul financiar-monetar
va trebui să răspundă unor provocări
reale atât la nivel macro dar cu
repercursiuni deosebite la nivel
microeconomic și chiar la nivel de individ.

Sectorul de cercetare finanțe va fi un domeniu foarte
avantajat de aderarea la zona euro.Foarte multe teme
generate de impactul financiar al adoptării monedei unice
europene își vor găsi un teren propice.

Explorarea în vederea adptării unor noi
politici bugetare, valutare, fiscale și
monetare la nivel
macroeconomic.Dezvoltarea finanțelor
comportamentale respectiv a
comportamentului financiar în ceea ce
privește investitorul individual și
instituțional.Dezvoltarea percepției
finanțelor personale.
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SocioEconomice

Folosirea
inteligentei
economice si
teritoriale in
dezvoltarea
regionala
durabila

In implementarea Strategiei Europa 2020 se va avea in vedere
identificarea directiilor de dezvoltare regionala prin realizarea polilor de
dezvoltare durabila folosind principiile inteligentei economice si ale
inteligentei teritoriale si ale inteligentei teritoriale. Acest lucru presupune
implicarea tuturor stakeholderilor (universitati, mediu de afaceri, institutii
publice, ONG-uri etc.) si efectuarea unor cercetari interdisciplinare pentru
identificarea unui instrumentar capabil sa asigure realizarea polilor de
competitivitate economica, a clusterelor inteligente si, in final, a polilor de
dezvoltare durabila.

SocioEconomice

Formare initiala
si continua
pentru
cercetare,
dezvoltare si
inovare

Nevoia educatiei focalizate pe formarea atitudinilor investigative si ale
competentelor de cercetare stiintifica pentru dezvoltare si inovare este din
ce in ce mai accentuata. Ponderea abordarii creative a profesiunilor creste
in raport cu cele algoritmice, profilul de personalitate si de competente ale
cercetatorului profesionist tinde catre schimbari radicale sub influenta
unor factori precum: dinamica accelerata a dezvoltarii cunoasterii,
evolutia metodologiei cercetarii sub impactul tehnologiilor informatice,
compexitatea proiectelor datorita formalizarii crescande a dimensiunilor
ecologice, etice, economice, administrative, a cresterii caracterului
competitiv al mediilor de implementare. In plan global exista programe
integrale de formare a competentelor de cercetar stiintifica - Anglia, Blgia girate inclusiv de asociatii profesioniste, sau secventiale - de exemplu
Scriere academica la Universitatea Central Europeana, Budapesta integrate programelor universitare, de asemenea reviste de specialitate
care publica cercetari pe problematica cercetarii stiintifice - unele la nivel
general, altele particularizate pe domenii de specializare.

SocioEconomice

Formularea
unei noi
paradigme a
dezvoltarii

Cercetarea ”Folosirea inteligentei
economice si teritoriale in dezvoltarea
regionala durabila” poate asigura solutiile
necesare pentru cresterea competitivitatii
mediului de afaceri, implementarea in
plan regional a tehnologiilor inteligentei
artificiale, cresterea nivelului de educatie
a cetatenilor si, in final, o dezvoltare
regionala accelerata in plan economic,
social, tehnologic si de protectie a
mediului.

Nevoia educatiei focalizate pe formarea
atitudinilor investigative si ale
competentelor de cercetare stiintifica
pentru dezvoltare si inovare este din ce in
ce mai accentuata. Ponderea abordarii
creative a profesiunilor creste in raport cu
cele algoritmice, profilul de personalitate
si de competente ale cercetatorului
profesionist tinde catre schimbari radicale
sub influenta unor factori precum:
dinamica accelerata a dezvoltarii
cunoasterii, evolutia metodologiei
cercetarii sub impactul tehnologiilor
informatice, compexitatea proiectelor
datorita formalizarii crescande a
dimensiunilor ecologice, etice,
economice, administrative, a cresterii
caracterului competitiv al mediilor de
implementare. In plan global exista
programe integrale de formare a
competentelor de cercetar stiintifica Anglia, Blgia - girate inclusiv de asociatii
profesioniste, sau secventiale - de
exemplu Scriere academica la
Universitatea Central Europeana,
Budapesta - integrate programelor
universitare, de asemenea reviste de
specialitate care publica cercetari pe
Cresterea numarului populatiei planetei, fenomenele climatice si resursele Cercetarea romaneasca poate aduce
limitate fac imposibila continuarea paradigmei bazate pe o evolutie linear contributii la definirea unui model de
crescatoare a productiei de bunuri si servicii. Provocarea este de a defini
dezvoltare umana bazat pe fuziunea
un nou model de crestere sustenabila si neconflictuala la scara globala
dintre cunoastere, utilizarea larga a
care nu este preponderent cantitativ.
informatiilor, noile descoperiri din
biologie si noile materiale. In sinteza
abordarea ar fi: O noua societate, cu noi
valori pentru o dezvoltare spirituala
durabila.

In Romania exista la nivel academic preocupari si rezultate in
ceea ce priveste identificarea modalitatilor de folosire a
inteligentei economice in cresterea performantelor mediului
de afaceri. Inteligenta teritoriala este un domeniu nou in
Romania, dar utilizat frecvent in tarile dezvoltate. O astfel de
cercetare va deschide oportunitati in realizarea de
parteneriate cu universitati straine cu o bogata expertiza in
domeniul inteligentei economice si teritoriale. Folosirea
acestor metode avansate va influenta in mod pozitiv procesul
de realizare a unor regiuni dezvoltate si competitive in
Romania.

1. Explorarea de tehnologii IT&C pentru
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dezvoltarea durabila in plan regional.
2. Vor fi efectuate, in colaborare cu mediul
de afaceri si cu autoritatile administratiei
publice locale si centrale cercetari pentru a
raspunde cerintelor unei dezvoltari durabile
in plan regional.
3. Administratiile publice locale vor beneficia
de studii pentru promovarea de politici
publice ”verzi”, in special in domeniul
serviciilor de utilitati publice (energie, apa,
iluminat, managementul deseurilor,
administrarea domeniilor publice si private).
4. Se vor lansa pe piata produse si
metodologii noi in domeniul IT&C, al
masurarii performantelor economice si
sociale, a gradului de suportabilitate a
serviciilor publice.
5. Se vor crea premisele educarii populatiei
in ideea intelegerii si respectarii principiilor
dezvoltarii durabile.

51-100
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Propunerea subdomeniului are la baza experienta de peste
cinci decenii de cercetare a creativitatii si inventicii in plan
national. Echipe de cercetatori din Cluj, Bucuresti, Iasi,
Timisoara au lucrari consistente de psihologia, filosofia si
sociologia creativitatii generale si tehnice. In traditia
Universitatii Tehnice din Iasi isi are originea o scoala de
inventica care a format echipe de creativitate tehnica in
numeroase localitati din tara; transformat in Institutul
National de Inventica este activa in dezvoltarea creativitatii
tehnice a studentilor, acordarea de consultanta pentru tinerii
cercetatori, promovarea cercetarii stiintifice prin activitatea
editurii Performantica care publica carti de specialitate,
Revista de Inventica si organizeaza manifestari stiintifice
tematice nationale si internationale. In plan educational, in
invatamantup preuniversitar functioneaza programe
nonformale de dezvoltare a creativitatii, iar la nivel
universitar se predau, la unele facultati, discipline precum
Tehnica studiului universitar/Tehnica muncii intelectuale,
Psihologia creativitatii, Bazele creatiei tehnice,de asemenea
se ofera consiliere educationala/vocationala/de cariera.

- structurarea si dezvoltarea unui corp de
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cunostinte psihopedagogice, sociale si
economice necesare formarii competentelor
generale de cercetare si atitudinilor
favorabile acestora;
- se vor specializa si dezvolta disciplinele de
strategia, metodologia si tehnica cercetarii
stiintifice pe domenii de specializare;
- se vor initia si dezvolta firme care sa
asigure consiliere si consultanta in cercetare,
inclusiv servicii de mediere a produselor de
creatie;
- se va intensifica si eficientiza proiectarea,
implementarea si evaluarea stiintifica a
programelor educationale de formare a
competentelor de cercetare stiintifica si
atitudinilor favorabile inovarii,
- va creste participarea cercetatorilor din
Romania la fluxul informational pe acest
domeniu.

51-100

sub 5mil. Euro

100

Desi tema propusa face parte din cercetarea fundamentala
ea este de interes pentru mediul de afaceri - care nu poate
concepe o crestere infinita a productiei, pentru societate care nu poate rezolva problemele de azi cu solutiile de ieri si
pentru educatie care trebuie sa raspunda unor genertatii
tinere care sunt pur si simplu altfel. Constientizarea
problemelor enuntate a fost facuta deja in Romania, fara a fi
integrata intr-o abordare unitara. Resursele de cercetare din
mediul academic si cel privat sunt pregatite pentru gasirea
unei solutii, este nevoie doar de un catalizator care ar putea
fi aceasta tema de cercetare.

Definirea acestui domeniu de cercetare va
6-10
permite:
- o larga colaborare internationala deoarece
tema este de interes;
- posibilitatea participarii la programe de
cercetare desfasurate in domeniu de
institutii internationale precum ONU, OCDE,
ONUDI, Uniunea Europeana;
- re-definirea si constientizarea unor valori
umane care sa permita o dezvoltare a fiintei
umane prin intermediul economiei si nun
invers;
- integrarea prin noua paradigma a noilor
descoperiri din domeniul geneticii, noilor
materiale (de exemplu grafen-ul), surselor de
energie si, mai ales, informatiilor;
- re-conectarea unei mari parti a populatiei
la evolutiile din stiinta si tehnica si inceputul
trecerii la o societate participativa;
- un camp larg de manifestare a unor
abordari interdisciplinare datorita naturii
temei.

11-30

5-50 mil. Euro

50

3

210

10

5

30

2000000

SocioEconomice

fundamentarea
si dezvoltarea
sustenabila a
mediului
economic pe
criterii de
calitate,competi
tivitate si
responsabilitate
fiscala

Nevoia imperioasa ca mediul economic romanesc sa devina mult mai
proeminent la nivel regional,national si international prin accentuarea
caracteristicilor esentiale pe care acesta trebuie sa le aiba : calitateoferirea de produse si servicii la un nivel calitativ corespunzator oricarui
alt produs similar de pe piata nationala, dar mai ales internationala;
competitivitate- impunerea exigentei europene, privitoare la
productivitate si randament, in mediul romanesc.(in domenii specifice ca
agricultura, productie,etc.) si responsabilitatea fiscala ca fiind factorul
esential care faciliteaza legatura dintre economia reala si "economia
sociala", adica o mult mai responsabila fiscalizare a activitatilor economice
din punct de vedere practic, in primul rand printr-o mai buna educare
social-economica dar si civica a agentului economic cu privire la principiile
impozitarii si necesitatea acestora pentru "binele general-social".

SocioEconomice

Fundamentele
Modernității
Europene

Scopul propunerii acestui subdomeniu este crearea unei ambianţe
intelectuale pentru studiul culturii, ideilor, ştiinţei, societăţii şi
spiritualităţii europene în rapor cu rădăcinile care le-au dat naștere în
secolul XVI-XVIII precum şi a perioadelor care pot fi puse în relaţie cu
acesta. Această ambianţă va fi realizată prin activităţi de cercetare intra- şi
interdisciplinară, încurajînd munca în echipă şi diseminarea rezultatelor în
module curriculare universitare,

SocioEconomice

gasirea de
solutii pentru
sustenabilitatea
sistemelor de
pensii si de
asigurari de
sanatate

cresterea somajului in randul tineretului, imbatranirea populatiei,
restructurarea mediului de afaceri cu concedieri de personal, cresterea
costurilor in ritm superior formarii veniturilor, lipsa de protectei a
asiguratilor in caz de colaps economic sau de faliment a fondurilor private
de gestiune a fondurilor de asigurare.

SocioEconomice

Generarea
pietei inovarii
in general si a
pietei de capital
venture,
orientate spre
construirea
unei civilizatii
sustenabile

SocioEconomice

Gesrionarea
resurselor
economice si
impactul social
din perspectiva
eticii
transgeneration
ale.

Elementele calitative,competitive si de
responsabilizare fiscala a mediul
economic pot permite accesul mai facil al
agentilor economici romani pe pietele
europene si internationale, dezvoltarea
capacitatilor de productie a
producatorilor romani si, bineinteles,
printr-o crestere reala a economiei
survine si o mai buna contributie la
bugetul general consolidat prin cresterea
sumelor colectate din
impozite(venit/profit), taxelor(in special
TVA) si, foarte important, prin toate
aceste elemente de crestere a puterii
economice romanesti reducerea ponderii
somajului prin crearea de noi locuri de
munca atat pentru cei cu vechime in
munca dar si pentru absolventi,cu atat
mai mult cu cat vorbim ,inca, despre un
incertitudine
economica
•context
În viaţade
academică
românească
există

Dezvoltarea mediului economic romanesc pe pilonii calitatecompetitivitate-responsabilitate fiscala se poate aseza pe o
baza deja existenta, destul de solida de experti in domeniul
economic,social si politic(mediul didactic universitar si
academic cu cercetari si publicatii vaste in toate aspectele
acestui domeniu propus; oameni de afaceri sau cu functii de
conducere in companii multinationale care au intrat in
contact direct cu exigentele impuse de pietele internationale
dar si oameni politici cu cunostinte solide in toate ariile
impuse de domeniul propus care prin functiile lor pot sustine
demersurile necesare prin lobby si initiative legislative.

-cresterea semnificativa a calitatii produselor >100
si serviciilor romanesti astfel incat sa fie la
acelasi nivel cu cele similare de pe piata
europeana dar si cea internationala
-asigurarea unei competitivitati reale a
produselor romanesti prin o mult mai buna
productivitate si cresterea substantiala a
randamentului agentilor economici
-educarea agentilor economici si implicit si a
cetatenilor cu privire la necesitatea
respectarii obligatiilor fiscale si importanta
acestora pentru societate
-reducerea substantiala a evaziunii fiscale
-reducerea somajului
-dezvoltare economica durabila

>100

5-50 mil. Euro

150

10

2500

2000000

Prin finanțarea acordată prin competițiile anterioare s-au
dezvoltat o serie de proiecte de cercetare, care au implicat
colocvii, echipe de cercetare noi, volume, crearea de baze
materiale, inclusiv resurse bibliografice, justificând
continuarea cercetării în condiții bune. Ar fi păcat ca acest
potențial să se piardă, ținând seama de faptul că echipele de
cercetare s-au racordat la proiecte internaționale și au atins
deja o masă criică.

a)Configurarea şi realizarea unor proiecte de 11-30
cercetare individuale şi colective în domeniul
studiat.
b)Afilierea centrului la unele dintre
grupurile sau societăţile internaţionale de
acest profil şi încurajarea schimburilor
academice cu alte organisme similare din
ţară şi străinătate
c)Editarea de publicaţii specifice (cărţi,
reviste, CD-Rom), conţinînd traducerea
şi/sau editarea unor texte, studii ştiinţifice,
bibliografii, antologii pentru uz didactic.
d)Alcătuirea unui program coerent de
traducere şi editare de texte, orientat înspre
constituirea unei colecţii de texte
fundamentale pentru domeniu în limba
română
e)Organizarea de conferinţe, seminarii,
simpozioane, colocvii, congrese, şcoli de vară
f)Oferirea de consultaţii ştiinţifice sau cursuri
post-universitare (masterat, doctorat)
studenţilor (masteranzilor) şi doctoranzilor
interesaţi.
g)Întemeierea unor module de curricula sau
a unor cicluri curriculare universitare.
h)Iniţierea şi realizarea unei biblioteci de
texte primare şi de literatură secundară
asupra domeniilor studiate (pe suport hîrtie
şi electronic), care să constituie o bibliotecă
de referinţă în domeniu.

51-100

sub 5mil. Euro

100

0

0

0

Cercetarea in domeniul economic trebuie
sa fie ofere mai mult solutii proactive si
oportune problemelor ce afecteaza
nivelul de viata si siguranta populatiei

Identificarea de mecanisme de finantare si manageriale
pentru crearea de largi baze de date socio-economice LARG
SI GRATUIT accsibile cercetarorilor din universitati si institute
de cercetari. INS sa asigure mai usor accesul gratuit la datele
colectate pe bani publici. Initierea de instrumente sp[eciale
de finantare in scopul cercetarii de baze internationale de
date si de soft-uri de cercetare.

- diagnosticul corect al situatiei in zonele
31-50
critice
- identificarea cu usurinta de solutii
-evaluarea cat mai acurata a unor decizii din
perspectiva efectelor economice si sociale si
in mod deosebit pe termene medii si lungi
- sprijin in decizie in mod oportun a factorilor
decidenti cu mare impact national dar si
international

>100

200-500 mil. Euro

Paradigma si/sau viziunea de generare de piata a inovarii (a capitalului
venture inovativ)inseamna "emergenta si strategie de orientare", dar si
"cataliza / enactare si strategie plus plan de actiune", precum si "foresight
/ prospectiva, reguli procedurale, cataliza, etc.". Politica inovarii este
varful de lance al unei noi politici de re-industrializare, care are ca tinta
constituirea unei noi civilizatii, una sustenabila, conceputa si
implementata la cel putin doua sau a trei nivele (global/european,
national, regional/local), precum si pe cel putin 3 orizonturi temporale
(mediu, lung, si foarte lung)

Nevoia de inovare economica ar trebui sa
fie precedata si/sau concomitenta cu o
nevoie de schimbare si inovare sociala.
Schimbarea sociala (de mentalitate,
prejudecati, deprinderi, comportamente,
etc.) necesita mai mult timp decat
schimbarea tehnologica si/sau economica

Existenta unor exemple de succes in alte tari, precum Israel
Ma astept sa se finanteze inovarea si prin
6-10
(programul de generare venture capital), India (in zona pietei capital venture (desigur in tandem cu fonduri
de soft), etc., precum si ultimele cercetari ale aplicarii
europene si nationale)
complexitatii in stiintele economice, manageriale si/sau
sociale.
...sa mai amintim si faptul ca politica inovarii a UE a devenit
cat de cat constienta de nevoia unei altfel de politici a inovarii
si/sau a capitalului venture.
Pot fi atrase fonduri europene pentru capital venture

31-50

50-200 mil. Euro

101

47000000

Etica transgenerationala are, printre alte obiective, stabilirea modalitatilor
de gestionare corecta a resurselor economice, avand ca sistem de
referinta generatiile viitoare, privite nu dintr-o perspectiva virtuala, ci din
perspectiva unei responsabilitati reale. Dialogul transgenerational se
construieste astfel ca necesitate de stabilire a unor punti de legatura cu
generatiile viitoare. In acest context,etica preventiei poate functiona ca
instrument de responsabilizare a generatiilor actuale in legatura cu
exploatarea rationala a resurselor economice existente,intelese ca bazin
comun al generatiilor actuale, reale si a celor viitoare.

Cercetarea in domeniul gestionarii
resurselor din perspectiva eticii
transgenerationale impune redefinirea
unor notiuni precum cele de grup social,
migratie sociala intr-un sistem cronotopic
bine definit (zona istorica/regiune
istorica) a carei evolutie socio-economica
este predictibila.De asemenea se impune
definirea corecta a notiunilor de
generatie, coabitare generationala,
coabitare transgenerationala precum si
legatura cu modalitatile de
exploatare/stocare a resurselor
economice,identificarea directiilor
posibile de evolutie economicosociala,definirea distantei

Subdomeniul indicat nu este unul dezvoltat in Romania,dar
premisele care ii pot favoriza succesul sunt: un portofoliu de
cercetari teoretice, inter si transdisciplinare care vizeaza
modalitati de abordare din perspectiva istorica, filosofica,
economica, politica, precum si oportunitati de parteneriat cu
mediul de afaceri.

1-5

sub 5mil. Euro

nevoia unui subdomeniu care să
promoveze comunicarea şi schimbul de
idei, discuţiile şi cercetarea de echipă în
domeniul amintit ;
•Este vorba despre un domeniu de
investigaţie care se bucură de o atenţie
sporită în mediile de cercetare
internaţionale în ultima vreme ;
•încurajează interdisciplinaritatea şi
proiecte de cercetare individuale şi
colective ;
•încurajează gândirea critică şi orientată
asupra unor probleme specifice ;
•urmăreşte înţelegerea ideilor şi a
contextului în care ele au apărut şi s-au
dezvoltat ;
•oferă noi metode de eveluare a
fenomenelor studiate ;
•urmăreşte o reconfigurare a peisajului
intelectual în istoria ideilor ;

-explorarea dimensiunilor istorico-filosofice 1-5
si politico-economice ale dialogului
transgenerational.
-explorarea dimensiunilor globale si locale
ale conceptului de "just saving" in stransa
legatura cu conceptele de justitie
transgenerationala locala si globala
-definirea spatiilor economico-sociale inter si
transgenerationale.

15

2

1

SocioEconomice

Gestionarea
eficientă a
emigrației și a
imigrației
printr-o serie
de politici
eficiente

Datele finale ale recensământului 2011 publicate astăzi ne arată că
scăderea populației din grupa de vârstă 25-64 reprezintă un risc la adresa
dezvoltării și a stabilității economice și sociale a României. De asemenea,
imposibilitatea de a cunoște în profunzime situația românilor plecați în
străinătate pentru perioade medii/lungi, alături de lipsa de previziuni în
ceea ce privește reîntoarcerea acestora constituie argumente relevante
pentru definirea de politici coerente și corelate de gestionare a
emigrației,dar și politici de gestionare a imigrației care poate deveni un
scenariu relevant pentru dezvoltarea României.

în ceea ce privește emigrația românească,
activitățile de cercetare trebuie să se
concentreze pe înțelegerea și descrierea
intențiilor și planurilor de viitor ale
emigranților români și, mai ales, a
famiilor lor.

Masa critică de cercetători în domeniul migrației există deja.
De asemenea există cercetări de bază (atât pentru partea de
emigrație, cât și pentru cea de imigrație). În acest moment
sunt extrem de importante măsurile de sprijin ale cercetărilor
din aceste domenii pentru a înțelege mai bine cum vor trebui
gestionate aceste fenomene în viitor.

Parteneriate între experți din mediul
academic & neguvernamental și autorități
publice pentru a dezvolta studii, respectiv
politici eficiente în domeniul migrației.

SocioEconomice

Guvernanta
inteligenta in
era Globalizarii
2.0

Procesul globalizarii comertului, investitiilor, productiei, consumului,
fluxului de informatii, provocarilor securitare, reclama o mare capacitate
politica si administrativa, la nivel local, regional, national si supranantional
de gestiune sistemica a acestor interdependente. In acelasi timp
diversitatile din lume incurajate de catre social media, reclama o mai
mare disolutie a puterii.

Cercetarea unei asemnea nevoi poate fi
cuprinsa in multiple teme: criza
legitimitatii formelor actuale de
guvernare, deficitul democratic si vocile
contestatare, constructia de modele de
guvernanta inteligenta, care, pe de o
parte, sa implice activ cetatenii pentru a
construi o noua legitimare, iar pe de alta
parte,sa delege autoritatea cel mai inalt
nivel de complexitate a guvernarii
sistemice. Multe teme s-ar putea face in
echipe mixte cu specialisti din celelalte
domenii CDI

Tema Guvernantei are in Romania un potential uman si
stiintific, insa care a operati pana in prezent sectorial, fara o
integrare sistemica (guvernanta politica, economica, sociala,
regionala, locala, transfrontaliera). Ruptura intre politic si
academic pe tema regionalizarii este un exemplu negativ. Ori
Romania, ca membru al UE, terbuie sa-si potenteze
participarea in acest ansamblu, prin constructia unor
structuri inteligente de guvernare. Exista si foarte multe
proiecte de cercetare sectoriale derulate, la Bucuresti, Cluj,
Iasi, Oradea, ori o integrare sistemica, o mai mare aplecare
practica ar fi pasi importanti si spre o conexiune a cercetarii
in domneiu din Romania, cu cea din lume.

SocioEconomice

Ideea de
toleranta in
context sociopolitic

Toleranta socio-politica este un principiu fundamental al democratiei. Un
model in acest sens - pe care il promovez in domeniul meu de activitate,
arta componistica - este reprezentat de directia neo-consonanta, ce
reprezinta o coordonata fundamentala a postmodernismului muzical.
Mentionez in acest sens bogata activitate internationala sustinuta in
ultimele decenii,impreuna cu compozitoarea LIANA ALEXANDRA, in cadrul
"Nuova Musica Consonante Living Music Foundation (USA)". Linkuri
relevante: 1.) http://www.ecpnm.com/member/42/liana_alexandra_nuova_musica_con
sonante_living_music_foundation_usa_ ; 2.) http://www.nuovamusicaconsonante.info/

Acest subdomeniu poate integra
multiplele dimensiuni ale cercetarii
stiintifice in domeniile muzicologiei,
sociologiei si politologiei - implicand
colaborari cu centre universitare
romanesti de inalt prestigiu.

SocioEconomice

Identificarea
fenomenului de
Criza Globala in
scopul
eradicarii sale
pe viitor.

Dupa cum e ste sugerat si in titlu un eventual proiect pe aceasta tema ar
prioritiza toti factorii nationali si internationali (exemple concrete)care au
contribuit la criza economica mondiala incepand cu marea depresiune
americana din anii 1929-1932-3, fenomen ce a avut efect de domino
asupra capitalismului european dar fara mari efecte asupra economiei
tarilor comuniste ce au reusit sa creeze o piata proprie paralela. Criza
economica recenta pare sa urmeze aceleasi trasaturi, afectand
capitalismul dar nu si China, economie comunista prospera! In consecinta
s-ar urma cauzele care au dus la aceste consecinte nefaste asupra
economiei mondiale si modalitati prin care omenirea le-ar putea evita pe
viitor prin masuri tehnologice (exploatarea energiei solare), rationamente
economice (distribuirea 'chibzuita' a resurselor) sau chiar prin apel la
dezvoltarea stiintelor spatiului (NASA)in urma carora omenirea ar putea
beneficia de exploatarea resurselor altor planete (aviz proiectul olandez
Marte. Lucrarea va fi redactata in limba Engleza in cazul in care va fi
fezabila!

Cercetarea in domeniul identificarii
fenomenului de Criza Mondiala poate
raspunde la nevoi mai recente precum
analiza pietelor chineze si rusesti pentru a
extrage mecanismul economic mai
avansat decat al pietelor capitaliste pe
durata unei crize economice mondiale.
Altfel spus, de ce piata chinei este
prospera pe timp de criza mondiala exact
ca in anii 20 si 30 cand piata rusa era la
fel de prospera fata de europa si statele
unite. Un alt aspect ar fi cel al identificarii
metodelor fezabile care ar impiedica
aparatia unei noi crize in viitor iar gasirea
'uneltelor' necesare pentru exploatarea
energiei solare, de exemplu, ar curma
setea occidentului pentru energie.

SocioEconomice

Identificarea si
dezvoltarea
copiilor
proveniti din
familii sarace

Identificarea resurselor financiare pentru instruirea si deyvoltarea copiilor
care provin din familii sarace

SocioEconomice

Identificarea si
dezvoltarea
dimensiunii
axiologice a
educatiei din
România

Educația este procesul fundamental responsabil pentru evoluția pe
termen lung a unei tari. Ea este orientata de valori. Criza axiologica
actuala a generat o ampla dezorietare axiologica pentru toți cei implicați:
decidenti, profesori, beneficiari, societate, in ansamblu. Reasezarea
educatiei pe un temei optim presupune reasezarea sa axiologica? Pe ce
valori?

11-30

sub 5mil. Euro

20

- se vor explora elemente guvernantei
6-10
inteligente, care sunt cunoscute in lume
- vor fi explorate caile pentru cresterea
legitimitatii formelor democratice printr-o
participare constienta a cetatenilor la actul
de guvernanta;
-vor fi explorate formele de succes ale
guvernantei meritorcatice responsabile;
- administratiile locale, regionale si nationale
vor beneficia de studii, de expertiza pentru
trecerea la guvernanta inteligenta;
- va fi dezvoltat un sistem de criterii de
evaluare pentru masurarea gradului de
aplicare a guvernantei inteligente

>100

5-50 mil. Euro

150

In mod indubitabil, exista in Romania un mediu de cercetare
favorabil in domeniile deja mentionate (muziccologie,
sociologie, politologie). Totodata cercetarea poate fi extinsa
si intr-o perspectiva internationala - ca de pilda cu
prestigiosul Center of Computer Research in Music and
Acoustics (CCRMA) din cadrul Stanford University (USA):
https://ccrma.stanford.edu/ cu care am colaborat deja Liana Alexandra si cu mine - in cadrul proiectului SoundWIRE
coordonat de eminentul Prof. Dr. Chris Chafe:
https://ccrma.stanford.edu/~cc/shtml/index.shtml . O alta
institutie americana cu care am stabilit o colaborare
permanenta este centrul "Vox Novus" din New York:
http://www.voxnovus.com/ - coordonat de ilustrul
compozitor american Robert Voisey :
http://www.voxnovus.com/composer/Robert_Voisey.htm .
In acest sens relevante sunt si link-urile: 1.) http://www.voxnovus.com/composer/Liana_Alexandra.htm
2.) http://www.voxnovus.com/composer/Serban_Nichifor.htm

In conditiile in arta sunetelor are valentele
unui limbaj universal, paralelismul muzica societate poate constitui un argument viabil
in eficientizarea diseminarii ideii de
consonanta, ca exprsie a tolerantei.

11-30

sub 5mil. Euro

1

Tema lucrarii propuse reprezinta un subiect de maxim interes
atat pentru clasa economistilor, politicienilor dar si pentru
clasa oamenilor de rand atat prin imbunatatirea nivelului de
trai dar si prin eficientizarea economiilor nationale care
compun marea economie globala.

Lucrarea ar urma sa ilustreze beneficiile unei 1-5
cunoasteri globale asupra 'cancerului
economic global' numit criza mondiala si
propunerea unui plan cu suport din critica de
specialitate care sa ofere un raspuns atat
pentru nevoile si problemele actuale dar si
pe termen mediu si lung.

1-5

sub 5mil. Euro

5 -

Identificarea resurselor financiare si
Atragerea mediului de afaceri in acest proiect in vederea
umane in vederea elaborarii unei strategii sprijinului financiar, iar ulterior copii pot deveni viitori
adecvate pentru stimularea si dezvoltarea angajati ai acestor firme.
copiilor proveniti din familii sarace.

Acordarea unei sanse egale de educare si
dezvoltare a copiilor proveniti din familii
sarace. Copii sunt viitorul acestei tari, deci
dezvoltarea economica pe termen lung.

>100

Realizarea unor studii pe esantioane
reprezentative național de elevi, studenți,
profesori si decidenti asupra problematicii
valorilor existente si necesare in sistemul
românesc de educație poate asigura
identificarea acestora. Pe acest temei se
poate propune, valorificand si traditia
filosofica si formativa romaneasca a
intregului secol XX, un model axiologic
românesc de re-asezare a procesului
însuși, inițial experimental, si apoi
extensiv, la nivel de sistem.

-identificarea unui set de valori in care cred, i 31-50
momentul actual, elevii, studenții,profesorii,
decidenti;
- stabilirea valorilor comune celor patru
seturi de valori;
- generarea unui model axiologic actual
adecvat optiunilor actorilor sociali implicați
in proces;
-experimentarea modelului ;
- ajustarea modelului in urma rezultatelor
experimentului;
-implementarea modelului in formarea
initiala si continua a profesorilor

Premise: problema de larg impact; posibilitatea de a constitui
esantioanele necesare; posibilitatea de a antrena in cercetare
echipe interdisciplinare; posibilitatea de a valorifica expertiza
in domeniu a unui mare numar de buni specialiști;
posibilitatea de a oferi o soluție originala la o problema
globală.
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SocioEconomice

Imbunatatirea
calitatii
serviciilor
educationale

Calitatea educatiei reprezinta astazi o prioritate, aceasta conditionand
atat perspectivele invatamantului cat si perspectivele celorlalte domenii
ale economiei si societatii

SocioEconomice

Imbunatatirea
managementul
ui public la
nivel local

Domeniul ştiinţelor administrative a trecut printr-un amplu proces de
transformare şi remodelare îndeosebi în ultimii 30 de ani. Acest proces a
însoţit de fapt schimbările survenite în administraţia publică în majoritatea
ţărilor dezvoltate, unde guvernele au fost nevoite să-şi adapteze practicile
provocărilor globalizării şi crizelor societale determinate de aceasta. Astfel
abordările tradiţionale asupra administraţiei publice şi teoriile care le
însoţeau au întâmpinat numeroase contestări şi au fost amendate.
Asa cum spunea J.J. Rousseau, dacă puterea legiuitoare este inima
statului, puterea executivă este creierul care pune toate părţile în mişcare.
În acest caz puterea executivă locală este motorul principal care pune în
aplicare politicile guvernamentale în teritoriu dar care, din ce în ce mai
mult, are libertatea de a-şi elabora propriile politici şi programe.
Atât în cazul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate,
cât şi în cel al autorităţilor administraţiei publice locale este important
modul în care resursele locale sunt gestionate din perspectiva eficientei,
eficacitatii si economicitatii, cu pastrarea legalitatii si prin implicarea
cetatenilor.

SocioEconomice

Imbunătățirea
percepției
consumatorilor
asupra
produsele eco /
naturale

Consumatorii sunt din ce in ce mai atenți la ce cumpără și la efectele pe
care le au produsele achiziționate asupra organismului. De aceea este
deosebit de important să creștem gradul de conștientizare al
consumatorilor români asupra importanței de a utiliza / achizziționa
produse eco / naturale. Astfel se reduce efectul utilizării îngrășămintelor
asupra organismului și asupra medului înconjurător conducând spre
atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 în privința mediului
înconjurător și a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

SocioEconomice

Imbunatatirea
programelor de
formare initiala
si continue a
cadrelor
didactice din
preuniversitar
si universitar

Situatia actuala a educatiei este una cel putin ingrijoaratoare, se remarca
din studii internationale (ex. PISA, studii OCDE) ca este nevoie de o mai
buna si mai stransa abordare si corelare a educatiei cu piata muncii. In
aceasta perspectiva, formarea initiala si continua a profesorilor devine un
punct major in proiectul de a ameliora situatia somajului in randul
tinerilor, abandonul scolar, pregatirea tinerilor pentru angajare activa pe
piata si Long Life learning.

SocioEconomice

Imbunatatirea
starii de bine si
a sanatatii
mintale a
actorilor
(angajati,
someri,
absolventi) de
pe piata muncii
din Romania

Piata fortei de munca din Romania a inregistrat in ultimii ani (2009 - 2013)
modificari semnificative descrise de: cresterea numarului de someri si a
asistatilor sociali, cresterea numarului de persoane inactive prin
imbatranirea populatiei, scaderea ofertelor de locuri de munca pentru
tinerii absolventi (numai 23,9% din tinerii romani au un loc de munca),
cresterea numarului de angajari in regim part-time (Institul National de
Statistica, 2013). Aceasta dinamica a pietei fortei de munca genereaza
efecte la nivelul starii de bine (satisfactia fata de viata, afectivitate,
autonomie, dezvoltare personala) si a sanatatii mintale a actorilor
implicati (stres, epuizare emotionala, tulburari fiziologice asociate,
alienare). Efectele sunt pe termen scurt si pe termen mediu, intrucat nu
exista, la nivel national, programe de asistare sau suport psihologic a celor
afectati de aceste schimbari.

Proiectarea unor modele de evaluare a
calitatii educatiei
Analiza comparativa a invatamantului
romanesc cu cel din statele dezvoltate,
identificarea prioritatilor, cailor de
actiune, a resurselor necesare
Proiectarea metodologiilor de
fundamentare a planurilor strategice
pentru educatie care sa asigure
perspectivele unui invatamant eficace si
competitiv
În cadrul societăţii noastre drumul

51-100

5-50 mil. Euro
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- pregătirea unui număr considerabil
11-30
defuncționari publici în domeniul
managementului public (top, middle și de
linie);
- se vor stabili care sunt trăsăturile
caracteristice ale administrației publice
locale din România și cum pot fi ele
compatibilizate cu noile principii ale
managementului public;
- diferențierea clară între leadership-ul
politic și managementul în cadrul instituțiilor
publice;
- vor fi publicate studii ce vor aduce
contribuții la îmbunătățirea legislației;

31-50

5-50 mil. Euro
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- cresterea natalității ;i a nivelului de educație în rândul
tinerelor familii si nu numai, a condus la o mai mare atenția a
acestor persoane la produsele pe care le cumpără;
- un număr important de organizații economice care sunt
implicate în activități de protecție a mediului;
- o dezbatere publică destul de importantă cu privire la
produsele eco;

- dezvoltarea de standarede de calitaate
pentru producția de produse sau servicii eco
/ naturale;
- o crestere / dezvoltare a dezbaterii publice
cu privire la acest domeniu
- studii regionale si naționale realizate în
rândul mediului de afaceri, societății civile și
a consumatorilor (analize ale situației
actuale și studii de impact);
- realizarea de campanii de informare si
constientizare;
- dezvoltarea unei firme / asociații de firme
care să activeze unitar în direcția producției
de produse naturale / eco;
- realizarea de cursuri de formare
profesională în rândul fermierilor pentru o
bună dezvoltare a produselor eco.

6-10
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Imbunatatirea programelor de formare
initiala si continua a cadrelor didactice
necesita personal activ pregatit si un
cadru insitutional si legal mai flexibil si
deschis inspre politicile europene deja
existente. Plecand de la aceste
preconditii, modul de recalibrare a
programului de formare pedagogica
devine unul implementabil cu sanse reale
de reusita.

Deja in Romania putem vorbi de existenta unei mase critice
de experti si cercetatori in domeniul educatiei (la nivel
universitar) cu o traditie certificata deja de multi ani inclusiv
pe plan international, care insa nu sunt valorizati la nivel de
politici educationale. Desi inca nu este suficient de bine
dezvoltata relatia directa cu parteneri din mediul de afaceri
(cazuri izolate), nevoia unui asemenea parteneriat mai direct
este imperioasa si necesara si „profitabila” de ambele parti.

- dezvoltarea competentelor resurselor
umane profesionalizate si semiprofesionalizate deja existente
- intrarea pe piata muncii a unor persoane
mai pregatite pentru a face fata realitatii
scolare
- dezvoltarea de programe de formare
continua adecvate
- scaderea abandonului scolar

>100

>100

200-500 mil. Euro

Cercetarea in domeniul imbunatatirii
starii de bine si a sanatatii mintale a
actorilor de pe piata muncii din Romania
poate acoperi urmatoarele aspecte:
identificarea factorilor sociali, economici,
demografici care determina efecte
negative la nivelul sanatatii mintale a
angajatilor/ somerilor; stabilirea factorilor
personali de vulnerabilitate in fata
schimbarilor de pe piata fortei de munca;
elaborarea, implementarea si validarea
de programe de interventie pentru
imbunatatirea starii de bine si a sanatatii
mintale a angajatilor/ somerilor. De
asemenea, cercetarea/ dezvoltarea in
domeniu poate analiza si rolul institutiilor
implicate in ocuparea fortei de munca in
aceasta problematica.

Subdomeniul de cercetare propus este in plina dezvoltare pe
plan european si mondial, constituie una din prioritatile la
nivel european in domeniul sanattii ocupationale. Ca atare,
exista numeroase agentii europene care pot deveni parteneri
in cadrul demersului de cercetare. una din aceste institutii
este European Association of Work and Organizational
Psychology din care fac parte si cercetatori si asociatii
profesionale din Romania.
De asemenea, domeniul de cercetare este unul
interdisciplinar astfel incat poate fi abordat holistic si
valorificata expertiza tuturor celor implicati in analiza pietei
muncii din Romania.
Exista, in plus, numeroase reviste recunoscute, cu factor de
impact ridicat, in care ar putea fi diseminate rezultatele
cercetarii.

Rezultate anticipate:
11-30
- diminuarea cazurilor de tulburari afective si
fiziologice asociate mediului de munca si,
implicit, diminuarea costurilor de recuperare
- dezvoltarea de abilitati personale de
gestionare a propriei cariere si de
identificare/ ocupare a unui loc de munca
- formarea, la nivelul specialistilor din
institutiile implicate in ocuparea fortei de
munca, de competente de asistare si
sprijinire a persoanelor vulnerabile
- instituirea de programe/centre (locale,
regionale sau chiar nationale) de evaluare a
starii de bine si a sanatatii mintale a
angajatilor/ somerilor si de asistare si
consiliere psihologica a acestora
- dezvoltarea de instrumente de evaluare a
starii de bine si de ghiduri de consiliere

31-50

sub 5mil. Euro

parcurs de reforma în administraţia
publică a fost strâns legat de factorul
politic, de cele mai multe ori consecinţele
acestor legături fiind unele negative.
Reminescenţele structurilor statului
totalitar au împiedicat sistematic
modernizarea, iar odată cu integrarea în
Uniunea Europeană și apariția
problemelor economico-financiare la
nivel global ne aflăm în pragul unor noi
provocări în administraţia publică locală.
Este necesară cunoașterea normelor
fundamentale de reglementare a
autorităților locale și a competențelor
oferite acestora pentru ca ulterior să
putem urmări instituțiile înființate de
acestea pentru a-și putea duce la capăt
misiunile încredințate. Odată identificate
aceste organisme și instrumentarul
utilizat pentru îndeplinirea sarcinilor
trasate vom căuta legătură directă între
buna funcționare a autorităților locale și
eficiența reformelor aplicate. Este
Prin intermediul unor studii atât în rândul
consumatorilor cât și în rândul
producătorilor se pot oferi alternative și
idei pentru îmbunătățirea producției de
bunuri și servicii eco / naturale. În același
timp în colaborare cu centre de cercetare
și cu repreentanți ai mediului de aaceri se
pot dezzvolta idei privind noile tehnologi
și modalitățile de implementare ale
acestora la nivelul României. Cea mai
mare provocare este însă creșterea
nivelului de consum pentru astfel de
produse în rândul populație și astfel se
reduce efectul pe care îl are agricultura
convențională asupra mediului
înconjurător.

Constituirea unor colective formate din 5-7 cercetatori cu
experienta la nivelul universitatilor
Parteneriate cu mediul de afaceri dar si cu alte categorii de
stakeholderi pentru identificarea cerintelor si a satisfactiilor
privind sistemul educational

Dezvoltarea unor servicii educationale
competitive pe plan international
Corelarea mai buna a calificarilor cu nevoile
mediului social si de afaceri
Utilizarea eficienta a resurselor pentru
educatie

Cercetarea în științele administrative este deja la un nivel
ridicat în tara noastră. Școlile de profil de la Cluj (FSPACUBB)și București (SNSPA, ASE, Universitatea Buc.) bucurânduse de recunoaștere la nivel european au beneficiat de fonduri
europene și au reinvestit în cercetare pregătind promoții de
absolvenți (nivel licența, master și doctorat) deveniți ulterior
specialiști în domeniu integrați în sectorul public. Cu atât mai
mult cu cât se vorbește despre reforma în administrația
publică din România și despre regionalizare consider că este
utilă valorificarea experienței și cunoștințelor specialiștilor
autohtoni.
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SocioEconomice

IMPACTUL
ABALIZEI
ACTIVELOR
NECORPORALE
ASUPRA
MEDIULUI
SOCIOECONOMIC

In plin proces al crizei economice si in conditiile raritatii factorilor de
productie, organizatiile se vad nevoite sa recurga la alte resurse pentru a
face fata concurentei de pe pietele de profil. Ca o consecinta a acestui fapt
reusrsele cu caracter necorporal se dovedesc a fi singura sursa viabila si
nelimitata pentru a asigura succesul organizatiilor pe piata. Din punctul de
vedere al specialistilor contabili acest tip de resurse este, la randul lui, un
subiect larg dezbatut in legislatiile economice. Interesant de urmarit este,
parcsul acestor abordari, de- a lungul timpului si in conditiile globalizarii
vietii economie pentru a putea face o comparatie asupra modului in care
putem sau nu vorbi de o comparabilitate a situatiilor financiare a firmelor
in conditiile globalizarii si internationalizarii vietii economice.

Cercetarea in domeniul activelor
necorporale poate acoperi o gama larga a
domeniilor socio-economice. Ca domenii
vizate putem aminti latura
managementului, cea a resurselor
umane, latura contabilitatii , a psihologiei
etc.

Legislatia din Romania care face referire la domeniul
activelor necorporale este una destul de restransa si
restrictiva totodata. Se observa totusi o tendinta a
managerilor si a cercetatorilor spre cuantificare acelor
aspecte fara substanta materiala, dar care ofera avantaje
competitive de lunga durata.

- o mai buna intelegere a conceptului de
11-30
activ necorporal
- cuantificarea in termeni monetari a acestor
elemente
- cresterea profitului societatilor comerciale
prin cuantificarea acestor elemente
- o mai buna motivare a resurselor umane
prin constientizarea importantei lor in
procesul de creatie si cel productiv

51-100
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SocioEconomice

Impactul de
piata al aplicarii
principiilor
economiei
comportamenta
le in Europa de
Est

Avand in vedere consecintele economice si culturale ale globalizarii
economice, este previzibil faptul ca si economiile statelor foste comuniste
din Europa de Est vor inregistra o reasezare a prioritatilor de piata in
conformitate cu schimbarile survenite la nivelul mentalitatilor colective. O
aprofundare a unor aspecte de economie comportamentala reprezinta nu
doar o simpla baza teoretica ci un suport riguros stiintific pentru
implementarea umor masuri concrete de politica publica.

Cercetarile de economie
comportamentala ocazioneaza inscrierea
cercetarii romanesti pe linia
mainstreamului international si asigura
totodata cadrulde selectie si evaluare a
politicilor domeniale pe termen mediu si
lung.

Cercetarile de economie comportamentala in Romania nu au
o traditie academica solida dar interesul tematic manifestat
de specialisti in ultima vreme este evident. de asemenea,
potentialul de concretizare a unor parteneriate cu mediul de
afaceri este semnificativ.

In colaborare cu mediul de afaceri se vor
11-30
pregati conditiile de asigurare a unor locuri
de munca. Cercetarile pot facilita diagnoza
strategica a pietelor regionale oferind suport
si orientare oamenilor de afaceri,
antreprenorilor si managerilor din regiune.
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SocioEconomice

Impactul
educatiei si
informarii
asupra
cetatenilor

In viitorul ideal, toate persoanele vor avea conexiune la internet , stiind sa
utilizeze calculatorul. Astfel, oamenii vor deveni mai informati. Un alt
aspect al schimbarilor trebuie sa fie cu necesitate acordarea unui timp
mult mai lung autoeducarii in domeniul care ne intereseaza, stiut fiind
faptul ca Romania ocupa unul dintre locurile codase din Europa in ceea ce
priveste diferitele tipuri de invatare pe parcursul vietii.

Sunt convins ca mai multe activitati
Exista suficient de multi oameni instruiti pentru a face
nonformale si de recuperare a educatiei
educatie nonformala si tot atat de multi oameni capabili sa
timpuri ar avea rezultate deosebite in tara raspunda unor cerinte de voluntariat de exemplu
noastra.

Sunt convins ca ar creste calitatea vietii in
Romania

>100

SocioEconomice

impactul
practicilor de
resurse umane
asupra
performantei
organizatiei

Foarte multi romani competenti aleg sa lucreze in afara tarii din diferite
motive. Aceasta migratie a fortei de munca duce pe termen lung la o lipsa
a resurselor umane cu o calificare superioara. Organizatiile nu vor putea
oferi servicii/produse competitive la nivel european, lucru ce va avea un
impact negativ in toate domeniile. Cum resursa umana sta la baza oricarei
organizatii, consideram ca este deosebit de important sa investim mai
mult in explorarea modalitatilor (in cazul de fata practici de resurse
umane) prin care aceste RU vor fi motivate sa ramana, sa fie mai
productive, sa isi "gaseasca" locul potrivit.
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Din experientele avute am constatat ca la
nivel regional (Moldova) dar si national,
organizatiile (IMM-uri, companii, institutii
publice) recunosc ca resursa umana este
importanta, dar nu o pretuiesc ca atare.
Cercetarile din occident sunt orientate
spre tema propusa, insa nu au
demonstrat inca impactul real al
practicilor RU asupra performantei. Daca
impactul ar fi evident, angajatorii vor lua
masuri pentru a mentine angajatii
motivati, vor investi mai mult in
dezvoltarea lor, vor introduce practici de
wellbeing. Cu alte cuvinte, va creste
bunastarea angajatilor: financiara,
sociala, dar si imbunatatirea/mentinerea
sanatatii. Desi companiile internationale
prezente in Romania implementeaza
astfel de practici, ele nu functioneaza
mereu. De ce? Raspunsul ar putea veni ca
urmare a cercetarii. Cu toate ca exista o
multitudine de studii in domeniul
practicilor de RU, consideram ca acest
subdomeniu inca nu a fost epuizat si ca
sunt in continuare mult prea multe
necunoscute pentru a fi trecut cu
vederea. Multe directii de cercetare sunt
pentru Romania in faza exploratorie, ceea
ce atrage dupa sine necesitatea realizarii
Impactul social, Limba este parte constitutiva si definitorie a fiintei umane, cea care
Studiile lingvistilor (eventual in colaborare
metal si
genereaza ideile, mentalitatea, prin care individul si comunitatea inteleg
cu socio- si etnopsihologi si cu istorici ai
cultural al
lumea, se raporteaza la ea, functionind si actionind in lume. Prin limba se mentalitatilor) s-ar putea concentra
evolutiilor din
materializeaza rezultatele interactiunii cu mediul, se formeaza premisele
asupra tensiunilor la care limba este
limba
comunicarii si se dezvolta pina la metamorfoza lor finala. Limba este intr-o supusa dinspre societate si asupra
astfel de masura parte integranta a fiintei umane incit toatea starile,
implicatiilor care, apoi, acestea le au, prin
gindurile, conceptiile si actiunile acesteia, profund impregnate de acest
limba, asupra societatii (la nivelul gindirii
"organ", sint concepute de catre fiinta umana ca apartinindu-i in modul cel si mentalitatilor acesteia, al actiunilor
mai nealienabil, dar fara a exista constiinta faptului (ori, in unele cazuri) a umane in plan social). Analiza acestui lant
masurii depline in care acestea sint generate prin limba. De aceea,
ar putea scoate comunitatea din
miscarile din limba determina in modul cel mai direct miscari in plan
cauzalitatea naturala, ajustarile si
social, al mentalitatii si al spiritualitatii umane. De aici caracterul imperios corectiile aduse puntelor de distorsiune
al studiilor aplicate ce au in vedere limba in functionarea ei si in
servind la ameliorarea efectelor
interactiune cu mediul, apoi mecanismele prin care aceasta genereaza
interactiunilor limba-gindire-societate, cu
mentalitate, cu posibilitatea ameliorarii rezultatelor actiunii limbii. Ele nu efevte benefice in planurile concrete.
pot fi facute decit din perspectiva diacronica, cu focalizare pe lingvistica
grupurilor.

Principala premisa este existenta parteneriatelor centrelor de
cercetare/universitatilor cu mediul de afaceri; la inceput sunt
necesare oferirea si altor beneficii partenerilor din mediul de
afaceri, in afara de rezultatele cercetarii.
La fel de imortanta este si existenta, functionarea si
promovarea intensa si pe canale adecvate, la nivel national, a
unor platforme prin intermediul carora cercetatorii sa se
regaseasca pentru a putea colabora in domeniile de
cercetare comune;
De asemenea este deosebit de important sa se asigure
posibilitatea mobilitatilor cu scopul dezvoltarii in domeniul
cercetarii in orice perioada a anului, inclusiv in perioadele
considerate ca fiind vacante inter-semestriale.

In primul rand va fi vorba de o cunoastere
aprofundata a domeniului, lucru care va
putea oferi solutii la nivelul organizatiilor.
Cresterea calitatii vietii angajatilor. Viitori
angajati motivati sa ramana in tara.
De asemenea, o mai mare incredere a
mediului privat in cercetarile efectuate de
specialisti in domeniu. Pe viitor poate chiar
finantarea unor cercetari de catre mediul
privat si in acest domeniu, socio-uman.

Date fiind preocuparile de pina acum ale lingvisticii
romanesti (inclusiv cu lipsurile ei!), exista premise
incurajatoare in ceea ce priveste posibilitatile reale ale unor
studii de calitate si eficiente in aceasta directie. O buna
dezvoltare a lingvisticii evolutive (istorice, diacronice)
romanesti, studii avansate de dialectologie si sociolingvistica,
o buna cunoastere de catre lingvisti a achizitiilor teoretice si
practice ale lingvisticii contemporane din zonele anglosaxona si romanica, precum si particularitatile "materialului
de studiat" (cu vorbitori aflati la nivele decalate, dar situate
in zone nodale) constituie, credem, premise ideale pentru a
obtine rezultate fidele si relevante.

Rezultatele unor astfel de cercetari ar trebui 6-10
sa dea seama de felul in care miscarile din
planul social torsiuneaza limba ca instrument
generator de gindire si mentalitate, in care
acestea din urma au a se modula si modifica
sub presiunile unei limbi cu o dinamica
aceentuata, supusa unui proces de
simplificare formala si, posibil, conceptuala,
toate acestea influentind apoi nivelul social,
intr-o spirala care functioneaza natural, dar
ale carei "motoare" nu sint astfel. Diferenta
de dinamici - impulsul social se adauga celui
natural - genereaza efecte incontrolabile in
toate planurile (societate, gindire,
mentalitate, limba).
Astfel de studii are arata solutiile si,
eventual, modalitatile lor de aplicare, pentru
scaderea tendiunii dintre dinamica sociala si
cea naturala.
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Impactul socio- Este o problematica vasta, necesita vaste demersuri de cercetare si este
cultural si
un subiect un valente inovative. In plus, turismul este cel mai de amploare
economic al
si mai dinamic fenomen socio-economic mondial.
turismului

Efervescenta deosebita a fenomenului turistic pe plan
mondial.

Efectele pot fi deopotriva globale si locale.
>100
Prin folosirea metodei inductiei si a deductiei
ambele toate nivelele de studiu pot avea o
mare relevanta.

>100

sub 5mil. Euro

Numarul mare de foarte buni experti
romani garanteaza o cercetare
performanta si inovativa in urmatorii 7
ani si nu numai.

20

50

SocioEconomice

Impactul socioeconomic al
contactelor
interculturale

În contextul globalizării şi fluidizării graniţelor politice, economice şi
sociale, contactele culturale sunt importante pentru politicile şi strategiile
mondiale. Contactele culturale care depăşesc barierele etnice sau
naţionale, pot preceda şi favoriza crearea unor legături economice bazate
pe cunoaştere reciprocă. Contactele culturale pot atenua caracterul
conflictual al diferenţelor, valorizându-le şi transformându-le în capital
social şi economic, pe plan naţional şi internaţional. Deşi România oferă
condiţii favorabile deschiderii spre diversitate culturală în spaţiul cuprins
între propriile sale frontiere şi în exteriorul acestora prin tradiţia
confluenţelor culturale stabilite de-a lungul istoriei sale, cercetarea
românească în acest domeniu are totusi un rol secundar. Este necesar să
se pună accent atât pe cunoaşterea istoriei economiei şi a istoriei sociale,
cât şi cea a contactelor interculturale care au avut un efect de
reciprocitate: cercetarea poate oferi fundaţia pentru crearea condiţiilor
socio-economice necesare mobilităţii inter-umane şi inter-instituţionale ,
dar poate oferi şi plus-valoare umană climatului socio-economic naţional
şi internaţional.

Cercetarea impactului socio-economic al
contactelor interculturale poate beneficia
de abordări interdisciplinare: istorică
(istoria relaţiilor culturale internaţionale
ale României, istoria economiei, istoria
socială, istoria frecventării universităţilor
străine, istorie culturală şi intelectuală,
istoria literaturii, istoria relaţiilor
interetnice), a ştiinţei comunicării,
studiilor culturale şi identitare. Se vor
cerceta teme precum: influenţa
mobilităţilor interculturale dincolo de
graniţe (oameni, modele şi curente de
idei) asupra modernizării socioeconomice a României, influenţa relaţiilor
interculturale şi interetnice asupra
dezvoltării societăţii şi economiei,
dezvoltarea activităţilor economice legate
de valorificarea potenţialului turistic al
ţării şi al patrimoniului cultural de-a
lungul istoriei şi până în zilele noastre. Se
vor contura strategii pentru asigurarea
comunicării şi mobilităţii interculturale şi
internaţionale cu efecte pozitive asupra
dezvoltării economice şi sociale a
României, având la îndemână modelele
istorice cât internaţionale actuale. Se vor
evidenţia modele de interdependenţă
fructuoasă a vieţii social-economice şi
culturală din România.

România dispune de specialişti cu experienţă în abordarea
corelată a diverselor aspecte ale vieţii social-economice şi
culturale a României. Există facultăţi, institute sau centre de
cercetare axate pe teme legate de multiculturalitate,
interculturalitate, istorie socială şi economică, comunicare
sau imagologie, studii culturale, studii internaţionale, prin
colaborarea cărora tema propusă poate fi realizată dintr-o
multitudine de perspective şi direcţii. România a participat la
proiecte europene şi la conferinţe internaţionale pe tematici
precum inter- şi multiculturalitate sau globalizare economică.
Au fost publicate lucrări de specialitate apreciate în ţară şi în
străinătate. Există condiţiile necesare pentru colaborare între
specialişti şi instituţii, inclusiv cele ale administraţiei locale
sau instituţii internaţionale, în vederea realizării unor studii
de sinteză interdisciplinare şi interculturale.

-studii de impact asupra modului în care
>100
relaţiile interculturale şi internaţionale
afectează dezvoltarea socio-economică, la
nivelele: local (centre rurale sau urbane
multiculturale), regional (în zone
multiculturale), inter-regional şi internaţional
(între diferite centre sau regiuni
multiculturale europene şi naţionale)
- studii interculturale şi interdisciplinare
privind istoria confluenţelor socio-economice
şi interculturale în p modernizarea României
(în special interbelică), pe plan naţional şi
internaţional, care devin modele
-strategii viabile de dezvoltarea a relaţiilor
interculturale cu impact asupra vieţii socialeconomice pe baza modelelor stabilite
-strategii pentru dezvoltarea mobilităţilor
interculturale care pot stimula viaţa culturală
a ţării şi sectoare ale vieţii social-economice
(influenţa relaţiilor interculturale asupra
vieţii social-economice a unor comunităţi
rurale sau urbane; influenţa amplificării
schimburilor interculturale asupra dezvoltării
turismului la nivel local şi naţional; influenţa
acţiunilor de restaurare şi protejare a
patrimoniului cultural asupra turismului şi a
dezvoltării unor tehnici şi echipamente
moderne (inclusiv IT).

>100

50-200 mil. Euro

SocioEconomice

Impactul
tehnologic in
servicii

Exista numeroase domenii ale serviciilor care se transforma o data cu
inovarea tehnologica. In comert si turism este vorba de extinderea
vanzarilor electronice dar si de multiplicarea posibilitatilor de alegere a
consumatorului. Totul se bazeaza pe transferul rapid de informatii si de
resurse financiare in conditii de securitate. Toate acestea duc la
modificarea comportamentului utilizatorului final dar si la o competitie
crescuta pe piete cu consecinte si in comportamentul organizational.

Mediul de afaceri in unele servicii este bine dezvoltat (turism,
comert,telecomunicatii). Cercetarile propuse au un potential
foarte mare. Nu exista totusi, multe cercetari pe domeniile
propuse; ele sunt disparate si proiectele destul de reduse ca
numar. Parteneriatul centre de cercetare-mediu de afaceri ar
oferi oportunitati importante.

- diseminarea bunelor practici;
51-100
- o mai buna cunoastere a
comportamentelor de consum si o crestere a
satisfactiei consumatorilor;
- economii de resurse (in special energie);
- dezvoltarea de modele alternative de
stimulare a antreprenoriatului;

51-100

SocioEconomice

Implementarea
conceptelor de
marketing la
nivelul
companiilor
românești în
vederea
creșterii
competitivității
acestora pe
piața
internațională

Atât firmele rpmânești cât și cele străine își desfășoară activitatea într-un
mediu puternic competitiv marcat de rivalitate și de schimbări în
comportamentul consumatorilor vis-à-vis de cumpărarea și consumul
produselor/serviciilor oferite. Vânzarea produselor sau serviciilor realizate
de către aceste companii va depinde de adoptarea unor decizii de
marketing fundamentate pe baze conceptuale si orientate către atragerea
și satisfacerea consumatorilor țintă. Implementarea conceptelor de
marketing la nivel de companie, pregătirea unor specialiști de marketing
care vor ști să operaționalizeze cu aceste concepte, constituie priorități la
nivel de management. Studiile de piață au arătat că este din ce în ce mai
dificil de satisfăcut și de fidelizat consumatorii țintă precum și de
câștigare a unei poziții competitive pe piața de referință. Succesul
competitiv va fi obținut de acele companii care dețin competențe
organizaționale solide și sunt orientate către aplicarea conceptelor de
marketing.

Cercetarea poate determina care sunt
acele inovatii care au un impact favorabil
in economie si societate si care sunt
riscurile generate de progresul
tehnologic. Astfel, s-ar putea analiza
impactul tehnologiei asupra rezervarilor
in turism (viitorul agentiilor de turism),
contributia tehnologiei la reducerea
consumurilor energetice in industria
cazarii, noi posibilitati de crestere a
vanzarilor in suprafetele mari de vanzari
si, in general, impactul tehnologic asupra
cresterii calitatii
vietii. marketingului
Cercetarea
în domeniul

Marketingul, ca știință aplicată la ora actuală în România, se
află în faza de dezvoltare extensivă dar și intensivă, în funcție
de modul de abordare a managerilor a conceptelor de
marketing și aplicarea acestora în practică. Există un
puternic mediu academic format din specialiști în marketing
valoroși,vizibili în publicații recunoscute la nivel national și
international, pe de o parte, precum și numeroase firme de
cercetări și consultanță în marketing, pe de altă parte, care
oferă informații, instruire, consultanță în domeniu,
companiilor interesate în acest sens. Există numeroase
publicații de specialitate, contracte de cercetare cu diferite
companii, parteneriate, centre de consultanță în marketing
care constituie o sursă valoroasă de obținere a informațiilor
necesare companiilor din România în domeniu marketingului.

1.Identificare acelor companii românești
care doresc să implementeze marketingul la
nivel de organizație în vederea creșterii
competitivității și obținerii unei poziții
puternice pe piață.
2.Dezvoltarea unor modele conceptuale
bazate pe metode de analiză ce pot furniza
specialiștilor din cadrul companiilor
competențe necesare în domeniul
marketingului.
3. Inițierea unor studii de piață axate pe
identificarea oportunităților din mediul de
afaceri, analiza competitivă și cunoaștere a
comportamentului consumatorilor țintă.
4.Furnizarea unor recomandări specialiștilor
în marketing privind strategiile competitive
de marketing necesare obținerii rezultatelor
pozitive în domeniul afacerilor.
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poate furniza informații vitale pentru
companii în vederea adoptării unor
strategii competitive de marketing menite
să conducă la obținerea unor rezultate
pozitive. Companiile vor cunoaște prin
intermediul cercetării situația actuală în
privința nivelului de implementare a
strategiior de marketing și de
operaționalizare cu diferite concepte,
metode de analiză a concurenței, a pieței
și a comportamentului consumatorilor și
vor putea, pe viitor, implementa concepte
și metode de analiză orientate către
creștere competitivității. Pregătirea
specialiștilor în marketing și asimilarea
acestora în cadrul companiilor constituie
un element cheie de care trebuie ținut
cont în obținerea performanței
organizaționale.

6-10
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SocioEconomice

Implementarea
de centre de
evaluare
specializate pe
domenii de
activitate și pe
aptitudini
speciale (socioeconomice)

În prezent România duce lipsă de experți pe domenii concrete de
dezvoltare.Și dacă potențialul uman ar exista, nu există centre de evaluare
care să selecteze acești experți din societate. Cea mai acută problemă este
imposibilitatea de a depista din timp anumite aptitudini la copiii și tinerii
noștri, aptitudini care o dată depistate ar ajuta întreg sistemul social să fie
mai bine structurat.Lumea numai are nevoie la persoane bune la toate,
societatea se bazează astăzi pe experți, persoane înalt calificate într-un
domeniu.

Dezvoltarea de centre de evaluare
capabile să depisteze și să certifice
experții într-un domeniu ar ajuta mult
firmele din România să își găsească
personal nu numai calificat în mod
formal, ci și informal.
De asemenea tinerii noștri de la cea mai
fragedă vârstă ar putea avea posibilitatea
să își descopere potențialul intelectual
real, prezența sau nu a anumitor înclinații
care să le dea posibilitatea să frecventeze
acel sistem de învățământ care li se
potrivește psihicului lor și în urma căruia
să devină adevărați experți. A fi expert
înseamnă a avea aptitudini în domeniu
ales și a avea posibilitatea să crești prin
învățare.

Toate firmele din România caută personal nu numai calificat
într-un domeniu, deoarece uneori calificarea se face și de
către firmă prin treining-uri, dar caută persoane cu potențial
real care poate fi fructificat.
Toate școlile din România se confruntă cu problema
necunoașterii reale a aptitudinilor elevilor. Nici elevii înșiși nu
își cunosc potențialul real și sunt uneori greșiți îndrumați în
programele de orientare și consiliere școlară. Aceste
programe sunt foarte prost organizate în România, iar ele ar
avea mult de câștigat dacă ar fi cu statut independent și ar
include în structura de personal oameni calificați în
depistarea aptitudinilor speciale ale tuturor persoanelor
interesate, nu numai a alevilor școlarizați.

-crearea de centre de evaluare la nivel
31-50
regional în care orice persoană poate să
meargă și să ceară să-i fie investigat
potențialul într-un anumit domeniu sau
aptitudinile sale.
-aceste centre pot să elibereze certificate de
aptitudini sau competențe pe domenii
specifice, certificate de care să țină seama
sistemul de învățământ la încadrarea elevilor
în școli.
-centrele pot elibera certificate necesare
adulților în programele de reconversie
profesională.
-anumite funcții sau anumite poziții în firme
necesită altfel de aptitudini decât
specializarea de bază. De exemplu
managerul unei firme de IT, are nevoie de
altfel de aptitudini decât cele tehnice, de
aptitudini de organizare și de comunicare,
aptitudini pe care trebuie să i le certifie un
anumit expert.
-este mult mai practic și mai eficient să ai
centre de evaluare înalt calificate la care să
apeleze alte părți din sistemul social, decât
ca aceste centre de evaluare să intre în
structura diverselor organizații.
-evaluarea potențialul uman implică unele
costuri financiare pe care multe persoane nu
și le permit și rămân deseori în afara
sistemului social.

>100

5-50 mil. Euro
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SocioEconomice

Implementarea
si
fundamentarea
analizelor si
politicilor
economice
nationale si
regionale in
domeniul pietei
fortei de munca
cu ajutorul
instrumentelor
statistice si
tehnicilor
econometrice/d
ata
mining/machine
learning

Disfunctionalitatile existente pe piata fortei de munca, datorate
nepotrivirii dintre cererea si oferta de forta de munca din randul
absolventilor, fenomenelor de delocalizare si dezindustrializare existente
la nivelul societatii romanesti, cerintelor specifice economiei bazate pe
cunoastere, nevoii de a contracarara fenomenele de imbatranire a
populatiei si de crestere a necesarului de resurse si de finantare in
anumite domenii strategice (sanatate, energie, IT, etc), precum si
necesitatea unei mai bune fundamentari a analizelor si calculelor aferente
unor politici economice adecvate, este esentiala in asigurarea bunei
functionari ale acestei piete si a folosirii eficiente a masurilor de politica
economica si fondurilor publice pentru combaterea disfunctionalitatilor
existente. Rezolvarea acestor disfunctionalitati si intampinarea eficienta a
acestor cerinte va duce la un nivel crescut de bunastare sociala, va
combate fenomene negative precum abandonul scolar, dezangajarea
tineretului si a paturilor sociale defavorizate, somajul pe termen lung si
migratia externa.

- Fundamentarea unor instrumente de
analiza si monitorizarea pietei fortei de
munca; in special pentru grupurile
vulnerabile: tineri, persoane cu
dizabilitati, personae in varsta, grupuri
sociale cu factori de risc ridicat (someri,
etc)
Fundamentarea unor instrumente
de analiza la nivel macroeconomic si
microeconomic a pietei fortei de munca la
nivel regional si national
Fundamentarea folosirii unor
tehnici avansate de analiza
(econometrie/data mining/machine
learning) care sa permita o mai buna
orientare a participantilor la piata fortei
de munca si o mai buna corelare a cererii
cu oferta pe piata fortei de munca, in
special in sectoarele prioritare
Necesitatea contracararii reducerii
fortei de munca datorat imbatranirii
populatiei si migratiei,
Necesitatea asigurarii de resurse necesare
la nivelul ocuparii, finantelor publice, cat
si pentru satisfacerea cererii de consum la
nivelul intregii populatii
Imbunatatirea functionalitatii pietei
fortei de munca
Reducerea fenomenelor migratorii
de brain drain in randul specialistilor
calificati

- Existenta unei nevoi reale, nesatisfacute de a realiza o mai
buna adecvare a cererii si ofertei la nivelul pietelor fortei de
munca, in special in sectoarele prioritare, cu deficite severe
ale fortei de munca
- Existenta unei foarte bune expertize in domeniu, cu
specialisti de renume mondial
- Interesul din partea companililor din sfera serviciilor de a-si
asigura competitivitatea prin calitatea si stabilitatea fortei de
munca
- Presiuni demografice puternice determina o punere a
accentului pe contracararea diminuarii fortei de munca si a
populatiei active pe fondul unor cheltuieli foarte mari cu
populatia inactiva
- Existenta unei forte de munca relative bine calificate,
precum si un grad mai inalt de pregatire academica a
absolventilor necuantificat corespunzator.

-Elaborarea unor instrumente si
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fundamentarea unor metode de analiza,
previziune, si incorporarea acestora in
elaborarea de politici publice.
-Elaborarea unor sisteme/aplicatii
informatice de monitorizare si indrumare a
parcursului profesional al populatiei si
realizarea unei mai bune cunoasteri a cererii
si ofertei din punctul de vedere al
candidatilor si joburilor disponibile.
-Mai buna cunoastere a fenomenelor si
evolutiilor de pe piata fortei de munca, cu
efecte immediate si de durata asupra
bunastarii sociale si atenuarii fenomenelor
sociale negative (somaj de lunga durata,
abandon scolar, imigratie masiva,
infractionalitate, etc.).
-Asigurarea unor joburi de calitate cu
finalitate imediata si de durata in cresterea
sustenabila a nivelului de trai, imbunatatirea
functionarii societatii pe ansamblul ei, si
cresterea bunastarii.
-Elaborarea unor studii, cercetari, carti de
specialitate de prestigiu international.
-Crearea unor centre de excelenta in
cercetare in domeniul pietei fortei de
munca, si a unui potential de
asistenta/consultanta/know-how
competitive la nivel mondial.

31-50
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Implementarea
sistemului de
indicatori de
performanță și
de guvernanță
corporativă în
cadrul
instituțiilor
deconcentrate
din
învățământul
preuniversitar
de stat și
dezvoltarea
culturii
organizaționale.

Dezvoltarea culturii organizaționale orientată către utilizarea economică,
eficientă și eficace a resurselor din entitățile publice, cinstea, onestitatea și
loialitatea să fie ridicate la rang de valori individuale, vor asigura
reducerea corupției și dezvoltarea instituțională.
Implementarea unui sistem de indicatori de performanță și de guvernanță
corporativă în cadrul entităților publice, presupune definirea unui sistem
de obiective alcătuit din obiective fundamentale, obiective derivate și
obiective specifice, bazate pe fundamente reale (necesități și oportunități
obiective.
Implementarea acestor concepte în managementul entităților publice, vor
conduce la asigurarea unei execuții bugetare eficiente, eficace, economice
și calitatea serviciilor oferite. Vor conduce dezvoltarea controlului intern și
al sistemului de management, cu proiecții în diminuarea efectelor
riscurilor cauzate de actuala criză economică și nu în ultimul rând,
diminuarea fenomenului corupției.

Dezvoltarea tehnologiilor și al
instrumentelor de tratare a informațiilor
dar și al creșterii volumului de informații,
respectiv noua orientare economică către
globalizare pe de o parte și efectul negativ
al fenomenului de corupție (vezi raportul
Comisiei Europene din 2013)pe altă parte,
gradul mic de absorție al fondurilor
europene, este imperios necesar pentru
orientarea cercetărilor științifice în
domeniul managementului și al
guvernanței, al sistemului de control
intern și al analizei riscurilor în cadrul
entităților publice, respectiv la aliniarea la
standardele europene din domeniul
economic (contabilitate - IAS, IFRS, audit IIA, SAI, calitate - ISO, guvernanță - ex.
OECD, standardele de control intern etc.

La această oră există o bază a acestor standarde. Sunt
implementate Standardele Internaționale de Contabilitate,
de Audit Financiar, de guvernanță - Cartea albă, dar numai la
entitățile economice mari. Este esențial și implementarea
acestora în cadrul entităților economice mici și mijlocii dar și
în sectorul public.
Astfel se va asigura o uniformizare a activității financiar
contabilă, de audit, control intern și guvenanță;
Va crește gradul de încredere al investitorilor și al
utilizatorilor situațiilor financiare;
Stabilirea unor legături economice noi și asigurarea unor
piețe noi;
Asigurarea finanțării eficiente a sectorului bugetar și
creșterea transparenței utilizării fondurilor publice etc.

Asigurarea unei finanțări eficace a sectorului 1-5
public și creșterea gradului de transparență
a utilizării fondurilor publice.
Diminuarea gradului de corupție, creșterea
calității serviciilor entităților publice și
dezvoltarea profesională a resurselor umane
etc.
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SocioEconomice

Implicarea
consumatorilor
in activitati
corporate
(marketing)

In societatea de astazi rolul consumatorului sufera o schimbare radicala,
de la consumatorul pasiv din era industriala suntem martorii aparitiei unui
consumator activ, informat, imputernicit de catre uneltele web sa se
implice in activitatile companiilor, organizatiilor si chiar institutiilor
statului. Amprenta sa se va vedea din ce in ce mai mult iar comunitatile
online formate vor putea ridica sau falimenta afaceri, idei guvrnamentale,
etc. Astfel, pentru castigarea unui avantaj competitiv este nevoie sa
cunoastem caracteristicile noii generatii, sa intelegem resursele pe care
acesti indivizi le folosesc si sa dezvoltam strategii atat pe partea
administrativa cat si in mediul privat de implicare a acestora in co-crearea
de valoare pentru rezultate inovative.

Cercetarea in acest domeniu poate
acoperi un spectru intr-adevar larg de
teme, de la cercetari psihologice ale
comportamentului consumatorului, la
studii calitative sau cantitative si chiar
cercetari si teoretizari de marketing cu
scopul final de implementare in mediul
public sau privat.

existenta unui mediu de cercetare orientat spre aceasta
tema, oportunitati de parteneriat cu institutii/universitati din
strainatate care cerceteaza aceleasi idei,concepte si
binenteles parteneriate cu mediul privat pentru
implementarea platformelor,ideilor dezvoltate.

daca acest subdomeniu de cercetare va fi
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prioritizat, rezultatele preconizate vor fi:
- descoperirea de strategii de marketing noi
si cresterea numarului de inovatii pentru
mediile de afaceri din Romania
- dezvoltarea unei linii de cercetare de nivel
inalt, in care Romania sa detina suprematia
- in domeniul tehnologic vom fi printre primii
cercetatori care sa dezvoltam laboratoare de
colaborare virtuala pentru consumatori de
rand
- potentialul creativ este infinit, rezultatele
putand lua forme diverse, ajungandu-se la
inovatii radicale in domeniul socio-economic.
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Importanta
investitiilor in
capitalul uman

Cresterea economica, atat de asteptata din tara noastra ar trebui
determinata atat de cresterea populatiei active si a investitiilor in capitalul
uman cat si de institutii si administratii competente. Schimbarea
economica si cresterea economica poate fi dezvoltata prin educatie si
instruire.Investitia in invatamant si pregatirea la locul de munca este o
sursa indrazneata de crestere a motivarii si a veniturilor.

Diferentierile semnalate pe piata muncii
se datoreaza nivelului de instruire diferit.
De aceea este necesar ca si pentru
absolventii de studii medii si superioare sa
se mentina un efort investitional in
educarea si formare.

Piata muncii este cea mai complexa forma de piata existenta
in economie. Aici se intalneste si are loc confruntarea cererii
cu oferta de forta de munca. Capitalul uman este o investitie
eficienta daca factorul uman intuieste cerintele pietei si se
adapteaza rapid la noi activitati. Parteneriatele serioase intre
institutiile de invatamant si angajatori este o solutie pentru a
crea buni specialisti in domeniile cerute de piata.

Succesul unui angajator depinde, dupa cum
se cunoaste, de calitatea resurselor umane,
dar tinand cont si de celelalte resurse:
materiale, financiare, informationale.
Promovarea unor mecanisme si politici
educationale duce la ridicarea nivelului de
instruire al polpulatiei.

1-5
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SocioEconomice

Incluziune
sociala si
calitatea vietii

Educatia incluziva reprezinta una din directiile prioritare ale strategiilor
organismelor internationale si nationale privind realizarea educatiei
pentru toti. Prin modelarea mentalitatii cetatenilor europeni si prin
identificarea instrumentelor de interventie specifice la nivel
politic,economic, social, educational si cultural pot fi atinse obiectivele
specifice incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii cetatenilor.

Cercetarea in domeniul incluziunii sociale
si calitatea vietii poate acoperi un spectru
larg de teme de la abordari sociologice,
de asistenta sociala, la cele de curriculum
educational adaptat si interventie
psihopedagogica specifica.

Segmentul incluziunii sociale si al calitatii vietii este unul in
formare, dezvoltare in Romania, insa dinamica la nivel
politic, economic, social, educational si cultural este una
foarte ampla, ceea ce presupune abordari viitoare actualizate
in functie de alti factori importanti care intervin continuu.

- cresterea numarului de persoane care
participa in procesul educatinal;
- cresterea calitatii vietii tutror persoanelor
societii actuale si viitoare;
- eficeintizarea serviciilor educatioanle si de
asistenta sociala;
- integrarea mai evidenta a Romaniei in
Europa.
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SocioEconomice

Incorporarea
aspectelor
morale si
sociale in
cadrul
principiilor
economice ce
guverneaza
lumea actuala

Globalizarea economica si formarea uniunilor economice vor sterge
granitele nationale. Aceasta va determina nu doar simpla desfintare a
granitelor geografice, ci renuntarea la multe atribute proprii statelor
nationale, precum legile proprii ce corespund nevoilor colective specifice
traditiilor lor milenare. Impunerea unor legislatii si reguli de conduita
transnationale / mondiale aduce dupa sine anularea acestor mecanisme
de viata construite in fiecare tara organic, de-a lungul timpului. Prin
urmare, se vor produce modificari de comportament economic, social si
moral. Provocarea este de a trezi constiinta oamenilor asupra pericolelor
determinate de inertia urmarii "celui mai puternic", de a merge cu valul
uitand de nevoile, scaderile si virtutiile proprii. Poate, asa cum spunea
Mihai Eminescu, "noi susţinem că e mai bine să înaintăm încet, dar
păstrând firea noastră românească, decât să mergem repede înainte,
dezbrăcându-ne de dânsa prin străine legi şi străine obiceiuri." Provocarea
este de a deschide un dialog intre stiinta economica si alte stiinte
(teologia, sociologia,medicina) - pentru a putea evalua critic rezultatele
aplicarii oarbe a modelelor economice actuale.

Sectoarele social, economic educational si medical, luate
individual, prezinta fiecare in parte resurse umane bine
pegatite si certificate in mod adecvat. In mediul privat,
departamentele de cercetare-dezvoltare incep sa se dezvolte,
de asemenea si cele din cadrul institutiilor de invatamant
public si privat. Un exemplu de proiect de succes privind
dialogul intre stiinte este cel al Centrului de Studii
Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă, Fundaţia „Solidaritate şi
Speranţă“ Iaşi din cadrul Patriarhiei Romane, prin
intermediul caruia este efectuata o cercetare foarte bine
documentata stiintifica, tratand teme ce aduc in actualitatea
cercetarii noi paradigme economice, sociale si morale,
respectiv paradigme ce tin cont atat de lumea empirica cat si
de cea teoretica, printr-o abordare multidisciplinara si
multiculturala. Cercetatorii romani au o prezenta vizibila in
publicatii relevante si exista un cadru institutional care are
capacitatea de a forma, coordona si conduce o strategie in
ceea ce priveste dialogul stiintelor, si anume ma refer la
Academia Romana, prin diversele sale insitute de cercetare si
cercetatori

- realizarea unui dialog efectiv intre
6-10
reprezentantii principalelor stiinte de interes:
economie, teologie, sociologie, medicina;
- explorarea unor noi teorii economice si
publicarea unor articole stiintifice precum si
unor noi metodologii de invatamant
economic;
- vor fi analizate, impreuna cu Ministerul de
Finante, noi politici fiscale, cu rolul de a pune
in practica teoriile socio-economice nou
cercetate/dezvoltate;
- vor fi propuse spre a fi puse in aplicare noi
politici economice si sociale, in care "homo
economicus" ar trebui sa fie subordonat
unor principii sociale, morale si economice
durabile, ce asigura necesarul si existenta
resurselor economice si umane pe termen
lung;
- efectele pot fi atat locale cat si globale;

11-30

sub 5mil. Euro

100

SocioEconomice

Incurajarea
diversitatii in
procesul de
reglementare
contabila
internationala

Cercetarea in domeniul incorporarii
aspectelor morale, sociale, medicale in
cadrul principiilor economice ce
guverneaza lumea actuala poate acoperi
teme precum: Efectul renuntarii in cadrul
sistemelor de pensii la principiul
solidaritatii in favoarea principiului
contributiei proprii asupra demografiei
populatiei Romaniei; Reformarea
sistemului de educatie economica prin
accentuarea valorilor economice clasice
("un lucru nu are valoare pentru că costă,
ci el costă pentru că are valoare" - Etienne
Bonnot de Condillac) si prin deschiderea
dialoglui intre stiinte - economia nu mai
trebuie vazuta ca o stiinta separata ci
trebuie sa integreze in mod practic
rezultatele cercetarii din alte stiinte socioumane. Cea mai importanta nevoie de
cercetare / inovare se impune insa in
domeniul teoriei "homo economicus".
Beneficiind de analiza teologica, sociala si,
nu in ultimul rand, medicala, teoria
conform careia omul este un individ
rational, cu interese proprii, care incearca
sa isi maximizeze utilitatea sau profitul
economic, trebuie reformata
fundamental, noua educatie avand
obligatia sa arate consecintele acestui
comportament asupra sanatatii umane
Criza financiara internationala va fi urmata in viitorul apropriat de o
Cercetarea in domeniul diversitatii
profunda criza economica.In cautarea unui vinovat pentru aceasta
reglementarilor contabile se paote
situatie, in urmatorii ani se vor accentua, in special la nivel institutional,
desfasura pe o arie larga de teme, de la
politicile de intarire a reglementarii pietei financiare globale sub umbrela inadaptabilitatea IFRS actuale la
unei normalizari contabile internationale. Fenomenul natural al diversitatii realiatatea imediata, sau la cea a
va provoca insa conflicte la nivelul sentimentului national si al culturii
trecutului (de exemplu insufiicenta
suveranitatii individuale sau de grup, profesionistul contabil fiind fortat sa instrumentelor de masurare a efectelor
transforme contabilitatea intr-un actor mort al realitatii economice si
proceselor de fuziuni si achizitii de
politice si nu intr-un act de reflectare fidela a realitatii imediate. Se
intreprinderi, sau la perceptia
impune astfel o abordare novatoare a procesului de reglemetare contabila demoralizatoare a profesionistului
la nivel international care sa determine in mod efectiv atat cresterea
contabil la constrangerea data de
competitivitatii cat si cresterea gradului de ocupare activa a specialistului reglementari asupra propriilor judecati de
contabil intr-o societate a cunoasterii in plina ascensiune.
valoare, pana la demonstrarea erorii
intelectuale a sustinatorilor teoriilor neoclasice pentru o normalizare contabila
eficienta, echilibrata si stabila intr-o piata
in care toti actorii actioneaza, de regula,
irational si sub imboldul castigului pe
termen scurt.

Cercetarile privind perceptia, aplicabilitatea si modul de
armonizare a reglementarilor contabile nationale fata de
directivele eurepene sau IFRS sunt inca deficitare la nivelul
tarii noastre. Nici posibilitatea cresterii gradului de adaptare
al reglementarilor contabile internationale la
comportamentul individual al actorilor din teatrul vietii
economice nu constituie un teren aglomerat sau deja
batatorit de actiunile de cercetare stiintifica. Pregatirea
profesionala a specialistilor contabili in materie de IFRS
comporta inca o mai mare implicare in dezvoltarea atitudinii
de asumare rationala a procesului de interpretare a
normelor contabile.Deasemenea, pastrarea unei identitati
contabile nationale poate sa constituie un motor al
dinamizarii profesiei contabile si al modificarii gradului de
ocupare al acesteia, pe fondul cresterii nevoii de informare
generate de consumatorii de informatie contabila detaliata
(in special in piata de M&A), alta decat cea furnizata de
situatiile finaciare ale unei entitati.

-pastrarea unei identitati contabile nationale 1-5
-respectarea diversitatii naturale
-dezvoltarea aptitudinilor profesionistului
contabil prin multidisciplinaritate
-sustinerea unei teorii a dinamicii proceselor
economice intr-o piata continuu
dezechilibrata de informatia contabila
insuficienta
-gasirea unor metode inovatoare de
reflectare in contabilitate a economiei
invizibile create de asigurarea diversitatii intro societate a cunoasterii globale
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SocioEconomice

Industriile
creative ca
motor de
dezvoltare
economica,
sociala si
culturala

. Cele mai recente studii realizate la nivel național au confirmat că, şi în
România, industriile creative pot fi considerate un sector economic
independent care influenţează creşterea PIB-ului şi creează noi locuri de
muncă.
Cercetarea realizată în cadrul proiectului „Promovarea Antreprenoriatului
în Domeniul Industriilor Creative” arată că industriile creative româneşti
au o contribuţie mai mare sau comparabilă cu turismul, restaurantele,
transporturile sau construcţiile: în 2009, domeniile creativităţii generau
5.93% din PIB şi 100.00 de locuri de muncă.
Bucureştiul e oraşul cu cel mai mare „potenţial creativ”: aici se realizează
69,4 % din cifra de afaceri naţională totală generată de proiectele
creative. Topul județelor creative românești e completat de Cluj, Timiș,
Brașov, Iași, Ilfov, Constanța, Prahova , Dolj și Mureș.

Deoarece industriile creative reprezinta
un concept foarte vast si flexibil, cred ca
este foarte importanta ca Romania:
> sa defineasca acest sector in
concordanta cu specificul local
> iar apoi sa identifice care industrii au
potential de competitivitate la nivel
european/global precum si ce sustinere
este necesara pentru fiecare sector
[legislativa, de finantare, de stimulare a
antreprenoriatului, etc]

In primul rand industriile culturale si creative trebuie
- rebranduirea Romaniei sau anumitor
recunoscut ca un sector economic independent ce contribuie regiuni ca zone creative -> atragerea de
la economia romaneasca.
investitii si turism
- dezvoltarea si consolidarea unui sector
Odata cu aceasta recunoastere ar trebui organizat un think
foarte flexibil si predispus la inovatie
tank cu reprezentati ai industriei, universitati, autoritati
- crearea unui sistem bine gandit de
publice si ONG-uri care sa propuna o strategie pentru 2014- finantare publica si sustinere a IMM-urilor
2020 - vedeti exemplul provicniei New South Wales din
creative ce se adreseaza pietei
australia.
europene/globale -> vezi programul StartUP
Chile
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SocioEconomice

Inovare

Inovarea rămâne elementul principal de creştere atât la nivelul
sectoarelor economiei, cât şi la nivelul problemelor majore ale societăţii,
incluzând aici mediul, sănătatea, educaţia, egalitatea de şanse şi multe
altele. Ca direcţie de cercetare în sine, inovarea trebuie abordată sub
aspectul instrumentelor de identificare, evaluare, susţinere, valorificare,
difuzare, accesabilitate ş.a.m.d.

Inovarea este o componentă principală a
conceptului general de competitivitate,
având o pondere majoră asupra celorlalte
componente definitorii, cum ar fi
productivitatea, gradul de satisfacere a
cerinţelor economice şi sociale, mediu,
educaţie, dezvoltare regională.
Mecanismele de stimulare şi valorificare,
de măsurare a impactului, de a folosi la
maxim resursele avute la dispoziţie ar
trebui studiate permanent, îmbunătăţite,
dezvoltate, evaluate la rândul lor. Este
necesar ca politicile economice sau
sociale să fie orientate către inovare, să
fie construite pe criteriile de performanţă
specifice inovării.

Problematica inovării este abordată în elaborarea politicilor
economice şi constituie subiectul mai multor programe de
finanţare cu fonduri nerambursabile naţionale sau ale UE.
Sunt mai puţin abordate mecanismele de evaluare, precum şi
abordările în domenii de interes social şi administrativ.
Enunţul inovativ este asociat majorităţii proiectelor care
tratează diferitele domenii economice şi sociale dar nu este
clar care sunt mecanismele de evaluare, ierarhizare şi
monitorizare, în special, în acele domenii în care nu pot fi
elaborate planuri de afaceri cu rezultate financiare
predictibile.

- creşterea numărului de proiecte din zona
polilor de competitivitate, a clusterelor, a
IMM-urilor;
- creştere numărului de întreprinderi
competitive, sustenabile;
- creşterea valorii brute adăugate la nivelul
regiunilor, precum şi a numărului de locuri
de muncă cu venituri mari;
- îmbunătăţirea calităţii vieţii, a mediului, a
administraţiei;
- creşterea siguranţei, a nivelului de
securitate.
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SocioEconomice

Inovare social
Organism viu si constient economia actuala s-a indepartat de oameni.
cu aplicabilitate Principiul castig-pierdere diin, in care cei putini castiga, si majoritatea
in bioeconomie pierde trebuie inlocuit cu unul de tip, castig-castig cu avantaje reciproce.
Asta inseamna ca economia trebuie regandita procesual, complex,
dinamic si structural. Strategia europeana privind recunoasterea si
dezvoltarea bioeconomiei ca un concept economic deschide calea folosirii
la nivel national a unor oportunitati alternative de regandire a
problematicii. Raspunsul economiei europene la recenta criza a
demonstrat vulnerabilitatea acesteia in fata unor socuri de amplitudini
diferite.Problemele complexe cu care se confrunta Europa, asemanatoare
prin asimilare, difera structural generand impact sistemic de anvergura.
De aceea, si solutiile trebuie sa izvorasca din intelegerea diferita a
interdependentelor si interconexiunilor europene si mondiale.

Abordarea holistica a problematicii
actuale presupune studii trans- si
interdisciplinare care necesita o
interpretare sistemica, ca urmare a
gradului inalt de complexitate. Se impune
trecerea de la gandirea de cluster la cea
de creare si implementare de paradima
pe principiul intregilor-integrati pentru a
deschide calea spre o mutatie de
constiinta. Strategia bioeconomica este
singura capabila sa stabileasca un cadru
unitar de actiune care sa tina cont de
particularitatile statelor in transpunerea
procesuala si dinaimica a acesteia in acte
si fapte concrete.

În acelaşi timp, ne propunem în cadrul acestor evenimente să
atingem următoarele zone de interes:
● crearea unui pol de excelenţă în Romania pentru generarea
de idei novatoare cu privire la strategia bioeconomică a
României, care să poată fi exploatate şi la nivel dunărean, cu
posibilitatea francizării ideii şi folosirii ei şi în universităţile din
ţările de origine ale specialiştilor participanţi;
● dezvoltarea noilor direcţii de cercetare dunărene deschise
de strategia bioeconomică a Europei în concordanţă cu
Strategia Europa 2020 dar şi cu alte proiecte de importanţă
majoră pentru Uniunea Europeană şi elaborarea unui
manifest dunărean în domeniu;
● diseminarea, promovarea şi valorificarea rezultatelor
activităţii de cercetare-dezvoltare prin transferarea lor spre
viaţa economică reală;
● folosirea experienţei germane Steinbeis în sistemul
educaţional din spaţiul dunărean încât să valorificăm relaţia
cu mediul de afaceri şi să generăm formarea de start-upuri
ale tinerilor studenţi şi doctoranzi care să se ocupe de
rezolvarea problemelor de afaceri identificate în zona de
business şi transformarea lor în poveşti de succes.

Crearea unui pattern modern de diversitate 6-10
prin creativitate si inovare care sa permita
modificarea polaritatii valorii de inovare si
crearea de linkuri de acceptare a
implementarii noilor idei la nivel economic si
societal pentru recunoasterea tipurilor de
valori reale si acumularea lor la scara
nationala.
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SocioEconomice

Inovare sociala

România împărtăşeşte în totalitate
preocupările mentionate mai sus, fiind
implicată în pregătirea documentelor de
programare pentru următorul exerciţiu
financiar al UE. Mai mult, eforturile
României sunt amplificate de pregătirea
procesului de regionalizare şi
descentralizare administrativă. Din
această dublă perspectivă, problematica
disparităţilor regionale suscită un interes
aparte, analiza acestora reprezentând un
punct important atât în fundamentarea
Programului Operaţional Regional cât şi
în cadrul studiilor pentru definirea
configuraţiei optime a viitoarelor regiuni
administrative.

Tinând seama de contextul naţional şi cel european, în cadrul
analizei disparităţilor regionale este necesară intensificarea
preocupărilor pentru reliefarea aspectelor ce caracterizează
disparităţile legate de incluziunea/excluziunea socială, astfel
încât să se ofere o bază solidă pentru armonizarea politicilor
în domeniul coeziunii economice, sociale şi teritoriale.

Să permită o evaluare comparativă a
disparităţilor şi fundamentarea corectă a
strategiilor şi politicilor în domeniu, capabilă
să faciliteze accesul la sursele de finanţare
din fondurile europene ce pot fi mobilizate
pentru promovarea inovării sociale în plan
teritorial, regional.

51-100

50-200 mil. Euro

Potrivit Strategiei „Europa 2020” Uniunea Europeană doreşte să devină o
economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Totodată, în acord
cu Agenda Teritorială 2020, în perioada de programare 2014-2020 va
deveni operaţional conceptul de coeziune teritorială, o provocare
fundamentală fiind reprezentată de coordonarea priorităţilor sectoriale cu
cele regionale, astfel încât să se ofere o perspectivă funcţională asupra
dezvoltării teritoriale integrate, bazate pe guvernanţa multi-nivel de la
planul local la cel european. Promovarea unor societăţi europene
favorabile incluziunii, inovatoare și sigure, în contextul schimbărilor la
nivel global
din ce în ce mai accentuate, devine o prioritate cheie şi pentru România.
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SocioEconomice

Institutii si
schimbare
institutionala
pentru
cresterea
performantelor
politice si
economice

Cercetarea socio-economica din ultimele doua decenii a demonstrat ca
institutíile formale sau informale detin o pozitie strategica in dezvoltarea
politica si cresterea economica. Dupa recesiunea economica recenta si
constatarea esecului relativ al unor institutii politice si economice
traditionale, evaluarea matricilor institutionale actuale si prospectarea de
noi institutii sau de schimbari institutionale pentru cresterea
performantelor in functionarea regimurilor democratice si in economie au
devenit prioritare.

Cercetarea socio-economica orientata de
paradigma institutionalista poate fi
orientata istoric si prospectiv, cantitativ
sau calitativ, disciplinar sau
interdisciplinary, pentru a acoperi un
evantai tematic cuprinzator,de la analiza
riscurilor si a costurilor de tranzactie la
explorarea unor noi matrici de
organizare, de la explorarea tipurilor de
rationalitate, a relatiilor contractuale si a
modelelor de alegeri rationale din
politica, economie sau societatea
bunastarii pana la analiza unor noi
alternative de design si evaluare a
politicilor publice. Identificarea de modele
inovative pentru cresterea
performantelor participarii democratice si
a performantelor bunastarii economice
sau a politicilor publice solicita analize si
cercetari de interes national si
comparative-European.

Societatea romaneasca a trecut prin transformari
institutionale de amploare in ultimele doua decenii, care au
fost analizate doar partial in stiintele socio-economice de la
noi. Intrucat Uniunea Europeana se confrunta cu cerinta unor
noi schimbari institutionale, paradigma neo-institutionalista
devine tot mai mult spatial teoretic dominant al cooperarii
europene in domeniu. Crearea unei comunitati epistemice
romanesti in acest sub-domeniu devine o necesitate atat
pentru sporirea cooperarii noastre paneuropene cat si pentru
potentarea relevantei inovativ-aplicative a cercetarii socioeconomice.

- Ánaliza matricilor institutionale, inclusiv a 31-50
organizatiilor si a rationalitatii lor, din piata
economica si din alte piete (politicoelectorale, educationale,etc.) sau cvasi-piete
din societatea romaneasca in context
European si global;
- analiza performantelor, inclusiv a
convergentelor sau decalajelor dintre matrici
institutionale sectoriale (politice, economice,
sociale etc.) in context european;
- Evaluarea costurilor sociale si a costurilor
tranzactionale asa cum acestea sporesc
costurile de productie;
- Analiza institutionala a unor politici
publice si identificarea de strategii pentru
cresterea eficientei lor la nivel regional,
national si european;
- Prospectarea unor noi modele de
organizatii flexibile si a tipurilor de
rationalitati ale organizarii in vederea
adaptarii la medii socio-economice, sociale
si politice ]n schimbare;
Se vor crea baze de date de utilitate pentru
cercetatori si pentru alti beneficiary, inclusiv
cu relevanta pentru constructia si evaluarea
de politici publice.

>100

sub 5mil. Euro

100 -

SocioEconomice

Insusirea limbii
romane de
catre studenti
straini

In viitorul apropiat Romania va trebui sa raspunda unor multiple provocari
in spatiul Uniunii Europene, iar asigurarea existentei unor parteneri
familiarizati cu limba, cultura si civilizatia statului roman vor constitui un
factor favorizant al unei colaborari pozitive si al unor relatii de succes.

Cercetarea si inovarea in domeniul limbii
romane ca limba straina poate oferi unele
solutii in acord cu pasaportul lingvistic
european si poate facilita o dinamica
sporita a relatiilor sociale, politice si
economice ale spatiului de liber schimb
european.

Insusirea limbii romane de catre studenti/parteneri straini
este deja un domeniu dezvoltat, prin existenta a 43 de
lectorate de limba romana in strainatate, coordonate
administrativ de Institutul Limbii Romane, unele dintre
acestea conectate la mediul diplomatic sau de afaceri al
tarilor in care activeaza.

- explorarea unor noi modalitati de
31-50
interactiune lingvistica si culturala cu
partanerii straini;
- vor fi derulate proiecte de cercetare in
colaborare cu mediul academic european;
- se vor lansa noi oferte de cursuri
universitare adresate mediului de afaceri din
tarile partenere;
- statul roman va beneficia de o imagine
pozitiva si de potentiali investitori corect
informati.
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SocioEconomice

Integrarea
tinerilor pe
piata muncii

O data cu scaderea ratei natalitatii si a ratei cel putin constante de
emigrare a romanilor, ne confruntam cu necesitatea integrarii mai facile a
noilor veniti pe piata muncii. In acelasi timp, rata somajului in randul
tinerilor a fost recent conturata ca o problema principala a UE. In
septembrie 2010, conform Organizatiei internationale a Muncii, 82 de
milioane de tineri erau someri, iar in primul trimestru al acestui an rata
somajului in randul tinerilor din Romania era de 24% (INS). Problema se
intalneste atat in randul celor necalificati sau fara studii superioare, cat si
a absolventilor de licenta sau master. In lipsa unei reorganizari a valorilor
sociale, problema somajului in randul tinerilor risca sa creasca pana in
2020. Atat Romania cat si UE se confrunta, de asemenea, cu emigrarea
fortei de munca calificate. UE estimeaza ca aproximativ 100.000 de
persoane au parasit Spania dupa absolvirea studiilor in aceasta tara, in
timp ce in 2012, 12% din romanii plecati la munca in strainatate erau inalt
calificati (Banca Mondiala, 2011).

Cercetarea sociala in domeniul integrarii
tinerilor pe piata muncii este un demers
cu spectru larg de aplicare, plecand de la
calitatea studiilor si calificarilor tinerilor, a
masurilor pentru atragerea acestora pe
piata muncii locala si ajungand la
modalitati de promovare si sustinere a
tinerilor plecati in strainatate. Abordarea
este una ce necesita revizuirea valorilor si
standardelor de calitate de pe piata
muncii cat si ale societatilor europene in
general. Acest demers poate fi o
modalitate de reconstructie a viziunii
despre munca platita la nivel de
societate, o modalitate de a promova
antreprenoriatul si accentul pe calitatea
calificarilor. Societatea postmoderna
resimte puternic impactul globalizarii, iar
o cercetare privind integrarea tinerilor pe
piata muncii poate evalua raportarea
acestora si a angajatorilor la sistemul
industrializat de munca versus o
organizare liberala a muncii in care
accentul cade pe creativitate si inovare.
Intr-o societate in care individualizarea
este in crestere, sustinuta de nivelul
educatiei si accesul din ce in ce mai facil la
resurse informationale, modelul
industrializat, ierarhic de organizare a
muncii risca sa fie inadaptat.

Problema integrarii tinerilor pe piata muncii a fost abordata
in Romania de obicei in cadrul unor cercetari si rapoarte mai
extinse privind riscuri si inegalitati sociale sau a evolutiei
pietei muncii din tara noastra dupa 1989 (Comisia
prezidentiala pentru analiza riscurilor sociale si demografice
2009, Societatea academica din Romania 2011, Voinea si
Albu 2010, Albu, Caraiani si Iordan, 2012). De asemenea,
problemele ce tin de integrarea pe piata muncii au aparut ca
motivatii si in studiile si cercetariile despre migratia
romanilor in strainatate (Suditu, coord. 2013, Sandu, 2010).
Restructurarea pietei muncii este o problema actuala atat la
nivel administrativ cat si stiintific, dovada fiind publicatiile
mentionate anterior precum si tezele de master si doctorat
din cadrul facultatilor de sociologie din tara. De asemenea,
promovarea si integrarea tinerilor pe piata muncii este atat
in interesul aparatului de stat cat si a mediului privat.

-promovarea programelor de voluntariat
11-30
inca din timpul studiilor liceale si a internshipurilor in cursul studiilor superioare pentru
dezvoltarea responsabilitatii si implicarii in
randul tinerilor
- dezvoltarea si promovarea unor programe
aplicate de pregatire profesionala care sa fie
recunoscute ca experienta pe piata muncii
de catre angajatori
- reorientarea catre aplicatii practice si
studiu empiric in decursul studiilor
superioare acolo unde este cazul
- sustinerea asociatiilor, organizatiilor si
firmelor infiintate de tineri
- investitii publice si private si sustinere din
partea statului pentru profesii inovative si
creative
-scaderea ratei somajului in randul
populatiei tinere
-organizarea unor campanii impotriva
discriminarii pe criterii de varsta.
- reorganizarea pietei muncii la nivel
european pentru a sustine atat munca in
domeniile agriculturii si industriei cat si
profesiile creative si liberale.
- responsabilizarea tinerilor si promovarea
antreprenoriatului duce la dezvoltarea
societatii civile si a unui grad ridicat de
implicare sociala.

51-100

5-50 mil. Euro
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SocioEconomice

Integrarea
transfrontalieră
la periferia
Uniunii
Europene

În contextul extinderii Uniunii Europene în Balcanii de vest, Europa de est
și chiar spre Asia Mică ori regiunea caucaziană, problema vecinătății cu
spațiul adiacent este de maxiă importanță. Atât pentru comunitățile
omenești situate de o parte și de alta a acestei limite politice și economice,
cât și pentru funcționarea optimă a Uniunii și a relațiilor cu vecinii săi.
Infracționalitatea transfrontalieră este o altă temă de actualitate și o sursă
de îngrijorare pentru membrii mai vechi sau ma noi ai Uniunii.

În ulltimele două decenii, un număr în creștere de
economiști, politologi, istorici, geografi ș.a. au devenit
interesați de acest domeniu relativ nou. Există publicații
specializate, un număr semnificativ de studii, precum și un
interes evident din partea structurilor Uniunii Europene și a
instituțiilor românești chemate să îndeplinească exigențele
acestora - dificultățile de aderare la spațiul Schengen
constituie exemplul cel mai la îndemână. Investitorii privați
sunt de asemenea interesați de temă, deoarece spațiile
economice periferice nu sunt la fel de atractive ca acelea
integrate economic.

- cunoașterea realităților socio-economice
51-100
spațiale va facilita realizarea unor proiecte
publice sau private pentru integrarea
regiunilor transfrontaliere
- vor fi favorizate programele derulate prin
fonduri europene, pentru că vor avea un
fundament teoretic și factual pe care să fie
construite
- decidenții politici vor beneficia de expertiza
acumulată

>100

5-50 mil. Euro
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SocioEconomice

intellectual
capital and
knowledge
management

traim intr-o era dinamica, in care schimbarea este singura constanta. In
acest context capitalul intelectual este cel mai important activ al
organizatiilor deoarece asigura avantajul competitional. In consecinta
avem nevoie de intrumente care sa permita managementul capitalului
intelectual si a cunostintelor generate la nivelul organizatiei.

Cercetarea in sfera relatiilor economice,
sociale, culturale transfrontaliere va oferi
un diagnostic al stării actuale și va oferi
informațiile necesare pentru deciziile
politice și strategice cele mai bune. Atât
țara noastră, cât și alte state din
vecinătate au o frontieră la marginea
Uniunii Europene, devenind avanposturi
ale acestei structuri. Cercetarea în
domeniu poate ajuta, prin valorificarea
informațiilor analizate și prin politici
publice bine alese comunități locale,
precum
întreg
spațiulcercetarea
comunitar.in
La
nivelulși tarii
noastre,

Cu siguranta exista un mediu de cercetare favorabil si
numeroase oportunitati de parteneriat atat cu mediul de
afaceri romanaesc cat si cu cercetatori din alte tari
(parteneriate intre universitati)

- dezvoltarea de noi instrumente/modele de
management a capitalului intelectual
- imbunatarirea performantei societatilor
comerciale prin aplicarea instrumentelor
identificate anterior
-aplicarea modelului si in alte tari
(colaborarea cu societati comerciale din alte
tari europene)

11-30
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domeniul capitalului intelectual este
foarte restransa comparativ cu nivelul de
cercetare la nivel international. Astfel,
exista numeroase goluri in acest
domeniu, respectiv: recunoasterea,
raportarea si managementul capitalului
intelectual sunt doar cateva exemple.
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SocioEconomice

Interconexiunea
politicilor
macroeconomic
e in vederea
consolidarii
economiei
sociale de piata
europene

Adesea politicile macroeconomice sunt valabile doar pe hartie, in realitate
autoritatile care sunt menite sa se ocupe de aceastea, nu fac nici un efort
real de interconectare a domeniilor si dinacest motiv politica fiscala ia
adesea masuri ce contravin politicii monetare sau politica monetara ia
decizii ce afecteaza eficacitatea politicilor fiscal-bugetare, ori cel mai
adesea ambele politici mentionate mai sus implementeaza masuri
contrare politicii sociale.

SocioEconomice

internet
marketing, ebusiness
inovativ

Strategiile de marketing si comunicare prin intermediul tehnologiilor de
comunicare și informare ua devenit un construct indispensabil practicilor
economice și socio-culturale contemporane. Marketingul digital a
schimbat harta nevoilor individuale şi colective, precum şi modalităţile de
acoperire a acestora. Atât în plan personal, cât şi profesional, utlizatorii
sunt ataşaţi de instrumente ultra-tehnologizate, care asigură accesul
instant la un conţinut personalizat după nevoile acestora, dar şi cu un nivel
de flexibilitate mereu actualizat de către producătorii de tehnologie, sub
formă de aparatură şi/sau platforme online. Elementul comun acestor
procese a fost, este şi va rămâne conţinutul, atât cel creat, cât şi cel
generat; conţinutul a introdus noi posibilităţi de participare şi colaborare,
schimbând modelele educaţionale, comunicaţionale şi de afaceri într-o
varietate de domenii de acţiune.

SocioEconomice

Nu este atat de mult vorba de o "inovare"
cat de o repozitionare a problemei la nivel
macroeconomic in sensul in care accentul
trebuie pus pe om si necesitatile lui - deci
politica sociala si in subsidiar pe cel al
politicii fiscale si monetare, ca unr aspuns
firesc la cerintele viitorului. Cercetarea
romaneasca poate fi extrem de
ingenioasa in domeniul proiectarii unor
protocoale viabile intre cele 3 mari politici
macroeconomice.

Consideram ca in perioada 2014-2020
cercetarea in subdomeniul propus va fi
invariabil generata de :
- nevoia unui ecosistem de management
al conţinutului [informaţia integrată va fi
transpusă în tipuri de conţinut reutilizate
în modele inovative de conţinut; modelele
de e-business inovativ si social media
marketing vor fi transpuse în aplicaţii
personalizate şi personalizabile, conform
cerinţelor din mediul economic, social si
cultural.
- cristalizarea unui spaţiu academic
pentru inovare în acest subdomeniu,
avand in vedere tendintele actuale si
dinamica exceptionala la nivel mondial(de
ex. afirmarea unor instrumente de
marketing de tipul platformelor binare
pentru Internet Enabled TV etc., noile
metode si tehnici de analiza a
comportamentelor de cumoparare si
consum, a comportamentelor sociale, a
celor din spatiul cultural si antropic.
Interventii
Tendinta actuala din stiintele sociale, preluata din stiintele medicale, este Studiile de validare stiintifica a
psihosociale si aceea de evalua eficienta interventiilor implementate in diferite arii
interventiilor din sfera stiintelor sociale si
educationale
incluse in stiintele sociale si comportamentale. Aceasta abordare
comportamentale acopera un spectru
validate
(evidence-based interventions) cunoaste o dezvoltare deosebita in ultimii larg de teme (de exemplu, eficienta unor
stiintific pentru ani, fiind introdusa treptat in domenii aplicative variate precum
programe de educatie pentru reducerea
optimizarea /
management-ul, stiintele educatiei, politicile publice, psihologia sau
consumului de tutun, de reducere a
ameliorarea
asistenta sociala. Ideea de baza este de a identifica si implementa acele
delincventei, de crestere a performantei
comportamentu interventii care s‑au dovedit a fi validate stiintific, pentru a eficientiza
in munca, de reducere a abandonului
lui uman
raportul cost-eficienta si a fundamenta stiintific programele de ameliorare scolar, de diminuare a agresivitatii din
/ optimizare a comportamentului uman.
scoli etc.), cu consecinte directe asupra
calitatii resursei umane si asupra
randamentului serviciilor psihosociale si
educationale oferite. Prin acest demers
vom putea verifica masura in care: (a)
interventia oferita pentru problema
constatata este una eficienta; (b) solutia
aleasa are cel mai bun raport
cost‑eficienta/beneficiu; (c) se cunoaste
mecanismul cauzal implicat (pentru a
potenta efectul interventiei si pentru a
valida teoriile care au fundamentat
interventia).

Exista numerosi specialisti care pot furniza expertiza in acest
domeniu pornind de la mediul academic pana la practicienii
din cadru ministerelor si organismelor de profil (ex. BNR ,
autoritati centrale si locale etc.). Literatura de specialitate
este bogata in tara noastra si poate constitui un exceptional
punct de plecare pentru noi cercetari, dar mai ales pentru
formularea unor proiecte structurate si coerente la nivel
national, regional si chiar international.

- succesul acestui proiect poate fi apreciat ca >100
pozitiv in masura in care va exista
disponibilitate politica pentru
implementarea rezultatelor lui;
- din toate timpurile lumea este construita
pe baza "omului" si a valorilor sale, iar
arhitectura institutionala va trebui mai
devreme sau mai tarziu sa tina cont de
aceasta pentru a nu se prabusi;
- exista la ora actuala tendinta catre
"proiecte sociale", "economie sociala",
implicare sociala la nivelul categoriilor
sociale vulnerabile si expuse excluziunii
sociale motiv pentru care proiectul isi poate
gasi utilitatea si poate aduce o contributie
substantiala pentru fluidizarea realatiilor
inter-administrative ale principalilor
gestionari de politici macroeconomice.
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Premisele care favorizeaza indubitatbil succesul acestui
subdomeniu rezulta din insasi iter si transdiciplinaritarea
acestuia. Pe langa specialisti in marketing, in acest
subdomeniu vor fi implicati psihologi, sociologi,
informaticieni si alte categorii profesionale cu exprimare la
nivel ridicat. In Romania exista un potential stiintific si
inovational de exceptie, care poate fi antrenat in realizarea
obiectivelor propuse. Toate marile companii si organizatii
trebuie sa se adapteze noilor conditii, in contextul carora
comunicarea in mediul online devine indispensabila. Exista
peste 250 de proiecte, studii si carti publicate pana in prezent
in Romania de catre autori romani numai pe acest
subdomeniu, iar numarul lor va fi in crestere an de an
(Cybermarketing - 1999, Revista Marketing online, proiecte
de creare a platformelor interactive pentru relaizarea
legaturii studentilor pe piata muncii, E-business inovativ prin
Internet-Enabled TV etc).

Principala asteptare este legata de nevoia de >100
structurare si sistematizare a
informatiilor/continuturilor create si/sau
generate in spatiul virtual, astfel incat
respectivele continuturi sa devina accesabile
si accesibile tuturor categorii lor de utilizatori
(institutionali si domnestici). O alta asteptare
la fel de importanta si aflata in continuarea
primeia se refera la crearea instrumentelor
de acces, respectiv a unor platforme
integrate care sa poata fi acceaste online si
sa fie adaptabile dinamic la evolutia
tehnologiilor (mobile cintent marketing,
internet-enabled tv etc).
Platformele integrate sub forma binara sau o
alta forma evoluata vor fi absolut
indispensabile procesului de comunicare si
de derulare a afacerilor in viitor, precum si
pentru relationarea in plan socio-cultural.

51-100

5-50 mil. Euro
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Cercetarea privind interventiile validate stiintific este bine
reprezentata in Romania, fiind preocuparea mai multor
grupuri de cercetare, o parte dintre ele fiind incluse in
platforme de cercetare de interes european. De asemenea,
exista o procupare tot mai accentuata din partea institutiilor
de a-si fundamenta deciziile si de a implementa acele
programe care pot rezolva real si cu costuri cat mai reduse
problemele intampinate, dupa modelul Casei Nationale de
Sanatate, fiind subventionate / decontate doar acele servicii
validate stiintific. Pe scurt, cercetatorii romani au un
portofoliu considerabil de proiecte de cercetare castigate in
aceasta zona, valorificate prin publicatii cu vizibilitate
internationala, pe fondul unui interes crescator al
autoritatilor pentru finantarea si implementarea prioritara a
programelor si interventiilor validate stiintific.

- se vor dezvolta noi servicii / interventii
31-50
psihosociale si / sau educationale destinate
dezvoltarii resursei umane si va creste gradul
de utilizare a acestora in sectorul serviciilor;
- se vor dezvolta protocoale de interventie
specifice problemelor analizate, cu efecte
benefice asupra ameliorarii si/sau optimizarii
comportamentului uman;
- se vor lansa aplicatii (interventii) inovative
bazate pe tehnologia informatiilor si a
comunicarii (aplicatii informatice) care vor
standardiza si eficientiza anumite interventii
psihosociale si / sau educationale;
- autoritatile vor avea la dispozitie rezultate
validate stiintific pentru a-si fundamenta
politicile publice;
- se va extinde cooperarea internationala in
domeniu si va creste vizibilitatea
internationala a rezultatelor cercetatorilor
romani din domeniul stiintelor sociale si
comportamentale, tematica fiind de larg de
interes international

51-100

5-50 mil. Euro

100

1000

5000000

10

300

500000000

10

10

30

SocioEconomice

Intreprindere
sociala.
Antreprenoriat
social

In vederea promovarii „economiei sociale competitive”, Comisia
Europeana pune accentul pe economia si inovarea sociala, in vederea
gasirii de noi solutii la problemele societatii. Scopul principal al
intreprinderilor sociale este transformarea sociala si economica, astfel
contribuind la obiectivele strategiei Europa2020 (Comunicare CE
„Initiativa Afacerilor Sociale”, 2011). In Romania, domeniul
antreprenoriatului social si economiei sociale suscita interes din
perspectiva obiectivelor europene in materie, dar si a nevoii acute de
integrare socio-profesionala a persoanelor din categorii defavorizate
social. In lipsa unel legi speciale, Economia sociala are un cadru de
reglementare si de politica publica definit de acte normative specifice
precum cele care reglementeaza infiintarea si functionarea organizatiilor
economiei sociale (cooperative, asociatii si fundatii, vase de ajutor
reciproc), acte normative care reglementeaza activitatea intreprinderilor
in general sau anumite domenii de activitate ca serviciile sociale si de
ocupare. In plan legislativ, exista initiative legislative in dezbaterea
Parlamentului Romaniei pentru adoptarea Legii Economiei sociale.

Cercetarea in domeniul intreprinderilor
sociale se poate desfasura in domeniile
economie, sociologie, management,
drept, educatie. Activitatile de cercetare
si inovare implica teme ca Modele de
afaceri si forme organizationale; Inovare;
Impact social si economic; Capital de risc,
finantare; Achizitia si managementul
capitalului de risc; Suport social & Retele;
Responsabilitate sociala corporatista si
etica; Eficienta, performanta;
Politici&practice; Schimbare & adaptare;
Sustenabilitate; Governanta; Politici
publice & Guvern; Comunitati locale &
nationale.
Teme de cercetare posibile:
Economie: Care este eficienta economica
a intreprinderii sociale? Care este rolul
intreprinderii sociale in sistemul
economic? Care este rezultatul
investitiilor in intreprinderea sociala?
Politica: Care este rolul guvernului in
promovarea sau controlarea
intreprinderii sociale?
Organizare si management: Care este
impactul organizational al intreprinderii
sociale asupra ONG? Cum sunt costurile
de oportunitate conceptualizate si
considerate?
Impact social: Cum se masoara impactul
social al unei astfel de intreprinderi? Cum
se masoara valoarea capitalului social,
Pe fondul unor investiţii importante anunţate de companiile in special
In vederea valorificarii investiţiilor
germane si austriece (si nu numai) in Romania, si a reorientarii de
germane si austriece (in special) şi poziţia
substanţă a politicii externe româneşti, o nouă dimensiune a
geostrategică – cheie a României la
parteneriatelor dintre state ar putea constitui investitia in invatamant
Marea Neagră, acest tip de diplome duble
pentru pregatirea de specialisti care ar putea sa se “miste” cu aceeasi
ar putea fi esentiale pentru specialistii
siguranta pe scena dintre cele doua spatii, facand dovada unei cunoasteri care ar putea lucra in aceste domenii si
aprofundate a ceea ce reprezinta ele, dar in egala masura si beneficiind de deci si pentru industria romaneasca.
o diploma recunoscuta in cele doua tari care sa le ateste abilitatile si knowhow-ul.

SocioEconomice

Introducerea /
Implementarea
de diplome
(bachelor,
master) cu
recunoastere
dubla (Romania
si o universitate
din strainatate)

SocioEconomice

Istoria relatiilor Domeniul mentionat mai sus ofera fundamentul cunoasterii principalelor
internationale borne ale dinamicii relatiilor internationale, permite intelegerea duratei
lungi a relatiilor internationale, ofera posibilitatea unui progres substantial
in ceea ce priveste cunoasterea actorilor, politicilor, optiunilor si
provocarilor care stau in fata decidentilor din acest domeniu de actiune
umana (guverne, organizatii internationale, organizatii nonguvernamentale internationale, organizatii regionale, organisme
substatale, personalitati). Deciziile din relatiile internationale au afectat
incepand mai cu seama din epoca moderna activitatea umana in mod
substantial si prin urmare o cunoastere profunda a acestora aduce o
contributie importanta in termeni de dezvoltare, fiind in ton cu tendintele
de cercetare din UE, Statele Unite, Canada etc

SocioEconomice

Istoria relatiilor Relatiile dintre state au fost, sunt si vor fi extrem de importante pentru
internationale dezvoltarea si evolutia fiecaruia dintre acesti actori. Intr-un context mai
specific, aceasta afirmatie este adevarata in cazul Romaniei indiferent
daca avem in vedere strict statele UE sau oricare alta tara. Iar istoria
evolutiei acestor raporturi este esentiala pentru a asigura o calitate
superioara a acestora si in viitor.

Ca prioritate strategica asumata de România, dezvoltarea
economiei sociale este menita sa asigure in mod prioritar
cresterea nivelului de ocupare pentru persoanele vulnerabile,
iar evoluţia recenta a politicii sociale naţionale a adus în
lumină importaţa soluţiilor alternative inovatoare pentru
nevoile grupurilor vulnerabile, în special cu scopul reducerii
excluziunii sociale multiple. Proiecte implementate in
Romania au permis infiintarea unor centre de cercetare in
domeniul Economiei sociale si antreprenoriatului social,
precum Institutul de Economiei Sociala, care dezvolta
programe si asigura expertiza in parteneriat cu alte institute
de cercetare sociala cu experienta in domeniu precum
Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii, cu institutii de
invatamant superior, cu institutii guvernamentale precum
ministere si agentii guvernamentale sau cu organizatii
nonguvernamentale. Scopul tuturor demersurilor nationale
vizeaza dezvoltarea socio-economica in raport cu obiectivele
strategiei Europa2020 (Comunicare CE “Initiativa Afacerilor
Sociale – Crearea unui climat favorabil intreprinderilor
sociale, actorilor principali in economia si inovarea sociale”,
2011).

- O mai buna cunoastere a sectorului si
>100
vizibilitatea antreprenoriatului social.
- Identificarea bunelor practici si modelelor
reproductibile prin crearea de „harti” de
intreprinderi sociale in Romania si Europa,
cu specificarea caracteristicilor lor,
modelului de afaceri, ponderii economice,
potentialul de crestere trans-frontaliera,
reguli aplicabile si criterii pentru statutul
legal si regimul de taxare.
- Crearea unei baze de date de calificari,
certificari aplicabile in intreprinderi sociale in
Romania si Europa pentru imbunatatirea
vizibilitatii si compararii.
- Analiza si distributia de bune practici,
comunicare, networking, diseminare.
- Intarirea capacitatilor manageriale,
profesionalismului, conectarii
intreprinderilor sociale in retele. Construirea
competentelor pentru intreprinderile sociale,
incubatoare de business pentru start-up
sociale.
- Rezultate privind caracteristicile si impactul
socio-economic al intreprinderii sociale.

>100

5-50 mil. Euro

Datorită “asemănărilor spirituale”, acest tip de colaborare ar
putea fi introdusa in facultati si eventual si in scoli. O
industrie germană, austriaca, etc. deschisă spre investiţii şi
de încredere, care ocupă golurile lăsate în urmă de alţii şi –
nu în ultimul rând – răspândirea limbii noastre ca limbă
străină întregesc acest peisaj.

- posibilitatea concreta mai puternică de a
practica şi a înţelege politica europeană prin
prisma relaţiilor cu fiecare stat în parte.
- perceperea la nivel practic si teoretic a
interventiei in fata modurilor de acţiune
diferite
- diplome recunoscute in ambele spatii de
parteneriat
- specialisti in domenii concrete, cu
fezabilitate si in spatiul al doilea, care ar
putea fi cel "tinta"
- profesionalizarea invatamantului superior
romanesc, catre atingerea unor standarde
reale, europene si conferirea de diplome cu
cautare pe piata muncii, la care se adauga si
competentele interculturale
-

31-50

50-200 mil. Euro

Cercetarea romaneasca poate sa aduca
un aport substantial in ceea ce priveste
dinamica relatiilor internationale in
perioada interbelica, al Doilea Razboi
Mondial si din timpul Razboiului Rece prin
oferirea de noi piste de cercetare, noi
interpretari si accesul la noi surse de
arhiva de o importanta cruciala pentru
intelegerea unor optiuni si procese din
relatiile internationale. O cercetare
profunda de arhiva are darul de a
produce o plus-valoare in domeniul
cunoasterii istorice, cu o mare relevanta
sociala.

Exista, in acest moment, forta umana care sa duca la
realizarea unei dezvoltari substantiale a acestui proces de
cercetare, forta umana care se regaste in universitatile din
tara (Iasi, Cluj-Napoca, Bucuresti, Constanta, Targoviste etc)
si din institutele Academiei Romana (Nicolae Iorga, A.X.
Xenopol etc). Acest lucru este dovedit de calitatea
cercetarilor efectuate vadite in publicatiile realizate pana in
prezent. De asemenea, exista o serie intreaga de manifestari
stiintifice si reviste cu impact pe plan international care pot
sa fie dezvoltate prin sustinerea acestui domeniu de
cercetare, precum si parteneriate cu universitati din regiune
si din UE care pot sa dezvolte o baza de colaborare pentru
progresul cercetarii stiintifice.

- dezvoltarea substantiala a cunoasterii in
11-30
domeniul istoriei relatiilor internationale pe
plan national, regional si universal;
- punerea in valoare a fondului documentar
din arhivele romanesti;
- sporirea considerabila a numarului
publicatiilor din domeniu cu impact
international;
- internationalizarea cercetarii din acest
domeniu;
- dezvoltarea revistelor si lucrarilor editate in
Romania din acest domeniu;
- cunoasterea aportului politicii externe
romanesti la dinamica relatiilor
internationale:
- aducerea in atentia decidentilor din
domeniu a actorilor, politicilor, optiunilor si
provocarilor care au stat in fata inaintasilor
lor (guverne, organizatii internationale,
organizatii non-guvernamentale
internationale, organizatii regionale,
organisme substatale, personalitati) si
dinamizarea rolului Romaniei pe arena
internationala

31-50

sub 5mil. Euro
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Studiile stiintifice care descriu si/sau
analizeaza istoria unei/unor tari si/sau
cea a raporturilor dintre state pot
contribui in mod semnificativ la usurarea
si imbunatatirea activitatii diplomatice a
unui stat, ceea ce, in general, atrage dupa
sine si o serie de efecte benefice
indeosebi din punct de vedere economic
(dar si pe plan politic, social, cultural,
tehnico-stiintific etc.).

Cercetarile de istorie, relatii internationale si/sau studii
europene au dobandit o pondere si o calitate insemnate in
ultimii ani in tara noastra, gratie, printre altele, si proiectelor
POSDRU si actiunilor UE-FISCDI (vezi proiectul ANELIS). Exista
astfel un numar semnificativ de cercetatori tineri, bine
pregatiti, care publica studii de calitate in limbi de circulatie
internationala si care ar putea astfel sa fie de folos mediului
academic care i-a format. In plus, din cate am observat la
conferintele internationale la care am participat, cercetatorii
si revistele de specialitate din strainatate sunt interesati de
astfel de studii de calitate, bine scrise si care vizeaza tematici
care pot fi mai greu abordate de specialistii din strainatate
(de exemplu, istoria spatiului romanesc, relatiile spatiului
romanesc cu alte zone etc.).

Prioritizarea acestui subdomeniu de
>100
cercetare va asigura, in primul rand,
existenta unor cunostinte actualizate privind
trecutul spatiului locuit de romani si al
relatiilor sale cu alte entitati politice de-a
lungul secolelor. Aceste cunostinte vor putea
fi ulterior folosite pentru a pregati specialisti
in diplomatie, pentru a imbunatati relatiile
cu anumite state, pentru a putea negocia in
mod eficient anumite contracte si investitii
cu impact la nivel national si, nu in ultimul
rand, concretizate in studii, volume,
participari la conferinte etc., aceste
cunostinte vor creste vizibilitatea stiintifica a
tarii noastre la nivel international.

31-50
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SocioEconomice

Istoria si
Dincolo de nevoile tehnologice imediate ale publicului, exista si
filosofia stiintei necesitatea intelegerii si explicarii felului in care diferite tehnologii si teorii
stiintifice au ajuns sa reprezinte o parte esentiala a vietii cotidiene. Acest
lucru poate fi asigurat de o analiza integrata a istoriei si filosofiei stiintei,
care – in calitatea de sub-domeniu prioritar al domeniului SocioEconomice – poate forma resursa umana ce intermediaza ramura aplicata
a cercetarii stiintifice si cadrul teoretic al acesteia de comunicarea stiintei
la un public mai larg. Aceasta resursa umana va reprezenta nu doar o
comunitate de cercetatori lucrand in interiorul acestui subdmeniu, dar si
specialisti in prezentarea impactului inovarii si cercetarii stiintifice la
nivelul intregii societati.

Domeniul istoriei si filosofiei stiintei in Romania este intr-un
stadiu intermediar de dezvoltare. Aceasta inseamna ca desi
exista specialisti, nu exista programe integrate care sa puna
in legatura centre de cercetare din mai multe domenii cu
cercetatorii individuali. Mai mult, datorita caracterului
preponderent individual al cercetarii, echipe de cercetare
sunt mai curand o exceptie in acest domeniu. Conditia
principala pentru evolutia domeniului este includerea sa in
planul national de strategie a cercetarii si promovarea sa ca
element complementar pentru cercetarea stiintifica (vezi
punctul 2.2.). Astfel, se vor putea creea puntile de legatura
intre cercetarea socio-umanista cu domeniile aplicate ale
stiintei, iar cei care vor lucra in perioada urmatoare in istoria
si filosofia stiintei vor avea un impact mai mare asupra
cercetarii stiintifice. De asemenea, pentru alinierea la stadiul
international al cercetarii, va trebui incurajat lucrul in echipa.
Nu in ultimul rand, ca in toate domeniile de cercetare,
conditia esentiala a unei cercetari de cel mai inalt nivel este
asigurarea unei finantari constante si predictibile prin
competitii anuale deschise.

Dupa cum am mentionat si la punctele
11-30
anterioare, exista doua directii principale in
care domeniul istoria si filosofia stiintei are
un potential de dezvoltare foarte ridicat. Pe
de o parte, cercetarea in acest domeniu
poate conduce la formarea resursei umane
cu potential de activitati viitoare in directii
precum comunicarea stiintei, politica stiintei,
impactul social al stiintei, probleme de etica
cercetarii etc. Toate acestea fiind
componente importante ale unei necesare
intermedieri intre super-specializarea
teoretica si tehnologica a unor ramuri ale
stiintei si prezentarea rezultatelor cercetarii
stiintifice pentru un public larg. Pe de alta
parte, istoria si filosofia stiintei are
potentialul de a influenta creativitatea
cercetarii stiintifice atunci cand aceasta este
luata drept “stiinta complementara”, iar
cercetatorii din acest domeniu lucreaza
impreuna cu alti cercetatori din domenii
precum biologie, fizica, chimie etc.

31-50
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SocioEconomice

istorie

Exista multiple forme de cercetare in
cadrul domeniului istoriei si filosofiei
stiintei, variind de la abordari
preponderent istorice la analize filosfice.
Comun acestora este obiectul cercetarii,
stiinta (ca intreg sau in domenii
specializate). Spre exemplu, in ultimii ani,
Hasok Chang (Cambridge) argumenteaza
in favoarea unei istorii si filosofii a stiintei
vazuta drept “complementary science”.
Aceasta expresie atribuie un rol mult mai
apropiat al istoriei si filosofiei stiintei de
cercetarea stiintifica actuala.
Componenta istorica a cercetarii din
istoria si filosofia stiintei este menita sa
aduca in atentia omului de stiinta
episoade ale cercetarii stiintifice in care
“stiinta normala” (cf. Th. Kuhn) este
deschisa catre noi posibilitati. Analiza
acestor posibilitati revine componentei
filosofice a domeniului, oferind noi
instrumente de cercetare specialistilor
dintr-un domeniu. Astfel, istoria si
filosofia stiintei se poate adresa atat
publicului larg (vezi punctul 2.1. de mai
sus) dar si formarii oamenilor de stiinta ca
cercetatori deschisi catre inovare si
progres in cunoasterea stiintifica.
Istoria a fost, este si va ramane una din putinele stiinte asupra carora se
Din pacate, Romania este singura tara din
apleaca atat specialistii, cat si publicul larg. Avand in vedere faptul ca este Europa care, pana astazi, nu si-a publicat
o stiinta umanista, usor accesibila nespecialistilor, ea formeaza curente de toate toate colectiile de documente.
opinie si contribuie la modelarea oamenilor si, implicit, a societatii. In plus, Cercetarea istoriei in Romania nu trebuie
este un motor important al turismului cultural.
lasata sa raspunda doar gustului
publicului, prin prezentarea unor teme
comerciale, ci trebuie sa raspunda unor
nevoi stiintifice reale ale societatii. Acest
lucru inseamna atat o diversificare a
epocilor si a tematicii studiate, cat si
crearea unor instrumente de lucru
necesare in primul rand specialistilor
(identificarea si publicarea izvoarelor
inedite; alcatuirea de repertoarii,
dictionare, ennciclopedii; deschiderea
spre teme de factura occidentala etc.).
Apoi, pentru publicul pasionat de istorie
se impune renuntarea la stilul triumfalist
in analizarea evenimentelor si crearea de
false modele, asa incat studiile de
specialitate sa lase si cititorilor
posibilitatea de a-si crea propria opinie in
legatura cu un anume fenomen, fapt sau
personalitate istorica.

In Romania exista mai multi istorici de valoare, care
stapanesc atat limbile si paleografiile vechi, cat si limbile de
circulatie europeana. Unii dintre acesti specialisti au avut
contacte cu arhivele, bibliotecile si istoricii din strainatate,
asa incat au putut remarca nevoile istoriografiei romanesti
prin perspectiva tendintelor istoriografiei occidentale. Apoi,
prin elaborarea unor proiecte stiintifice cu adevarat
importante, s-ar putea incuraja completarea colectiilor de
izvoare incepute si neterminate, elaborarea de enciclopedii,
dictionare si repertoare necesare cercetarii. Pentru realizarea
acestor instrumente de lucru exista numeroase publicatii cu o
indelungata traditie stiintifica. Apoi, in urma contactelor
stabilite cu colegii din Occident, istoricii romani ii pot coopta
pe cei dintai sa contribuie la imbogatirea continutului acestor
pulicatii, prin editarea de izvoare, publicarea unor studii si
articole in acord cu noile tendinte ale istoriografiei din Apus,
familiarizarea cercetatorilor romani cu metodele moderne de
cercetare istorica si arheologica, ceea ce va duce la
includerea publicatiilor romanesti in randul lucrarilor de
prestigiu pentru istoriografia europeana.

Modernizarea istoriografiei romanesti este
>100
posibila, deoarece arhivele si bibliotecile din
tara si strainatate depoziteaza milioane de
documente inedite. Apoi, in bibliotecile
straine se gasesc mii de volume de
documente publicate, privitoare atat la
istoria acelor tari, dar si la spatiul romanesc.
Din pacate, aceste lucrari sunt putin
cunoscute de istoricii romani, din cauza
autarhiei cercetarii istoriei in tara noastra.
Prin aducerea si editarea acestor documente
in Romania, istoricii romani si-ar putea
diversifica atat sursele de documentare, cat
si temele de cercetare. Or, in prezent, in
Romania mai exista specialisti in limbi si
paleografii rare, care pot fi valorificati
pentru un asemenea demers. Din pacate,
daca se pierde aceasta oportunitate, s-ar
putea rata definitiv acest obiectiv essential al
istoriografiei romanesti, deoarece numarul
acestor specialisti se reduce continuu. Astfel,
din cauza cerintelor de relaxare a
programelor universitare, facultatile de
istorie din tara au renuntat sa mai
pregateasca specialisti in paleografiile si
limbile vechi, iar succesul facil al istoricilor in
istoria comerciala ii indeamna pe tineri sa se
orienteze spre acest domeniu.

>100

peste 500 mil. Euro

SocioEconomice

Istorie

Istoria este cartea de capatai a unei natiuni. Orice persoana cu functie de
raspundere trebuie sa cunoasca istoria generala si a domeniului in care
lucreaza. Numai cine cunoaste istoria in componentele si perioadele sale
poate sa inteleaga , sa evalueze si sa proiecteze activitati si actiuni majore
pe termen mediu si lung.

Istoria politica si militara, universala si
nationala, a relatiilor internationale, a
economiei si bisericii, sunt fundamentale
pentru formarea liderilor in orice
domeniu.

Romania dispune inca de specialisti in domeniu , care pot
Perspectiva este data de existenta unor
relansa un domeniu stiintific neglijat cu inconstienta in ultimii izvoare istorice , in tara si strainatate, care
20 de ani.
nu sunt studiate, care pot elucida multe
necunoscute a le cauzaklitatii si efectelor
unor evenimente din istoria ultimilor 200 de
ani.

51-100

SocioEconomice

Istorie Arheometrie Arheoastronomi
e

Subdomenii ale Stiintelor sociale, Antropologia, Istoria si Arheologia au
inceput sa utilieze remarcabilele realizari si rezultate ale altor domenii,
fapt ce a avut ca rezultat apritia si desvoltarea unor domenii
interdisciplinare sau chiar transdisciplinare, intre care:
Arheometria, domeniu interdisciplinar situat intre arheologie si stiintele
exacte, prelucreaza informatia arheologica prin metode apartinand fizicochimiei, statisticii, imaginilor digitale, bazelor de date, facilitatilor GIS si
GPS, astronomiei, fotogrametriei, modelelor predictive, topografiei
arheologice, arheologiei peisajului, sau fluorescentei de raze X
Arheoastronomia, acolo unde documentele scrise lipsesc, acest domeniu
interdisciplinar incearca determinarea unor cunostinte si obiceiuri ale
unor civilizatii disparute, analizand orientarile astronomice ale unor
temple, sanctuare, sau alte vestigii ale acestora, legate de pozitia fiintei
umane in mijlocul marilor spatii astro-temporale ale naturii.

Cercetarea de tip interdisciplinar in istorie
si/sau argeologie, este singura in masura
sa raspunda la marile obligatii pe care le
au aceste domenii fata de cerintele
momentului de la noi din tara, cat si
raportat la nivelul acestor cercetari in
intreaga lume, unde nivelul noilor
descoperiri sau continuarea exploatarii
unor situri descoperite deja cu astfel de
metode, permite demonstrarea unor
ipoteze mai vechi sau mai noi de interes
major pentru istoria acestor state.

Domeniile interdisciplinare mentionate mai sus, constituie
materii ce se predau la universitati din Anglia, Statele Unite
sau Spania, de catre profesori specializati in aceste domenii
interdisciplinare. Cerceta-torii din aceste domanii sunt in plus
organizati in societati internationale, cu conferinte si
publicatii anuale, fapt ce permite comunicarea rezultatelor

6-10

In tara noastra de curand s-a infiintat
Societatea Romana de Arheometrie, printre
ale carei rezultate contribuie la elucidarea
problemelor legate de recentele descoperiri
ale bratarilor de aur dacice din Muntii
Orastiei. In alte zone ale domeniilor,se
preconizeaza incercarea de descoperire
utilizand modele predictive si facilitatile GIS
si GPS ale unor orase antice de pe teritoriul
Romaniei, orase mentionate in scrierile
antice

100

sub 5mil. Euro
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SocioEconomice

istorie
intelectuala si
filosofie
medievala

Exista in Romania un potentia urias in domeniul studierii limbilor clasice,
relatiilor intre universitati, transferul intelectual in modelul contextului
medieval

Implementarea unui noi domediu de
cercetare in ceea ce priveste combinare
unor studii transversale: filologie
medievala, paleografie, codicologie,
transferul de concepte filosofice.

Deschidere catre publicarea rezultatelor in publicatii
internationale si contactul cu mediul stiintific european.

-dezvoltarea unui dialog intre mediul
romanesc si cel european
-stabilirea de contacte cu universitatile sau
centrele de cercetare din Europa de Est dar
si cu cele din Europa occidentala
- dezvoltarea unui anumit tip de publicatii,
care printr-un standard inalt pot atrage
autori din exteriorul Romaniei
- intrarea in contact cu medium academic
american

SocioEconomice

Istorie si studii
culturale

Istoria si studiile culturale presupun reflectie asupra unui sir de concepte,
valabile pentru intreg arealul mental european si ramase inca din
antichitate la ordinea zilei, dar care se impun a fi regandite in functie de
specificul fiecarei perioade, indiferent de durata. De exemplu, circulatia
persoanelor si relatiile interstatale a implicat si presupune, in continuare,
elaborarea unui cod adecvat, delicat si complex in acelasi timp, in
atitudinea fata de „strain”. Imigrarea si emigrarea, includerea si
excluderea, statutul social si manifestarea religioasa, asimilarea si
rezistenta la asimilare, respectiv, acceptarea sau respingerea, ar fi doar
cateva probleme de care ne ciocnim la fiecare pas in context national si
international si pe care le-am mostenit de la precursorii greci si romani.
Orice societate democratica si deschisa la contactele cu „strainatatea”
obliga in permanenta la o cat mai buna cunoastere si aplicare a lor. Astfel,
promovarea subdomeniului „Istorie si studii culturale” va fi extrem de
benefica si in acest sens. Macar pentru cei care realizeaza cat de mult au
spus romanii in putine cuvinte: historia est magistra vitae.

Subdomeniul istoriei si studiilor culturale din Romania are o
traditie bogata in plan national si dispune de o forta de
munca bine pregatita si certificata in mod adecvat. Pentru o
mai buna utilizare a acesteia, inclusiv in ideea unei mai bune
absorbtii a fondurilor europene, este nevoie de incurajarea
cercetatorilor prin politici de finantare nationala dupa
exemplul majoritatii celorlalte state-membre ale Uniunii
Europene. Totodata, ar fi extrem de importanta gasirea unui
cadru institutional cit mai adecvat in eventualitatea
antrenarii specialistilor romani in colaborari internationale.
Ca atare, consideram ca s-ar impune stringent
infiintarea/finantarea unor centre de cercetare cit mai
dinamice – ca alternativa la institutele de cercetare vetuste
ale Academiei Romane si a centrelor-fantoma din cadrul
Universitatilor din Romania – care sa fie luate cit mai in
serios ca parteneri institutionali de catre institutiile de
cercetare vest-europene, fara de care obtinerea unor
proiecte importante cu finantare internationala va avea
mereu doar sanse iluzorii in subdomeniul „Istorie si studii
culturale”.

SocioEconomice

Leadership si
Activitatile economice necesita tot mai mult capacitatea de proiectare si
responsabilitate realizare a schimbarilor organizatorice, cat si un fundament etic care
sociala
pozitioneaza omul in centrul acestor activitati. Mediul economico-social
are o dinamica sporita, devenind tot mai provocator. Organizatiile au
nevoie de adaptare de succes la acest mediu nou și competitiv pentru a
excela si a se devolta. Procesul de adaptare este concomitent conservator
și progresist prin faptul ca permite sistemului organizational sa pastreze
ceea ce este cel mai bun din traditiile, identitatea și istoria sa si sa le
transfere in viitor sub forma de valori si bune practici. Pentru acestea,
organizatiile au nevoie de lideri care sa practice un leadership adaptativ,
de valorizare si valorificare a resurselor umane pentru a raspunde
cerintelor si provocarilor in crestere ale mediului de afaceri. Liderii
performanti amplifica capacitatea adaptiva a organizatiei, respectiv
implicarea personalului in definirea si rezolvarea problemelor intr-o
societate globala si competitiva.

Cercetarea romaneasca din subdomeniul
„Istorie si studii culturale” poate acoperi o
lacuna in studierea complexa a regiunii
Marii Negre, ca si a Europei de Sud-Est in
general si va duce la o cunoastere mai
profunda a dinamicilor acestei zone,
precum si la o mai buna intelegere a unor
fenomene politice, social-economice,
culturale si religioase contemporane.
Rezultatele cercetarilor intreprinse in
perioada 2014-2020 vor putea fi utilizate
in invatamantul preuniversitar si
universitar, in ghiduri turistice, muzee,
expozitii specializate, dar si pentru o
propagare credibila si eficienta a culturii si
stiintei romanesti in strainatate prin
intermediul Ministerului Afacerilor
Externe, Ministerului Culturii si
Patrimoniului National, Ministerului
Educatiei Nationale. In acelasi timp,
rezultatele cercetarilor intreprinse ar
putea interesa comunitatile locale si
opinia publica, in masura in care se ridica
problema redimensionarii si afirmarii
identitatii nationale in contextul Uniunii
Europene.
Acest subdomeniu, in conditiile
proceselor de europenizare si globalizare,
reprezinta o abordare manageriala
moderna de dezvoltare antreprenoriala
care duce la cresterea competitivitatii
organizationale. Este o abordare
complexa ce construieste o cultura
organizationala orientata catre inovare si
performanta. Leadership-ul are in vedere
un echilibru dinamic al organizatiilor,
favorizand transformarile si adaptarea
organizatiilor la cerintele unui mediu de
afaceri complex. Schimbarile economice
si sociale necesare unei societati moderne
inseamna o transformare a mentalitatii si
comportamentului individual si
organizational, ceea ce inseamna ca
oamenii si organizatiile au nevoie de un
leadership puternic, adaptat contextului
actual si capabil sa previzioneze
tendintele viitoare importante.
Dezvoltarea leadership-ului si a
responsabilitatii sociale in procesele
decizionale de catre companii si alte tipuri
de organizatii au efecte pozitive directe si
propagate asupra beneficiarilor directi,
dar si asupra comunitatilor si a societatii
in general.

SocioEconomice

Management
In contextul economic actual, competitivitatea si aplicarea stiintifica a
strategic si
principiilor de management strageic, precum si identificarea corecta a
competitivitate celor mai bune strategii poate face diferenta dintre succes si esec.

Aprofundarea unor noi metode si modele
strategice care sa poata fi aplicate in
economia romaneasca raspunde
necesitatii pietei actuale de a fi cat mai
competitivi in relatiile interne si
internationale.
Managementul Trecerea la un nou tip de economie si societate, in contextul crizei
Cercetarea
in domeniul managementului
organizatiilor
economice, va amplifica nevoia dezvoltarii unor sisteme, metode si tehnici organizatiilor poate acoperi o arie foarte
in contextul
manageriale noi care sa eficientize managementul organizatiilor din
larga de teme de cercetare de la
economiei
sectorul privat si din cel public. Aceasta provocare aparuta la scara
dezvoltarea de noi sisteme, metode si
cunoasterii
globala, mai ales ca urmare a falimentului unorr mari companii din tarile tehnici de management pana la
dezvoltate, se va ragasi si in perspectiva organizatiilor din Romania, in
managmentul proiectelor in sectorul
intervalul 2014-2020. O noua perioada de avant economic este practic
public si cel privat , antreprenoriatul sau
imposibila fara restructurarea managementului organizatiilor.
managementul operational. Cercetarea in
domeniu are un caracter interdisciplinar
imilicand modelarea si simularea
proceselor economice, econometria,
cercetarea operationala etc.

SocioEconomice
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Ca urmare a prioritizarii subdomeniului de
>100
cercetare „Istorie si studii culturale”
comunitatile locale si opinia publica din
Romania vor putea fi informate adecvat in
problema redimensionarii si afirmarii
identitatii nationale in contextul Uniunii
Europene. Totodata, reevaluarea traditiei de
istorie si cultura nationala, prin raportare la
traditiile istorice si culturale a celorlalte state
europene, ar putea contribui decisiv la
crearea/dezvoltarea unui spirit civic in
comunitatile rurale si urbane din Romania,
spirit care deocamdata lipseste cu
desavirsire la orase si este prea putin vizibil
in majoritatea zonelor rurale din tara. Nu in
ultimul rind, prin valorificarea experientei
trecutului mediul politic si administratiile
locale vor putea beneficia de studii de
impact relevante in luarea unor decizii cit
mai adecvate in domeniile economic, politic
sau cultural.

>100

5-50 mil. Euro

3000

Companiile pot sa-si consolideze competitivitatea si pozitia
mentinand o relatie responsabila cu angajatii, clientii,
proprietarii si alte parti interesate. Leadership-ul si
responsabilitatea sociala implica o comunicare activa intre
liderii companiilor, autoritatile administratiei publice si
societatea civila. Se creeaza premisele depasirii dificultatilor
economice si sociale prezente sau viitoare, prin dezvoltarea
unor abordari de tip parteneriat intre diferiti actori ai
societatii care isi valorifica impreuna atuurile pe care le detin.
Leadership-ul reprezintă unul dintre domeniile de mare
impact asupra funcţionalităţii şi evoluţiei unei organizaţii.
Cercetarile din economiile competitive evidentiaza accentul
pe care societatea il plaseaza asupra dezvoltarii acestui
domeniu, existand programe speciale, de amploare, atat la
nivelul universitatilor, cat si al corporatiilor multinationale si
a sectorului de IMM. Organizaţiile se dezvoltă pe baza unui
leadership puternic manifestat pe fiecare nivel ierarhic.
Romania are o resursa umana bine pregatita, capabila sa
dezvolte lideri care sa asigure competitivitatea organizatiilor
romanesti in mediul dinamic in care acestea evolueaza.

Ultimii ani au aratat numeroase cazuri ce au 11-30
evidentiat importanta leadership-ului si a
responsabilitatii sociale, dar si consecintele
negative asupra indivizilor, societatii si
mediului, atunci cand organizatiile nu isi
conduc activitatea intr-o maniera social
responsabila.
In Romania, conceptul de leadership adaptiv
și etic este inca in stadiul incipient. Acest
subdomeniu va conduce la :
-Cercetari privind caracteristicile leadershipului si responsabilitatii sociale in Romania
-Realizarea unor studii comparative cu
economiile competitive
-Identificarea unor modalitati pentru
dezvoltarea competentelor in domeniu
-Dezvoltarea unor abordari inovatoare in
domeniul leadership-ului cu impact asupra
performantelor individuale organizationale
-Amplificarea functionalitatii si
competitivitatii companiilor romanesti, a
modernizarii institutiilor publice si a
societatii civile din Romania
-Dezvoltarea de lideri economici, sociali,
culturali ce vor contribui substantial la
promovarea valorilor romanesti si universale
in economia si societatea romaneasca.

51-100

5-50 mil. Euro
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Existenta unor cercetatori de valoare in domeniu, precum si
premisele unei bune colaborari intre mediul academic si
agentii economici, intrucat efectele cercetarii ar aduce
beneficii insemnate acestora din urma.

Succesul ar presupune aplicarea de catre
intreprinderi a modelelor implementate la
nivel teoretic si desigur incununarea cu
efecte maxime a eforturilor depuse.

11-30

11-30

5-50 mil. Euro
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In Romania cercetarea in domeniul managementului
organizatiilor are o traditie si rezultate apreciabile. Pe
aceasta tematica de cercetare exista o masa critica de
cercetatori si cadre didactice cu realizari importante si
recunoscute pe plan national si international. Aceasta masiva
capacitate de cercetare este insa subutilizata. Aceasta
tematica a facut obiectul preocuparilor a numeroase proiecte
de cercetare anterioare, efort care trebuie continuat si
amplificat.
Cercetatorii romani din domeniu au o prezenta constanta si
semnificativa in publicatiile recunoscute pe plan international
si la cele mai importante conferinte de specialitate.
In plus aceasta tematica de cercetare poate fi derulata in
parteneriat cu companii importante pe plan national si
international.

- se vor crea noi sisteme, metode si tehnici
de management;
- se va optimiza capacitatea de raspuns la
firmelor la provocarile mediului ambiant,
- va creste eficienta si eficacitatea de
ansamblu a organizatiilor din sectorul public
si privat;
- prin transferul de know-how managerial se
va amplifica gradul de profesionalizare a
managementului organizatiilor romanesti.
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Managementul In economia cunostintelor, cunostintele devin cele mai importante resurse
cunostintelor
intangibile. Managementul cunostintelor devine astfel procesul prin care
aceste resurse pot fi create si folosite cit mai eficient. Fiind intangibile,
cunostintele nu se supun acelorasi legitati ca si resursele fizice care sunt
tangibile si care constituie obiectul managementului clasic.
Managementul cunostintelor se bazeaza pe noi legitati, pe neliniaritate si
pe sinergie. El constituie o parte intgernta a managementului strategic.

Cunostintele si celelate resurse intangibile
au o natura complet diferita de resursele
traditionale care sunt tangibile. Aceasta
conduce implicit la necesitatea cercetarii
modului in care cunostintele se pot crea,
transforma, transfera si folosi cit mai
eficient pentru promovarea si sustinerea
procesului de inovare si reinnoire a
capitalului intelectual al organizatiilor.
Managementul clasic dezvoltat pentru
procesele industriale si administrative nu
poate oferi solutii viabile pentru
procesarea optima a cunostintelor si de
aceea se impune schimbarea de
paradigma manageriala.

Domeniul privind managementul cunostintelor si a
capitalului intelectual a inceput sa se dezvolte si la noi in tara,
prin realizarea unor centre de cercetare dedicate, cum este
cel de la ASE Bucuresti (director fondator prof.univ.dr.
Constantin Bratianu), prin granturi de cercetare din ultimii
sapte ani, precum si prin introducerea unor cursuri in cadrul
programelor de masterat la ASE Bucuresti si Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iasi. Cercetatori din Romania
participa la marile conferinte internationale din domeniu, iar
o parte dintre ei sunt in comitetele stiintifice ale acestor
conferinte. De asemenea, publicatiile din domeniu au crescut
semnificativ in ultimii ani. Mentionez si cele doua granturi
europene la care ASE Bucuresti este partener, in domeniul
acesta. De asemenea, o serie de teze de doctorat au fost date
in ultimii ani in acest domeniu (conducator de doctorat
prof.univ.dr. Constantin Bratianu). Se pot valorifica foarte
bine si rezultatele din cercetarea din domeniul IT, domeniu
de intersectie cu managementul cunostintelor.

- se va putea intelege mai bine care este
11-30
natura cunostintelor si modul lor de
transformare, pe baza unor procese si
legitati inca necunoscute;
- se va putea dezvolta o noua teorie a
dinamicii cunostintelor, teorie cu largi
implicatii conceptuale si pragmatice;
- se vor putea focaliza mai multe proiecte de
cercetare pe acest domeniu, crescind sansele
de succes in dezvoltarea lui;
- se vor putea transfera noile rezultate
obtinute spre economie, pentru a stimularea
dezvoltarii economiei cunostintelor si la noi
in tara;
- va creste vizibilitatea cercetarii romanesti si
aprestigiului acesteia, crescind sansele de
networking international;
- se vor putea valorifica si rezultatele din
cercetarea de IT, in care Romania este
recunoscuta international;
- se stimuleaza cercetarile interdisciplinare,
avind in vedere natura complexa a
cunostintelor.

51-100
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Managementul Sursele interne de finantare a proiectelor de cercetare inovare,
datoriei publice bunastarea cercetatorilor si a intregii populatii depinde in perioada 20142020 de modul in care vom sti sa gestionam datoria publica.Strategiile
actuale necesita o perfectionare atat a mecanismului cat si cailor de
antrenare a sectoarelor economiei care contribuie in mod substantial la
acest proces. Veniturile viitoare trebuie sa exceada datoriile si sa creeze
conditiile unei dezvoltari durabile.Aceasta presupune concentrarea unor
resurse de cercetare in vederea corelarii la nivel macroeconomic a
strategiilor de dezvoltare a ramurilor economice care sa permita un
management performant al datoriei publice.

Cercetarea trebuie sa gaseasca solutii
inovative de management al datoriei
publice care sa "scoata" economia din
logica circuitul actual de finantare si sa-l
perfectioneze. Vor trebui previzionate
nivelurile de dezvoltare sectoriale si
identificate cai de implementare astfel
incat sa faciliteze un management
performant al datoriei. Vor trebui
perfectionate cadrul legislativ si
instrumentele de finantare a datoriei
publice.

Exista preocupari atat la nivelul institutiilor publice de
perfectionare a managementului datoriei publice cat si la
nivelul institutiilor de invatamant si cercetare. Pe plan
international, exista preocupari la nivelul tuturor statelor
care se confrunta cu problema enuntata.

Rezolvand o astfel de problema limitam
11-30
scurgerea de venit national in afara tarii,
venit pe care-l putem aloca dezvoltarii si
consumului social. Vom crea noi locuri de
munca si crea premisele limitarii exodului de
populatie apta de munca in alte state.
Implicit, fondul de pensii va creste scazand
astfel deficitul de finantare existent.

31-50

sub 5mil. Euro
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Managementul
eticii - o politică
naţională:
creareqa de
"infrastructuri
etice" în toate
organizaţiile .

În România - o ţară cu un nivel ridicat al corupţiei, problema a fost
abordată incorect: i) într-o manieră îngust-legalistă şi ii) doar la nivelul
foarte restrictiv al marii corupţii ("peştii mari".
E necesară abordarea micii corupţii (aceasta e tipic românească, nu marea
corupţie), cu mijloace preventive. A construi organizaţii integre e un pas
spre diminuarea comportamentelor imorale (nu doar "corupţia")
considerqate morale sau cel puţin tolerate, ca şi a riscurilor antrenate de
ele în organizaţii. Cei ce spun că avem deja asemenea sisteme de3
management etic pentru că avem coduri etice au pur şi simplu o viziune
simplistă despre acest fenomen sau îl vor lichidqat înainte de a se naşte.

1) găsirea formatorilor (e.g. Centrul de etică apllicqată al
Universităţii din Bucureşti); 2) subvenţionareqa de programe
de formare pentru uzul unor instituţii; 3) o legislaţie care să
impună sisteme de ME altfel decât până acum, 4)
includere3a în nomenclatoruol profesiilor a managerului etic,
a consultantului etic, a auditorului etic etc.

Şansa de a controla şi diminuja
comportamentele imorale printr-un sistem
flexibil, cu urmări benefice atât de ordin
financiar cât şi nefinanciar.

>100

sub 5mil. Euro
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Managementul
evenimentelor
de risc extrem
(catastrofe
naturale,
terorism,
accidente
tehnologice,
crize
economice si
financiare
severe).
Subdomeniul
interdisciplinar:
Socioeconomice si
Securitate.

Subdomeniul propus este de mare importanță și actualitate în actualul
context global în care frecvența, diversitatea de manifestare și impactul
socio- economic al evenimentelor de risc extrem au înregistrat o creștere
semnificativă.
Evenimentele de risc extrem cuprind dezastrele naturale, terorismul,
accidentele tehnologice, crize economice si financiare severe crize
demografice și se caracterizeaza prin raritate (aceasta reduce interesul
pentru pregătire, lecții învățate, dificultate de înțelegere și modelare),
gravitatea consecinţelor și dificultatea anticipării producerii lor
(impredictibilitate, ultra-dinamică, unicitatea evenimentelor).
Evenimentele extreme au un puternic impact psihologic asupra
comunităţii (Bier, 1999), iar intervențiile sunt caracterizate de dinamism,
incertitudine, presiunea timpului și numărul mare de organizații
participante și decidenți (Stewart, 2002).

Infrastructuri etice pot fi create în orice
organizaţie, de la universităţi la spitale,
primării sau firme. Exemplul american sau
australian sunt pilduitoare. Unul din
locurile în care aceste4 sisteme de control
etic lipsesc e acela al institutelor de
cerceetare. Etica cercetării ştiinţifice e un
domeniu în care trebuie investit (în
cercetare), şi trebuie folosit pentru
protecţia subiecţilor umani etc. şi pentru
evitarea abuzurilor didn procesul
cercetării. În niciun domeniu al eticii
instituţionale nu avem formatori ai
experţilor, consultanţilor etc. Practic, tot
sistemul trebuie
regândit.
Abordarea
proactivă
a riscului extrem,

Pe domeniul propus (interdisciplinar in sine - Securitate si
Socio-economice) exista un mediu de cercetare favorabil
(exista un numar important de cercetatori si un portofoliu
relevant de cercetari si publicatii), insa necesita o abordare
interdisciplinara si o punere in comun a cercetarilor partiale,
respectiv crearea unor grupuri de lucru comune din domenii
diferite: Securitate si Socio-economice. Integrarea
subdomeniului în strategiile de afaceri ale mediului de
business poate fi evidentiata atât pe termen scurt, cât și pe
termen lung.

- armonizarea cunoașterii situației de criza la 31-50
nivelul organizațiilor cu profil diferit;
- imbunatatirea accesului în timp real la
informație și cunoaștere pentru salvarea de
vieți;
- lipsa unor sisteme de suport decizional la
nivel strategic, tactic și operativ;
- lipsa unor baze de date consistente, care să
ofere elemente de comparație (deținute în
general de autoritățile locale, iar
transmiterea către public este foarte dificilă;
- nu există o suficientă corelare între
informație și măsurile de reducere a
riscului);
- nu există un set de indicatori de dinamică
relevanți, de exemplu hărți de risc în care să
se evidențieze dinamica probabilității de
apariție a evenimentelor extreme;
- deși inovațiile ICT ar putea deschide
segmente noi de răspuns, facilitățile actuale
la nivelul situațiilor de urgență sunt depășite;
- asigurarea funcționării rețelelor de
comunicații (programul Emergency
Response Grid);
- evaluari in timp real a pagubelor:
- realizarea de cercetari comune cu
asiguratorii si reasiguratorii, cat si cu
reprezentantii pietei de capital pentru
asigurarea unor finantari adecvate.

>100

50-200 mil. Euro

parte a procesului de management al
crizelor, are ca scop principal sprijinirea
actului decizional, inclusiv la nivel politic și
economic. În condițiile creșterii frecvenței
evenimentelor de risc extrem și a
resurselor financiare limitate se
urmărește îmbunătățirea în permanență
a nivelului de securitate al
infrastructurilor critice. Costurile umane
și economice semnificative impun
tratarea de urgență a acestei
problematici. Se configurează necesitatea
găsirii rapide de noi soluții de creștere a
eficienței managementului situațiilor de
criză și a intervențiilor în evenimentele de
risc extrem. Deși progresul noilor
tehnologii de detecție, prevenire și alertă
ce beneficiază de integrarea rapidă a
soluțiilor ICT inovative este remarcabil,
eficiența intervențiilor este încă limitată.
Una din cauzele principale este eficiența
redusă a managementului, în special la
nivelul sistemului decizional, ceea ce
impune găsirea rapidă de noi tehnologii
de suport decizional și de coordonare în
aceste medii dinamice caracterizate de
incertitudine. Indiferent de tipul de
eveniment extrem, în cazul zonelor
aglomerate soluțiile de răspuns devin si
mai complexe.
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Managementul
firmei ca factor
determinant al
cresterii
competitivitatii

Potrivit lui Paul Krugman, laureat Nobel pentru economie, pe pietele
internatíonale se infrunta nu tarile, ci firmele cu produsele si serviciile lor.
Cresterea competitivitatii firmelor, implicit a produselor si serviciilor lor,
depinde, in masura decisiva, de management, de modul in care se exercita
si de instrumentarul managerial folosit. Drept urmare, identificarea pe
baza cercetarii metodologice si aplicative a celor mai eficace si eficiente
modele, metode si tehnici manageriale avand drept scop esential
cresterea competitivitatii firmei ar acoperi aceasta cerinta imperioasa
pentru economia romaneasca

SocioEconomice

Managementul
modern viziune si
performanta

Intr-o societate bazata pe cunoastere si in contextul globalizarii,noile
tehnologii informationale contribuie din plin la cresterea performantelor
in management, in toate domeniile economico-socilae si nu numai. Este
necesara o noua abordare a activitatii de management cu toate valentele
ei, si o regandire a metodelor si tehnicilor de management, adecvate
cerintelor actuale si de perspectiva, pentru a se atinge parametri de
performanta cat mai realisti si cat mai ridicati, in conditii de eficienta si de
profitabiliate.

SocioEconomice

Managementul
proiectelor cu
finantare
nerambursabila

La sase ani de la aderarea Romaniei la spatiul comunitar, se observa inca
lipsa unei culturi manageriale in spatiul romanesc, privind proiectele cu
finantare europeana. Acest lucru se datoreaza, inter alia, cercetarilor
insuficient de profunde si mecanismelor educationale aflate inca intr-un
stadiu embrionar privind managementul proiectelor, sau, altfel spus,
metodele specifice Project Cycle Management. Rata scazuta de absorbtie
a fondurilor structurale destinate Romaniei in exercitiul multianual 20072014 trebuie ameliorata simtitor in noul cadru de planificare, pentru ca
aceasta sa devina un beneficiar net al integrarii. Prioritatile Agendei
Europa 2020 vizand Romania sunt competitive si necesita o abordare
integrativa, care se poate realiza in mod optim prin intermediul
proiectelor dezvoltate in domeniile majore de interes.

SocioEconomice

Cercetarea celor mai potrivite modele,
metode si tehnici managerial aplicabile in
firmele romanesti cu scopul cresterii
competitivitatii lor se poate aprofunda pe
ramuri economice (agricultura, industrie
…), pe sectoare (metalurgie, chimie…), pe
categorii dimensionale de firme (mici,
mijlocii mari), astfel incat, la final, sa se
realizeze un adevarat ghid metodologic
pentru conducerile tuturor categoriilor de
firme, care sa indice cele mai bune
practici de abordare si rezolvare a
problemelor manageriale esentiale
(previziunea vanzarilor, identificarea
pietelor tinta, pozitionarea strategica pe
piata, stabilirea preturilor, ridicarea
calitatii, integrarea profitabila in lanturile
de valoare internationale, analiza
comparativa a competitivitatii firmelor de
pe o piata
etc.)
Avem
in tara
resurse valoroase de
cercetare si inovare,dar trebuie sa fie
antrenate, acceptate sau cautate cu un
real interes, pentru a valorificate la
potentialul pe care il au. Poate ca din
diverse motive, unele valori au reusit mai
greu sa se impuna, astfel ca ne revine
sarcina de onoare de a le incuraja si
stimula sa dea tot ce au mai bun si tot ce
pot mai mult, pentru a continua sa
gandeasca liber si mod optimist. Tebuie
sa fie incurajati sa viseze la noi orizonturi,
sa-si exprime ideile si sa fie ajutati sa le
dezvolteabordarea
si sa le aplice,
cu convingerea ca
Pentru
problemelor

Premise favorizante ale succesului cercetarii in subdomeniul
de cercetare propus exista sau unele dintre acestea trebuie
asigurate : disponibilitatea unui numar mare de cercetatori
stiintifici si de cadre universitare cu preocupari consistente si
realizari semnificative in domeniul managementului firmei ;
existenta a numeroase firme , indeosebi straine, care
opereaza in economia romaneasca si ofera repere
remarcabile de bune practici manageriale vizand cresterea
competitivitatii, probate prin performantele superioare pe
care le-au realizat ; asigurarea disponibilitatii cat mai multor
conduceri de firme de a asigura accesul nestanjenit al
cercetatorilor la practicile lor manageriale pe linia cresterii
competitivitatii, de a prezenta obiectiv aceste practici si a
impartasi succesele inregistrate si dificultatile intampinate

Efectele anticipate la nivel de firma, de
11-30
sector si de ramura ale finalizarii cu succes a
cercetarii in subdomeniul propus sunt:
-Imbunatatirea semnificativa a
performantelor economico-financiare ale
firmelor, pe baza orientarilor furnizate de
ghidul mentionat ;
-Integrarea profitabila si extinsa a firmelor
romanesti in lanturile de valoare
internationale in urma cresterii
performantelor lor ;
-Practicarea de catre firmele romanesti a
marketing-ului agresiv pe pietele
internationale, pe baza sporirii semnificative
a potentialului lor competitiv

31-50

sub 5mil. Euro
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Succesul subdomeniului de cercetare propus, consider ca
poate fi asigurt printr-o activitate de cercetare si inovare la
care sa fie antrenati sa participe cercetatori, cadre didactice,
manageri de institutii si de companii de succes, aflate in top
ca urmare a expertizei, a competentei si a abilitatilor de
management dovedite. Acestia isi pot aduce un aport valoros
la realizarea cercetarii si la valorificarea si implementarea
noilor idei si rezultate.

- redefinirea conceptelor si a metodologiilor 11-30
de managemnt
- gasirea si consteientizarea unor noi metode
si tehnici de management
- asigurarea unor procese decizionale cat
mai performante
- elaboraea de noi modele de sisteme de
management, pe domenii de activitae
- regandirea strategiilor de urmat, conform
noilor conditii

11-30
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- cresterea apetitului la nivel local / regional 1-5
/ national pentru accesarea fondurilor
structurale, in toate programele operationale
- dezvoltarea curriculumului universitar in
domeniul Project Cycle Management, prin
identificarea unor studii de caz si exemple de
bune practici relevante
- cresterea numarului parteneriatelor intre
mediul academic si firmele de consultanta,
institutiile locale, regionale si nationale, in
vederea desfasurarii unor stagii de practica
ale studentilor
- oferirea de consultanta potentialilor
beneficiari, cu sprijinul mediului universitar,
pe baza unor cercetari comprehensive
- crearea unui pol de know-how la nivel local

11-30

sub 5mil. Euro
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-explorarea unor noi tehnici de consiliere in 51-100
domeniul suferintei
-dezvoltarea unor tehnici si implementarea
unor consilieri specialisti in gestionarea
suferintei (pentru pacientii incurabili si
familiile acestora, pentru victimele unor
accidente, pentru victimele violentei, pentru
detinutii din penitenciare, pentru familiile
indoliate, etc.).
-spitalele pot beneficia de consilieri
specializati in gestionarea suferintei care vor
creste vizibil imaginea si increderea in
spitalele romanesti.
-stimularea parteneriatelor institutionale
(universitati, spitale, penitenciare, biserici,
fundatii, primarii, consilii locale sau
judetene, etc.).
-posibilitatea unor proiecte de cercetare cu
partenerii europeni

>100

50-200 mil. Euro

Inovarea in domeniul managementului proiectelor europene
identificate, este necesara, intr-o prima
se poate realiza prin
etapa, realizarea unei cercetari
academice privind metodele optime de
implementare a strategiilor de Project
Cycle Management la nivelul tuturor
programelor operationale, in Romania.
Acest demers presupune motivarea si
cooptarea mediului universitar, care
detine capacitatea de a efectua o
cercetare de amploare in acest domeniu,
in parteneriat cu Agentiile de Dezvoltare
Regionala si o serie de beneficiari ai
proiectelor cu finantare nerambursabila.
Astfel, se pot identifica exemplele de
bune practici care au potentialul de a
contribui la un efect de spillover in
privinta tehnicilor de management al
proiectelor care asigura o absorbtie
sustenabila a fondurilor structurale. Prin
prezentarea unor studii de caz pertinente,
potentialii beneficiari
potmanagementului
invata strategii Domeniul managementului suferintei a inceput sa se
Managementul In urmatorii ani, din ce in ce mai multe persoane vor avea nevoie de o
Cercetarea
in domeniul
suferintei
gestionare a problemelor personale sau interpersonale axate pe suferinta. suferintei poate acoperi un spectru
dezvolte pe piata romaneasca si exista deja personal calificat
Pe de alta parte, dezvolatarea serviciilor de asistenta sociala din ultimii ani extrem de diversificat de paliere: de la cel (psihologii din centrele de oncologie), diverse fundatii nonarata o crestere continua si o diversificare a serviciilor oferite. Necesitatea sociologic (care poate ajuta la o mai buna profit. Cu toate acestea, domeniul nu este inca suficient de
unei implicari in managementul suferintei (nu doar a celei fizice sau
intelegere a relatiei dintre persoanele
bine explorat in raport cu piata europeana. In tari ca Italia
psihice) ce marcheaza vizibil persoana aflata in suferinta deschide si spre
aflate in suferinta cu mediul familial,
sau Franta domeniul este implementat si functional (in
un alt tip de gestionare, cel de natura spirituala. Deja, o mare parte a
comunitar, institutional si social si al
Franta exista meseria de aumonier ce presupune o
spitalelor dispun de un psiholog, iar centrele de asistare a bolnavilor
comportamentului acestora), la cel
gestionare a suferintei exclusiv spirituala), iar in Canada
incurabili sau a persoanelor varstnice dispun de personal calificat in
psihologic (care pot propune si dezvolta
exista meseria de consilier tanatolog. Mentionez si seria de
ingrijire paliativa. Problema persoanelor alfate in suferinta este aceea a
noi terapii in functie de gradul si
conferinte "Interdisciplinary Net: Making Sense Of - Dying
diversitatii lor umane (statut social, cultural, economic) si deci, a
profunzimea suferintei), la cel al asistentei and Death, Suffering, Pain". Interesul si preocuparile
multiplelor paliere posibile ce se deschid de aici.
sociale (prin ingrijirea paliativa)pana la cel romanesti sunt vizibile prin publicatiile, proiectele si
filosofic (care printr-o viziune mai larga
cercetarile temelor mentionate (conferintele coordonate de
asupra problematizarii suferintei poate
Marius Rotar "Eastern and Western Ways of Death",
oferi solutii viabile). Cercetarea poate
"Atelierul de filosofie si antropologie medicala" de la Cluj,
beneficia si de contributia economistilor
Richard Constantinescu care, pe langa o implicare in Centrul
sau medicilor (care pot eficientiza si
Durerii din cadrul UMF Iasi, a introdus un curs despre
minimiza costurile unei terapii
beneficiile religiei in unele tratamente.
medicamentoase).
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Marketing prin
conţinut şi
social media şi
indicatori de
performanţă
specifici
(Content and
social media
marketing şi
KPI specifici)

Peisajul media actual diferă cu mult faţă de cel de acum 5 ani, şi probabil,
peste 5 ani, va fi complet diferit faţă de cel actual. Ritmul de reconfigurare
a modalităţilor prin care conţinutul, sau informaţia, (se)
transformă/reinventează (în) industria marketingului (Coca-Cola Content
Strategy 2020) creează oportunităţi pentru formarea unui spaţiu (digital)
al creativităţii, impregnat cu alternative de relaţionare trans şi interdisciplinare. Aşadar, instituţiile/companiile dispuse la reinventare într-un
astfel de spaţiu vor trebui să îşi stabilească strategii de conţinut, astfel
încât strategiile de marketing prin conţinut şi prin social media să prezinte
un impact sustenabil, care să poată fi identificat prin indicatori de
performanţă specifici. Astfel, mai mult de 79% dintre CMOs (IBM Global
Chief Marketing Officer Study 2013) se aşteaptă la o creştere a
complexităţii relaţiei cu consumatorul din care doar 48% se simt pregătiţi
să facă faţă acestei transformări. În acelaşi studiu, principalele 4 provocări
identificate pentru următorii 3-5 ani au fost: implozia de date/conţinut;
social media; creşterea canalelor şi a instrumentelor; tranformarea
demografiei consumatorilor.

Volumul de cunoştinţe generat în
domeniul marketingului prin conţinut şi
prin social media prezintă o
fundamentare ancorată în abordarea
practicienilor, la nivelul comunităţii
academice ne-existând o corelare
echilibrată a cunoaşterii. Astfel, valoarea
generată din practica de marketing (prin
conţinut şi prin social media) nu se
regăseşte la nivelul cunoaşterii predate în
comunitatea academică, eliminându-se
astfel un potenţial major de cultivare a
inovaţiei şi de transfer de cunoaştere
reciproc, dinspre practică spre teorie şi
invers. Cercetarea în domeniul
marketingului prin conţinut şi social
media poate acoperi un spectru larg de
teme, începând cu modele
conversaţionale proiectate în BVA
(Valoarea Adăugată a unui Brand) şi în
experienţa consumatorului cu acel brand;
strategia de conţinut şi arhitectura de
conţinut; mix-ul de social media;
infografurile, ca noi modele de
structurare vizuală a cunoaşterii; noi
indicatori de performanţă (KPI). Inovarea
din aceste domenii poate fi benefică atât
practicii, printr-o structurare coerentă a
Cercetarea in acest domeniu poate
produce instrumente de piata utile
acestor comanii, care sa poata fi folosite
pentru dezvoltarea sustenabila pietei si
cresterea profitului obtinut de acestea.

Domeniile marketingului prin conţinut şi prin social media
sunt în plină dezvoltare la nivel internaţional şi european,
însă în România companiile încă nu percep în totalitate
necesitatea şi potenţialul inovativ al strategiilor de marketing
prin conţinut, principala provocare fiind nevoia unui buget pe
termen mediu şi lung, contrar aşteptărilor acestora de
rezultate imediate, cu un buget redus. La nivelul comunităţii
academice din România există centre de cercetare în
marketing, cu tendinţe de aprofundare în domeniile
menţionate anterior, dar valoarea rezultată din activitatea
acestor centre nu ajunge în mod coerent la companii, neexistând un cadru propice transferului de cunoaştere, implicit
de valoare. Astfel, proiectele de cercetare ce pot fi obţinute
prin competiţii se pot constitui în oportunităţi de parteneriat
cu mediul de afaceri, cunoaşterea fiind generată pe principiul
“advance the value for the right people”.

- explorarea de noi domenii relevante pentru 6-10
practica şi teoria de marketing
- dezvoltarea unor noi indicatori de
performanţă, în concordanţă cu cerinţele
actuale ale domeniilor de cercetare,
- se vor realiza colaborări trans-disciplinare
între mediul academic şi cel antreprenorial,
cu efecte benefice reciproce,
- instituţiile/companiile din România vor
avea acces la strategii coerente de marketing
prin conţinut şi social media, cu un buget
redus, tocmai datorită colaborărilor cu
mediul academic
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Marketingul
produselor
forestiere

Piata lemnului din Romania este in continua dezvoltare dar societatile
comerciale de dimensiuni reduse (ocoale private si IMM-uri din sectorul
exploatarii) nu reusesc sa se impuna pe piata in fata companiilor
multinationale. Aceste companii au nevoie de o strategie coerenta de
dezvoltare a pietei si de o mai buna cunoastere a consumatorilor.

SocioEconomice

Masurarea si
cresterea
competitivitatii
resursei umane
in intreprinderi

SocioEconomice

Sectorul marketingului forestier nu este foarte dezvoltat in
tara noastra. Ar fi nevoie de mai multe cercetari axate pe
diferitele arii de exploatare si pe tipurile de companii de pe
piata.

In urma prioritizarii acestui subdomeniu
6-10
asteptam o mai buna adaptare a firmelor la
conditiile pietei (in urma implementarii
masurilor rezultate din cercetare). Practic,
putem estima o crestere de 10-15% a
ponderii produslor companiilor romanesti de
mici dimensiuni pe piata.

31-50
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Intreprinderile se confrunta mereu cu aspecte legate de resursa umana. In
prezent evaluarea competitivitatii resursei umane se face in mod
subiectiv. o masurare si evaluare eficenta si obiectiva a resursei umane va
avea efecte benefice asupra intreprinderii (reduce fluctuatia de personal,
erorile de angajare, etc.) si implicit asupra economiei si societatii.

Cercetarea in domeniul competitivitatii
resursei umane poate acoperi un spectru
larg de teme, de ex. dezvoltarea resursei
umane, masurarea si optimizarea
costurilor cu resursa umana, trategii si
politici privind resursa umane, statutul
resursei umane, previuziuni, sanatate si
siguranta resursei umane, conditiile de
munca, transfer de competente, etc.

Aproape toate intreprinderile mari, mici si mijlocii sunt
interesate de parteneriate al caror rezultat sa se
materializeze in cresterea competitivitatii la nivel de resursa
umana. Multitudinea de proiecte care implica dezvoltarea
sau sigurnata resursei umane aflate in plina desfasurare sau
deja finalizate sunt marturie a nevoii majore de investitii in
resursa umana.

- cresterea gradului de ocupare a indivizilor
onsform pregatiirii lor profesinale
- ajutarea indivizilor in alegerea directie
corecte in cariera profesional
- se va realiza o clasificare mai buna a
competentelor resursei umane
- se vor derula cercetari privind dinamica
resursei umane
- se vor stabili standarde si clase de
competitivitate
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Masuri active
de combatere a
excluziunii
sociale
comunitare

Agravarea gradului de excluziune sociala si dependenta in zone,
cartiere,sate, colonii ale tarii, produce efecte sociale grave, pe langa
degradarea umana a persoanelor direct afectate si o viata lipsita de
demnitate a acestora.

Cercetarea aplicata poate determina nu
numai argumente suplimentare in
favoarea politicilor publice necesare, dar
mai ales solutii viabile integrate care sa
afecteze educatia, locuirea, sanatatea,
accesul la servicii, ocuparea, venituri
adecvate, participarea deplina la viata
sociala, economica, politica si culturala a
persoanelor excluse astazi in Romania.

Necesitatea unor solutii care sa schimbe situatia sociala a
populatiei excluse social in Romania este o premisa in a avea
resursa umana de calitate, a avea forta de munca, a stopa
migratia, a creste economia si a reduce cheltuilile de
protectie sociala.

Cercetarea aplica in domeniu aduce
contributii esentiale in promovarea unor
politici publice bazate pe o abordare
integrata pentru schimbarea sociala a
populatiei din comunitatile excluse social.
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Mecanismul
financiar
bugetar

Mecanismul de creare a valorii adaugate (suma de VA = PIB) in expresie
monetara care repartizata principalilor actori participanti la viata
economico-sociala(stat, salariati, banci,societati de asigurare,
intreprinzatori etc)se poate transforma in finante, respectiv resurse
financiare pentru asigurarea dezvoltarii durabile a societatii romanesti.

Dezvoltarea durabila nu presupune
altceva decat crearea de cat mai multa
plus valoare= valoare adaugata, adica
sporirea considerabila a PIB pe fondul
cresterii si dezvoltarii economice durabile,
creerii de locuri de munca pentru intreaga
populatie apta de munca si folosirea
intregului potential al resurselor umane,
materiale si financiare interne.

Sectorul finaciar-bancar s-a dezvoltat in ultimii 20 de ani
intrun ritm alert. Din pacate doar doua banci mai sunt cu
capital integral romanesc. Toti acestia sunt economisti
romani valorosi si care sunt folositi de aceste institutii.Foarte
multi specialisti romani sunt atrasi si folositi in marile
corporatii transnationale, societati financia-bancare
internationale cu salarii modeste dar care nu pot fi garantate
in Romania.

- crearea de centre de excelenta in domeniul 51-100
financiar-bancar in Romania cu specialistii
exploatati crunt de cei internationali
- asa cum se creeaza cel mai mare centru
LASER la Magurele asa putem folosi
specialistii din domeniul finaciar care sunt si
foarte buni IT-isti
- pregatirea de experti in domeniile financiarcontabile, respectiv auditori financiare care
sa efecteze expertize la nivel international
- motivarea specialistilor din intreaga lume
pentru a se repatria si contribui la
dezvoltarea durabila a acestei societati
romanesti care a fost debusolata,
dezorganizata si demotivata pentru a lucra in
Romania.
IN ACEST SENS TREBUIE CREATA
INFRASTRUCTURA NECESARA SI UN SISTEM
SAANTOS DE PROMOVARE A VALORILOR
NOATRE.

>100
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Medierea
conflictelor

In viitorul imediat solutionarea conflictelor intre persoane fizice si/sau
persoane juridice se vor realiza prin intermediul mediatorului cu rol
impartial si neutru fara a se mai recurge la instanta de judecata. Avand in
vedere si modificarile legislative din anul 2013 privind obligativitatea de
informare gratuita a procedurii de mediere, anticipam o cresterea
solutionarii prblemelor sociale conflictuale prin metode alternative,
respectiv medierea.

Cercetarea in domeniul medierii poate
acoperi teme largi din sfera dreptului civil,
penal, comercial, familie, muncii etc. De
asemenea se poate face o analiza sau
studiu in domeniul imbunatatirii relatiilor
sociale si/ sau economice. Procedura de
mediere permite o mai buna cunoasterea
a nevoilor si dorintelor partilor aflate in
conflict.

Numarul mediatorilor acreditati de Consiliu de mediere este
de 7000 si este in continua crestere. Desi in faza de pionerat
in Romania medierea are sansele prin profesionistii sai si
sustinuta legislativ sa se dezvolte. De asmenea, medierea
este o procedura practicata la scara in Europa.

- degrevarea instantelor judecatoresti
- rezolvarea conflictelor intr-un timp mai
scurt si cu costuri mai reduse atat pentru
stat cat si pentru beneficiari
- cresterea abilitatilor de comunicare a
partilor participante
- conservarea relatiilor pe termen lung etc
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Migrația de
revenire implicații
economice și
sociale

Indiferent de situația economică a țărilor destinații preferate ale
migranților români, procentul de revenire în România, nu este
semnificativ. Întrebarea care se pune este ce îi determină pe români să
accepte traiul la limită în străinătate, fie în locuri de muncă fără forme
legale, fie sezoniere în schimbul întoarcerii în țară. Cu toate că pentru
Spania și Italia s-a considerat că impasul economic va însemna și
reducerea migranților români, acest lucru nu s-a întâmplat, ceea ce lasă
loc de dezbate în mediul academic/politic/economic.

Cercetarea migrației de revenire poate să
determine elaborarea de politici publice.
Legăturile cu familiile rămase acasă indică
faptul că aspectul economic joacă un rol
important în deciziile migrantului. Pe de
altă parte, întoarcerea determinată de
situația economică a țării destinație
presupune scăderea prestigiului
migrantului în comunitatea de origine.
Analiza migrației de revenire este
necesară deoarece implică transformări
ale nivelului de viață a migrantului și a
familiei acestuia.

Migrația de revenire este studiată la momentul actual din
pricina situației economice a Europei. Cu toate acestea, nu
este cunoscut un procent exact al migranților reveniți în țară,
astfel că nu putem realiza o analiză justă asupra
fenomenului. Totodată, propunerile legislative nu pot fi
formulate în lipsa datelor statistice. Mai mult, pe piața forței
de muncă este nevoie de personal cu competențe în limbi
străine, ceea ce presupune faptul că multinaționale care au
ca obiect de activitatea externalizarea anumitor activități, pot
fi real interesate de migranții întorși acasă.

- analiza migrației de revenire din ultimii ani 1-5
va releva capitalul economic determinat de
aceasta
- se va cunoaște procentul de migranți întorși
acasă pe țări/sex/vârstă/domeniu de
activitate
- se va realiza harta județelor în care se
manifestă fenomenul întoarcerii migranților,
astfel că se vor întocmi liste ale celor care se
află în căutarea unui loc de muncă pe
sectoare de activitate
- va fi identificat procentul migranților care
au dezvoltat întreprinderi mici și mijlocii
- se va lua legătura cu mediu economic în
vederea absorbției de personal de muncă
calificat
- se va lucra cu mediul non guvernamental în
vederea facilitării integrării a copiilor
migranților, în cazul migranților care și-au
adus și familia în țara de destinație
- va putea fi identificat nivelul de
competențe în limbi străine implicat de
migrație
- analiza integrării pe piața forței de muncă a
migranților întorși acasă va determina
elaborarea de propuneri de politici publice
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Migratia
romanilor in
strainatate pe
mai multe
domenii de
activitate:
studenti,
persoane
calificate,
persoane
necalificate, etc.

Este cunoscut faptul ca Romania se confrunta cu un proces demografic de
diminuare a populatiei din interiorul granitelor tarii. Totodata, numarul
persoanelor plecate la in strainatate este din ce in ce mai mare si incepe
sa afecteze din ce in ce mai mult Romania, in toate planurile. Unul dintre
cele mai periculoase fenomene este cel de Brain Drain - proces prin care
oamenii inalt calificati si cei cu potential parasesc Romania si se stabilesc
intr-o alta tara. Acest proces, pe termen lung, duce la un deficit de oameni
competenti si la pierderea unor oportunitati de dezvoltare a Romaniei.
Consecintele acesstui proces de "migratie a creierelor" au nu numai
impact economic, ci si social, cultural sau politic. Aceste consecinte nu
trebuie tratate separat (si in niciun caz accentul nu trebuie sa cada pe doar
una dintre ele), ci problema trebuie privita din ansamblu, luand in calcul
toate planurile afectate de acest proces.

Din pacate, cercetarea pe teme de
migratie si mai ales pe cea de Brain Drain,
nu se prezinta la standarde foarte inalte
in Romania, in ciuda importantei capitale
a acestui subiect. Acest tip de cercetare
poate duce la dezvoltarea de proiecte de
politici publice ce vizeaza un spectru larg
de domenii: economic, social, politic, etc.
Este un pas primoridal pentru rezolvarea
unei serii lungi de probleme nationale. Un
simplu exercitiu de imaginatie evidentiaza
nevoia cercetarii acestui subiect: daca
marea majoritate a romanilor inalt
calificati si cu potential pleaca din tara,
fara nicio perspectiva de intoarcere, cine
mai pune in aplicare toate aceste idei
minunate in Romania?

Cercetarea acestui subiect se afla inca la cote reduse in
Romania. Cu toate acestea, asta nu inseamna decat ca exista
un orizont larg si neexplorat, plin de oportunitati de
dezvoltare si cercetare pornind de la acest subiect. De
asemenea, raportul importanta/costuri de cercetare este clar
inclinat catre 'importanta'. Cercetatori sunt convins sa exista,
daca nu in tara, atunci sigur in strainatate.

Prioritizarea acestui subdomeniu poate duce 6-10
la rezolvarea unor probleme de baza ale
societatii romanesti. Il consider un prim pas
necesar pentru a atrage valorile romanesti
inapoi in tara si pentru a contrabalasa
tendinta uriasa de a parasi Romania. Astfel,
s-ar trece de la un fenomen de Brain Drain,
la unul de Brain Circulation, care ar avea
efecte pozitive asupra Romaniei atat pe plan
local cat si international. Principalul efect al
derularii unei asemenea cercetari ar fi
acumularea de informatii (pana acum
neexplorate si necunoscute) cu privire la
efectele pe termen mediu si lung al
emigratiei romanesti. Acest lucru ar
deschide oportunitati pentru dezvoltarea
proiecte de politici publice pentru facilitarea
unei campanii de atragere a expertilor
romani inapoi in tara. Pe plan local acest
fenomen ar duce la deschiderea de noi
oportunitati de dezvoltare nationala intr-o
varietate de planuri. Evident, pe plan
international, Romania si-ar imbunatati
imaginea si ar beneficia de interesul si
respectul actorilor internationali (ex:
atragere cercetatorilor romani ar putea
transfora Romaia intr-un nou centru de
cercetare internationa, ar spori nivelul si
calitatea educatiei, etc. )
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migratia si
efectele
migratiei

Migratia a devenit un proces care a afectat si continua sa afectez masiv
societatea romaneasca. Analizele comparative de migratiei - care
afecteaza masiv si tarile din vestul Europei si America De Nord - pot
conduce la elaborarea de studii cu relevanta globala si care si au impact
asupra politicilor publice.

La ora actuala exista un numar de
cercetatori romani care au un profil
academic bine definit in studiile de
migratie. Multiplicarea proiectelor de
cercetare si a finantarilor pe tematica
migratiei poate sa conduca atat la o
crestere a vizibilitatii internationale a
cercetarii romanesti in domeniu, cat si la
cresterea capacitatii de a raspunde
provocarilor migratiei. In plus, se poate
considera ca Romania se va si transforma
intr-o tara de imigratie. provocarile
migratiei vor fin legate astfel nu numai de
procesele de emigrare - care pot sa
inceteze la un moment dat - dar si celor
de imigrare.

Finantarea cercetarii migratiei trebuie sa creasca si sa devina
predictibila. Criteriile de acordare a proiectelor trebuie sa fie
transparente, iar evaluarea, pe cat posibil, internationala.
Cercetatorii recunoscuti din domeniu (cu publicatii relevante
international si stagii de cercetare extinse la centrele de
cercetare importnate din Europa) activeaza in prezent in
Bucuresti si Cluj. Celelalte cetre universitare ar putea sa isi
imbunatateasca vizibilitatea, fie colaborand cu cercetatorii
deja recunoscuti fie sprijinind specializarea personalului
propriu. Autoritatile publice din Romani ar trebui sa fie mult
mai implicate in analiza si elaborarea politicilor de migratie.

-cresterea numarului de publicatii relevante 6-10
din domeniu;
-cresterea numarului de analize
comparative; asfel vizibilitatea internationala
a publicatiilor (articole si carti) si prestigiul
cercetarii (carti in edituri de prestigiu din
strainatate: edituri universitare si edituri
globale) vor creste;
-in primul rand sa fie elaborate politici
publice inchegate pe tematica migratiei si
care sa aibe aplicabilitate locala;
-politicile publice vor putea sa fie adaptate
migratiei masive din Romania, si care oricum
va avea efecte dramatice pe termen mediu si
lung.
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Mobilitatea
muncii (labor
mobility)

In ultimele decenii mobilitatea resurselor umane (a fortei de munca, in
mod special) cunoaste un nivel fara precedent, ca urmare a unor tendinte
de crestere accentuate. Extinderea Uniunii Europene si politica de
sustinere a mobilitatii muncii contribuie decisiv la miscarile permanente
sau temporare ale persoanelor, alaturi de alti factori de ordin economic,
social, personal. Romania este tara cu cel mai mare numar de rezidenti in
alte tari ale UE (Eurostat, 2012), numar care a crescut accentuat dupa
2001, fiind un caz care starneste interesul cercetarorilor nationali si
internationali.

Consecintele mobilitatii muncii sunt
departe de a fi complet elucidate, mai
ales in spatiul est-european. Aceasta
mobilitate antreneaza schimbarea
structurii demografice a populatiei, fiind
considerata adesea un mijloc de reducere
a imbatranirii demigrafice. In plan
economic, este esentiala studierea
impactului asupra tarilor trmitatoarea
cum este cazul Romaniei, dar si asupra
celor de destinatie; de exemplu
mobilitatea Romanilor spre Marea
Britanie este putin cercetata, ceea ce
uneori lasa loc multor speculatii.
Pentru Romania, nevoia cercetarii
INTEGRATE, SISTEMATICE, a acestor
aspecte, intr-un program finantat national
in perioada 2014-2020, ar trebui sa fie
deopotriva o necesitate si o PRIORITATE.

In acest moment consider ca exista toate premisele pentru
succesul unui Program de finantare a cercetarii mobilitatii
muncii. Desi domeniul de cercetare este, ca si fenomenul in
sine, relativ recent, experienta demonstrata de cercetatorii
romani prin publicatiile internationale si prin cercetari
conduse la nivelul institutelor cademice sau de cercetare este
relevanta. As adauga potentialul ridicat de colaborare in
acest subdomeniu cu cercetatori renumiti, deopotriva straini
si romani afiliati unor institutii europene.

-un sistem de evidentiere (statistica si
>100
administrativa) a populatiei din Romania
care lucreaza in strainatate.
- analiza impactului mobilitatatii asupra tarii
de destinatie si de origine (Romania), din
perspectiva economica, sociala, politica,
culturala, demografica.
-analiza contributiei mobilitatii la reducerea
decalajelor economice si la cresterea
convergentei in UE;
-identificarea si analiza categoriilor
profesionale a caror mobilitate antreneaza
efecte, deopotriva pozitive si negative
asupra Romaniei; de ex. personal medical,
ingineri IT etc.
-analiza efectelor migratiei de intoarcere
asupra tarii de origine.
Raspunsul la asemenea probleme poate
contribui decisiv la cunoasterea si
gestionarea dinamicii populatiei, a
mecanismelor care genereaza diferite fluxuri
de populatie, in corelatie cu o politica
demografica sustenabila si cu o strategie
coerenta a Imigratiei, dar si a Emigratiei
(aceasta din urma fiind o stringenta
necesitate).

51-100

50-200 mil. Euro

500

SocioEconomice

Mobilitatea
resurselor
umane

In ultimele decenii resursele umane (forta de munca) cunosc o mobilitate
fara precedent, deopotriva la nivel international, regional sau local.
Aceasta este generata de factori familiali, politici, economici sau
tehnologici si angreneaza consecite severe in planuri demografice, dar si
social- economice sau politice.

Impactul acestei mobilitati, cu caracter
permanent sau temporar, este departe de
a fi exploatat din punct de vedere
stiintific. Pot fi dezvoltate teme de
cercetare care vizeaza migratia de
intoarcere,

Romania este tara cu cei mai multi rezidenti straini in EU27,
2.3 milioane si de asemenea tara cu cel mai ridicat ritm de
crstere, de la 0,4 mil. persoane in 2001. Mobilitatatea
internationala (migratie) extrem de accentuata, dinamica
acesteia

concret, este necesar
31-50
- un mecanism de cuantificare a mobilitatii
teritoriale nationale si internationale din
ROMANIA;
- studii la nivel national/regional care sa
permita analiza efectelor economice, sociale,
politice s.a. ale mobilitatii teritoriale la nivel
national.
- stidii asupra raportului mobilitate/migratieconvergenta economica, sociale la nivel
european
-analiza ale fluxurilor de migranti intre
diferite tari/regiuni.
-dezvoltarea unei cooperari reale cu insitute
internationale specializate in studiul
migratiei, care sa genereze schimburi de
date statistice si schimburi de bune practici.

31-50

50-200 mil. Euro

500

SocioEconomice

Mobilitatea
sociala si
confesionala in
istoria
moderna si
contemporana

Transformarile mediilor sociale in istoria recenta si cele estimate pentru
viitorul imediat argumenteaza stringenta preocuparii pentru cercetarea
tendintelor acestora si pentru gasirea celor mai potrivite modalitati de
conservare a mostenirii identitare a comunitatilor.

Cercetarea in domeniul mentionat trebuie
racordata cu prioritate metodelor de
investigatie din istoriografiile europene si
extraeuropene, sustinand in acelasi timp
necesitatea investigatiilor fundamentale,
bazate pe valorificarea surselor primare.
Specificul evolutiilor din spatiul Europei
Centrale si Rasaritene poate constitui o
contributiel esentiala la cunoasterea mai
aprofundata a domeniului.

Infrastructura de cercetare existenta in centrele universitare
romanesti si numarul inca important al cercetatorilor care
pot sa aduca importante contributii, alaturi de mai multe
periodice consacrate, pot sustine o asemenea cercetare. In
plus, posibilitatea perfectarii unor parteneriate cu mediul
institutional si de afaceri confera o greutate suplimentara
propunerii.

- formarea prioritara a tinerilor cercetatori
11-30
care sa se poata consacra domeniului in
colaborare cu cercetatori din tarile europene
invecinate;
- sesizarea tendintelor evolutiilor din mediile
urbane si rurale contemporane, de un
maxim interes pentru administratiile locale,
care pot implementa astfel cele mai potrivite
politici de dezvoltare;
- mentinerea preocuparii pentru conservarea
profesiunilor traditionale;
- conservarea mostenirii culturale in
conformitate cu cele mai noi tehnici de
expunere si valorificare muzeala.

51-100

sub 5mil. Euro

60000
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Mobilizarea,
constientizarea
si emanciparea
prin educatie a
membrilor
comuntatlor
rurale,
indeosebi a
adolescentilor
si tinerilor

- accesul la educatie suprioara copiilor din medul rural este in scadere;
forme de educatie alternativa la tineri si tinrii adulti, accesibile in medul
rural ar putea avea un impact pozitiv in ce priveste crearea de sanse egale
pentru educatie a copiilor provenind din mediul rural!
- impactul educatiei de astazi si gap-ul dintre ceea e ofera educatia, familia
si comuntatea pentru un tanar uropean sunt suficiente motive de
cercetare;
- nevoia d a dezvolta forme acreditate de invatamant alternativ pentru
tinerii care nu au acces la educatia superioara - toate acestea au ca risc
neintegrarea adecvata a tinerilor in societatea cntemporana
(problematica este deosebit de variata - inchipuiti-va o generatie fara
motivatia de a face ceva si o societate aflata in imposibilitatea dea oferi
ceva acestei generatii)

Impactul procesului educational din
Romania asupra vietii tinerei generatii dar
si nevoia de a determina solitii
sustenabile dedezvoltare locala bazate pe
participarea si implicarea membrilor
comunitatilor, inclsiv adolescenti si tineri
se poate determina prin cercetare
specifica planificata in urmatorii 6 ani.
implu, dacastm are este impactul
educatiei si fomarii tinerilo putem articula
noi forme/programe de educatie si
articula totodata programe de dezvoltare
comunitara sustenabile.

Scoala de Sociologie din Romania si Educatia romaneasca pot
si trebue a faciliteze masurarea impactului in diferite
domenii. Romana trebuie sa conecteze formarea si educarea
cu directiile de dezvoltare specifice insa in contextul local. In
Romania sunt o multitudine de entitati si organizatii
neguvernamentale active si in mediul rural, acestea pot
impreuna cu autoritatile locale, scolile si alti parteneri locali
sa faciliteze implementarea proiectului de cercetare (ex.
Biserica Ortodxa, World Vision, etc.);
Sustenabilitatea dezvoltarii locale trebuie descifrata prin
cercetare iar cercetarea trebuie facutan teren. Exista
programe dezvoltare comuntara ale caror impact trebuie
cercetat ir be baza impactului determinat sepot articula
strategii de dezvoltare comunitara cntext-fit! Exista coaborari
intre diferite entitati si universitati locale care au deja un
palmaressi care pot fi leveradged!

- conectarea dots-urilor dintre teoriile
6-10
dezvoltariilor la nivel global, impactul
programeor dedezvoltare si educatie la nivel
de tara cu realitatea din teren;
- cercetarea impactului programelor de
dezvoltare si educatie
- articularea unor programe educationale de
mare impact focalizate pe adolescentii si
tinerii care nu au acces la educatia
superoara;
- stimularea educatiei continue si la ale
categorii sociale

31-50

5-50 mil. Euro

3
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Modele
matematice, si
aplicatii in
tehnologia
informatiei si a
comunicatiilor,
fizica,
economie,
finante,
educatie,
ecologie, etc.

Cercetarea fundamentala matematica este deosebit de importanta in
multe alte domenii precum fizica, informatica, economie si finante, teoria
haosului, ecologie, etc. Metodele si modelele matematice si statistice, pot
ingloba un numar mare de date din diverse domenii, si apoi pot produce
pattern-uri, predictii si solutii pe baze stiintifice riguroase. Aproape toate
inovarile moderne din informatica, ecologie, fizica, cosmologie, economie,
etc. au la baza matematici avansate.

Cercetarea matematica este deosebit de
importanta in toate stiintele, si
deasemenea are un rol esential de
formare a gandirii stiintifice. Matematicile
de varf sunt folosite din plin in diverse
domenii, precum informatica, economie
si finante, fizica, ecologie, etc.;
matematica este foarte necesara pentru
dezvoltarea acestor domenii, cat si pentru
dezvoltarea unor noi produse si
metodologii.

Romania are deja o masa critica de cercetatori valorosi in
matematica. Acesti cercetatori au numeroase publicatii in
jurnale de prestigiu. Exista si numeroase colaborari
aplicative, de exemplu grupul de computer vision de la
Institutul de Matematica al Academiei Romane.

In urma prioritizarii domeniului de mai sus,
se asteapta urmatoarele rezultate:

SocioEconomice

modernizare

criza capitalismului contemporan pune in discutie modalitatea in care se
va dezvolta societatea globala in urmatoarele decanii. societatea
romaneasca a accesat mai multe modalitati de modernizare economica,
sociala si politica esuand de fiecare data. niciodata in acest proces
societatea romaneasca nu a inovat ci doar a copiat, modficand pe
parcursul procesului de modernizare.inainte de a accesa modernizarea
prin globalizare ar trebui ca, pentru prima data, sa facem un plan de
traseu.

un grup consistent de specialisti romani
ar putea pe baza metodelor comparatiste,
comportamentale si antropologiei politice
sa observe tendintele sociale la nivel
global, sa cerceteze pe baza unor
indicatori precum natalitatea, cresterea
economica si nivelul de educatie care sunt
cele mai bune reaspunsuri la provocarile
modernizarii si sa urmeze acele tendinte
la care societatea romaneasca se
potriveste cel mai bine.

Dupa revolutia din 1989 in Romania s-a creat o masa foarte
mare de psihologi, sociologi si domenii conexe din stiintle
socio umane. multi din acesti absolventi nu reusesc sa fie
absorbiti de piata muncii. dar o buna parte dintre ei sunt
capabili sa lucreze concret pe teren in cadrul proiectului
astefel incat sa construiasca o harta cognitiv
comportamentala a societatii in timpul procesului de
modernizare si propuna solutii rapide la situatii punctuale. de
asemenea, desi nu s-au absorbit toate fondurile europene au
fost suficiente programe si proiecte care au cartografiat
diverse ipostaze ale societatii roamenesti si au propus
modele de schimbare sociala si culturala.

In urma acestui proiect se pot construi
politici publice eficiente pentru dezvoltarea
durabila si modernizarea statului roman in
context european. va creste gradul de
urbanizare a societatii romanesti scazand
astfel costurile sociale pentru educatie si
sanatate in mediul rural.
va fi afectata pozitiv administratia locala si
centrala prin deschiderea de noi canale de
comunicare pe orizontala si verticala in
raport cu societatea si structurile politice de
decizie.

SocioEconomice

Modernizare si
integrare a
societatii
romanesti in
spatiul
european(sec.
XI-XXI

Se constata la ora actuala o insuficienta cunoastere la nivel european a
istoriei Romaniei, in special a contributiei adusa de aceasta societate la
dezvoltarea stiintei, tehnicii, culturii din cele mai vechi timpuri pana la
noi.Sunt vehiculate prin lecturi intermediate anumite clisee nefavorabile
noua.Societatea romaneasca trebuie sa-si obtina o recunoastere justa a ei,
iar acest lucru poate fi obtinut doar prin intermediul unei cercetari
temeinice si profesioniste.

Cercetare istorica din Romania desfasurata prin institutele de
cercetare ale Academiei Romane, prin intermediul
universitatilor are rezultate temeinice, dispune de oameni
pregatiti, de publicatii stiintifice apreciate; tema propusa a
mai fost studiata sub diverse aspecte, lipsind insa o viziune
de ansamblu;

SocioEconomice

modernizarea
igienica si
sanitara a
populatiei
rurale
insecolele XIXXXI

Cercetarea istorica axata in acest
segment tematic si temporal poate aduce
beneficii substantiale .Va permite o
raportare concreta la realitatile din
spatiul european si nu numai; va inlatura
un anume decalaj constatat in abordarile
de acest fel de la noi;poate oferi date utile
si inedite despre evolutia societatii
romanesti istoriei universale; pune in
valoare contributia noastra mai mare sau
mai mica la dezvoltarea societatii ;scoate
in evidenta elementele specifice noua
raportate la un
cadrumai
maisus,
generos;
Si in anul de gratie 2013 modernizarea Romaniei nu este incheiata, atat pe Subdomeniul
propus
abia deschis
componenta urbana cat mai ales pe cea rurala. Modernizarea igienica si
astazi, ar putea oferi in intervalul
sanitara este o parte importanta a procesului general de modernizare si
mentionat o istorie cat mai completa a
este considerata un indicator al bunastarii sociale. Personal cred ca
modernizarii igienice si sanitare a Romniei
strategiile actuale ce sunt elaborate pentru moderniyarea Romaniei, iau
si ar face mai inteligibil procesul general
prea putin in calcul incercarile pe care statul roman modern le-a facut in
de modernizare al statului roman. In plus
acest sens de la infiintarea sa in 1859. Sunt convins ca o buna istorie a
modernizarea lumii rurale pune probleme
modernizarii Romaniei este exrem de utila oricoror specialisti implicati in deosebite si experienta trecurta in acest
elaborarea strategiilor contemporane ale modernizarii Romaniei
caz se poate dovedi foarte utila.

SocioEconomice

Monitorizarea
rolului pe care
il prezinta noile
media in
procesul
educational al
elevilor/student
ilor.

In ultima perioada noile media au cunoscut o dezvoltare spectaculoasa,
acaparand in special interesul tinerilor cu varste cuprinse intre 15-25 ani.
Desi utilizarea preponderenta se realizeaza pentru a satisface nevoia de
divertisment, din ce in ce mai multe institutii, organizatii au acordat
atentie sporita noilor media, retelelor de socializare, transformandu-le in
instrumente/canale eficiente de comunicare cu diversele categorii de
public. In viitorul apropiat, un numar din ce in ce mai mare de persoane va
fi conectat la internet, iar numarul utilizatorilor de social media va creste
considerabil. Astfel, din moment noile media au migrat usor din sfera
persoanala unde utilizarea era preponderent in scopuri de divertisment,
spre sfera profesionala, servind organizatiile in comunicarea diferitor
mesaje, de asemenea, poate dezvolta un rol in procesul
educational,putand avea un impact pozitiv sau negativ asupra celor
implicati in procesul educational in care noile media ar prezenta un rol
important.

Cercetarea in domeniul educational, mai
precis privind raportul dintre noile media
si procesul educational, modul in care se
pot intrepatrunde, ar avea in principiu
nevoie de o analiza sociala, un studiu
privind comportamentul celor implicati in
procesul educational: elevi/studenti si
chiar cadre didactice care ar utiliza noile
media in transmisterea informatiilor catre
elevi/studenti.

>100

>100

50-200 mil. Euro

1200

11-30

51-100

sub 5mil. Euro

10

O mai buna cunoastere a spatiului romanesc >100
si a contributiei adusa de aceasta societate la
patrimoniul universal al omenirii.Va genera
din partea istoricilor o cercetare mai
aprofundata si responsabila;ar putea genera
intre romani acel sentiment de mandrie al
apartenentei la aceasta natiune asa dupa
cum ar contribui si la reconsiderarea imaginii
noastre in exterior;

>100

50-200 mil. Euro

15

Pentru subdomeniul mentionat exista un numar de
cercetatori care il abordeaza si deci ar exista o masa critica
de cercetare pe acest domeniu. Doar ca ar trebui incurajat
pentru a da rezultate cat mai consistente. La Bucuresti si Cluj
mai ales exista specialisti capabili sa dezvolte subdomeniul.

-depasirea masei critice de publicatii care sa 1-5
transforme domeniul din unul marginal
astazi in umul atractiv
-formarea de specialisti in domeniul istoriei
modernizarii societatii romanesti, si mai ales
a modernizarii populatiei rurale.

11-30

sub 5mil. Euro

20

Cercetarea in cadrul subdomeniului mentionat ar putea fi
favorizata de existenta unui mediu favorabil: unitati
liceala/universitare, dotate corespunzator din punctul de
vedere al comunicarii prin intermediul new media, masa
critica de cercetatori.
Totodata, intrucat numeroase organizatii/corporatii utilieaza
din ce in ce mai mult noile canale de comunicare, beneficiaza
de experti care au dezvoltat anumite competente, au
acumulat anumite cunostinte si experiente, ce ar putea fi
utile, in analiza sociala realizata in cadrul subdomeniului de
cercetare propus. Astfel, posibilie parteneriate ar putea fi
incheiat cu asemenea organizatii/corporatii.

-reformarea si adaptarea procesului
1-5
educational la noile tendinte de comunicare,
informare, dezvoltate de catre mediul de
afaceri, mediul socio-economic;
- pregatirea tinerilor formati in cadrul
institutiilor liceale/universitare pentru
nevoile globale de comunicare si informare
ale mediului de afaceri in care isi vor
desfasura activitatea.

6-10

sub 5mil. Euro

3

300

3

1) dezvoltarea unor teorii si modele
matematice noi, cu impact profund.
2) un numar mare de publicatii stiintifice in
jurnale de prim rang.
3) colaborari stiintifice
nationale/internationale si diseminarea
rezultatelor la congrese si conferinte
stiintifice. Cresterea vizibilitatii cercetarii
romanesti per ansamblu.
4) un nivel superior de educatie in
universitatile si institutele romanesti. Un
numar mare de studenti isi vor face masterul si doctoratul in universitatile si institutele
romanesti sau in co-tutela.
5) aplicatii importante in alte domenii
precum fizica, informatica, economie,
ecologie, etc.
6) noi brevete si aplicatii in industrie, de
exemplu in urma colaborarilor cu firme
romanesti de ITC.
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SocioEconomice

Motivarea
adecvata a
profesorilor si a
elevilor /
studenilor
pentru un
invatamant
performant

Ne confruntam cu foarte multe esecuri ale elevilor de clasa a VIII-a, ale
elevilor de clasa a XII-a dar si a studentilor la examenul de licenta. Din
cercetarile efectuate in ultimul timp s-a constatat ca atat profesorii, cat si
studentii / elevii nu sunt motivati suficient pentru a obtine performante in
activitatea de predare, respectiv invatare.
De aceea, este foarte important de stabilit care sunt factorii motivationali
implicati direct in cresterea performantelor si cum acestia pot fi "activati"
astfel incat sa formam elevi / studenti competitivi si adaptabili pe piata
muncii.

SocioEconomice

Multilingvism

In contextul socio-economic actual, un numar mare de persoane se afla in
situatia de a vorbi in mod curent o alta limba decat cea materna. Pentru
Romania, este vorba in special de doua categorii mari de vorbitori: cei
care lucreaza in strainatate si cei care apartin altei etnii decat cea romana.
In ultimii 10-15 ani, un numar mare de romani au plecat sa munceasca in
strainatate, luand adesea cu ei si familia (2-3 milioane, in unele statistici
neoficiale). Se poate constata ca limba lor materna a suferit, mai mult sau
mai putin, influenta limbii din tara unde s-au stabilit, dar si ca acesti
romani vorbesc limba straina cu diverse influente din partea limbii
romane. Dat fiind caracterul recent al fenomenului, dar si complexitatea
sa, inca nu exista studii asupra acestor influente lingvistice in contextul
multilingvismului si multiculturalismului impus de situatia socioeconomica actuala. A doua categorie de persoane mentionata, cea a
minoritatilor etnice, a beneficiat de diverse studii lingvistice de-a lungul
timpului (v. M. Sala, Limbi in contact, Ed. Enciclopedica, 1997), insa nu
exista si cercetari recente asupra interferentelor lingvistice in limbajul
etnicilor minoritari.

SocioEconomice

Obezitatea:
provocari
sociale,
psihologice,
medicale si de
mediu

Cercetarea vizand motivarea adecvata a
studentilor / elevilor pentru a obtine
rezultate deosebite este relativ recenta,
neexistand prea multe studii in acest
domeniu. A fost construita si o Scala a
Motivatiei Academice (Vallerand, 1995)
care masoara motivatia intrinseca,
extrinseca si demotivarea studentilor.
Aceasta scala ar putea fi aplicata in
urmatoarea perioada pentru a putea
masura care dintre cele 2 forme ale
motivatiei este mai eficienta pentru
obtinerea de performante ridicate. A fost
propus modelul ARCH -atentie, relevanta,
incredere si satisfactie- (attention – A,
relevance – R, confidence – C, satisfaction
- S)- Keller, 2006, ca o solutie pentru o
educatie orientata spre excelenta. Acest
model ar putea fi implementat la scala
larga in invatamantul romanesc si,
ulterior,
se va
putea constata
daca acesta
Cercetarea
in domeniul
multilingvismului

se poate face in cele doua directii
sugerate mai sus, ambele la fel de
ofertante: (a) romana utilizata de romanii
stabiliti in strainatate si (b) limba
minoritatilor nationale in contextual
actual. Prima directie poate cuprinde mai
multe teme de lucru: influente ale limbii
straine din tara de adoptie asupra
romanei (la diverse niveluri: fonologic,
lexical, morfologic, sintactic, semantic),
influente ale romanei asupra limbii
straine vorbite de romani, care poate fi
din aceeasi familie de limbi (ex. limbi
romanice - multi romani au plecat in
Italia, Spania, Franta, atrasi poate si de
usurinta invatarii limbii din tara
respectiva) sau nu. Influentele asupra
romanei pot fi destul de mari, in functie
de diversi factori sociolingvistici (numarul
de ani petrecuti in strainatate, contactul
cu alti romani din strainate, varsta la care
vorbitorul a ajuns acolo - multi romani siau adus cu ei copiii etc.). Diversitatea
acestor factori largeste numarul si tipul
temelor de cercetare. Influente lingvistice
bidirectionale se pot constata si in ce
priveste minoritatile nationale, in
Tot mai multi romani sunt obezi si au probleme de sanatate, de integrare In Statele Unite, taberele de vara pentru
sociala si ajung sa fie influentati si sa influenteze negativ mediul din jurul
tinerii supraponderali de tipul "Weight
lor. Numarul copiilor obezi a crescut de 4 ori in ultimii 20 de ani. Cresterea loss camps" au devenit o afacere de 5
ratei divorturilor si a gradului de violenta din societate, alaturi de
milioane de USD anual.
proliferarea saraciei a dus la aparitia unui numar record de copii obezi in
http://www.wellspringcamps.com/campe
scoli. Acesti copii sunt tinta atacurilor rautacioase ale colegilor care ii
rs-talk-about-weight-lossexclud de la activitatile commune si ii batjocoresc pe motiv ca sunt grasi.
camp.html#katelynn
Mai tarziu, tinerii grasi nu isi pot gasi o slujba si nu se pot casatori in
Pentru o saptamana intr-o tabara de vara
conditii normale deoarece societatea nu le-a oferit aceleasi sanse ca si
pentru supraponderali, familiile
colegilor de generatie, mai slabi. Indiferent de coeficientul de inteligenta, americane platesc cate 500 USD pentru
oamenii obezi sufera din cauza imaginii lor sociale. Lipsa salilor de fitness fiecare copil sau tanar. In Romania nu
pentru supaponderali si obezi este o problema acuta. Lipsa spatiilor verzi exista nici macar sali de fitness speciale
amenajate in marile orase corespunzator standardelor occidentale este o pentru obezi.
problema acuta. Obezii nu gasesc usor haine pe masura lor. Ei se
Obezii provin din toate clasele sociale, din
imbolnavesc mai usor de diabet, hipertensiune, varice, depresie, au
toate orasele Romaniei si sunt de toate
afectiuni ale cordului si ale ficatului de 5 ori mai frecvent.
varstele, de la 0-80 de ani. Medicii
considera ca nu au suficiente resurse
material si suficiente cabinete pentru
lupta impotriva obezitatii. Psihologii
taxeaza intre 25 si 75 lei ora de consultatii
pentru combaterea depresiei provocata
de obezitate. Scolile considera ca
strategia de lupta impotriva violentei
manifestata de colegii copiilor obezi
impotriva acestora este ineficienta. Tinerii
obezi sunt exclusi de pe piata fortei de
munca, nu isi gasesc parteneri de viata si
sunt marginalizati social. Cel putin 30%
din populatia Romaniei este atinsa de
obezitate. Numarul copiilor cu bezitate sa triplat in ultimii 10 ani iar numarul
adultilor supraponderali a crescut de 4 ori.

In Romania sunt multi cercetatori care au studiat motivatia
ca si proces, rolul ei in cresterea performantelor in general.
Acum acesti cercetatori ar trebui sa colaboreze pentru a
stabili, mai exact, care este legatura dintre motivatie si
performanta si care dintre formele motivatiei poate contribui
mai mult la o educatie de calitate.

-aplicarea pe un lot cat mai mare de studenti 6-10
a Scalii Motivatiei Academice care va
evidentia forma de motivatie care asigura
performanta in invatare;
-utilizarea modelului ARCH pentru o
motivare adecvata a elevilor / studentilor;
-crearea de noi modele care sa asigure
performanta in educatie;
-realizarea de studii de impact care sa
evidentieze importanta motivarii adecvate
atat a profesorilor, cat si a studentilor;
-crearea unei Scali a Motivatiei Academice
specifice populatiei scolare romanesti.
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Domeniul multilingvismului a fost studiat aprofundat in
special referitor la influentele dintre romana si limbile
minoritatilor nationale, ceea ce face sa beneficiem de o
bibliografie bogata asupra subiectului si de cercetatori
specializati sau cel putin familiarizati cu subiectul. Din pacate,
aceasta directie de cercetare a cazut intr-un con de umbra in
ultimii zeci de ani, astfel incat este nevoie de noi studii care
sa scoata in evidenta stadiul actual al multilingvismului in
diversele comunitati locale din Romania. Pentru studiul limbii
romanilor din strainatate, beneficiem de un mediu de
cercetare favorabil: cercetatori din Romania cu dubla
specializare (romana - o limba straina), cercetatori romani
stabiliti in strainatate, lectori de limba romana de la
universitati straine. In plus, exista un interes in comunitatea
stiintifica in aceasta directie de cercetare, la nivel national si
international, iar studiile realizate in domeniul propus ar
atrage atentia comunitatii stiintifice internationale, creand
noi oportunitati de colaborare.

Studiile in domeniul multilingvismului ar
31-50
putea avea diverse beneficii, in plan stiintific
si social: s-ar ajunge la o mai buna intelegere
a problemelor comunitatilor locale; s-ar
putea elabora manuale mai bune pentru
copiii romani care invata in alta limba decat
cea materna, in tara de adoptie; s-ar realiza
studii lingvistice contrastive (romana - o
limba straina), care ar putea fi publicate in
reviste cotate international, sporind
vizibilitatea si calitatea cercetarii lingvistice
romanesti. Rezultatele cercetarii ar putea
avea si o componenta sociologica
importanta.

31-50
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Reteaua de cabinete medicale si cabinete de asistenta
psihologica din Romania care sunt specializate in probleme
de consultanta medicala si psihologica a obezitatii constituie
o masa critica de specialisti in domeniu. La nivel European,
programele de cercetare stiintifica de tip WP1: "Assigning
responsibility for governing obesity: political or individual?"
pot asigura o baza de support stiintific si de afiliere a
cercetatorilor romani.

1. Introducerea de noi programe
11-30
educationale impotriva obezitatii pentru
copii si adulti.
Infiintarea de tabere nationale pentru
copiii si tinerii cu probleme de greutate astfel
incat pe perioada vacantelor acestia sa poata
slabi in mod sigur si placut.
2. Dezvoltarea de cabinete de consiliere
pentru nutrititie sanatoasa in scoli, licee,
facultati, policlinici si spitale.
3. Deschiderea de sali de fitness si
gimnastica medicala pentru copii, tinerii si
adultii supraponderali si obezi;
4. Deschiderea de cantine cu meniuri
sanatoase in scoli pentru tinerii si copiii
supraponderali proveniti din medii sociale
dezavantajate.
5. Deschiderea de magazine cu haine si
incaltaminte innovative pentru
supraponderali.
6. Dezvoltarea unui domeniu de studiu
interdisciplinar in sociologie, psihologie,
medicina, mediu, siguranta alimentelordestinat combaterii obezitatii la nivel
national.
7. Integrarea retelei de cercetatori romani in
retelele internationale de cercetatori in
domeniul combaterii obezitatii.
8. Inaugurarea de patente si produse noi
farmaceutice; de programe psihologice si
sociale de slabit.
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Teoria contiunarii a fost si este una dintre
cele mai importante modalitati de a
obiectiva comubnicarea, dar side a o
eficientiza. In conditile in care internetul si
noile mdia s-au extins la nivel planetar,
folosind aceleasi paradigme ale
comunicarii, ca si in televiziune, este
necesara o reactualizare a cercetarii, in
acest domeniu.Teoria cultivării a fost
revelată de George Gerbner în 1960,
cercetările în domeniul cultivării au
continuat şi continuă să se extindă în
numeroase direcţii, cu peste 125 de studii
noi publicate din anul 2000. Cercetările
din acest domeniu sunt incitante,
provocatoare şi sunt în conexiune cu
domenii cu care Gerbner nu şi-ar fi
imaginat niciodată că sunt în conexiune
(şi poate că nu ar fi fost de acord cu ele).
Aspectele de bază ale teoriei cultivării,
fiind binecunoscute cercetătorilor din
domeniul media. Cea mai familiară
versiune a ‘‘ipotezelor cultivării’’ şi a celor
care petrec mai mult timp urmărind
programele de televiziune sunt mai
aproape de a percepe lumea
înconjurătoare în modul în care este
privită şi percepută realitatea
Operationalizar Abordarea/analizarea cauzelor care determina esecul unui parinte/familii Cercetarea modului in care factor de risc,
ea metodei
in a asigura reusita sociala a copilului se realizeaza inca fragmentat, fara o de exemplu pierderea locului de munca,
dezavantajelor viziune sistemica, fara o articulare intre diferite segmente si institutii sa
poate determina producerea, generea in
cumulative ca contribuie la realizarea acestui deziderat investitional (scoala, institutii ale cascada a altor riscuri de excluziune
modalitate de administratiei publice locale si centrale, institutii de plasare pe piata
sociala (consumul de alcool, controlul
analiza a
muncii, etc.) In aceste conditii, consider ca operationalizarea si
emotional, scaderea veniturilor familiei,
factorilor de
institutionalizarea unei metode sistemice, precum cea a dezavantajelor
etc)poate genera identificarea de solutii
risc de
cumulative, ar putea oferi cheia pentru ca activitatile de prevenire a unor sistemice de suport, prin
excluziune
situatii de risc pentru grupuri/persoane sa nu mai fie considerate
fragmentarea/ruperea ciclului
sociala a
cheltuiala, efort financiar ci investitie sociala de durata.
dependentelor, cu efect in reusita sociala
persoanelor/fa
a familiilor.
miliilor si de
separare a
copilului de
familie

In conditiile aparitiei noilor media si a unei asa zise crize in
domeniul comunicarii, perioada urmatoare necesita o
aprofundare a cunoasterii in domeniul stintelor comunicarii,
pentru ca aceasta sa fie eficienta si sa poata face fata la
transformarile lumii contemporane.FJSC si SNSPA au cadre
didactice, doctori si doctoranzi in zona publicitatii si stiintelor
comunicarii.Cooptarea Facultatii de Stiintele Comunicarii si
Stiinte Politice a Universitatii „Andrei Saguna” din Constanta
ca partener român al programului international Observatorul
de Jurnalism European este evenimentul pe care îl
marcheaza Simpozionul International “JOIN THE EUROPEAN
JOURNALISM OBSERVATORY (EJO)”. Cercetarile pot continua
si se pot extinde in contextul actualelor programe europene,

_implementarea cercetarilor teoriei
1-5
cultivarii in noile media, conduce la
eficientizarea si simplificarea comunicarii
-cercetarea se poate face in colaborare cu
cadrul european, dar si international, cu
Institutele de neuro-stiinta din SUA,
-administratiile locale, din centrele urbane
ale Romaniei, dar si ale altor state vor
beneficia de studii de impact privind
investitia publica in publicitatea stradala, in
comunicarea jurnalistica ;i culturala, artistica.
-reconsiderarea vechilor traditii srtistice
romanesti, prin viziunea continuitatii
spiritului romanesc in arealul romanesc dar
si international.
- Carti, conferinte, filme, documentarea
referitoare la aplicarea teoriei continuarii in
comunicarea interumana si artistica.

6-10
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In Romania studii, cercetari in domeniul promovarii
drepturilor copilului si familiei, a abuyului asupracopilului
exista inca din 1996. Corpul de experti, specialisti din
domeniul academic, institutii publice, ONG-uri au contribuit
si la conceperea, strucutrarea strategiilor nationale in
domeniul protectiei copilului si familiei, a prevenirii violentei
in familie si poate fi utilizat ca cea mai importanta resursa
academica si de cercetare.

- o cunoastere stiintifica a modului cum
51-100
interactioneaza si se interconditioneaza
factorii de risc de excluziune sociala, de abuz
asupra copilului, etc poate contribui la
articularea realistica, pragmatica a
metodelor de prevenire a acestor fenomene;
- actionand asupra cauzei/factorului de risc
cu potential mare de generare a efectului
cascada pot fi minimalizate efectele acestora;
- poate scadea rata abandonului, a
absenteismului scolar, cu efect direct in
profesionalizarea si calificarea absolventilor;
- scade rata abuzului si neglijarii copilului,
care, pe langa beneficiile personale ale
copiilor si familiilor acestora, are ca efect si
scaderea costurilor generate de sustinerea
masurilor de protectie pentru copii
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Optimizarea
corelării
instruirii cu
nevoile socioeconomice

Nevoile socio-economice sunt mereu în schimbare. Instrucţia trebuie să
vizeze nu omul actual, ci omul viitorului, nu cerinţele prezente, ci pe cele
viitoare. De aceea, previziunile privind nevoile ce vor urma trebuie să fie
cât mai corecte, viabile şi fidele. Având ca punct de plecare variabilele de
actualitate, specialiştii vor avea sarcina să elaboreze planuri de acţiune
care să aibă în vedere valoarea adăugată, ţinte în mişcare, cerinţele
următoare.

Cercetarea în domeniul corelării instruirii
cu nevoile socio-economice poate acoperi
teme precum profilul actual şi cel viitor al
societăţii, al persoanei instruite,
modificări comportamentale, relaţia
societate-mediu, strategii de optimizare a
procesului adaptativ etc.

Studiile privind optimizarea corelării instruirii cu nevoile
socio-economice trebuie să pornescă de la observarea
corectă şi valorificarea variabilelor care diferenţiază profilul
educabilului şi pe cel al societăţii, intrările şi ieşirile din
fiecare sistem. Sunt necesare parteneriate funcţionabile între
învăţământ, medicină, psihologie, mediul de afaceri. Acestea
ar permite valorificarea descoperirilor şi nevoilor identificate
pe fiecare palier.

Vor fi elaborate strategii adaptative de
11-30
corelare a cerinţelor sociale cu produsele
instrucţiei.
Se vor valorifica prin proiecte şi parteneriate
comune informaţiile din învăţământ,
medicină, psihologie, mediul de afaceri.
Se vor elabora strategii de valorificare
maximală a fiecărei individualităţi în funcţie
de profilul psihologic şi de cerinţele sociale.
Se va reduce rata eşecului prin depistarea
timpurie a factorilor perturbatori şi
evidenţierea ariilor pentru dezvoltare.
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Optimizarea
costurilor
functionarii
administratiei
publice locale

Costurile de functionare a administratiilor publice locale depasesc,
adeseori, veniturile proprii ale acestora, fiind acoperite partial prin
redistribuire de la bugetul de stat. Un studiu amanuntit al relatiei costvenit poate ajuta fundamentarea unor masuri de reducere a costurilor.
Structura costurilor este extrem de variabila de la o administratie la alta,
adoptarea practicilor celor mai avantajoase fiind o cale de reducere a
acestor costuri.

Daca cercetarea referitoare la costuri se
integreaza cu o cercetare sociologica care
sa vizeze nevoile comunitatilor locale
(sate, comune etc) ar putea fi identificate
nevoi care sunt neacoperite cu resurse,
tocmai pentru ca alte elemente ale
acestor structuri consuma inutil resurse.

La ora actuala se discuta aprins de regionalizare ca fiind o
cale de reducere a birocratiei si, evident a costurilor. Sigur,
regionalizarea are si alte argumente. Nimeni nu spune ca
exista unitati administrative care nu isi pot acoperii salariile
din venituri proprii, dar functioneaza asteptand banii de la
buget. S-au cnstituit comune numai pentru ca oamenilor
dintr-h sat nu le placea primarul pe care il aveau, au fost
trecute la categoria oras comune fara nici un fel de
infrastructura, la categoria municipiu orase cu o dezvoltare
precara. Revizuirea ar putea ajuta la fundamentarea unei
restructurari administrative.

Criterii noi de constituire a unor structuri
administrative, punand in centrul acestora
eficienta consumului de resurse.

11-30
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Paradoxurile
În zilele noastre, piaţa financiară reprezintă o realitate ce poate fi întâlnită
burselor de
în orice economie modernă. Piaţa financiară este necesară în cadrul
valori moderne oricărei economii, aceasta fiind în special caracterizată de un deosebit
dinamism dar şi inovaţie. Piaţa financiară trebuie să se afle într-o continuă
adaptare la mediul economic însă mai mult decât atât, ea poate influenţa
în mare măsură mediul economic din ţara (economia) în care acţionează.

Identificarea aşa numitor paradoxuri ale
burselor de valori, a modalităţii de
formare a fiecăruia, a factorilor de
influență a elementelor care formează
astfel de paradoxuri şi impactul adus
asupra pieţei şi diverşilor participanţi la
aceasta, reprezintă o adevătară
provocare. O eventuală delimitare a
câtorva discordanţe ale practicii respectiv
realităţii economice de teoria economică
de specialitate, ar putea avea rezultate
neaşteptate pentru aceasta din urmă,
unele din aceste rezultate putând avea
argumente solide în legătură cu
fundamentele teoriei economice de
specialitate.

aria de cercetare în domeniul pieţei de capital în România are
încă o experienţă fragedă, relevanţa unor cercetări în acest
domeniu putând fi considerată prioritară în dezvoltarea
economiei româneşti şi nu numai. Considerăm că tema
aleasă este una de extremă actualitate şi de larg interes, atât
pentru mediul academic, cât şi pentru piaţa de capital
respectiv piața financiară în general şi actorii acestora.
Aceste aspecte relevă importanța cercetării. În ceea ce
priveşte practica în domeniul pieţei de capital, cei mai vechi
practicanţi au în momentul de faţă o experienţă de circa 18
ani în piaţa de capital românească, având în vedere faptul că
Bursa de Valori Bucureşti a redevenit operaţională în luna
octombrie a anului 1995.

Putem spune așadar că analiza pieţei
1-5
bursiere este de o mare actualitate, cu atât
mai mult cu cât România a aderat la Uniunea
Europeană. Acest fapt impune noi ajunstări
în funcţionarea bursei şi bineînţeles
presupune o mai bună satisfacere a nevoilor
investitorilor. Pieţele financiare şi cele de
capital sunt interconectate, dependenţele
dintre acestea fiind extrem de interesante.
Un fenomen interesant aici este cel al
internaţionalizării pieţelor financiare,
precum şi impactul pe care acest proces îl
are asupra diverşilor actori ai acestora.
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obiectivitatea
stiintelor
comunicarii

Obiectivitatea stiintelor comunicarii este o cercetare care repune in
actualitate Teoria Continuarii, una dintre cele 3mari paradigme ale
publicitatii, dar si ale stiintelor comunicarii, deoarece cercetarea se
extinde si la nivelul internetului, noilor media, dar si al revistelor glossy,
care, in mod practic, folosesc acelasi tip de cunoastere pentru a continua
cu mplementarea unui sistem de comunicare, din ce in ce mai eficient.
Pentru stiintele comunicarii este necesar sa se continue cercetarile in
vederea actualizarii acestei paradigme a comunicarii la mijloacele de
comunicare contemporana, dat fiind faptul ca a fost studiata pentru
televiziune, mai mult.
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Patrimoniu
cultural

Motivatia: Activitatile economice legate de patrimoniul cultural reprezinta
4,5% din Produsul intern al Uniunii Europene.
Investitiile in retaurarea si valorificarea patrimoniului cultural reprezinta
oportunitati de dezvoltare economica la nivelul comunitatilor locale, cu
efecte benefice la nivel regional si national.
Prima etapa in acest proces implica cercetarea sistematica de teren si de
laborator, care necesita sustinere prin PNCD.

Cercetarea arheologica este singura
modalitate de a aduce la lumina vestigii
vechi de mii de ani. Aceste vestigii odata
restaurate si conservate pot aduce
venituri prin turismul cultural.
Din pacate nefinantarea cercetarii
aplicate de teren si finantarea doar a
ideilor teoretice despre cercetarea
arheologica s-a dovedit subtire stiintifica
si neeficienta economic.
Atata timp cat cercetarea arheologica
sistematica a patrimonioului arheologic
va fi nefinantata nu vom avea
monumente arheologice restaurate si
expuse spre vizitare. iar turismul istoric va
fi limitat la monumente
medieval si si
Monumentalizarea,
patrimonializarea

In Romania exista peste 500 de arheologi, dintre care cca.
200 pot conduce santiere arheologice.
Arheologia este un limbaj comun cercetatorilor din Europa
prin metode
si tehnice de cercetare, prin interes aflat deasupra granitelor
politice si culturale.
In cadrul patrimoniului cultural activeaza peste 3000 de
specialisti in muzee. la care se mai adauga cca. 500 de cadre
didactice din universitatile de Istoriel Litere si Arhitectura si
cercetatori sin cadrul institutelor Academiei Romane.

- administratiile publice regionale si locale
vor beneficia de rezultatele studiilor privind
patrimoniul cultural in cadrul planurilor de
dezvoltare si amenajare a teritoriului
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Traditia, personalul stiintific calificat (peste 700 de doctori in
diferite ramuri stiintifice care lucreaza in muzee si 250
curatori stiintifice) asigura succesul cercetarilor preventive
(arheologice, etnografice, de mediu natural) odata cu
lucrarile magistrale de infrastructura: autostrazi, sosele,
modernizare urbana si rurala.

Punerea sub protectie si in regim de
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valorificare corecta a resurselor culturale
majore va contribui la cresterea nivelului de
reprezentare locala, regionala si nationala.
Un mare numar de localitati vor deveni
argumente pentur majorarea interesului lor
cultural-turistic obtinand resurse economice
acum inactive. Va creste simtitor
comportamentul pozitiv fata de
componentele patrimoniului cultural si
natural, sporind zonele ecologice si
imbunatatind viata comunitara cu noi valori.
Vor fi identificate noi zone si trasee atractive
pentru turismul cultural.
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- comunitatile locale vor beneficia de
restaurarea si valorificarea turistica ale
monumentelor istorice

SocioEconomice

patrimoniu
cultural:
muzeologie,
conservarerestaurare

Cresterea bugetului de timp liber si a turismului cultural, democratizarea
si liberalizarea accesului in muzee, situri si monumente (inclusiv
gratuitatile), rolul lor in educatie vor impune dezvoltarea si diversificarea
muzeala, inclsuiv noi servicii de pedagogie speciala. acestea toate si
presiunea publicului tot mai numeros vor determina o continua
modernizare si adaptare tehnologica a domeniilor de patrimoniu. In
Romania sunt 4.000 situri arheologice, 29000 de moumente istorice si
760 de muzee.

SocioEconomice

Patrimoniu si
turism cultural

Protejarea mostenirii cultural si dezvoltarea turismului cultural sunt
domenii care trebuie sa devine o prioritate atat pentru cercetarea cat si
dezvoltarea economica a tarii.

Lispa unei strategii in acest domeniu
In Romania exista un sir de specialisti care ar putea aduce
necesita elaborarea unui studii de sinteza contributii utile la o mai buna cunoastere a domeniilor
privind domeniile mentionate mai sus
patrimoniului cultural si turimul cultural.
care sa ne ajute la elaborarea unor politici
eficiente si durabile.

Cercetarile in domeniile mentionate vor
11-30
contribui direct la o mai buna cunoastere a
lor si vor avea impact atat asupra politicilor
de protejare cat si de valorificare economica.
Pe baza studiilor se vor putea elabora noi
programe privind turismul cultural local si
national.
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Patrimoniul
cultural
material si
imaterial ca
resursa pentru
dezvoltarea
durabila

Patrimoniul cultural material si imaterial sunt valori prin ele insele, studiul
si cunoasterea lor fiind obiectul unui grup de discipline socio-economice si
umaniste. Informtatiile teoretice de varf din acest domeniu trebuie
conectate cu tezaurizarea efectiva dar si electronica a acestora, ca si cu
dezvoltarea strategiilor de dezvoltare economnica locala si regionala.

Studiul, tezaurizarea si prezentarea
patrimoniului sunt teme intens cercetate
in majoritatea tarilor europene.
Informtaille disparate care se regasesc in
diversele institutii romanesti trebuie
adunate in retele si compatibilizate cu
cercetarile pe plan mondial.

Un numar de cercetatori care lucreaza in domenii conexe pot
fi implicati in cercetarea patrimoniului cultural material si
imaterial. Relevarea, descrierea, conservarea si promavarea
patrimoniului implica, desigur, mediul de afaceri, agentii din
turism, servicii publice dar si din industriile creative.

-consttuirea unei retele nationale de
11-30
informatii despre patrimoniu, in concordanta
cu retelele europene;
-utilizarea noilor tehnologii pentru
salvgardarea si promovarea patrimoniului;
-valorizarea patrimoniului cultral material si
imaterial de catre comunitatile unde el se
regaseste, ca forma de educatie comunitara.
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Performanta
globala in
contextul
dezvoltarii
durabile

In contextul cerintelor dezvoltarii durabile consider ca o entitate
economica nu mai poate fi performanta doar din punct de vedere
financiar ci trebuie avute in vedere si celelalte doua elemente ale
performantei globale si anume performanta sociala si performanta de
mediu. Profitul nu mai poate fi considerat singura masura a performantei
ci trebuie avute in vedere si alte masuri care sa reflecte aspecte sociale
(satisfactia si motivatia angajatilor, a clientilor, diverse sponsorizari pentru
comunitatea unde o firma isi desfasoara activitatea) precum si aspectele
de mediu (reducerea emisiilor de gaze, actiuni de prevenire si combatere
a poluarii). O entitate economica este cu adevarat performanta daca tine
cont de necesitatile si cerintele comunitatii in care isi desfasoara
activitatea si de mediul inconjurator.

Cercetarea in domeniul performantei
globale poate acoperi un spectru larg de
probleme de la dezvoltarea unui model
de evaluare a performantei specific
economiei romanesti pana la dezvoltarea
unor standarde de performanta care sa
fie impuse la nivel national. Astfel ca se
poate reduce nivelul poluarii, pot creste
initiativele "green", se pot stimula
societatile comerciale sa investeasca mai
mult in resursa umana. Daca companiile
vor fi stimulate sa fir performante
"global" atunci si societatea si mediul
inconjurator vor avea de castigat. Cred ca
includerea cerintelor dezvoltarii durabile
printre obiectivele companiilor romanesti
este o necesitate.

In Romania responsabilitatea sociala si preocuparea activa
pentru mediul inconjurator au fost aduse de catre filialele
corporatiilor multinationale. Sigur la nivelul acestora va
exista o dorinta de colaborare la proiecte privind evaluarea
performantei globale si cred ca si mediul de afaceri autohton,
intelegand beneficiile implementarii cerintelor dezvoltarii
durabile la nivel microeconomic va vi dispus sa colabarezi in
vederea obtinerii unor rezultate pozitive. Studiile efectuate
pe economiile dezvoltate au aratat ca investitiile in
performanta sociala si de mediu au condus pe termen mediu
si lung la o crestere a performantei financiare, in aces fel fiind
multumite toate categoriile de stakeholderi.

- se va elabora un model de evaluare a
11-30
performantei globale pe domenii de
activitate specific economiei romanesti;
- se vor elaborare standarde de performanta
sociala;
-se for elaborare standarde de performanta
de mediu (ecologica);
- se vor sensibiliza autoritatile in sensul
impunedii unor stndarde minine sociale si de
mediu;
- se vor evidentia efectele pozitive ale
imbunatatirii performantei sociale si de
mediu ceea ce va determina companiile
romanesti sa se deschida catre astfel de
investitii;

31-50

sub 5mil. Euro

muzeificarea unor resurse inca
neexploatate, oferind nu doar programe
si proiecte de cercetare aplicata si si locuri
de munca pentru industriile culturale inca
incipiente. Conservarea-restaurarea in
situ si fondarea de muzee rurale (in
fostele scoli Spiru Haret) ridica la peste
2000 de noi obiective potentialul pentru
urmatorii 6 ani.
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Performanță și
competitivitate
pe piața muncii
artelor
spectacolului

Pe piața culturală din România, instituțiile artistice bugetate de stat oferă
locuri de muncă pentru doar 3% din totalul absolvenților facultăților de
artă. In prezent, se conștientizează că profesiilor liberale nu li se mai
potrivește angajarea ca funcționari de stat, iar rolul artei și al culturii
cunoaște o altă dimensiune. Se schimbă destinatarul societal printr-o serie
de acțiuni care converg spre democratizarea sectorului artelor
spectacolului, cu ecou în mediul educațional și economic al regiunilor,
inclusiv al zonelor rurale, unde cultura va începe să joace un rol important
în definirea identității și în dezvoltarea pe termen lung. Exploatarea de noi
perspective antreprenoriale ale artiștilor poate genera o creștere a
sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, contribuind activ la dezvoltarea
economică a regiunilor în care acestea activează.

Studiile din acest domeniu pot releva
modele de practici specifice pieței muncii
europene, aplicabile în cazul românesc,
tematici cu impact asupra creșterii
nivelului de independență și a calității
documentare pentru tinerii artiști. Se
remarcă optimizarea unor acte legislative
ale domeniului culturii, precum și apariția
unor direcții de transdisciplinaritate ale
artisticului, cu inserții în domenii
congruente (cinematografie, televiziune,
radio, educație...) sau paralele (economie,
management, mediu, sanatate, IT...). In
țările Europei de Vest, în America de Nord
și Australia, preocupările specialiștilor din
domeniu sunt numeroase (asociații,
conferințe, reviste științifice, dezbateri
sociale…), și prezintă o evoluție
importantă, iar discrepanțele dintre
modurile de acțiune culturală nu pot fi
corectate decât prin sprijinirea artiștilor
pentru a juca un rol important în
domeniul socio-economic-cultural și prin
cercetare specifică domeniului.

In facultățile de artă din România, preocuparea pentru
inserția profesională și dezvoltarea de relații noi de muncă
reprezintă o prioritate, integrată în diversele discipline de
studiu ale studenților: management și marketing cultural,
politici culturale, teatru și societate, teatru comunitar, teatru
în educație, psihodramă. Mediul de cercetare este amplificat
de preocupările specialiștilor din domeniul educației și al
resurslor umane, având în vedere caracterul de extremă
particularitate a artistului ca angajat și cel al artistului ca
intermitent (modelul Francez). Mai mult, interesul pentru o
asemenea temă este afirmat de majoritatea publicațiilor de
specialitate și al asociațiilor internaționale, pentru
cunoașterea și identificarea liantelor comune de cooperare și
angajablitate, având în vedere flexibilitatea muncii artiștilor și
înțelegerea particularităților transfrontaliere ale artistului
european și ale muncii sale. Subliniem existența
numeroaselor co-producții și cooperări culturale
internaționale și solidificarea rețelelor artistice și a
comunității acestora.

-se vor identifica noi perspective
profesionale și de inserție profesională,
pentru tinerii artiști, în sectorul serviciilor și
al domeniilor contingente;
-se va elabora o serie de modele de bune
practici în domeniul independenței artiștilor
și al angajabilității acestora;
-se vor releva și explora axe de cercetare
pentru a crește nivelul de trai și de consum
cultural al populației;
-se vor propune modificări ale actelor
legislative aferente culturii și se vor formula
propuneri de reglementare a pieței muncii
artiștilor;
-se va derula o serie de conferințe și de
workshop-uri, în care vor fi implicați
cercetători și artiști independenți, pentru
înțelegerea nevoilor și a perspectivelor
viitoarei configurații a regiunilor de acțiune
culturală, contribuind la educația
antreprenorială a acestora;
-vor fi cooptați politicieni și stakeholders ai
autorităților regionale pentru a implementa
coerent și pragmatic o cultură civică și
strategii competitive în domeniul culturalartistic.
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Piaţa muncii
tinerilor
–oportunităţi şi
riscuri în
contextul
Strategiei
“Europa 2020”

La sfârşitul anului 2012, în Uniunea Europeană, tinerii reprezentau,
conform statisticilor Eurostat, o cincime din populaţia totală. Chiar dacă în
prezent Europa modernă oferă tinerilor oportunităţilor fără precedent,
totuşi, tinerii se confruntă cu unele provocări (agravate şi de criza
economică) legate de sistemele educaţionale şi formare şi de accesul la
piaţa forţei de muncă.
Problematica incluziunii sociale a tinerilor a fost prezentă pe agendele
politice dintotdeauna, dar numai în ultimele două decenii a cunoscut o
amploare deosebită.
Şomajul în rândul tinerilor este foarte mare, situându-se la 21,9 % în anul
2011 şi la 22,8% în anul 2012. În acest context, atingerea obiectivului de
ocupare a forţei de muncă de 75% pentru populaţia în vârstă de 20-64 de
ani din strategia “Europa 2020”, necesită îmbunătăţire a măsurilor/căilor
de tranziţie a tinerilor către piaţa forţei de muncă.
Rata şomajului în rândul tinerilor este de două ori mai mare decât pentru
ansamblul populaţiei active (10,5% în anul 2012). Reducerea locurilor de
muncă permanente în timpul crizei a afectat în mod disproporţionat
tinerii, aceştia fiind suprareprezentaţi în categoria contractelor temporare.
Deşi con

Interacţiunile între criză şi schimbările
demografice pe termen mai lung – în
special populaţia în curs de îmbătrânire –
generează o provocare pentru guverne în
ceea ce priveşte echilibrarea unor
obiective concurente. La aceasta se mai
adaugă şi presiunea de prelungirea vieţii
active prin eliminarea sau creşterea
vârstei obligatorii de pensionare. De
asemenea, guvernele se confruntă cu
presiunea exercitată pentru facilitarea
tranziţiei lucrătorilor tineri pe piaţa
muncii şi reducerea şomajului în această
grupă de vârstă. Gestionarea acestor
presiuni concurente reprezintă o
provocare considerabilă într-o perioadă în
care crearea de locuri de muncă va fi
probabil redusă, însă abordarea integrată
a acestora ar putea constitui un element
esenţial către dezvoltarea socială şi
economică durabilă pentru Europa.
Creşterea oportunităţilor de formare şi de
participare la stagii este recunoscută ca
fiind o măsură eficace pentru promovarea
ocupării forţei de muncă în rândul
tinerilor şi dezvoltarea de competenţe
relevante pentru locul de muncă.
Numeroase guverne naţionale au sporit
stimulentele pentru angajatori de a oferi
stagii de formare profesională şi stagii de
ucenicie ca strategie princ

Problema inserţiei tinerilor a fost şi este amplu dezbătura în
cadrul unor lucrări realizate de specialişti români din
domeniu. Au fost realizate o serie de studii asupra dezvoltării
capacităţii universităţilor de a furniza competenţe şi
competitivitate pentru piaţa muncii (
POSDRU/86/1.2/S/62718), studii privind corelarea cererii de
pe piaţa muncii cu necesarul de formare profesională în
domeniul administraţie şi servicii publice, sau studii de
cercetare realizate în cadrul programelor fundamentale ale
Academiei Române sau Programelor prioritare ale
Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei
Române (de exemplu, studiul ”Analiza şi prognoza factorilor
determinaţi ai incluziunii tinerilor pe piaţa forţei de muncă
din România şi impactul acesteia asupra dezvoltării socioeconomice a societăţii”, din cadrul Programului fundamental
al Academiei Române: ”Evaluarea Stării Economiei NaţionaleESEN 2010-2014”, 2012, realizat de un colectiv de cercetători
sub coordonarea dr. Mariana Bălan, prezintă o succintă
caracterizare a pieţei forţei de muncă la nivelul Uniunii
Europene şi o analiză a particulatităţilor pieţei muncii
tinerilor din România, comparativ cu UE-27 sau cu alt

•analiza factorilor determinanţi ai incluziunii 6-10
tinerilor pe piaţa forţei de muncă din
România în context european: câteva
caracteristici ale pieţei muncii tinerilor în
Europa şi piaţa muncii tinerilor din România
în context European
•elemente de bune practici în domeniul
pieţei muncii tinerilor în Uniunea Europeană;
•tranziţia de la şcoală la viaţa activă.
Performanţe în ocupare a absolvenţilor;
•mecanisme pentru creşterea adaptabilităţii
ofertei la cererea pieţei muncii;
•politici de ocupare a forţei de muncă în
România şi Uniunea Europeană;
•elemente de prognoză ale pieţei forţei de
muncă tinere:. metode şi modele de
prognoză utilizate în literatura de
specialitate şi prognoza pieţei forţei de
muncă tinere în România.
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Platforme
colaborative de
invatare si
inovare. Cocrearea, coinovarea, coinvatarea si coevolutia la nivel
national si local

Subdomeniul propus constituie o prioritate pentru cercetarea si inovarea
din tara noastra. Pe plan mondial exista platforme colaborative unde se
practica invatarea colaborativa (cu o dimensiune speciala dezvoltata la
nivel local in cadrul “regiunilor de invatare”). In acelasi timp, in contextul
promovarii viziunii “open innovation” pe plan mondial s-au dezvoltat
platforme colaborative inovative de tipul Nine Sigma unde cei care se
confrunta cu probleme le pot posta pe platforma pentru a putea fi ulterior
rezolvate in mod inovativ prin co-creare si co-inovare de catre experti cu
competente in domeniul caruia ii apartine problema. Pe plan mondial
exista exemple de buna practica ale unor astfel de platforme colaborative
functionale prin intermediul carora s-au identificat solutii alternative la
unele probleme complexe. O alta tendinta manifestata pe plan mondial
este cea a trecerii de la modelul “triple helix” (universitati-guvern-mediul
de afaceri) catre modelele “Quadruple/quintuple helix” care adauga inca
doua elice: societatea civila locala si, respectiv, dimensiunea de mediu
(ecologica).

SocioEconomice

politici
Concurenta si competitivitatea sunt elemente cheie ale oricarei economii
concurentiale si de piata, iar studierea modalitatii in care au loc schimbarile economice pe
competitivitate piete in contextul globalizarii si al crizei este esentiala.

SocioEconomice

Politici
inovative
pentru
cresterea
incluziunii si
competitivitatii
prin
modernizarea
institutiilor
pietei muncii

SocioEconomice

politici publice

In contextul Euro 2020 care
promoveaza o dezvoltare inteligenta,
sustenabila si incluisva, CDI din Romania
trebuie sa raspunda si obiectivelor
initiative “Eduction and Training 2020”
(http://ec.europa.eu/education/lifelonglearning-policy/progress_en.htm) care
prefigureaza urmatoarele obiective
strategice:
o a face din educatia derulata de-a
lungul intregii vieti (LLL-lifelong learning)
si din mobilitat o realitate. In cadrul celor
7 tinte de benchmarking s-a prevazut ca,
in medie, la nivelul UE, cel putin 15%
dintre adulti sa participe la programe
dedicate LLL;
o imbunatatirea calitatii si eficientei
programelor LLL;
o promovarea egalitatii de sanse, a
coeziunii sociale si a cetateniei active;
o stimularea creativitatii si inovarii prin
includerea educatiei antreprenoriale la
toate nivelele educationale.
Subdomeniul propus poate oferi noi
oportuntati de cercetare pentru echipe
trans, multi si interdisciplinare de
cercetare.

In opinia mea, in Romania exista unele premise favorabile
pentru asigurarea succesului cercetarilor desfasurate in
subdomeniul propus. Acestea au in vedere, in principal:
existenta unui mediu de cercetare favorabil (masa critica
de cercetatori si un portofoliu de cercetari si publicatii din
diverse arii ale cunoasterii de factura trans si
interdisciplinara: stiintele educatiei, psihologie, sociologie,
economie, ITC, tehnologii de varf, etc). Provocarea are in
vedere reunirea acestor cercetari intr-un demers de factura
holista integratoare care sa confere relevanta si consistenta
acestor cercetari desfasurate anterior separat, pe arii
distincte de cercetare. Propunem o concertare a eforturilor
pentru co-evolutie, co-invatare, co-inovare si co-creare, care
pot fi facilitate prin crearea unor platforme interactive
colaborative de invatare si inovare.
oportunitatile existente pentru dezvoltarea unor
parteneriate si relatii de colaborare cu mediul de afaceri si cu
societatea civila (in spiritual modelului “quadruple helix”).

Comparativ cu abordarile traditionale care
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promoveaza o viziune de tipul “one fit for
all”, propunem o noua viziune care sa aiba in
vedere si dimensiunea local-regionala de
tipul “place-Based” (“glocalizare” versus
“globalizare”). Subdomeniul promoveaza
crearea si in Romania a unei Arii a LLL,
Creativitatii si Inovarii. In acest sens se releva
importanta co-crearii, evaluarii, monitorizarii
si dezvoltarii unor platforme regionale
colaborative de invatare si inovare care sa
sprijine LLL (Lifelong Learning).
Subdomeniul propus poate conduce la 3
tipuri de efecte cu impact la nivel national si
local:
Imbunatatirea si diversificarea
programelor LLL (pe axa formal, informal,
nonformal), si asigurarea utilizarii resurselor
locale pentru co-creare si co-inovare in
cadrul unor clustere si retele colaborative de
inovare pentru beneficial comunitatilor
locale, al organizatiilor, societatii civile si
indivizilor. Identificarea unor oportunitati de
comercializare a rezultatelor obtinute prin
co-invatrae, co-creare si co-inovare.
Cresterea sprijinului la nivel local si
national pentru cooperare intre stakeholder
Sustinerea proiectelor reale, care sa
implice activ cetatenii.

>100

200-500 mil. Euro

100

Cercetarea in domeniul competitiei si/sau Domeniul concurentei este un sector primordial la nivelul UE
concurentei poate fi purtatoare de
si al oricarui stat european ca o conditie sine qua non a pietei
valoare adaugata in sensul oroentarii
unice
politicilor statului in domeniu dar si al
strategiilor concurentiale ale firmelor.

O mai buna orientare a politicii institutiilor
statului in domeniul concurentei
Adaptarea strategiilor firmelor noilor
tendinte ale pietei
Schimbarea accentului politicii concurentei
de pe sanctionarea comporysmentelor pe
"soft power" si pro activitate

>100

sub 5mil. Euro

200

Ne confruntam cu o rata de ocupare scazuta ca urmare a schimbarilor
demografice, crizei economice, oportunitatilor de ocupare scazute dar, nu
in ultimul rand si a rigiditatilor existente inca pe piata muncii. Se observa o
scadere a ratei de ocupare in special in randul tinerilor, femeilor si
lucratorilor in varsta. Rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a
fost de 63,8% la o distanta de 6,2 puncte procentuale fata de tinta
nationala de 70% stabilita in contextul Strategiei Europa 2020 (INS). Alte
provocari: adancirea segmentarii pe piata muncii care creste riscul
persoanelor neintegrate pe piata muncii de a ramane in afara acesteia,
piata muncii imperfecta caracterizata prin prezenta multor institutii pe
piata muncii, materializate prin sisteme de legi si programe care sa
modeleze comportamentul lucratorilor si angajatorilor, etc. Prin urmare
este nevoie de o piata a muncii competitiva, dar in acelasi timp solidara
care sa conduca la coeziune economica, sociala si teritoriala.

Exista relativ putina informatie in
literatura de specialitater privind politicile
si institutiile pietei muncii. Politicile sunt
de obicei doar mentionate si institutíile nu
au fost tratate intr-un mod sistematic.
Desi exista un consens general asupra
introducerii de "rigiditati" pe piata muncii
, implicatiile politice pe aceasta tema dau
nastere la dezbateri intense pe aceasta
tema. Literatura de specialuitate se
adreseaza mai putin subiectelor privind:
sindicatele si formarea salariului,
compensarea diferentelor salariale,
discriminare, impozitare, somaj. Pe langa
flexisecuritate, politici de activizare,
trebuie dezvoltate si alte strategii care sa
conduca la competitivitatea sporita a
pietei muncii. Cercetarea ia in considerare
faptul ca institutiile nu opereaza izolat si,
prin urmare se promoveaza o cooperare
mai stransa intre institutiile de pe piata
muncii.

Exista un mediu de cercetare favorabil, care include
specialisti cu renume in domeniu si cu preocupari constante
si sustinute de-a lungul a peste doua decenii. In cadrul
programelor de cercetare dezvoltate in domeniu s-au
consolidat parteneriate intre cercetare si mediu de afaceri
care vor furniza evidente empirice esentiale dezvoltarii
modelelor experimentale. Exista deschidere catre
imbunatatirea dialogului social imperios necesar in
implementarea cercetarilor.

- se vor dezvolta reforme, strategii,
>100
metodologii, tehnici, instrumente de stabilire
a salariului minim si a impactului acestuia
asupra reducerii inegalitatii venitului si
saraciei;
- se vor elabora noi modele de eficientizare
privind contractele colective de munca,
reglementarea orelor de munca si implicarea
sindicatelor;
- se vor dezvolta noi tehnologii si modele
privind sisteme moderne de impozitare si de
contributii la asigurarile medicale;
- se vor lansa pe piata inovatii de planuri
optime de dezvoltare a sistemelor de
pensionare, politici familiale, educatie si
pregatire in institutii de educatie sau
pregatire si la locul de munca;
- se vor elabora studii , modele de inovare
privind imbunatatirea politicile de migratie si
a impactului lor asupra tarii de emigratie,
tarii de destinatie si individului;
- eficientizarea si cresterea eficacitatii
legislatiei de protectie a ocuparii, a
ajutoarelor de somaj si politici active pe
piata muncii, dialogului social;
- inovatii sociale in vederea implementarii
cercetarilor.

>100

peste 500 mil. Euro

100

reforma statului,descentralizarea si regionalizarea ca prioritati ale
Romaniei pentru urmatorul deceniu

elaborarea unui nou sistem de indicatori
care sa tina cont de analizele
intersectoriale,de sistemul european de
raportare,de noile prioritati ale politicilor
publice(ex.energiile verzi,migratiile
umane,participarea civica)

proiectele europene,racordarea la retelele de
cunoastere,nuclee de excelenta(indeosebi in mediul
universitar),integrarea europeana tot mai extinsa

rapoarte tehnice si date obiective in sprijinul 31-50
descentralizarii,instrumente de analiza si
raspundere publica,participarea directa a
expertilor la deciziile politice,constituirea de
parteneriate durabile in plan local,regional si
national
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Politici
Necesitatea dezvoltarii unor strategii de politici publice integrate, pe de o
publice.adminis parte, iar, pe de alta parte identificarea unor politici publice care sa
tratie publica
valorifice noile tehnologii la nivelul administratiei publice.

Dezvoltarea de proiecte de cercetare care
sa ofere expertiza pentru administratiile
publice in implementarea de sisteme IT la
acest nivel. Acest lucru se poate realiza
prin crearea, pentru inceput, a unui
instrument evaluativ unic prin care sa se
identifice nevoile de informatizare, liniile
necesare, directiile, in rapor si cu
evaolutia la nivel national si european
(e.governance,
VitalŞ kansarea e-democracy).
unor programe de

Domeniul politicilor publice, care sa integreze asemenea
studii de e-government, se poate dezvolta in contextul
dorintei, pe de o parte, a guvernamantului de a dezvolta cu
mediul universitar asemenea strategii si in contextul
regionalizarii (care presupune nivele adminisrative noi), dar,
pe de alta parte, in contextul dezvoltarii, la noi, a mai multor
centre de cercetare, la nivelul universitatilor, pe politici
publice.

Dezvoltarea unor cercetari de politici
>100
publice. Finantarea unor proiecte pe acest
domeniu si plasarea lor, prin parteneriate, la
nivelul administratiilor locale si nu numai.
Pentru a crea pe viitor parteneriate stabile
venite a caror initiativa sa vina din partea
administratiilor (primarii, consilii judetene,
prefecturi).

SocioEconomice

politici sociale/ Criza actuală a României are multiple surse. Un factor essential este
dezvoltarea
nevoia unei noi strategii de dezvoltare social-economică a României în
socialcontextual Europei. Există un deficit sever de viziune globală a României.
economăc a
României&
standard de
viaţă şo
calitatea vieţii,
România: good
society/
problemele
sociale ale
României

Nu âmi este clară întrebarea. În principal: finanţarea unor
programe de interes national în domeniul social.

Cred că răspunsurile trebuie date specific
păe domeniile înalt relevante pentru politica
de dezvoltare social-economică a ţării. Am
senzaţia că întrebarea are o semnificaţie
mare pentru domeniile inginereşti.

SocioEconomice

Preocuparea
pentru un
mediu socioeconomic
competitiv

Obiectivele privind dezvoltarea presupun asigurarea unei creșteri
economice durabile, a productivității și un nivel mai bun de ocupare a
forței de muncă. Investiția în educație și dezvoltare trebuie să reprezinte
în continuare un pilon important al creșterii economice care va permite
reducerea decalajelor față de media Uniunii Europene. Investiția în
cercetare poate duce la creșterea valorii adăugate a produselor locale și
astfel la reducerea deficitului comercial.Accesul la educație și la
cunoaștere stimulează comportamentul de economisire și investire și
crește mobilitatea forței de muncă în interiorul țării.Investiția în inovare
poate contribui la trecerea României către o nouă Paradigmă de
dezvoltare economico-socială, trecerea de la economia bazată pe factori,
la economia bazată pe investiții, iar apoi economia bazată pe
cunoaștere.Politicile de incluziune socială și de creștere a ocupării și a
calității locurilor de muncă vor contribui la reducerea tendinței de
emigrare.

Conform actualelor teorii a creșterii,
responsabilitatea socială a
întreprinderilor poate contribui la
creșterea competitivității și
sustenabilității performanței
industriei.Noile teorii accentuează faptul
că acumularea cunoștințelor poate
genera randamente din ce în ce mai mari,
iar în acest caz cunoașterea se măsoară
prin majorarea semnificativă în educație
și a cheltuielilor cu cercetareadezvoltarea.Criza economica descrie
necesitatea unei noi abordări din motive
de echilibru între maximizarea profiturilor
pe termen scurt și crearea de valori
sustenabile pe termen mediu și lung.

Performanța competitivă poate fi măsurată prin prisma unor
rezultate tangibile: prin creșterea continuă a productivității,
prin creșterea salariilor reale, a productivității muncii ce va
asigura un nivel de trai ridicat și prin asigurarea unor procese
inovatoare cu efecte de antrenare. Societățile trebuie să
asigure în permanență crearea de noi locuri de muncă
sustenabile, trebuie să țină seama de contribuția lor la
creșterea economică și să ia în considerare interesele
economice și sociale ale angajaților. Responsabilitatea socială
a întreprinderilor trebuie să situeze societățile europene în
rândul celor care acordă o importanță deosebită atât
aspectelor economice cât și celor sociale și ecologice.

SocioEconomice

Prioritizarea
nevoilor ce cer
asistarea
sociala in
vederea
cresterii
eficientei
serviciilor
sociale

Numarul cazurilor de asistare sociala este in continua crestere, avand in
vedere si starea de fapt a imbatranirii populatiei. Eficientizarea serviciilor
sociale prin reducerea costurilor, si stabilirarea prioritatilor in asistarea
sociala, va duce la o eficientizarea a sistemului de asistenta sociala. Si
astfel alte nevoie ce au trecut cu vederea pot fi considerate cu adevarat
probleme ce cer solutionate!

Cercetarea in domeniul asistentei sociale,
prin prioritizarea si o stabilire clara a
nevoilor, va consolida sistemul de
asistenta sociala, si va reduce costurile
facute descurajator. Nevoile cu adevarat
importante sa fie solutionate, pt. a
incuraja un sistem de ajutorare bazat pe
echitate si eficienta. De aici principia clare
de asistare, bugetul consacrat acestui
domeniu sa fie reorganizat, si realizat
bineinteles cercetarea si studii de asistare
organizata.

SocioEconomice

procedura
administrativa

Necesitatea uniformizarii reglementarilor si practicii administrative in
Cercetarea procedurii administrative va
acord cu standardele in materia promovarii si protejarii drepturilor omului. permite dezvoltarea -in acord cu
preocuparile statelor U.E.-a dreptului la
buna administrare si instituirea unei
contraponderi la puterea discretionara a
administratiei.

importanţă naţională care să susţină o
politiăc cu viziune de dezvoltare a ţării în
contextual actual.
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îmbunătățirea și asigurarea unui mediu
6-10
concurențial eficient;
-dezvoltarea unor cooperări între statele
membre ale Uniunii Europene și crearea
unor produse care să includă informații
privind amprenta ecologică;
-transformarea economiei și orientarea ei
spre o dezvoltare durabilă în concordanță cu
interesele naționale;
-creșterea calității centrelor de cercetare și
inovare și capacitatea de a atrage resursele
umane calificate;

6-10

5-50 mil. Euro

10

Domeniul asistentei sociale, al serviciilor sociale este inca la
inceputuri in Romania, cu nevoie acerba de organizare
eficienta. Numarul specialistilor in domeniu creste mereu, iar
incurajarea din partea UE, pe acest plan duce la o graba in
vederea eficientizarii acestui domeniu. Prioritatea acestui
domeniu in cercetare este cunoscut nu doar datorita liniei de
inceput, dar si ca rol- prin aceea de a asista cetatenii cu nevoi
speciale.

Din punct de vedere local:
6-10
- eliminarea daunele banesti prin proasta
oferire de servicii unor persoane care nu
corespund cu adevarat prototipului de nevoie
- infiintarea unor servicii sociale eficiente
care sa corespunda nevoilor respectand
principiile de efiecienta si prioritizarea
nevoilor
- acapararea specialistilor pentru regandirea
unui plan de reorganizare asistarii si
serviciilor sociale.
- primariile si centrele de asistenta sociala
vor beneficia de studii pe aspectul
prioritizarii si eficientei serviciilor sociale.
In plan global
- realizarea si regandirea principiilor de
asistare fara da posibilitatea de
reinterpretare.
- explorarea noilor technici de asistare si
prioritizare in conformitate cu nevoile.
- lansarea pe piata serviciilor sociale a unor
liste de posibile centre de asistenta care sa
raspunda nevoilor prioritatre care inca sunt
nesolutionate partial.

1-5

exista o preocupare crescuta pentru domeniul procedurii
administrative-atat la nivel de polici,cat si la nivel stiintific.Au
fost infiintate centre de cercetare si au fost dezvoltate
proiecte de cercetare care permit integrarea in retele
stiintifice europene.

-reglementari si practici moderne,care sa
asigure respectarea si protejarea adecvata a
drepturilor omului;
-imbunatatirea modului de lucru al
administratiei,modernizarea si cresterea
respectului pentru cetatean;
-promovarea de mecanisme alternative la
justitie de pervenire si solutionare a
conflictelor generate de exercitiul puterii
prin acte administrative.
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SocioEconomice

Procesul
migratiei
romanilor in
lume

Dupa anul 1990 s-a produs o crestere a numarului de cetateni romani care
si-au parasit tara pentru a lucra, studia sau a-si intregi familia, indeosebi
pe continentul european, dar si in alte tari din America, Australia, Oceania
si chiar Africa. Intrucat fenomenul emigratiei din Romania a crescut in
amploare an de an, este important sa cunoastem atat motivele parasirii
tarii, cat si consecintele familiale, sociale si economice ale acestui
fenomen, pentru a avea o imagine riguroasa, de ansamblu, asupra
trendului si efectelor migratiei din Romania. Datele statistice oficiale si
cele furnizate de mediile diplomatice ne arata ca peste 5 milioane de
romani se afla, actualmente, in afara granitelor nationale.

Cercetarea va fi efectuata in principalele
tari care au absorbit populatie din
Romania si va dezvalui date pretioase
despre comunitatile de conationali din
strainatate: volum, structura pe grupa de
varsta, pe sexe, ocupatie, stare civila,
intentie de revenire in tara, nivel de
studii, sursa castigurilor banesti si
destinatia acestora, relatiile de
comunicare cu cei ramasi acasa,
pierderea sau stergerea identitatii
culturale romanesti etc. Datele recoltate
ne ajuta sa evaluam volumul populatiei
ramase in Romania si sa prognozam
tendintele de evolutie a emigratiei din
tara noastra, sa cunoastem influentele
perturbatoare asupra pietei muncii din
Romania, asupra procesului de
invatamant si evolutiei structurilor
ocupationale.

1.Exdistenta, la Scoala Doctorala de Sociologie de la
Universitatea din Craiova, a unor preocupari statornice de
cercetare a emigratiei romanesti, ilustrate prin teze deja
sustinute public, si altele deja in curs de elaborare. Astfel,
pana in prezent, au fost sustinute trei teze de doctorat
despre comunitatile de romani din Italia, Franta si Spania,
realizate de cadre didactice tinere din universitatea noastra,
iar alte cinci urmeaza sa fie finalizate, dupa incheierea
cercetarii de teren asupra comunitatilor de romani din
Anglia, Statele Unite ale Americii, Belgia, Germania si Grecia.

1. Elaborarea unui ciclu de volume care ne
11-30
ofera date concludente de ordin statistic si
calitativ, cu privire la comunitatile de romani
care s-au format in diverse tari ale lumii, in
ultimele doua decenii.
2.Realizarea unei imagini de ansamblu
asupra unuia dintre cele mai importante
fenomene sociale care a marcat societatea
romaneasca, dupa 1990, si care este in curs
de derulare.
3. Evaluarea consecintelor economice,
sociale, culturale si politice ale emigratiei
romanilor in lume asupra societatii
romanesti, precum si asupra societatilor de
destinatie.
4. Descrifrarea relatiilor de comunicare
dintre familiile romanilor ramasi in tara si
persoanele aflate in strainatate, precum si a
influentei acestor relatii asupra legaturilor
interguvernamentale

31-50

5-50 mil. Euro
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SocioEconomice

productie
culturala de
masa/ industrii
culturale

Bunurile culturale au o dubla valenta, marfa pe o piata, dar si obiecte cu
valoare simbolica. In momentul de fata dimensiunea economica
prevaleaza, un obiect cultural avand valoarea in masura in care exista
cerere pentru acesta. Consider ca aceasta stare de lucruri duce la
proliferarea fenomenului de lohn cultural, imprumuturi de formate de
succes, pre-testate, in defavoarea formatelor cu valoare adaugata mare,
riscante pe piata bunurilor culturale.

Se poate analiza dinamica campului
Exista un numar considerabil de cercetatori care se ocupa de
productiei culturale autohtone,
domeniul studiilor culturale, a mass-media, dar si un
transformarea bunurilor culturale in
potential de crestere in zona economiei bunurilor culturale.
marfa si consecintele asociate, se pot face
propuneri de politici publice care sa
stimuleze componenta de productie si
creativitate autohtona.

Succesul subdomeniului propus inseamna
11-30
produse culturale de masa autohtone,
originale, cu valoare adaugata mare, care sa
angreneze noua generatie de actori media in
activitati care presupun cunoastere si
creativitate ridicate, nu doar capacitati de
adaptare la formate preexistente. Inseamna
stimularea potentialului autohton de creatie
si productie in domeniul cultural.

31-50
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SocioEconomice

profesionalizare Principalul vector de crestere aperformantelor este managementul
a
managementul
ui

Este nevoie de elaborarea strategiei
profesionalizarii managementului in
Romania de proiectarea mecanismelor
manamentului bazat pe cunostinte in
conditiile trecerii laeconomia bazata pe
cunostinte

exista:Societatea Academica De Management Din Romania
care reuneste cei main buni 174 de profesori in managemet
universitari care are ca prioritate profesionalizarea
managementului si dezvoltarea managementului bazat pe
cunostite S-au publicat doua carti axati ma nagementul si
organizatia bazate pe cunostinte pritre primele in
Europa.dezvoltarea unei puternice

1dezvoltarea unei puternice scoli romanesti 11-30
de magement bazat pe cunostinte
competitiva in U E 2Proectarea unei strategii
si aunor mecanisme care sa
profesionalizezemamagementul din
Romania 3Cresterea competitivitatii fimelor
si economiei din Romania
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SocioEconomice

proiectarea si
implementarea
sistemului
inteligentei
strategice la
organizatii si
institutii publice

Sistemul inteligentei strategice (IS) asigura descoperirea potentialului
inteligent intern al organizatiei, gestionarea, crearea si furnizarea
produselor inteligente conducerii organizatiei in vederea formularii
strategiei, a tintelor si obiectivelor strategice. De asemenea, sistemul IS,
prin componentele integrate, asigura continuitatea memoriei
institutionale.
Sistemul IS nu poate inlocui managementul strategic al organizatiei, dar
poate asigura informatia necesara formularii, corelarii si corectarii
acestuia cu datele conjuncturale in vederea reducerii incertitudinii.
Utilizarea sistemului IS creste probabilitatea formularii tintelor strategice
care contin valoare eterna invariabila, cum ar fi de exemplu, cresterea
inteligentei colective a organizatiei.
In Romania, pana in prezent, managementul strategic si inteligenta
strategica au fost prea putin implementate, in primul rand datorita lipsei
intelegerii avantajelor pe care le confera in cresterea competitivitatii
organzatiei. La nivel macro, implementarea sistemului IS la nivelul
organizatiei guvernamentale si la guvern, contribuie in mod direct la
cresterea competitivitatii natiunii.

Succesul cercetarii presupune constituirea unui grup de
cercetare la ISE al Universitatii de Vest Timisoara pe nucleul
prezent, si prteneriat cu Minsiterul Economiei in domeniul
mediului de afaceri si IMM, precum si cu Camerele de
Comert. Parteneriatele vor asigura mediul necesar
comunicarii rezultatelor cercetarii spre organizatii de afaceri,
dar si proiectarea si implementarea unor sisteme IS la
organizatii, urmarirea evolutiei acestora. De asemenea, se
doreste implementarea IS la nivelul Ministerului Economiei,
ca proiect pilot institutional.

Convinsi de rezultatele pozitive ale
1-5
implementarii sistemului IS, se va cota ca
prim rezultat asigurarea continuitatii
memoriei institutionale.
Functionarea sistemului IS va asigura
rezultate cuantificabile doar dupa cativa ani
de utilizare, deoarece schimbarea culturii
organizationale poate reprezenta obstacol
important in implementarea funcionala a
sistemul IS.
Succesul final al cercetarii se va reflecta prin
succesul organizatiei, adica, prin cresterea
competitivitatii organizatiei datorita cresterii
inteligentei furnizate conducerii strategice.
Prin implementarea sistemului IS,
managementul strategic al organizatiilor
romanesti poate benefcia de cele mai
moderne isntrumente cunoscute la nivel
mondial.
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Promovarea
dreptului la
nivelul
societatii civile

Societatea romaneasca actuala se confrunta cu cresterea ratei
infractionalitatii. Cerecetarea in domeniul dreptului trebuie sa reprezinte
un fundament al oricarei societati. Bunastarea societatii se extrage din
bunastarea statului, stat care trebuie sa fie unul de drept si sa apere
drepturile si libertatile fundamentale ale omului.

Cresterea competitivitatii produselor
autohtone, la nivelul organizatiei,
necesita sistem al managementului
strategic care asigura tintele si obictivele
formulate prin modelele mentale
elaborate. Integrarea in lantul valoric
global necesita cresterea calitatii
produsului, cresterea productivitatii,
integrarea tehnologiilor de varf, dar si a
managementului care asigura cresterea
valorii adaugate a produsului.
In paralel cu activitatea zilnica coordonata
de managementul operativ, creste
necesitatea implementarii
managementului strategic care asigura
viitorul organizatiei, dar si a
managementului normativ, asigurand
astfel componentele necesare controlului
partial al complexitatii.
Cercetarea in domeniul proiectarii
sistemelor inteligentei strategice si
implementarea acestora in organizatie,
respectiv, in institutii guvernamentale, va
rezulta prin modele experimentale,
prezentarea metodelor de proiectare si
de implementare a acestora spre mediul
de afaceri, respectiv, evaluarea
rezultatelor obtinute de organizatii pilot
prin cuantificarea partiala a cresterii
eficientei, dar si calitati greu
Promovarea dreptului in societate
romaneasca actuala poate acoperi un
spectru larg de teme, de la scaderea ratei
infractionalitatii, constientizarea
pupulatiei cu privire la implicatiile pe care
dreptul le are in cadrul statului precum si
optimizarea raporturilor juridice dintre
indivizi.

cercetarea dreptului in romania este foarte dezvoltat
existand numerosi practicieni si teoreticieni, care beneficiaza
in desfasurarea activitatii lor de numeroase colaborari cu
instituti de prestigiu din tara si strainatate.

-cconstientizarea populatiei cu privire la
implicatiei dreptului asupra societatii
-cresterea bunastarii populatiei prin
reducerea semnificativa a fenomenului
infractional
-educarea indivizilor in spiritul respectarii
legii
-diminuarea semnificativa a faptelor de
coruptie
-explicarea dreptului pe intelesul tuturor
-perfectionarea functionarilor administratiei
locale

11-30
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SocioEconomice

Promovarea
unui
comportament
sustenabil in
randul
consumatorilor
romani

Tendinta actuala mondiala este aceea de a promova prin diferite strategii
si tehnici un comportament de consum si productie sustenabil. Aceasta
presupune un comportament sustenabil de catre toti actorii din lantul de
consum: producatori-intermediar-consumatori. De aceea este imperios
necesara studierea comportamentului consumatorilor, producatorilor si
intermediarilor romani dar si dezvoltarea unor strategiii si tactici de
promovare a unui comportament sustenabil (ex. reducerea deseurilor
alimentare, consumului de electricitate, practici mai sustenabile samd. )

SocioEconomice

Propun ca
domeniu
lingvistica studiul limbii si
filologiei
române în
special

În contextul specializarii profesionale pregnante, a marilor crize de
comunicare la nivel macrosocial, neluarea in consideratie a descoperirilor
lingvisticii trunchiază si dezmembreaza adevărata comunicare. Faptul ca
stiintele comunicarii - in plin avânt - se fac in afara comunicării
fundamentate lingvistic, explica rezultatele concrete slabe, practic
inexistente ale acestor mode neacoperite de substanta exegetică.
Psihologia, sociologia, economia chiar, politica si jurnalistica in mod cert,
sufera de lipsa unei perspective lingivstice asupra comunicarii interumane. Dacă se vorbeste mereu de criza comunicarii contemporane, se
face si pentru că, intr-adevar, o criza de asemenea calibru nu poate fi
rezolvata de cuvinte, insa PRIN cuvintele disociate si analizate cu
profesionalism suntem mai aproape de limpezirea neintelegerilor.

SocioEconomice

propuneri de
politici
regionale si
amenajarea
teritoriului

Procesul de regionalizare inceput in Romania dupa integrarea in UE
trebuie sa coincida cu obiectivele de dezvoltare ale tarii pe termen mediu
si lung. Dezbaterile existente in prezent la nivel national pe tema
regionalizarii trebuie sa aiba un suport teoretic si practic, care sa aduca in
discutie toti factorii implicati. Cercetarea academica reprezinta unul din
principalii factori care pot contribui la fundamentarea stiintifica a acestui
proces.

SocioEconomice

provocari si
tendinte in
mass media si
comunicare

Provocarile dezvoltarii instrumentelor comunicarii nu pot fi trecute cu
vederea: este nevoie de dezvoltarea abilitatilor copiilor pentru a infrunta
asaltul mediatic zilnic. Este nevoie deci de cercetarea aprofundata a
tendintelor si totodata a modalitatilor de raspuns la aceste schimbari de
neoprit ce ne asalteaza atat pe canalele traditionale cat si prin internet,
new media.

SocioEconomice

Provocarile
combinarilor de
entitati din
sectorul public

Impactul provocărilor economice mondiale a determinat și va continua să
determine tipuri ingenioase și diverse de restructurări în sectorul public,
inclusiv combinări de entități. În mediul economic actual instituţiile
publice din România de la toate nivelurile au probleme financiare și sunt
obligate să ia în considerare alternative care pot oferi un catalizator
pentru îmbunătățirea serviciilor. Aceste alternative implică uneori
combinările de entități din sectorul public (fuziuni şi achiziţii): spitale, şcoli,
primării etc. Ȋn acest context, este foarte importantă şi actuală problema
regionalizării României, prin care vor avea loc eventuale combinări de
instituţii publice. Având în vedere nevoile specifice ale sectorului public
acesta este un domeniu în care raţionamentul, motivele și metodele de
combinări interinstituționale poate de multe ori să difere semnificativ de
cele predominante în sectorul privat. Deoarece există unele lacune în
literatura de specialitate cu privire la conceptualizarea și tratamentul
contabil al combinărilor de entități din sectorul public, ne așteptăm ca
această cercetare va adăuga nivelului existent de cunoștințe.

SocioEconomice

Psihologia
dezvoltarii
cognitive si
socioemotionale

Stiintele dezvoltarii reprezinta un corp interdisciplinar de domenii de
studiu centrate pe evaluare si interventie pentru optimizarea procesului
de dezvoltare umana. Cercetarea fundamentala si aplicativa in acest
domeniu este una de maxima actualitate si importanta la nivel
international (vezi Divizia a 7-a a American Psychological Association) cu
implicatii majore in context educational si clinic.

Intelegerea comportamentului
consumatorului/producatorului roman
pentru a incuraja consumul/producerea
sustenabil de alimente. Mai specific se
pot gasi barierele sau driverii unui
comportament responsabil al
consumatorilor, producatorilor si
intermediarilor in domeniul
alimentelor.Obtinerea unor informatii
utile pentru a incuraja efectiv
consumatorii, producatorii si
intermediarii sa adopte un comportament
sustenabil.
Cercetarea românească poate răspunde
momentelor de dificultate si criză socială
si în mod concret prin realizarea unor
proiecte de comunicare interdisciplinară
în care unul dintre parteneri să fie
TOTDEAUNA si un grup de lingvisti
profesionisti, buni cunoscători ai valorilor
pragmatice ale termenilor comuni si cele
ale termenilor strict specializati.

Cercetarea in domeniul dezvoltarii
regionale poate acoperi un spectru larg
de teme, de la cele privind polii de
crestere, dezvoltarea urbana, inovarea
regionala, pana la cresterea intreligenta si
incluziunea sociala, Cercetarea in
domeniu poate beneficia de o abordare
transdisciplinara, de la analizele
sociologice si pana la cele de urbanism,
geografia mediului
si geografie
umana
Rezultatul
cercetarilor
poate fi un
set deetc.
manuale (scolare) si cursuri (universitare)
ce acumuleaza atat istoria si dezvoltarea
mass-media cat si analiza tendintelor
constatate in prezent. Pot rezulta
concluzii ce ne plaseaza in trenduri
internationale sau - din contra - pot
demonstra functionarea specifica a
societatii multietnice din Romania.

Combinările inter-instituționale sunt o
caracteristică importantă și necesară a
activităților guvernamentale, întreprinse
pentru a remodela și reorienta
operațiunile din sectorul public, în scopul
de a facilita realizarea de strategii
guvernamentale. Astfel, îndrumarea
pentru combinările în mediul
guvernamental este foarte importantă și
necesară. Un standard de contabilitate și
de raportare financiară conceput pentru
aceste evenimente care apar în mediul
guvernamental este esențial pentru
entitățile din sectorul public deoarece
acestea sunt fundamental diferite de
entitățile din sectorul privat și, prin
urmare, există câteva diferențe esențiale
în situațiile în care pot apărea combinările
de instituţii publice și combinarile din
mediul de afaceri. Potrivit cunostintelor
noastre, există puţine studii care prezintă
combinările instituţiilor din sectorul
public, în comparație cu combinările de
afaceri. Pe de altă parte, lipsa de
îndrumare contabilă în acest domeniu,
fără îndoială, a contribuit la diversitatea
Cercetarea romaneasca pregateste deja
la nivel licenta si postuniversitar
specialisti in domeniul psihologiei
dezvoltarii, un exemplu fiind reprezentat
de Laboratorul de Psihologia Dezvoltarii
care promoveaza cercetarea in domeniu
(www.devpsychology.ro). Disciplina se
studiaza la toate facultatile de psihologie
din tara, iar investitia de resurse in acest
domeniu ar facilita realizarea unor
performante superioare in cercetare.

-existenta unui mediu de cercetare favorabil
- parteneriate cu producatori pentru a implementa sisteme
de productie sustenabile

- noi tehnologii de productie sustenabila
- schimbarea comportamentului
consumatorilor intr-unul mai sustenabil
- diferite organizatii ale statale vor obtine
informatii importante cu privire la
producerea de produse sustenabila, despre
care sunt barierele sau factorii care
influenteaza comportamentul sustenabil al
consumatorilor samd.

6-10

6-10

sub 5mil. Euro

5

Nu este bine că adevăratele valori ale limbii române sunt mai
bine apreciate si puse în circulatie adesea de lingvisti străini.
Nu este vorba de faptul că aceaste aprecieri exegetice (de
calibrul unui proiect franco-german DERom=Dictionarul
etimologic al limbilor romanice)nu sunt si nu vor fi mereu
binevenite. Este vorba de faptul ca lingvistului român nu i se
dau posibilitătile materiale si accesul la baza de distributie in
masmedia a rezultatelor profunde ale cercetarilor sale.
Munca lingvistului nu trebuie cunoscută numai prin actul
generos si extrem de util al cultivării limbii. El trebuie să
explice vorbitorului de limbă română adevăratele dimensiuni
culturale, istorice, stiintifice etc. ale limbii sale. Un grup de
oameni de afaceri ar functiona, de exemplu, mai persuasiv si
recuperatoriu daca exercitiul lingvistic al propriei sale limbi
(sau acela al traducerii din propria sa limba in limba de
contact) ar fi făcut în urma unei educatii cu adevărat
lingvistice.

- exploatarea noilor tehnologii din orice
domeniu va putea fi făcută in context
interdisciplinar mult mai bine sudat si
limpezit terminologic.

31-50

>100

5-50 mil. Euro

40

Domeniul dezvoltarii si economiei regionale este relativ bine
dezvoltat in Romania. Temele de cercetare propuse in cadrul
unor institute, precum si specializarile universitare in doniu
sunt competate in mod armonios cu studiile si proiectele
finante din fonduri structurale.

- stabilirea unor tehnici si metode noi si
inovatoare de a analize regionale;
- derularea, in colaborare cu universitati din
tara si strainante, a unor proiecte comune;
- colaborarea cu mediul public si privat in
vederea propunerii de masuri viabile privind
absorbtia fondurilor structurale.

11-30

31-50

sub 5mil. Euro

20

In Romania s-au dezvoltat mai multe centre universitare in
domeniul comunicarii si jurnalismului, ceea ce asigura o
masa substantiala a cercetatorilor specializati, precum si o
serie de contacte internationale in vederea publicarii
lucrarilor de specialitate.

Se vor dezvolta "arme" impotriva manipularii 31-50
mediatice. Vor putea fi comasate studiile
partiale in lucrari ample de specialitate atat
despre istoria presei din Romania (in
completarea lucrarilor existente) cat si
despre orizonturile recent deschise in
perspectiva noilor provocari.
Se vor constitui grupuri de cercetatori
specializati in domenii inrudite pentru a
realiza studii aprofundate.

>100

Reorganizările periodice rămân o realitate pentru
majoritatea instituțiilor publice din România: în domeniul
educaţiei, domeniul sănătăţii şi administraţíile locale. Cu
toate acestea, există puţini specialişti români care studiază
această arie de cercetare.

-administratiile locale din principalele
11-30
centre urbane ale Romaniei vor beneficia de
studii de impact privind regionalizarea;
-instituţiile publice vor beneficia de studii
privind cauzele de eşec şi cauzele de succes
ale fuziunilor şi achiziţiilor
-instituţiile publice vor beneficia de cercetări
în domeniul contabilităţii privind combinările
de entităţi

51-100

sub 5mil. Euro

10

Preconditii:
- masa critica de cercetatori, formati in cadrul unor programe
masterale si doctorale in domeniu
- extinderea portofoliului de cercetari, publicatii, manifestari
stiintifice
- achizitia unei aparaturi de ultima ora pentru cercetarea in
stiintele cognitive ale dezvoltarii

Prioritizarea acestui domeniu de cercetare ar 11-30
putea genera:
-cercetari semnificative, vizibile la nivel
international referitoare la traseele tipice si
atipice de dezvoltare
- elaborarea si testarea unor programe de
interventie pentru ameliorarea unor
probleme de dezvoltare
- pregatirea unor practicieni care sa
imbunatateasca sistemul de evaluare si
interventie la nivel educational si clinic la
nivelul a diferite perioade de dezvoltare (mai
ales copilaria timpurie)

31-50

5-50 mil. Euro

20

5

10

5
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SocioEconomice

Psihologia
online

Un numar din ce in ce mai mare de persoane cauta raspuns la problemele
si nevoile proprii in mediul virtual, de la cumparaturi pana la probleme
medicale grave. Mediul online poate fi exploatat de catre psihologi in
oferirea unor servicii de calitata clientilor din diverse arii / subdomenii:
consultanta, terapia prin videoconferinta, testare si evaluare online, etc.

SocioEconomice

Psihologia
sănătăţii dezvoltarea
unui stil de
viaţă sănătos

Promovarea sănătăţii mentale şi fizice precum şi educaţia cu privire la
modul de viaţă sănătos a devenit un aspect deosebit de important, atât în
studiile psihosociologice, cât şi în elaborarea politicilor de sănătate din
întreaga lume. Multitudinea schimbărilor sociale şi economice actuale
dovedesc un impact semnificativ asupra modului de viaţă al indivizilor
unei societăţi. Caracteristicile societăţii moderne de astăzi (de pildă,
canalele de socializare multiple, priorităţile valorice profund modificate şi
creşterea solicitărilor de natură cognitivă şi socială) influenţează în mod
semnificativ modul de viaţă, valorile, tradiţiile şi cultura. Analiza
problemelor sociale constă în esenţă în analiza problemelor de sănătate,
pentru că acestea se centrează pe starea de bine („well-being”) fizică,
mentală şi socială a indivizilor şi a mediului social din care aceştia fac
parte. Sănătatea unei naţiuni constituie o problemă de ordin social,
determinând din partea societăţii acţiuni de promovare a sănătăţii,
adecvate rezolvării problemelor individuale sau specifice grupului social de
apartenenţă.

SocioEconomice

Psihologie
Aplicata

SocioEconomice

SocioEconomice

Cercetarea in domeniul psihologiei online Cresterea orientarii cumparatorului de servicii din Romania
poate determina care este nevoie pe
catre mediul online, cresterea nevoii de economisire a
piata e-commerce de astfel de servicii si
timpului.
care sunt potentialii consumatori.

O mai mare deschidere a profesionistilor din 1-5
domeniu catre mediul online.

1-5

sub 5mil. Euro

50-200 mil. Euro

350

Realitatea socio-umană este abordată de
sociologie, psihologie şi de alte discipline
socio-umane din perspectiva analizei
raporturilor dintre valori, atitudini, opinii
şi comportament, precum şi a
mentalităţilor şi ale tendinţelor
comportamentale, în contextul social
general în care se manifestă acestea.
Schimbările sociale frecvente şi intense ce
caracterizează societatea modernă au
dovedit deseori un impact nefavorabil
asupra stării de sănătate al copiilor şi
adolescenţilor. În consecinţă, ei au
dezvoltat tot mai mult comportamente
deficitare de sănătate sau
comportamente de risc. Cercetarea
comportamentelor de sănătate pot aduce
o contribuţie semnificativă la o mai bună
înţelegere a problemelor sociale actuale,
conturate de factori de risc şi protectivi,
implicate în dezvoltarea
comportamentului de sănătate.
Beneficiile adoptării unui stil de viaţă
sănătos sunt enorme, sănătatea fiind
principala resursă pentru a trăi o viaţă
Se stie ca mare parte din productivitate tine de modul in care angajatul se Este nevoie de cercetare in acest domeniu
integreaza la locul de munca, climatul in care lucreaza, modul in care i se deoarece nu putem spune ca avem o
transmite informatia cat mai eficient de catre cei din management, relatia economie viabila pana nu ne gandim la
dintre conducere si angajati. Psihologia aplicata te poate ajuta sa cresti
componenta principala a ei si anume
nivelul de pregatire al angajatilor mai apropiat de politicile firmei si sa
forta de munca. In vanzari deja s-au facut
prevenim acest brain drain cu care ne confruntam in prezent. Folosind
studii in ceea ce privesc tehnici de
psihologia aplicata poti implementa mai usor lucruri noi fara sa intampini convingere. Acest domeniu vine in
o rezistenta prea mare.
sprijinul patronatului putand preveni
posibilele greve si conflicte la locul de
munca.Psihologia aplicata te poate ajuta
sa afli care este caracterul angajatului
inainte de a ajunge la o adevarata
problema si sa eviti pierderi materiale si
umane.

Pe parcursul ultimelor decenii atenţia acordată promovării
stilului de viaţă sănătos a înregistrat o creştere semnificativă.
Aceasta a fost demonstrată de atenţia şi preocupările
forurilor guvernamentale, academice, comerciale şi
comunitare. Studiile OMS (Health Behaviour in School-aged
Children), la care Româna este deja partener, îşi propun
analiza şi interpretarea factorilor care influenţează sănătatea
şi starea de bine a şcolarilor, precum şi comportamentele de
sănătate, luând în considerare contextul social de apariţie al
acestora (familie, grup de acelaşi vârstă, şcoala).

- reducerea cheltuielilor pentru sănătate
11-30
- implementarea unui stil de viaţă sănătos,
încă de la vârsta copilăriei sau adolescenţei
- o atenţie sporită acordată sportului,
petrecerii active a timpului liber
- apropierea de standardele europene în
privinţa prevenirii comportamentelor de risc
şi a consumului de substanţe

51-100

Exista studii legate de limbajul verbal, nonverbal,
microexpresii si legatura dintre acestea. Pentru a afla
adevarata problema a cuiva trebuie sa treci dincolo de masca
sociala si sa faci asta fara a pune intrebari directe la care vei
primi probabil raspunsuri false sau evazive. Patronatul ar fi
interesat de niste cursuri care sa ii ajute sa evite conflictele si
chiar sa imbunatateasca relatiile la locul de munca care sa
aduca la o productivitate crescuta si fidelizarea angajatilor de
calitate superioara.

Infiintare de firme de consultanta si cursuri
51-100
care sa te invete cum sa porti o negociere de
succes, cum sa gandesti brandingul
produsului ,firmei in asa fel incat sa raspunzi
intr-un mod eficient cerintelor pietei.
Eficientizarea firmelor care fac sondaje de
opinie prin colectarea informatiilor legate de
limbajul nonverbal raportat la intrebarile
puse in asa fel incat sa ai niste informatii
relevante. Colectarea refuzurilor si aflarea
motivului. Intrebarile sa nu mai para atat de
agresive.

>100

Racordarea
cercetarii
didactice la
studiile de varf
din domeniul
stiintelor
cognitive

Lumea dinamica și interconectata în care traim pune o mare presiune pe
sistemele de educatie pentru ca o educatie de calitate in societatea
cunoasterii este cea care antreneaza dezvoltarea in plan socio-economic.
Cadrele didactice au nevoie de o dezvoltare profesională solidă care să le
permită o adaptare flexibilă la noile generaţii de elevi şi studenţi,
instrumentaţi digital şi, ca urmare, cu abordări cognitive diferite faţă de
trecut, care trebuie să devină profesionişti înalt calificaţi pe o piaţă a
muncii tot mai competitivă. Aceasta dezvoltare profesionala necesita o
importanta componenta de cercetare racordata la dezvoltarile din
domeniul interdisciplinar al stiintelor cognitive. Profesorii cu dubla
expertiza: in domeniul lor de specializare si in didactica domeniului,
capabili sa conduca cercetari empirice la nivelul clasei de elevi/studenti
reprezinta cheia pentru un invatamant performant in viitorul apropiat.

Conform portalului SCImago Journal &
Country Rank, Romania deţine locul 64 –
cu mult sub nivelul altor state europene
din clasament în topul general al
lucrărilor de cercetare cu profil
educational publicate în 2011. România
este urmată de Bangladesh şi depăşită de
Ghana. In această perspectivă, putem
concluziona că nu există o cercetare
educaţională semnificativă în Romania.
Pe de alta parte, studiile internationale
privind rezultatele invatarii, realizate pe
esantioane nationale reprezentative,
situeaza sistemul de invatamant
romanesc in ultimul esalon. Spre
exemplu, din 2007, de când este membru
UE, România este fie ultima fie penultima
ţară clasată în cadrul tuturor studiilor
internaţionale majore - PISA, PIRLS sau
TIMSS. Programe nationale care sa aduca
printre prioritati cercetarea didactica
educationala specializata pe discipline
(didactica matematicii, a fizicii, a
geografiei, a limbilor moderne etc) sau
interdisciplinara (la nivelul ariilor
curriculare) poate revigora aceste
domenii in cultura romana, domenii care
dispun de o vasta literatura in cercetarea
internationala cu profil educational si pot
contribui la ridicarea calitatii
invatamantului romanesc in general.

Desi in prezent nu exista un climat suficient de stimulativ,
experiente punctuale precum implementarea cu succes a
unor programe de master didactic (la universitatea din
Bucuresti si Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti) au aratat
ca studenti absolventi ai acestor programe au reusit sa
inoveze in scolile lor si sa publice lucrari de cercetare
didactica in reviste cotate international. Lansarea unor scoli
doctorale pe didactici va da un impuls formidabil cercetarilor
din zona educationala.
In acest moment exista de asemenea, publiate de autori
romani, cateva dezvoltari conceptuale situate la granita
dintre domenii ale cunoasterii precum matematica sau limba
materna si neurostiinte, cognitie si antropologie. Aceste
dezvoltări conceptuale se pot confrunta cu cercetarea
experimentală şi ne aşteptăm la inovaţii de anvergură în zona
interdisciplinară a psihologiei cognitive şi în ştiinţele
educaţiei.

Este vizata dezvoltarea unei reţele de
1-5
profesori, absolvenţi de masterat si doctorat,
studenţi, cadre didactice universitare şi
cercetători care vor fi implicaţi în cercetare
empirică la nivelul şcolilor şi al instituţiilor de
învăţământ superior. Ei vor forma o
comunitate de profesionişti care vor dezvolta
soluţii inovatoare pentru probleme de
predare şi învăţare întâlnite în mod specific
în practica didactică.
Rezultatele aşteptate:
-rapoarte de cercetare asupra predării şi
învăţării, bazate pe teorii recente şi strategii
inovative
-articole de cercetare publicate in reviste
educaţionale indexate la nivel internaţional
-conferinte internaţionale focalizate pe
didactici ale disciplinelor
-inovatii, eventual brevetate, privind
optimizarea invatarii
Pe termen mediu, prioritizarea cercetării
educaţionale în domeniul didacticilor are
potentialul să amelioreze calitatea
procesului didactic atât la nivel academic cât
şi la nivel primar şi secundar şi sa stimuleze
calitatea pregatirii profesionale a cadrelor
didactice.
Pe termen lung, se poate structura o masă
critică de profesori inovatori, capabil sa
schimbe cotarea sistemului de invatamant
romanesc.

51-100

5-50 mil. Euro

100

5

5

Raportarea
integrata

Raportarea integrată, ca temă de discuţie, ocupă din ce în ce mai mult
spaţiul dezbaterilor ştiinţifice, profesionale şi nu în ultimul rând sociale, ca
ceva ce vine din social şi care se vrea, prin finalitatea de demers, o
relansare a încrederii şi confidenţei sociale în lumea afacerilor. Raportarea
integrata presupune ca informarea facuta de catre companii sa includa nu
doar informatii financiare utile investitorilor si creditorilor financiari ci si
informatii nonfinanciare despre implicarea companiei in social, in
protejarea mediului, in satisfacerea angajatilor la locul de munca, etc.

Sistemul raportării financiare trebuie să
îmbrace o haină nouă, haina raportării
integrate. Este momentul ca implicarea în
comunitate a companiilor din România să
fie totală şi din această interacţiune să se
nască energii şi combustii care să ducă
entitățile din Romania la practicarea unui
comportamentul social responsabil.

Raportarea integrata este un domeniu care poate fi abordat
de orice cercetator din domeniul economic, indiferent de
specializare: management, marketing, finante, contabilitate,
comert, economie, etc.

- practicarea unui comportament
responsabil in lumea afacerilor
- implicarea comaniilor in protectia mediului
- aplecarea managerilor catre cresterea
bunastarii comunitatii
- cresterea transparentei afacerilor
- consolidarea eticii in afaceri
- imbunatatirea conditiilor de munca

51-100

50-200 mil. Euro

100

5

1000

>100
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SocioEconomice

Raportul dintre
democratie si
autoritarism in
tarile din fostul
bloc comunist

Sfarsitul comunismului a insemnat pentru tarile din fostul bloc comunist
inceputul unei crize politice, pe care unele tari au gestionat-o mai bine
decat altele. Criza politica a fost dublata de o criza morala, iar mai nou de
una economica. In majoritatea acestor tari, exista inainte de instalarea
comunismului o lipsa a experientei democratice, cu toate acestea dupa
caderea comunismului, unele tari din fostul bloc au invatat sa se descurce
mai bine decat altele.

Tarile fostului bloc comunist care formau
pana nu demult un tot unitar, mai
degraba fortat decat voluntar, s-au
diferentiat intre timp. Exista discrepante
uriase intre Polonia, Cehia,Ungaria etc. si
Romania de exemplu in ceea ce priveste
abordarea libertatii post-comuniste. O
abordare haotica la nivelul Romaniei
atrage dupa sine un comportament haotic
al consumatorului, o lipsa de
productivitate al functionarului public, o
punere pe fuga a investitorului strain,
gonit de coruptie.

Chiar daca subdomeniul propus este de foarte mare
actualitate in Europa Occidentala, nu pare sa preocupe
spatiul romanesc, motivat de rezultate imediate, fara a
rezolva probleme de fond ale societatii romanesti, probleme
aratate tot timpul cu degetul de catre Bruxelles.

- daca Romania este o piata emergenta la fel 6-10
precum toate celelalte tari din fostul bloc
comunist, se va stabili gradul de absorbtie al
produselor de import
- se va stabili de ce Romania are nevoie de
modelul rus mai mult decat de cel european
- se va studia daca religia, ortodoxa in cazul
romanilor, reprezinta un factor contingent
sau dimpotriva structural in determinarea
comportamentului pasiv si conformator al
acestora, cu impact social si economic

11-30

sub 5mil. Euro

10
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Realizarea unor
prognoze cu
privire la
nevoile de
formare și
dezvoltare a
resursei umane
la nivelul anului
2020? Cum
orientăm
educația
tinerilor pentru
2020 și mai
departe?

Schimbările socio-economice și culturale ale României plecând de la
integrarea UE și rolul României pe o piață a muncii europeană liberă vor
face tot mai necesară o astfel de prognoză și diagnoză, urmate de o
planificare atentă.
Caracteristicile generației Y, familiarizată cu tehnologia, aflată în fața
deciziilor de orientare a carierei impun un orizont de cunoaștere definit și
concret pe coordonatele profesionale.
Pentru România, cel puțin la ora actuală, sunt tot mai vizibile semnele
lumii Orange (cercetarea efectuată de Michael Randell in 2007 privind
”Lumea de maine. Viitorul fortei de muncă pentru 2020”.

Se conturează clar o direcție de cercetare
privind realitatea culturii organizaționale
și naționale, pe coordonatele lui Hofstede,
în contextul schimbărilor din ultimii 5 ani.
Se impune cercetarea culturii și valorilor
tinerilor (intre 20-40 de ani) si stabilirea
corelatiilor existente intre aceste variabile
si realitatea concreta. Se pot stabili astfel
pasii pentru reducerea migrarii populatiei
tinere, inalt specializate si oferirea de
alternative viabile prin politici sociale,
educationale si culturale.

În România există un interes ridicat cu privire la formarea
profesională, existând cercetări cu privire la eficiența și
opțiunile diferitelor trasee profesionale, pentru toate treptele
de școlarizare: preuniversitar, universitar, postuniversitar. De
asemenea, angajatorii manifestă propria lor opțiune de
formare și cer universităților programe de studiu
personalizate, în funcție de domeniul de activitate

Formarea unor echipe multidisciplinare
>100
(sociolog, pedagogi, psihologi, ingineri,
economiști, manageri) la nivel central și local
(la consiliile județene), care să elaboreze
politicile de formare și dezvoltare a resursei
umane pentru următorii ani.
Realizarea unor studii și cercetări, a unor
rapoarte cu privire la necesarul de ”formare
și dezvoltare al carierei”, cu impact asupra
inspectoratelor școlare, a Camerelor de
Comerț și Agricultură, a altor factori sociali și
politici, a universităților etc.
Revitalizarea pe alte coordonate a
învățământului profesional și tehnic,
realizarea unor noi programe de studii și
adaptarea curriculei universitare la
caracteristicile și cerințele pieței muncii.

>100

5-50 mil. Euro

1200

5

45
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realizarea unui
sistem
educational
competitiv la
nivel european,
reducand
materiile
scolare
"balastru",
realizan do
cumulare a
celor din
domenii relativ
apropiate si
formularea
unor
subdomenii de
invatare noi,
orientate mai
mult spre
abilitati
practice
(reducerea
teoriei)

Anul trecut am participat, in cadrul unui program de dezvoltare
profesionala continua, la un stagiu de pregatire in Anglia. Motivul:
familiarizarea cu sistemul educational european, preluarea de noi tendinte
in educatie si implementarea lor la nivel national. Concluzie personala:
sistemul educational romanesc produce elevi cu capacitati intelectuale
deosebite, stimuland memorizarea, capacitatea de analiza si sinteza. Insa
nu este structurat pe nivele de eficienta, cu "materii" speciale pt cei
supradotati, sau materii nișate pt cei cu inclinatii predilect practice. Avem
fizica, chimie, biologie, etc..., in schimbul unei materii general numite
„sciences”. Elevii mediocrii sunt pusi sa invete materie balastru, cot la cot
cu cei supradotati, ce pot excela in orice domeniu. Nu avem coordonare
psihologica, atât la nivel de scoala, cât mai ales la nivel personal, in
coordonarea si supravegherea elevilor (de exemplu sfatuire in alegerea
carierei).

Datorita existentei unui numar mare de
elevi supradotati, creearea unor metarii
specializate ar da posibilitatea axarii pe
ramura in care acestia exceleaza,
aducând-și o contribuție personală, iar
mai apoi națională, la creșterea eficienței
și renumelui sistemului de învățământ
românesc.

identificarea potențialilor factori reali de decizie, formarea
unor cadre didactice specializate și competente,
îmbunătățirea la nivel de dotări materiale ale școlilor (o
aparatură performanță va eficientiza obținerea unor
rezultate performante, competitive la nivel internațional),
stimularea și provocarea elevilor, prin creearea unor materii
„interesante”.

școli eficiente, preofesori tineri, bine
pregătiți și la curent cu tendințele educative
moderne, o materie adaptată ce să
„provoace” intelectul și imaginația elevilor,
nu doar memoria acestora!!!
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Reconfigurarea
activitatii
bancare in
context
transdiciplinar

Recenta criza globala a aratat necesitatea intelegerii finantelor si activitatii
bancare intr-un context extins, care sa evalueze corect iminenta riscului
sistemic si influenta factorilor psihologici, culturali sau politici asupra
evolutiei pe termen mediu si lung a activitatii economico-financiare.
Managementul riscurilor bancare se reconfigureaza sub incidenta
interventiei potentiale a autoritatilor de resort, necesara pentru furnizarea
unui climat de incredere si, totodata, responsabila pentru generarea
capcanei lichiditatilor, care insa poate fi pusa si pe seama capcanei
anticipatiilor unde, factorul uman si aversiunea ridicata fata de risc
specifica tarilor slab dezvoltate joaca un rol esential. Restructurarea
sistemului bancar, ca principal finantator al economiei, a inceput deja atat
in Romania cat si in Europa Centrala si de Est. Aici, reglementarea mai
stricta si aversiunea ridicata fata de risc au pus la adapost bancile de
problemele de solvabilitate, evitandu-se activele toxice, insa generandu-se
efecte adverse in planul preferintei pentru lichiditate care a blocat circuitul
disponibilitatilor banesti o perioada prelungita dupa manifestarea
primelor semnale de criza.

Cercetarea in domeniul restructurarii
activitatii bancare este extrem de
ofertanta, putand acoperi teme precum
optimizarea lichiditatii bancare atat din
perspectiva impactului asupra
profitabilitatii cat si a nevoii de lichiditate
permanenta care sa asigure si un optim
social al lichiditatii. De asemenea,
integrarea sistemului bancar din umbra si
a pietelor de capital a caror evolutie este
direct influentata de factorii psihologici
care construiesc anticipatiile si
speculatiile in afara fundamentelor
economice si distorsioneaza ascensiunea
corecta a cotatiilor principalelor valori ale
economiei. Cercetarea poate avansa cu
studiul impactului cresterii creditului
guvernamental asupra activitatii bancare,
precum si a implicatiilor relaxarilor
cantitative practicate de Banca Centrala
care vin in conflict cu obiectivul stabilitatii
preturilor, intr-o perioada in care inflatia
este vazuta ca solutie la criza datoriilor
suverane. De asemenea, curatarea
bilanturilor bancilor de creditele
neperformante este principala
preocupare in prezent, la nivel
microeconomic, fapt ce creeaza premisele
reformarii modelului de banking, cu
implicatii directe asupra clientelei

In prezent, industria bancara furnizeaza cel mai inalt nivel de
transparenta si de deschidere catre exterior, datorita nevoii
de credibilitate, fapt ce a facut posibila constructia unor
modele econometrice complexe privind eficienta bancara,
gradul de competitivitate si stabilitate cu impact direct
asupra evolutiei activitatii economico-financiare astfel
sustinute si publicarea acestora in jurnale cotate ISI. Astfel,
abordarea transdiciplinara a reconfigurarii activitatii bancare
este de natura a crea contextul unor colaborari intre
cercetatori de renume din cele mai importante centre
universitare din Romania, apartinand mai multor domenii de
activitate din sfera stiintelor socio-economice. Recent, la Iasi,
in cadrul unui proiect de cercetare au fost puse bazele unor
colaborari cu profesionisti ai mediului bancar privat si
organizate workshop-uri menite a trasa principalele orientari
ale activitatii bancare in prezent si a integra adecvat
studentii, prezenti si ei la evenimente, in stagii de practica cu
finalitatea posibila a angajarii.

-evaluarea implicatiilor factorilor psihologici, 6-10
culturali, politici asupra activitatii financiarbancare si asupra economiei in ansamblu
-elaborarea unor noi modele matematice de
optim al indicatorilor financiari si de risc
bancar si publicarea acestora in reviste cu
factori de impact
-conturarea principalelor directii de actiune
pentru decidentii de la nivel microeconomic
si macroeconomic pentru un management
eficient al riscurilor bancare, pentru o
crestere economica inclusiva (cresterea
gradului de ocupare a fortei de munca)
-dezvoltarea de noi produse si strategii
bancare orientate pe factorul determinant
predominant in rezultatele analizelor
realizate
-responsabilizarea profesionistilor din mediul
bancar cu privire la oportunitatea acceptarii
unor marje de profit mai reduse, dar stabile,
cu scopul cresterii bunastarii sociale
-diversificarea ofertei de produse si servicii
bancare in acord cu rezultatele studiilor
privind comportamentul clientelei bancare.
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Reducerea
costurilor
ascunse si
impactul
asupra
performantei in
institutiile din
domeniul
sanatatii

Interacţiunea structurilor şi comportamentelor în interiorul organizaţiei
creează anumite disfuncţiuni, ce constituie variabile explicative ale
funcţionării, cât şi direcţii de acţiune pentru redresarea anomaliilor sau
abaterilor identificate în cadrul organizaţiei, disfuncţiuni legate de
condiţiile de muncă, organizarea muncii, gestionarea timpului,
comunicarea, coordonarea şi urmărirea obiectivelor, formarea integrată,
organizarea strategică.
Disfuncţiunile reprezintă o sursă de ameliorare pentru organizaţie, de
unde şi interesul crescut pentru a le înregistra şi cuantifica costurile.
Costul disfuncţiunilor este adesea subevaluat, deoarece costurile ascunse
nu sunt luate niciodată în calcul. Disfuncţiunile se traduc în practică prin
dependenţa de cel puţin cinci factori: absenteism, accidente de muncă,
rotaţia personalului, non-calitatea produselor sau serviciilor furnizate de
organizaţie şi abaterile de la productivitatea considerată drept normală
pentru instituţia respectivă.
Caracterul novator este dat de identificarea costurilor virtuale în
instituţiile din domeniul sanatatii, absente până acum în abordările clasice.

Cercetarea in domeniul reducerii
costurilor ascunse in sectorul sanatatii
vizează tratarea unei problematici
deosebit de importante, de maximă
actualitate şi cu multiple implicaţii,
precum şi cu valenţe sensibil amplificate
de practica contabilă şi managerială din
ţara noastră, şi anume îmbunătăţirea
performanţelor instituţiilor din sectorul
sanatatii prin găsirea unor metode şi
tehnici de identificare, măsurare şi
diminuare a costurilor ascunse. România
continuă să fie pe unul dintre ultimele
locuri din UE în ceea ce priveşte resursele
alocate sănătătii. Ca urmare, conducerea
unităţilor sanitare şi autorităţile locale
sunt interesate să asigure un
management eficient al spitalelor şi, în
acelaşi timp, să furnizeze servicii medicale
de calitate cetăţenilor.
Identificarea costurilor ascunse va
permite evaluarea supracosturilor şi
pierderilor și totodată, indicarea axelor
pentru o activitate mai performantă.
Astfel, chiar dacă nu se poate spera la
reducerea totală a acestora, costurile
ascunse constituie o miză economică
enormă pentru organizaţiile care ştiu să le
identifice. Din această identificare a
costurilor ia naştere un proces de căutare
a cauzelor şi soluţiilor aferente.

Cercetarea se va realiza prin studierea instrumentelor sau
mijloacelor primare, secundare şi terţiare (periodice sau
neperiodice): literatura de specialitate română, literatura de
specialitate străină, legislaţie, publicaţii, materiale prezentate
la conferinţa interne şi internaţionale.
Pasul următor îl reprezintă stabilirea priorităţilor,
identificarea criteriilor şi informaţiilor care răspund
întrebărilor temei de cercetare, stabilirea modalităţilor în
care se vor interpreta informaţiile obţinute şi analizarea
datelor şi informaţiilor prin utilizarea unor tehnici statistice şi
a metodelor analitice.
Demersul de identificare a costurilor ascunse va fi fondat pe:
-tehnici de observare directă pe teren;
-chestionarea persoanelor implicate cu scopul de a
identifica procedurile parcurse în realitate pentru aprecierea
eficacităţii şi eficienţei;
-analiza documentelor de control : fişe colective de prezenţă,
bilanţ, situaţii privind anumiţi indicatori de productivitate;
-analiza competeţelor personalului – rareori există o
adecvare perfectă între formarea personalului şi funcţia
ocupată, ceea ce generează decalaje şi, în consecinţă, costuri
ascunse.

Cuantificarea modului în care activităţile
31-50
desfăşurate în cadrul organizaţiei afectează
nivelul costurilor permite managerului să ia
decizii pe termen scurt în ceea ce priveşte
serviciile oferite, să evalueze noi practici în
ceea ce priveşte furnizarea serviciilor, să
planifice sau să cuantifice din punct de
vedere financiar efectele activităţii viitoare,
să proiecteze sisteme de control managerial
eficiente, să ia decizii corecte pe termen
lung, să proiecteze sisteme de cost per
produs, folositoare şi de mare acurateţe, să
stabilească preţurile, să evalueze profiturile
şi pierderile şi să determine scheme de plată.
Prin analiza structurii costului,
managementul spitalului va avea la
dispoziţie informaţiile ce-i permit să ia
decizii, „pe bază de dovezi”, pentru
optimizarea procesului de producţie şi
creşterea performanţelor spitalului.Datele
furnizate vor fi utilizate de structurile
implicate în guvernarea spitalului şi în luarea
deciziilor pentru creşterea performanţelor,
permiţând şi decelarea cauzelor unor
performanţe slabe şi îndeplinind astfel unul
dintre obiectivele reformei sanitare din
România,şi anume,acela de a îmbunătăţi
organizarea şi gestionarea sectorului
spitalicesc.
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reducerea
discrepantelor
sociale prin
educatie

Consider ca marile probleme sociale ale societatii contemporane sunt
generate de eterogenitatea nivelului de educatie. Profilul psihologic al
individului pare sa genereze probleme de adaptare intr-un sistem
globalizator.Prin urmare, studierea comportamentului uman poate
constitui o prioritate a cercetarii sociologice, iar acceptarea rolurilor
sociale trebuie sa fie in concordanta cu nivelul de educatie.Sistemele de
invatamant urmeaza sa se adapteze nevoilor si schimbarilor din societate,
pentru a asigura integrarea eficienta a fiecarui individ.

Cercetarea raportului stabilit intre nevoile
societatii si sistemele de educatie este
justificata de schimbari evidente in spatiul
social.

Nivelul de adaptare al sistemelor de educatie romanesti la
nevoile societatii actuale este scazut, ceea ce explica
aprecierea modesta a invatamantului romanesc in spatiul
european.Este necesara o colaborare cu institutii de educatie
de succes din Europa.

-se vor actualiza programele scolare,
>100
adaptate cerintelor societatea moderna;
-se vor actualiza continuturile care sa asigure
o educatie diferentiata;
-se va cerceta nevoia de schimbare a
mentalitatilor privind rolul educatiei in
dezvoltarea individului;
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Reducerea
problemelor de
socializare a
copiilor si a
tinerilor

Cercetarea CASEL(Collaborative for Academic, Social, and Emotional
Learning, 2009)analizeaza rezultatele a 317 de studii privind legatura intre
competenta sociala si performanta scolara, concluzia unanima este ca
rezultatele scolare si comportamentul prosocial se coreleaza pozitiv. O
alta cercetare (Vidakovich et al. 2004) arata ca 15% dintre copii care incep
scoala sunt la un nivel mai jos de grupa mijlocie privind competenta
sociala. In Romania Surdu (2011) arata o relatie intre abilitatile sociale si
rezultatele la matematica si limba si comunicare. Luand in considerare
studiile nationale si internationale, reiese importanta dezvoltarii timpurii
privind abilitatile sociale.

Cercetarea ar contribui la planificarea
unor programe preventive pentru
prescolari si scolari, care ar facilita
dezvoltarea competentei sociale, ar
dezvolta abilittile sociale necesare al unui
cetatean european, capabil sa se
adapteze, sa se conecteze in diferite
situatii, sa initieze realatii si sa comunice
adecvat.

Pe teritoriul Romaniei s-au efectuat foarte putine (nu mai
mult de 3-4) cercetari mici in legatura cu nivelul competetei
sociale a copiilor si a studentilor. In primul rand este nevoie
de o investigatie nationala privind situatia actuala: un grup
destul de mare de cercetatori, forume, discutii, publicatii pe
aceasta tema, dupa care trebuie planificat, implementat cate
un program de dezvoltare pentru fiecare categorie de varsta
intre 3-21 ani, testarea si evaluarea eficientei programei.
Pentru aceasta cercetare ar trebui instruiti cel putin 5
cercetatori langa cercetatori internationali (ex. grupul SEL).

- un rezultat national privind nivelul
1-5
competentele sociale a elevilor si studentilor
- detectarea problemelor specifice pe acest
teritoriu
- explorarea unor metode pentru
dezvoltatea abilitatilor sociale
- lansarea unui proiect national pentru
dezvoltarea competentei sociale
- intruirea educatoarelor, invatatoarelor si a
profesoorilor pentru aplicarea metodelor
- implementarea proiectului
- testarea eficientei proiectului, programelor
scolare
- editare unor carti in legatura cu
dezvoltarea competentei sociale
- publicarea rezultatelor in reviste
internationale

31-50
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reducerea
sărăciei
economice în
câmpul muncii

La ora actuală, este recunoscut faptul că ocuparea unui loc de muncă
rămâne cea mai bună garanţie împotriva sărăciei şi excluziunii sociale,
motiv pentru care ocuparea deplină, productivă şi decentă a fost
considerată un obiectiv central al politicilor naţionale şi internaţionale.
Realitatea socio-economică confirmă faptul că ocuparea unui loc de
muncă rămâne cea mai eficientă protecţie împotriva sărăciei şi a
excluziunii, întrucât riscul de sărăcie, atât în UE cât şi în România, este mai
redus în rândul persoanelor care au un loc de muncă comparativ cu cei
care nu au un loc de muncă, sunt şomeri sau inactivi.Însă în condiţiile în
care, la nivelul UE, in anul 2011, 9% din cei care au un loc de muncă sunt
săraci (trăiesc sub pragul sărăciei), iar în România 19%, considerăm că un
loc de muncă nu reprezintă întotdeauna o garanţie împotriva riscului de
sărăcie, fiind nevoie de locuri de muncă care să asigure creşterea nivelului
de trai. În România, în anul 2011, s-a înregistrat cea mai ridicată rată a
riscului de sărăcie în câmpul muncii din UE, respectiv de 2,1 ori mai mare
faţă de media europeană (19% faţă de 8,9%), urmată de Spania (12,3%),
Grecia (11,9%), Polonia (11,3%).

Prin cercetarea în domeniul socioeconomic se pot găsi răspunsuri la
intrebarea:Cum se poate crea o ocupare
deplină, productivă şi decentă în lupta
împotriva sărăciei în muncă şi a sărăciei în
general?
Una din direcţiile de cercetare în vederea
reducerii sărăciei în câmpul muncii o
constituie evidenţierea rolului
antreprenoriatului, în special al
antreprenoriatului inovativ şi productiv
asupra creşterii gradului de ocupare a
forţei de muncă care să genereze
bunăstare economică şi socială.

În literatura de specialitate există diverse studii care susţin
că bunăstarea economică şi socială a unei ţări presupune
existenţa unei munci decente şi productive, care stimulează
cererea în economie şi care asigură legătura esenţială dintre
creşterea economică şi reducerea sărăciei, contribuind astfel
la existenţa unei societăţi mai echitabile. Necesitatea creşterii
ocupării ca o soluţie împotriva sărăciei nu este nouă. Criza
economică internaţională actuală este numai unul din
motivele pentru care se impune luarea unor măsuri
suplimentare pentru stimularea ocupării resurselor de muncă
astfel încât efectele negative ale crizei să poată fi diminuate.
Convingerea că ocuparea este fundamentală în lupta
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale se regăseşte atât în
documentele unor organisme internaţionale (UE, CE, BIM,
OECD, UN etc.), cât şi în studiile realizate de numeroşi
specialişti în domeniu.

- reducerea sărăciei în câmpul muncii cu
impact pozitiv asupra bunăstării economice
şi sociale
- promovarea antreprenoriatului inovativ si
productiv
- creşterea productivităţii muncii
- îmbunătăţirea cantitativă, calitativă şi
structurală a ocupării resurselor de muncă
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Reforma
administrativa
bottom-up

Functionalitatea administrativa a statului roman nu pare a face fata
cerintelor actuale. Procesul de regionalizare de la nivel national nu ar
trebui sa acopere toate reformele administrative necesare in teritoriu.
Este nevoie de o analiza si o propunere de reforma care sa asigure o buna
functionalitate a administratiei in conditii care nu depind de culoarea
politica a autoritatilor locale, regionale sau nationale. Simplificarea
procedurilor si crearea claritatii competentelor si atributiilor fiecarei
unitati administrative si a membrilor sai ar putea usura accesul cetatenilor
si desfasurarea cursiva a procedurilor admnistrative.

In urma stabilirii viitoarelor competente
locale si regionale ale autoritatilor ar fi
indicat sa aiba loc o evaluare a circuitelor
parcurse de cereri, aprobari si alte
documente administrative pentru
stabilirea si delimitarea foarte clara a unui
sistem de functionare care nu sa nu
trebuiasca modificat.

Preconditia este deschiderea personalului administrativ si
politic pentru colaborarea deschisa cu aparatul de cercetare.
o recunoastere sincera a nevoii de clarificare a procedurilor
at fi bine venita. De asemenea ar fi indicat ca aceasta
colaborare sa implice activ toate partile, si la final este
dezirabil ca propunerile de imbunatatire sa fie incorporate.

Efectele ar trebui sa fie o mai buna
functionalitate administrativa la toate
nivelurile care sa implementeze principiile
Strategiei Europa 2020 si sa contribuie la o
colaborare intensa a intregului aparat
admnistrativa atat cu mediul de afaceri,
mediul universitar, precum si cu institutiile
Uniunii Europene si cu cele ale statelor
membre.

SocioEconomice

Reintegrarea
grupurilor
vulnerabile sau
excluse social

In toate societatile moderne, o proportie semnificativa din populatia
activa nu participa la piata muncii sau la alte piete importante pentru
democratie. Motivul acestei non-participari poate fi handicapul, devianta,
delincventa etc. De regula, aceste grupuri devin consumatoare de resurse
si nu contributoare la PIB. Pot fi identificate modalitati prin care aceste
grupuri pot fi atrase in fluxurile principale de producatori si nu de
consumatori de bunastare.

Pot fi finantete cercetari la limita
cunoasterii, insa si experimente si show
cases. Cercetare-Actiune poate fi o alta
modalitate de obtinere a progresului.

Parneriatul cu institutiile corectionale si ONG-urile din
domeniu. Existenta unei retele de cercetatori la nivel
european, nu doar national.

SocioEconomice

Relatia
economic social
in procesul
dezvoltarii

Si in trecut, dar si in prezent si mai ales in viitor,desfasurarea acestei relatii
conditioneaza dezvoltarea economica intr-o economie, tara, intr-o
comunitate, global. Miscarile sociale tot mai frecvente o demonstreaza,
ceea ce implica studierea esentiala a relatiei.

SocioEconomice

Remotivarea
valorica a
romanilor si
imaginea
Romaniei

Romania in prezent se afla intr-o grava criza valorica si de imagine.
Aceasta dimensiune este promvata atat prin prezentarea realitatii
imediate, insa cele mai nocive aspecte se refera la promovarea de nonvalori si de media de duzina, sau mai exact de lipsa unor modele reale si a
unui set valoric coerent. Aceste probleme au implcatii asupra unor
domenii foarte diferite de interes, de la educatie la economie si la viitorul
tarii. Imaginea se creaza si se editeaza, insa nimic in prezent nu se prea
face in acest sens.

SocioEconomice

Responsabilitat In contextul apropiatei adoptari, la nivelul Uniunii Europene, a unei
e Sociala
Directive care creaza obligativitatea de raportare a rezultatelor
Corporatista
responsabile social pentru operatorii economici de mari dimensiuni, cu
peste 500 de angajati, responsabilitatea sociala corporatista va lua
amploare in toate statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea,
consideram ca responsabiltatea sociala ar trebui dezvoltata si in domeniul
public, nu doar in cel privat.
Responsabilitatea sociala corporatista poate contribui activ la dezvoltarea
comunitatilor in care acesti operatori economici isi desfasoara activitatea
comerciala.

Se vadeste un spectru larg tematic,
cercetarea economica universitara, in
speta, de la o universitate sau mai multe,
avand potentialul necesar spre a
raspunde exigentelor relevate.
Abordarea in sine poate fi deoesbit de
variata si poate atinge sau cuprinde
aspecte la fel de diverse. Spre exemplu se
pot efectua analize si promovari
amanuntite (prin, documentare, emisiuni,
publicatii, filme, samd.) ale unor realitati
istorice, fara denaturare propagandista,
ceea ce intr-un fel sau altul va aduce la
lumina o identitate mult mult mai clara
decat cea pe care o percepem astazi. Un
aspect critic insa, care poate zadarnici
acest proces este si va fi mereu o mare
parte din clasa politica si atitudinile si
reactiile acestora fata de diverse situatii.
O mare parte din romanii plecati din tara
nu isi recunosc originea daca sunt
intrebati pe strada
de indivizi ce par
a fi
Implementarea
responsabilitatii
sociale

SocioEconomice

Responsabilitat Dezvoltarea unor afaceri de dimensiuni medii şi mari lasă o amprentă
ea socială a
semnificativă în comunitatea unde sunt implementate.
companiilor
Realizare unor proiecte sociale, de mediu sau de dezvoltare socială din
iniţiativa si/sau cu suportul principalilor beneficiari ai forţei de muncă
locale reprezintă o premisă esenţială pentru dezvoltarea durabilă.
Experienţa trecutului recent, ne demonstrează faptul că munca nu mai
este o marfă disociabilă de suportul ei fizic, omul, ci o valoare socială care
trebuie tratată sistemic pentru a genera o dezvoltare sustenabilă a întregii
comunităţi.
Acest concept al responsabilităţii sociale a companiilor nu este unul
recent, insă, recentă este necesitatea implementării lui, datorită
următorilor factori principali:
1.Diminuarea rolului statului în economie, tradusă generic prin globalizare;
2.Afectarea resurselor umane şi de mediu prin activităţi de tip industrial cu
tendinţa de specializare excesivă.
3.Extinderea corporaţiilor multinaţionale şi dependenţa micilor industrii
de acestea.
4.Diminuarea bugetelor publice pentru programe soaciale şi de mediu.
5.Riscul accentuat de închidere sau mutare a afacerilor pentru
considerente de opurtunitate.

corporatiste poate fi mai dificila in
Romania. Identificarea instrumentelor
economice, juridice sau de alta natura
care pot determina operatorii economici
din Romania sa adopte o atitudine
responsabila social poate creea un model
pentru alte state membre ale Uniunii
Europene, dar si la nivel global.

Cercetarea în domeniul responsabilităţii
sociale a companiilor trebuie să răspundă
la următoarele provocări:
1. fundamentarea conceptului;
2. crearea şi testarea unor modele;
3. deschiderea dialogului social tripartid:
angajatori-salariati-administraţie;
4. formularea unor propuneri legislative;
5. diseminarea conceptului.

31-50

>100

sub 5mil. Euro

100

Avem cativa cercetatori care pot contribui la 1-5
aceste proiecte si care au publicat deja
promitator.

11-30

sub 5mil. Euro

10

Preconditiile mentionate sunt evident fezabile. Institutiile,
autoritatile, mediul de afaceri, sindicatele sunt factori
interesati astfel.

Sa fie evidentiate o serie de prioritati si
modalitatile pentru punerea lor in aplicare,
ceea ce este, va fi cat se poate de benefic.

6-10

11-30

5-50 mil. Euro

3

Acest subdomeniu ar avea aplicatii si implcatii suficient de
vaste incat si interesele sa fie pe masura, insa tinand cont ca
finantarea este pentru atingerea scopului si nu invers. Spre
exemplu exista publicitatea, festivaluri "romanesti" unde nu
facem referire la muzica populara, film, documentar, teatru.
Dupa care putem vorbi de istorici si arheologi si de o imagine
adevarata a trecutului. Putem vorbi de revolutie si justitie si
pana la urma priveste fiecare cetatean care inca este rezident
in Romania.

O relansare valorica si identitara reala,
bazata pe un trecut si pe un scop in viitor,
educatia civica si participarea la deciziile
publice. Responsabilizare, secularizare, un
concurs real al competentelor.

51-100

5-50 mil. Euro

1000

Domeniul responsabilitatii sociale corporatiste este in
continua dezvoltare la nivel academic in Romania. Spre
exemplu, in domeniul economic responsabilitatea sociala
corporatista, la baza apartinand domeniului socio-filosofic,
este analizata interdisciplinar prin raportare la marketing,
management, contabilitate etc. De asemenea, exista in
Romania specialisti din alte domenii, cum ar fi domeniul
juridic, care analizeaza instrumentele juridice apartinand
diverselor ramurilor de drept - dreptul afacerilor, dreptul
consumului, dreptul mediului, dreptul muncii, drept
administrativ etc - care pot determina operatorii economici
din Romania - aspect care poate fi extins si la nivelul Uniunii
Europene - sa respecte intregul ansamblu de cerinte ale
responsabilitatii sociale corporatiste. Aspectul practic nu
comporta discutii, operatorii economici fiind interesati de
responsabilitatea sociala corporatista datorita impactului
pozitiv al acesteia asupra tuturor categoriilor de stakeholderi.
Astfel, operatorii economici sunt interesati atat de
promovarea propriilor atitudini responsabile social cat si de
dezvoltarea RSC la nivel intern al propriilor afaceri.

Se doreste implementarea si/sau
dezvoltarea responsabilitatii sociale
corporatiste intr-o masura cat mai mare la
nivelul operatorilor economici din Romania,
aspect ce poate fi extins la nivelul Uniunii
Europene. Acest fapt va determina
dezvoltarea comunitatilor in care acesti
operatori economici responsabili social isi
vor desfasura activitatea.

31-50

Mediul universitar poate furniza experţi şi expertiză în
domeniu prin faptul că în ultimii ani au fost implementate
proiecte cu impact social precum cele din POSDRU. Facultăţi
precum cele de drept sau ştiinţe economice au în curiculă
materii care se preocupă de domeniul social propus.
Sunt deja implementate micro-proiecte ale companiilor mari
în comunităţile în care activează şi există interes din partea
acestora pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor.
Organizaţiile sindicale, deşi reduse la tăcere prin noua lege a
dialogului social, au capacitatea organizatorică de a sprijini
formele de dialog.

Prioritizarea domeniului va da semnalul
11-30
alinierii politicilor sociale în ţările mai recent
aderate şi va genera un dialog continuu între
partenerii sociali ce va avea ca principale
efecte:
1. îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul
social;
2. evitarea conflictelor între partenerii sociali;
3. angrenarea partenerilor sociali în proiecte
comune ce are ca efect dezvoltarea durabili
a comunităţilor locale;
4. îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
5. protecţia mediului.
Toate aceste beneficii sunt pe termen mediu
şi lung.

>100

50-200 mil. Euro

500

51-100

sub 5mil. Euro

100

50
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SocioEconomice

Responsabilitat În ultimele decenii se manifestă un curent pe care-l putem numi critica
ea sociala
etică a capitalismului, acuzat că sufocă democraţia, că este incapabil să
corportiva - RSC stăvilească valul de lăcomie şi egoism. Este vorba de abordarea
capitalismului corporativ de pe poziţii etice şi punerea în discuţie a
responsabilităţii sale faţă de societate. Este punctul în care problematica
responsabilităţii sociale a corporaţiilor (RSC) se intersectează cu
problematica dezvoltării durabile („sustenibilă” sau „autosuportivă").
În România, mulţi manageri cred că RSC nu ar fi decât o noua stratagemă
a corporaţiilor pentru a-şi face reclamă mascată. Alţi manageri cred că
RSC este rezultatul implicării etice a unor antreprenori inimoşi.
Datoria cercetării este să ne imunizeze în faţa iluziilor ideologice. Fără o
astfel de imunizare, RSC poate deveni o altă "formă fara fond" (T.
Maiorescu). Cercetarea ne poate spune dacă nu cumva RSC poate deveni
o sursă de schimbare socială şi o pârgie a dezvoltării durabile a Romaniei.

Cercetarile realizate in ultimii ani releva
faptul ca managerii din companii se
implica in initiative de CSR datorita unor
motivatii dintre cele mai diverse, care pot
varia de la dorinta de a face un lucru bun
pana la aceea de a consolida rolul
companiei intr-o comunitate, cu scopul de
a obtine beneficii directe sau indirecte. Pe
de alta parte, consumatorii vor companii
tot mai responsabile. Un sondaj realizat in
Marea Britanie de MORI in anul 2002
avertiza ca 80% dintre respondenti
considera ca marile companii au o
responsabilitate morala fata de societate.
Un studiu realizat de Business Week in
2000, in SUA, demonstreaza ca 95%
dintre americanii intervievati considera ca
firmele datoreaza ceva angajatilor si
comunitatilor in care opereaza.
Pentru unele companii din Romania, RSC
nu constituie un concept nou; altele, însã,
nu sunt sigure de schimbãrile ce se
produc. Crcetarea ar putea sa raspunda la
mai multe intrebari: Cum poate reacţiona
o companie la o culturã a afacerilor aflatã
în schimbare? Cum pot managerii sa
transpuna CSR în activitãţile lor cotidiene?
Cum putem sa contribuim la
responsabilzarea de ansamblu a societatii
romanesti? Care ar putea fi rolul statului?

Exista o foarte bogata literatura internaţională dedicată
temei. In literatura noastră există două lucrari publicate:
Luminita Oprea – Responsabilitate socială corporatistă
(Tritonic, 2005) si Dumitru Borţun (coord) - Responsabilitatea
sociala corporativa de la relatii publice la dezvoltarea
durabila (Tritonic, 2012). Aparitia RSC este descrisa minuţios
în cartea lui Remus Pricopie, Relaţiile Publice: evoluţie şi
pespective (Tritonic, 2005). La SNSPA se preda un curs de
RSC la Masteratul de Management si Comunicare in Afaceri,
introdus in urma unui grant multianual (2007-2011) cu
aceasta tema, coordonat de SNSPA si condus de
subsemnatul. Tot aici s-a obtinut, in 2012, primul doctorat
(Camelia Crisan) in domeniu, caruia i-au fost dedicate cca 20
de lucrari de absolvire (licenta si masterat). Abordările
academice sunt completate de numeroase dezbateri, talkshow-uri, conferinţe naţionale şi internaţionale organizate de
agenţiile de PR, precum şi serialul dedicat RSC de catre
Revista 22 (girat de Dana Oancea).

Proiectul isi propune o analiza a conceptului 51-100
si practicii RSC, corelate cu trei factori
fundamentali: interesul public (IP),
competitivitatea companiilor (CC) si
dezvoltarea durabila (DD). Ipoteza noastra
este ca RSC poate deveni un instrument de
sustinere a CC si, mai larg, a DD in tara
noastra.
Proiectul propune abordarea urmatoarelor
aspecte:
1) relatia dintre RSC si IP, pentru a oferi RSC
o baza etica si legitimitate morala;
2) relatia dintre RSC si CC, pentru a oferi RSC
o baza economica si legitimitate rationala;
3) relatia dintre RSC si DD, pentru a oferi RSC
o baza politica si legitimitate socială;
4) specificul orientarii catre RSC in Romania,
pentru a se evita transformarea RSC intr-o
forma fara fond;
5) instrumentele de popularizare a RSC,
pentru formarea unei culturi a
responsabilitatii sociale;
6) caile de sustinere strategica, de catre
institutiile publice, a activitatilor de RSC,
pentru a se asigura dezvoltarea durabila a
Romaniei.
Prin dezbaterile pe care le va genera,
proiectul va contribui la renovarea limbajului
managerial si institutional, precum si la
promovarea sustinerii institutionale si
legislative a RSC.

31-50

sub 5mil. Euro

20

SocioEconomice

resurse umane

Diferentele de competitivitate la niveluri comparabile de tehnologie sunt
date de implicarea resurselor umane direct si indirect, ca factor de
productie dar si in calitate de utilizator/consumator
Formalismul accentuat in formare si uniformizarea recompenselor pentru
munca efectiva de calitate, asociata cu lipsa unor perspective reale de
avans in cariera si mentinerea discriminarilor in ocuparea locurilor de
munca de calitate duc la mobilitate pentru salarii si pierderea investitiei in
educatie (mare parte din tinerii ocupati nefiind pe linia educatiobala si de
profil profesional dobandite in sistemul educatiei primare. Se pierde astfel
investitia in educatie si se accentueaza deficitul structural de ocupare,
asociat cu o calitate mai slaba a performantei individuale in munca
(productivitate, calitate, implucare decizionala etc)Tehnologia fara o
resursa umana de calitate care sa o valorizeze adecvat duce la pierdere de
valoare adaugata

Sunt necesare cercetari in domeniul
adecvarii ocuparii si a promovarii locurilor
de munca de calitate, forme flexibile de
ocupare activa in domenii de nisa,
sustinerea ocuparii in economia, sociala,
in servicii high end, in activitati care sustin
dezvoltarea locala prin insusirea formelor
moderne de antreprenoriatm cu valoare
adaugata economica (profit economic) si
sociala (profit social)

Reconsiderarea modelului educatiei initiale, sustinerea
antreprenoriatului academic si dezvoltarea competentelor
transversale pentru absolventi, cunoasterea si predictia
nevoii de ocupare pe structuri profesionale si niveluri de
educatie

- pregatirea mai buna a bsolventilor pentru
piata muncii
-reducerea costurilor individuale si societale
asociate ocuparii durabile (reducerea
perioadei de cautare a unei ocupari
adecvate, cresterea calitatii ocuparii,
diminuarea costurilor sociale de insertie
profesionala)
-reducerea mobilitatii externe a abolventilor
-stimularea ocuparii in tara a celor inalt
calificati, stenuarea fluxurilor externe a
specialistilor in domeniile deficitare in
ocupare din Romania
-stimularea performantei prin salarii ,
inclusiv in cerceratea foinantata de la
bugetul de stat, pe domenii ale stiintei

>100

peste 500 mil. Euro

50
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Reţelele sociale
şi societatea temă generală;
Analiza
personalităţii
utilizatorului de
reţele sociale temă restrânsă

Cercetarea reţelelor sociale a fost realizată din diferite perspective,
avansul deţânân du-l, desigur, tehnologiile informaţionale. Domeniul
ştiinţelor sociale a recunoscut utilitatea reţelelor sociale ca medii şi
instrumente noi în observarea comportamentelor umane. Deşi în
literatura internaţională există o creştere considerabilă a cercetărilor
privind impactul reţelelor sociale în viaţa socială, în Romania, în schimb,
studiile bazate pe această tematică sunt în număr redus şi destul de
inconsistente. De aceea, se impune interacţiunea dintre domeniile
psihologiei, sociologiei şi cele inginereşti în această privinţă.
Există câteva raţiuni pentru care studiul reţelelor sociale este relevant
pentru sfera psihosocială. În primul rând, activitatea existentă în
respectivele reţele (de exemplu, conectarea cu alţii, comunicarea,
exprimarea preferinţelor, a valorilor individuale etc.) generează o mare
cantitate de date concrete, observabile astfel încât sunt furnizate noi
oportunităţi în studierea comportamentului uman. În al doilea rând,
reţelele sociale sunt interesant de studiat pentru că reflectă procesele
sociale existente cum ar fi modul în care oamenii împărtăşesc informaţii

-

-

-În fiecare tip de comunicare interpersonală 11-30
există o proiecţie a personalităţii individului.
Analiza de conţinut a comunicării virtuale
(din reţelele sociale) ar conduce la
identificarea caracteristicilor personalităţii
indivizilor implicaţi în acest tip de
comunicare. Avantajul investigaţiilor
comunicării în reţelele sociale provine din
uşurinţa consultării acestora o dată ce
accesul este permis. De asemenea, alt
avantaj este legat de comunicarea relativ
informală şi slab controlată din moment ce
fiecare individ are libertatea să-şi
construiască o imagine publică sau
semipublică. Astfel, pot fi cercetate şi
cunoscute grupuri de subiecţi ale căror
caracteristici ar fi greu de măsurat în alte
condiţii. Ne putem referi la politicieni, actori,
studenţi etc.
-O cunoaştere cât mai extinsă a individului ar
însemna ca pas următor optimizarea unor
dimensiuni ale personalităţii prin intervenţie
directă.
-Un alt efect ar putea fi uşurinţa în
compararea tipurilor de reţele sociale ceea
ce ar conduce la analiza eficienţei
diferenţelor şi similarităţilor dintre acestea.

11-30

sub 5mil. Euro

10

-Dezvoltarea reţelelor sociale reprezintă o
schimbare fundamentală a Internetului în
viaţa de zi cu zi

>100
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Rolul
guvernantei
corporative in
cresterea
performantei
economicofinanciare a
entitatilor
economice
.(SocioEconomice)

Din momentul aparitiei lui in anii 1990, conceptul de guvernanta a
reprezentat un loc considerabil in preocuparile actuale.Guvernanta
corporativa nu este destinata in mod exclusiv intreprinderilor mari, ci si
celor mici si mijlocii, precum si intreprinderilor din sectorul public.
O buna guvernanta corporativa asigura:
- imbunatatirea eficientei economice a entitatilor economice;
-utilizarea eficienta a resurselor;
-scaderea costului capitalului;
- cresterea increderii investitorilor;
-imbunatatirea controlului managerilor;
-reducerea nivelului coruptiei;
-crearea de valoare pentru actionari;
-cresterea responsabilitatii sociale;
-aplicarea eticii in afaceri, la nivel micro / macroeconomic, bazat pe
responsabilitate individuala si colectiva;
-dezvoltarea unui mediu economic sanatos si sustenabil,etc.

Cercetarea in domeniul guvernantei
corporative trebuie sa dea raspuns la
urmatoarele probleme:
-concentrarea cercetatorilor pe
consolidarea unui cadru teoretic, care sa
poata fi utilizat, in vederea identificarii si
rezolvarii unor probleme specifice
implementarii guvernantei corporative;
-implicarea competenta si responsabila a
profesiei contabile in acest proces
continuu al guvernantei corporative;
-infiintarea unui Institut National al
Guvernantei Corporative si a unor Oficii
judetene privind guvernanta corporativa;
-cresterea rolului organismelor
profesionale in contextul guvernantei
corporative;
-trecerea de la o guvernanta corporativa
de conformitate la o guvernanta
corporativa de comportament;
-asigurarea unui cadru legal si de
reglementare eficient pentru
intreprinderile de stat;
-asigurarea unei concurente echitabile pe
pietele unde companiile private pot
concura cu cele de stat;
-separarea clara a functiilor de
proprietate si a celor de reglementare ale
statului;
-cresterea rolului BVB in activitatea de
implementare a guvernantei corporative
a entitatilor economice;

SocioEconomice

rolul ONGurilor in
dezvoltarea
serviciilor
sociale

ONG-urile initiaza tot mai multe servicii sociale, care sunt inovatoare pe
piata serviciilor sociale existente, insa fara un parteneriat stabil cu
autoritatile locale si finantare continua nu pot fi viabile. Ar fi de mare
interes prezentarea unor modele care functioneaza pe termen lung.

SocioEconomice

Rolul traditiilor
filozofice in
constituirea
conceptiei
despre lume si
a identitatii
culturale a
omului modern
si postmodern

Atat in procesul de integrare europeana, cat si in contextul globalizarii,
intalnirea, colaborarea si confruntarea dintre diferiti actori individuali, de
grup si institutionali, care vor creste tot mai mult in intensitate, pune
problema identitatii culturale a acestora, atat pentru o conlucrare
pozitiva, cat si pentru rezolvarea neintelegerilor si conflictelor. Traditiile
de gandire joaca un rol esential in constituierea diferitelor conceptii
despre lume, om si despre interactiunea dintre indivizi si comunitati.
Toate statele cu traditie de cercetare puternica investesc in acest domeniu
esential al explorarii umaniste fundamentale, intrucat plasarea adecvata
intr-un context geo-strategic global, aprofundarea relatiilor bilaterale cu
parteneri strategici, cresterea prestigiului cultural international depind in
mod direct de existenta unei comunitati stiintifice capabile sa genereze o
intelegere profunda si nuantata a proceselor istorice, hermeneutice si
fenomenolgice ale gandirii umane.

SocioEconomice

Sanatate
ocupationala

Avand in vedere ca mai mult de 75% din viata unui om este petrecuta la
locul de munca acest fapt are un impact important asupra sanatatii
individului. Nu numai factorii organizationali, financiari ci si cei relationali
contribuie in timp la aparitia unor tulburari ale sanatatii fizice si mentale
ale individului. Din aceasta perspectiva consider ca mai multe cercetari
facute in domeniul analizei si indentificarii factorilor de stress din mediile
de munca poate reprezenta o tema foarte importanta in momentul zilelor
noastre cand totul se schimba cu o foarte mare viteza.

Practica confirma necesitatea intensificarii eforturilor de
acceptare a guvernantei corporative, deoarece s-a constatat
ca entitatile care se dedica implementarii principiilor
acesteia, au reusit chiar sa ajunga la maximizarea crearii
valorii pentru actionari.Premise care pot favoriza succesul
implementarii guvernantei corporative in Romania:
-dezvoltarea resurselor umane si a bazei materiale pentru
cercetarea acestui concept de control si conducere a
entitatilor;
-intocmirea de catre toate entitatile a unui ''bilant social'',-la
sfarsitul exercitiului financiar;
-organizarea de trainguri pe teme de guvernanta, la nivel
local/national;
-introducerea unor cursuri cu caracter obligatoriu in
invatamantul superior, avand ca tematica guvernanta
corporativa;
-imbunatatirea sistemului juridic privind implementarea
sistemului de guvernanta corporati;
-mentinerea evolutiei catre o aderare la standardele si
practicile internationale in ceea ce priveste contabilitatea,
auditul si prezentarea informatiilor fara caracter financiar;
-editarea unor publicatii care sa prezinte importanta
conceptului de guvernanta corporativa pentru entitatile din
tara noastra;

Implementarea guvernantei corporative
11-30
este un proces continuu si trebuie sa fie in
atentia fiecarui guvern sau autoritate
publica.La nivel
microeconomic/macroeconomic,
implementarea acestui concept va avea
urmatoarele avantaje:
-disciplinarea managerilor;
-protectia drepturilor actionarilor, inclusiv al
celor minoritari;
-promovarea corectitudinii si a transparentei
la nivelul companiei;
-cresterea performantelor economicofinanciare a companiilor;
-cresterea rolului C.A;
-imbunatatirea efectului deciziilor strategice
asupra crearii de valoare pentru actionari
dar si pentru celelalte parti interesate;
-cresterea responsabilitatii sociale;
-cresterea comunicarii dintre companie,
stakeholderi/auditori/mediul economic in
ansamblul sau;
-adoptarea codurilor de etică in afaceri;
-construirea unui cadru legislativ şi de
reglementare, în condiţii de siguranţă pentru
investitori;
-dezvoltarea unui cod de guvernanţă
corporativă care sa fie aplicat de catre toti
agentii economici;
-construirea unor noi indicatori pentru a
masura performanta economico-financiara a
entitatilor cotate la BVB dart si a celor
necotate etc;
-evitarea interferentelor politice in
conducerea companiilor;

31-50

5-50 mil. Euro
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Piata serviciilor sociale oferite de ONG-uri In acest an vor fi adoptate mai multe modificari legislative in
este una noua in Romania, in alte tari din acest domeniu si este de dorit preconizarea impactelor si
europa sau in SUA exista modele foarte
dezvoltarea unor directii strategice de dezvoltare.
variate de functionare a acestora. Ar fi de
dorit dezvoltarea acestei ramuri in
Romania, fiindca este singura cale de
reformare a sistemului serviciilor sociale.

- cresterea calitatii serviciilor sociale in
Romania
- explorarea unui sector nou de angajare

1-5

sub 5mil. Euro

3

In acest context, explorarea
interdisciplinara a traditiilor de gandire
filozofica ce stau la baza educatiei si a
identitatii culturale este indispensabila
pentru intelegerea dinamicii lumii actuale
si a celei de maine, precum si pentru
formularea si rezolvarea problemelor
fundamentale care apar din cauza
diferentelor dintre conceptiile despre
lume si a prejudecatilor reciproce.
Cercetarea filozofica a traditiilor de
gandire ajuta la constituirea unei culturi a
dialogului si intelegerii, a unei etici a
coexistentei, a acceptarii alteritatii si
diversitatii, opusa culturii conflictualitatii
si intolerantei, ale carei consecinte au fost
si sunt dezastruoase atat pe plan national,
cat si pe plan international. Cercetarea
din acest domeniu poate aborda teme
foarte variate, ca pilda: rolul jucat de
reflectia filozofica in geneza stiintei
moderne; influenta traditiilor de gandire
asupra mentalitatii si culturii unei
societati (si viceversa); aplicarea unor
metode si concepte traditionale in
probleme actuale; raportul dintre
identitate si alteritate; implicatii etice ale
societatii, stiintei si tehnologiei actuale;
O astfel de cercetare poate contribui prin
faptul ca se constientizeaza acei factori
socio-psiho-organizationali care
contribuie mult la dezvoltarea unor boli
profesionale pe termen lung.In urma unor
astfel de cercetari pot fi realizate
programme de instruire a angajatilor in
vederea adaptarii noilor aparate
caracteristicilor psihologice ale
angajatilor. Mai mult, stilul de leadership
adoptat de angajati poate contribui la
ameliorarea efectului negativ al factorilor
stresori prezenti la locul de munca.

Cercetarea filozofica romaneasca s-a remarcat in ultimele
decenii printr-o dinamica imbucuratoare: o prezenta
internationala masiva a studentilor, doctoranzilor si
cercetatorilor romani in marile centre universitare
occidentale, apreciata foarte pozitiv de catre institutiilegazda; un numar tot mai mare de absolventi si doctori ai
unor universitati de prestigiu; un numar tot mai mare de
publicatii in reviste si edituri importante, prezente la colocvii,
congrese internationale organizate in tara; noi structuri
institutionale si editarea unor reviste recunoscute la nivel
international. Cu toate acestea, multi tineri cercetatori
romani valorosi si multe structuri institutionale raman o
resursa insuficient recunoscuta si valorificata pe plan intern.
Prin sustinerea financiara sistematica a acestora, pe criterii
de excelenta, cercetarea romaneasca poate obtine in scurt
timp rezultate internationale remarcabile, capabile sa-i
sporeasca prestigiul si vizibilitatea si sa contribuie la o
insertie treptata a cercetarii romanesti in randul statelor cu
vechi traditii de cercetare.

Finantarea cercetarii filozofice performante >100
va contribui in mod esential la acumularea
unui nivel foarte inalt de expertiza in
domeniul istoriei ideilor, atat in ceea ce
priveste evolutia generala a mentalitatilor,
cat si cu referire la istoria gandirii filozofice si
stiintifice, a metodologiei, a teoriei
cunoasterii, a limbajului teoretic, a teoriei
valorilor si culturii, a esteticii etc. Un sistem
de cercetare matur trebuie sa creeze
premisele cristalizarii unei reflectii istorice si
totalizatoare asupra cunoasterii umane, pe
care numai filozofia a putut-o indeplini in
decursul istoriei stiintelor. Prin publicarea de
articole in reviste si edituri internationale
prestigioase, prin organizarea de congrese si
dezbateri publice, cercetarea filozofica va
contribui in mod esential la plasarea mai
adecvata a societatii romanesti pe harta
lumii si la elaborarea intelegerii de sine a
Romaniei in noul context european si global.

51-100

5-50 mil. Euro
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Un factor social cu potential stressor este regasit in literature
straina sub eticheta de bullying la locul de muncă. Acest
factor cuprinde acte de hărțuire sistematică, cu o frecvență
de măcar o data pe saptamana pe o perioada de minim sase
luni de zile, acte ce au ca effect negativ deterioarea starii de
sanatate a angajatului. Acest domeniu este studiat in
Romania incepand cu anii 2005-2007 existand chiar proiecte
europene care au incercat sa deruleze primele studii
exploratorii pentru a surprinde prevalenta si frecventa de
manifestare a fenomenului. Personal am realizat un doctorat
in acest domeniu si pe parcursul doctoratului am colaborat
cu doi profesori universitari si cercetatori straini din Finlanda
(professor universitar doctor Stale Einairsen) si din Spania
(lector universitar doctor Jordi Escartin), profesori cu care tin
si in present legatura si care studieaza acest fenomen de mai
bine de 15-20 de ani.

Continuarea cercetarii in domeniu se poate
sonda cu:
-Aparitia unei noi asociatii care sa ofere
consiliere psihologica de specialitate atat
persoanelor afectate de fenomenul de
bullying cat si persoanelor desemnate ca
fiind actorii acestor comportamente de
hartuire.
Mai mult, promovarea unor programme de
preventie si de interventie poate fi un al
doilea rezultat asteptat ca urmare a
continuarii cercetarii din domeniu.
Se poate promova trecerea de la un
leadership autoritar la unul contextual ca si
consecinta a constientizarii fenomenului de
bullying in cadrul contextelor de munca.

11-30

sub 5mil. Euro

1-5
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SocioEconomice

schimbarea
valorilor sociale
in urma
migratiei
internationale

Câteva procese majore definesc lumea contemporană, ca parte a
globalizării accelerate: mobilitatea teritorială a persoanelor este una
ridicată și va crește date fiind viteza cu care transportul devine mai rapid și
mai ieftin și globalizarea lingvistică; indivizii devin astfel expuși unor
influențe instituționale multiple, preiau o parte din valorile inculcate întrun proces complementar socializării primare; acest lucru începe să se
petreacă și în absența migrației efective. Consecințele sunt importante
pentru designul instituțional al organizării sociale, inclusiv modul de
construcție și redefinire al statului și democrației; pentru reprezentările
asupra inegalității sociale (implicând consecințe suplimentare în ce
privește mobilitatea teritorială); pentru rolul atribuit muncii; pentru
comportamentele de consum; pentru modul de formare a familiei; etc.

România este o țară cu o emigrație
extrem de ridicată și o densitate de
locuire scăzută. Orice creștere economică
poate determina valuri consistente de
imigranți. Acest lucru o face terenul de
acțiune și observare al fenomenelor mai
sus menționate.

Cercetarea in domeniul selectarii unei
Comparativ cu statele membre ale UE,Romania este tara in
modalitatii de utilizare eficienta a
care alocarea si utilizarea resurselor economice in Sistemul
resurselor economice pentru
de Sanatate nu se face dupa criterii de cost-eficienta.
imbunatatirea sistemului de sanatate
poate rezolva o arie larga de probleme
ale sistemului de sanatate atat din punc
de vedere al pacientilor cat si al medicilor.

SocioEconomice

Selectare a unei
modalitatii de
utilizare
eficienta a
resurselor
economice
pentru
imbunatatirea
sistemului de
sanatate.

Problema utilizarii eficiente a resurselor reprezinta o problema de
selectare a unei modalitati de imbunatatire a starii de sanatate. Alegerea
acestei modalitati se poate realiza atat teoretic cat si practic. Teoretic se
pot cerceta si aplica diverse modele de tip cost-eficienta, dar practic
aceste modalitati intampina probleme majore datorita altor factori. [Un
studiu asupra programului naţional de endoprotezare utilizand analiza
cost-eficienta si conditiile de optimalitate KUHN-TUCKER, Emanuela-Alisa
Nica, Antonio Sandu, Revista Romana de Bioetica, Vol. 11, Nr. 1, Ianuarie Martie 2013]

SocioEconomice

Sincronizarea
scolii cu nevoile
pietei fortei de
munca.
Prioritati:
practica
profesionala,
formarea
continua,
relatia scoala angajator

Formarea profesionala continua constituie una dintre prioritatile politicii
"Europa 2020". Este, in fapt, unul dintre elementele paradigmei
decalajului dintre scoala si piata fortei de munca, avand un apendice
consistent in ceea ce inseamna, pe de o parte, practica profesionala
asigurata inca de pe bancile "scolii" si felul in care "continuam" educatia si
formarea dupa absolvire, pe de alta parte. Este unul dintre subiectele
oglindite tot mai des in cercetarile socio-economice intreprinse de
Uniunea Europeana, cu vadite nevoi de dezvoltare a abordarii stiintifice.
Este si o viziune multi si pluridisciplinara asupra nevoilor societatii per
ansamblu. Este o oportunitate unica pentru a dezvolta o viziune
consistenta, generatoare de noi teorii adecvate contextului si, de ce nu,
solutii.

SocioEconomice

Sinergetica

Strategia "Europa 2020" stabileste foarte
clar care sunt tintele de atins, aducand in
acelasi timp adecvari anuale, prin
documente programatice conexe
documentului principal, implicand o
continua rafinare a cifrelor, functie de
realitatile in schimbare. Provocarilor
initiale le sunt adaugate altele, cel mai
des de natura economica, functie de
rapoartele economice la zi. In acelasi
timp, tintele nationale sufera si ele
modificari, functie de raportari interne
care, subsumate, dar prea putin corelate,
dau marca stadiului atingerii tintelor
"Europa 2020". Romania poate fi un
veritabil deschizator de drumuri, marcand
pe trendul previziunlor usor ascendente
din punct de vedere economic si o
dezvoltare a cercetarii stiintifice pe
directii de interes pentru Uniunea
Europeana. Ramanem un factor de
stabilitate economica si sociala in regiune,
este momentul sa ne asumam viguros o
componenta de inovatie pe o directie de
dezvoltare absolut necesara: reducerea
Studiul sinergeticii în economie și în științele conexe cu economia
In România se poate studia și prezenta
constituie (a) un răspuns la imperativul creării în dreptul entităților
metodic: (i) perspectiva sinergetică de
economice active și în condițiile crizei economice prelungite a unui plus de abordare a sistemelor economice
valoare într-un mod neconvențional și (b) o reacție față de întârzierile
deschise (definind noțiunea de sinergie,
constate în literatura de specialitate (economică) din România în ceea ce
identificând emergența conceptului de
privește subiectul sinergiei sistemului economic deschis. Ipotezele de bază sinergie în știința economică, definind și
sunt acelea că în România: (a) potențialul sinergic real al sistemelor
caracterizând sistemul economic deschis
economice deschise nu este îndeajuns cunoscut, apreciat și exploatat,
și rețeaua sinergică, abordând demersul
determinând pierderea de către entitățile economice respective a unor
argumentativ pentru strategia sinergică în
însemnate ocazii de obținere a plusului de valoare precum și poziții în
economie); (ii) delimitări ale factorilor și
ierarhiile competiționale naționale și/sau internaționale; (b) există
efectelor sinergice în economie
determinanți generali și specifici ai acțiunilor pro-sinergice – transpunerea (prezentând determinanții de bază ai
acestora în demersuri sinergice concrete este susținută în special de
acțiunilor sinergice ale unui sistem
argumentul eficienței activităților economice, al creșterii economice și al
economic deschis - făcând distincția între
sporirii performanței competiționale prin profundă cooperare ori
efectele sinergice pozitive și negative și
combinare de eforturi, capacități și cunoștințe.
condițiile în care acestea pot surveni,
abordând potențialul sinergic al
sistemului deschis – condițiile și
obstacolele primare de exploatare al
acestuia); (iii) impactul creării de rețele
sinergice la nivel microeconomic și
macroeconomic românesc – analiză
comparativă (raportată la realitățile U.E..

În raport cu alte domenii din științele sociale, studiul
migrației internaționale implică deja relativ numeroși
cercetători români care publică în jurnale internaționale de
vârf. Lor li se adaugă un puternic grup, încă și mai productiv,
dedicat studiului valorilor sociale. În plus, grupul creat în jurul
Romanian Election Study, are și el preocupări care discută
impactul migrației internaționale, luând în considerare
inclusiv remitanțele sociale. Aceasta face ca domeniul propus
să fie unul în care cercetarea românească din științele sociale
poate contribui cu adevărat la cunoașterea științifică
internațională. Masa critică existentă, precum și
infrastructura emergentă construită în timp de grupurile
amintite, permit obținerea de rezultate rapide, la costuri
scăzute, precum și atragerea suplimentară de finanțare
internațională, dar și de cercetători din afara României.

1. Predicție asupra modului de schimbare al
valorilor sociale în viitorul apropriat, dar și
pe termen mediu.

11-30
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sub 5mil. Euro
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-analiza modalitatilor de alocare a resurselor 1-5
-alocarea resurselor dupa criterii bine
definite
-plata serviciilor medicale
-salarizarea medicilor dupa criteriul
succesului medical

1-5

sub 5mil. Euro

60

Demersurile de cercetare ar constitui o continuare fireasca a
unor eforturi de excelenta intreprinse deja de Romania in
acest domeniu si recunoscute ca atare inclusiv la nivelul
practicilor europene. Mentionez aici proiectul "Acces"
coordonat de Radiodifuziunea Romana, care a adus pentru
prima data, in cadrul unei analize de nevoi coordonate de la
nivelul Universitatii din Bucuresti, la aceeasi masa a
dezbaterilor, angajati, angajatori, furnizori de formare
profesionala continua. De asemenea, specialistii in educatie
ai Universitatii din Bucuresti sunt recunoscuti drept veritabili
deschizatori de drumuri la nivel european in ceea ce priveste
formarea continua. Avem asadar resursele umane, iar acum,
odata cu aceasta initiativa, apare si contextul favorabil
extinderii tuturor acestor eforturi. Iar in privinta corelarii din
enuntul temei, ar fi pentru prima data cand o cercetare de o
asemenea anvergura s-ar intreprinde la nivelul Uniunii
Europene. Nevoile au fost deja subliniate in cercetarile
anterioare, care au surprins secvential aspecte economice,
educationale, sociale, luate insa separat si analizate ca atare,
pentru ca in final sa se stabileasca eventuale corelatii.

- constituirea primei retele de formare
1-5
continua la nivelul statelor Uniunii Europene,
prima baza de date cu oportunitati de
formare si de mobilitati pentru formare,
dupa modelul bazei de date cu locuri de
munca la nivelul UE
- intocmirea celor mai consistente
documente privind actiunile prioritare
pentru inglobarea rezultatelor scolii in piata
fortei de munca
- dezvoltarea unor ghiduri pentru practica
profesionala
- dezvoltarea unei politici universitare pentru
revigorarea birourilor de consiliere in cariera
- constituirea de parteneriate cu institutii
publice si private privind recunoasterea
statului formarii continue, a principiior de
baza si, implicit, a corelarii muncii cu
formarea profesionala, cu beneficii
recunoscute de ambele parti

31-50

sub 5mil. Euro

3

În România este prioritar studiul siergeticii în economie
deoarece este una dintre puținele țări ale U.E. care nu își
bazează politicile competiționale pe crearea de astfel de
structuri; însă există un interes crescut pentru domeniul
sinergiei organizaționale și a celei de nivel macro în dreptul
business-urilor interesate de crearea de valoare adăugată
prin combinare inteligentă de eforturi și de capacități.

Prin prioritizarea sinergeticii în România vor 6-10
fi înțelese implicațiile infrastructurii sinergice
în modelele de creștere economică de tip
intensiv; argumentul exploatării eficiente a
resurselor – sinergiile de cost și creșterea
productivității rețelelor ce sunt sinergice;
modul în care valorificarea potențialului
sinergic al clusterelor susține exploatarea
sinergiilor geografice locale și regionale,
precum și însemnate sinergii operaționale
intra- și intersectoriale;
argumentul creșterii competitivității
rețelelor sinergice datorită susținerii de către
rețelele colaborative a performanțelor și
avantajelor sinergice competiționale; situația
României raportată la alte țări membre U.E.
în ceea ce privește stadiul actual al
valorificării potențialului sinergic al
sistemelor economice active; (iv) principalii
determinanți specifici ai acțiunilor prosinergice întreprinse în mediul economic
românesc (sintetizând practicile sinergice
uzuale în mediul economic românesc,
aplicând ecuația SYNGEq la nivelul
economiei noastre, prezentând principalele
grupuri cointeresate în promovarea rețelelor
sinergice și obstacolele specifice ale creării
de rețele sinergice în economia României).

11-30

sub 5mil. Euro
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2. Imediat derivat din 1: anticiparea
tendințelor în ce privește dezvoltarea
instituțională, nevoile de servicii sociale,
noile fluxuri de migrație, cerințele
consumatorilor.
3. Consecințele economice și politice, de
dezvoltare locală, regională și socială se
traduc în politici sociale și publice care pot
anticipa dezvoltările așteptate, pot preveni
eventuale disrupții și tensiuni sociale, pot
crește calitatea vieții și pot promova
coeziunea socială.

1

3

2000000

SocioEconomice

SISTEME DE
DECIZIE LA
NIVELUL
ADMINISTRATIE
I PUBLICE

Buna administrare este un principiu implementat din ce in ce mai mult. Nu
se poate realiza o buna administrare decat daca sistemul decizional
comporta transformari majore. Pentru a se identifica cea mai buna cale
trebuie realizate cercetari majore in acest domeniu

Cercetarile derulate in cadrul acestui
subdomeniu sunt cercetari
interdisciplinare care pot include domenii
precum Stiintele administrative,
Sociologie, Drept mergand pana la
Neurologie si Cibernetica.
Pana in prezent pe disciplinele umaniste
un asemenea proiect national si
international nu a mai a avut loc.
Consider ca proiectul propus are
importanta social-politica si rol civilizator.
O serie de cercetatori din tara si
strainatate vor avea sansa de a coopera
pentru progresul stiintelor umane.
Tineri cercetatori din Romania (Bucuresti,
Cluj, Timisoara)isi vor prezenta ideile si
lucrarile in carul unul proiect stimulativ,
competitiv si aplicat spre performanta
internationala.

Premise: Reorganizarea administrativa atat de la nivelul
Romaniei cat si la nivelul UE.

Cresterea eficientei administratie publice
Cresterea gradului de satisfactie a clientilor
administratie publice
Reorganizarea institutionala la nivelul
administratiei publice

SocioEconomice

Sisteme globale Constientizarea opiniei publice romanesti despre imporanta cunoasterii si
de gandire
intelegerii unor sisteme globale de gandire politica si sociala cu impact
politica si
direct asupra practicii economice, culturale, politice si sociale.
sociala

Acest proiect ar ajuta cel putin 20 tineri cercetatori romani
sa-si faca cunoscute si valorizate proiectele de ceretare.
Editurile stiintifice ar avea de castigat si intreg mediul
academic romanesc.
ONG-urile cu profil educativ si cultural din spatiul local vor
lua parte la proiect.
Administratiile locale sunt chemate sa sustina spre interesul
comun al societatii acest proiect de anvergura europeana.
Centrele de cercetare umanista din Timisoara, Cluj, Bucuresti
vor fi invitate sa particpe la acest proiect.
Din perspectiva noastra exista conditiile colaborarii cu o serie
de medii academice internationale.

SocioEconomice

Sisteme ICT de
dezvoltare
durabila

integrarea mai usoara a persoanelor pe piata muncii
gestionarea eficienta a resurselor umane
dezvoltarea antreprenoriatului social si durabil

Modele de inovare si de inovare in
domeniul ICT si al dezvoltarii durabile

SocioEconomice

Societate de
consum,
modernizare
reflexiva si
mediu
inconjurator

In contextul crizei ecologice reprezentate in principal de schimbarea
climatica, investigarea modului in care societatea actuala - denumita
frecvent societate de consum datorita ratelor nemaivazute de consum dezvolta strategii de protectie a mediului si incearca sa adopte un mod de
viata inradacinat in paradigma modrenitatii reflexive (de ex., reflexia
asupra modurilor de consum, reconsiderarea unor modele de
comportamente in functie de noile paradigme ale consumului sustenabil,
etic etc.)constituie un imperativ de cercetare in spatiul vestic. Investigarea
acestor fenomene in contextul regiunii central- si est-europene si in
particular la nivelul societatii romanesti ar putea adauga o serie de date
stiintifice referitor la acest subiect, Romania fiind la ora actuala destul de
slab acoperita cu date referitoare la patternuri de consum, comportament
ecologic si strategii de adaptare la criza ecologica.

SocioEconomice

socio
economice

situatia socio economica a tarii maramuresului si oasului in sec XX starea
sanatatii populatiei mortii in cele doua razboaie,victimele inchisorilor
comuniste, situatia politica in perioada respectiva

SocioEconomice

socio
economice

stabilirea de noi relatii interumane, ne noi parteneriate intre scoala si
societate

SocioEconomice

socio-economic In vederea identificării nevoilor reale ale populației a diverselor categorii
socio profesionale și a direcțiilor de acțiune este necesară analiza
permanenta indicatorilor sociali.

>100

sub 5mil. Euro

50

- schimbarea perceptiei opiniei publice
11-30
romanesti despre studiile umaniste si despre
functia acestor cercetari pentru societatea in
ansamblul ei.
- progresul mediului academic romanesc
- cooperarea cu institutii locale si
internationale
- sustinerea unor conferinte locale si
internationale
- dezvoltarea nivelului romanesc de gandire
politica si sociala in scopul aplicarii unor idei
si principii in practicile social-politice
- publicarea unor volume si articole ISI de
catre membrii proiectului
- dezvoltarea achizitiilor de carte acadmica
- promovarea eficienta a unor studii
universitare in Romania

11-30

sub 5mil. Euro
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motivarea cercetatorilor
crearea unor parteneriate reale

se vor dezvolta noi tehnologii de dezvoltare
durabila

>100

sub 5mil. Euro

25

Se impune realizarea unor cercetari
interdsciplinare (sociologie, economie,
geografie, stiinte tehnice etc.). Astfel, ar
deveni posibila linkage-ul dintre
paradigme ca modernizare felexiva,
modernizare ecologica, soncum
sustenabil et.

Toate domeniile mentionate anterior dispun de personal
calificat si capabil sa dea nastere la conturarea unui grup de
lucru interdisciplinar dedicat problemei in cauza.

Realizarea unei grup de cercetare sub forma 11-30
unui grup de lucru care sa gestioneze, in
functie de competente, subdomeniile
aferente acestei arii de cercetare prin:
realizarea de studii sociologice cantitative cu
privire la comportamente de protectie a
mediului si forme de consum sustenabil etc.,
studii economice in legatura cu capacitatea
economiei si ariilor de economie de a se
readapta la noile conditii de mediu,
investigarea capacitatii de suport a unor
ecosisteme, etc.

11-30

sub 5mil. Euro
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sunt inca sute de dosare necercetate care
odata publicate pot prezenta o imagine a
unei istorii inca necunoscute in intregime
ci numai fragmentar in articole publcate
in reviste de specialitate
cercetarea este necesara pentru a spori
vuluml de informatie, pentru a dezvolta
noi relatii interumane
Din analiza indicatorilor sociali poate fi
identificata orice problema sociala si se
pot contura strategii de actiune in
vederea ameliorarii acestora sau de
sustinere a masurilor/ intervențiilor de
succes.

se poate realiza o colaborare cu institutiile de cultura arhive
muzee interviuri

o alta istorie a zonei cercetate de la istoria
mm in 1940 publicata nu mai sunt lucrari de
sinteza

1-5

1-5

sub 5mil. Euro

domeniul socio economic consider ca are reale perspective
de implementare si dezvoltare in tara noastra

noi perspective de dezvoltare socio
economice, aparitia de noi domenii de
cercetare a ramurilor socio economice
- investigarea reala a mediului social in care
traim;
-realizarea unor corelatii cauza efect intre
indicatori sociali existenti si masurile de
dezvoltare locală/ regională/nationala
- o mai buna prioritizare a problemelor
sociale
-anaiza profunda a unor probleme sociale

11-30

11-30

sub 5mil. Euro
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6-10

31-50

sub 5mil. Euro

100

SocioEconomice

socioeconomice

Inovarea oferă beneficii reale cetățenilor,
consumatorilor și persoanelor active.
Tehnologiile inovative accelerează și
îmbunătățesc modul în care concepem,
dezvoltăm,producem și accesăm noi
produse, procese industriale și servicii.
Dezvoltarea și implementarea tehnologiilor
inovative constituie cheia pentru crearea
unor noi locuri de muncă, construcția unor
societăți ecologic durabile și îmbunătățirea
calității vieții, simultan cu creșterea
competitivității.

1-5

31-50

50-200 mil. Euro

Asigurarea unui management eficient al proceselor de cercetare – inovare Imbunatatirea mediului social si al
prin sporirea calității capitalului uman și a aplicării principiilor deontologiei bunastarii.
profesionale
În procesul de dezvoltare a economiei inovative, capitalul uman este
principala forță de dezvoltare. Din acest considerent, efortul principal
trebuie să fie depus în educația persoanelor capabile să genereze idei,
absoarbe noi cunoștințe, să creeze.
Implementarea tehnologiilor inovative, element fundamental pentru
creșterea competitivității generale.
Formarea și dezvoltarea capitalului uman în domeniul cercetării și inovării.

INS ul este o instituție care dispune de o astfel de baza de
date a cotelor diversilor indicatori sociali. Insa acestea
trebuie corelate, interpretate de sociologi pentru a se
identifica direcțiile de actiune strategice.

Valorificarea rezultatelor cercetării pe toate planurile de
interes
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SocioEconomice

Sociologia
problemelor,
controverselor
si dezbaterilor
publice

Problemele cu soluții-expert alternative ale actualei societăţi societate de
risc intensifică comunicarea socială asupra caracterului indecidabil al
situaţiilor şi reabilitează în imaginarul public posibilitatea unei abordări
polivalente a situaţiilor de risc. In contextul societăţii informaționale,
această problematică se reflectă într-un nou model de tematizare: aceasta
nu mai merge în sensul unei depăşiri a situaţiilor de incertitudine, ci spre o
integrare a acesteia în toate sistemele de comunicare. O consecinţă este
creşterea sensibilităţii reciproce a diferitelor sisteme ale societăţii şi
apariţia unei « socio-informatici des dosare complexe » fondate pe forme
de cooperare originale între cercetători, administrație, cetăţeni şi
dispozitive de interacţiune in reţea.

Cercetarea socială bazată pe principiile
multidisciplinare ale sociologiei
comunicării şi a problemelor public este
aptă să realizeze un sistem de «
monitorizare » a strategiilor de construire
a problemelor publice din 2 perspective :
convenţiile de clasificare, apreciere,
evaluare disponibile în discursurile
(tehnice, politice, juridice, morale)
dominante ; „speciile naturale” de
clasificare – aşa cum acestea operează în
discursurile anonime şi cotidiene.
Probleme difuze şi/sau singulare
(persoane, acte, obiecte, situaţii,
evenimente) vor beneficia de un
tratament public în calitate de membru al
unei categorii inedite : problema publică
europeană. Astfel, cercetările vor
elaborara protocoale de observaţie
asupra:
- Dispozitivelor de mediatizare: de ex.
cum new media funcţionează ca
mecanism de integrare a emoţiilor
morale in cultura internă a mişcărilor
sociale; cum organizatorii acestora le
folosesc ca mijloc tactic de articulare
morală?
- Informaţiilor legate de experienţele din
comunitatea europeană: cum prin aceste
forme de comunicare se „transplantează”
forme şi tehnici de dezbatere colectivă,
acţiune sau protest moral experimentate
în aceste ţări.

Institutele de cercetare ale Academiei Române si centrele de
cercetare din mai multe universităţi au deja un număr
semnificativ de cercetări si/sau cadre didactice competente
in cercetarea empirică în acest domeniu. De ex. cercetatorii
de la Institutul de Sociologie, ICCV, Facultatea de Sociologie
din Bucureşti şi SNSPA au realizat studii, pe aceste teme, în
cooperare internaţională şi au o prezenta vizibila în cărţi şi
reviste respectabile, interne şi internaţionale. Din partea
diverselor instituţii şi organizaţii legate de UE există o cerere
tot mai mare de studii originale, pluridisciplinare, pe aceste
teme.

SocioEconomice

sociologia
religiei

implicatiile sociale ale fenomenului religios si neo-religios

Teologi specializati in fenomenul neo-religios si sociologi ai
religiei, intr-o viziune globala cu implicatii ce tin de istoria si
filosofia religiilor

SocioEconomice

Solutii pentru
economia
agroalimentara
si a mediului

In cca. 20 de ani populatia planetei se va apropia de cifra rotunda de 10
mld. pers. In conditiile in care deja in prezent, exista dificultati de
asigurare a securitatii alimentare pe spatii demne de luat in considerare,
cercetarii in domeniu ii revine un rol deosebit in identificarea de solutii
care sa previna orice manifestare de criza pe acest plan (si adiacente mediu).

Cercetarea in domeniul sociologiei religiei
si a fenomenului neo-religios poate
acoperi un spectru larg de teme cum ar fi
analiza sociologica a fenomenului religios
sau cosecintele sociale ale fenomenului
neo-religios.
Cercetarea in domeniul Economiei
agroalimentare si a Mediului trebuie sa se
concentreze, in masura egala, asupra
rezolvarii problemei resurselor naturale,
exploatarii intensive a acestora, procesarii
etc., dar cu luarea in considerare a
aspectelor ecologice/de mediu si de
sanatate umana.

SocioEconomice

Specializarea in
sistemele
regionale de
productie.

Specializarea in conditiile economiei moderne devine tot mai mult de tip
"vertical", pe segmente de productie, si mai putin de tip "orizontal", pe
produse. Caracteristicele mediului local economic influenteaza major
integrarea in circuitele de productie globale, ceea ce face sa creasca rolul
factorilor mai putin mobili sau chiar imobili (cunostintele tacite, peisajul,
capitalul sociale si teritorial).

Cercetarea temelor noi are un caracter
interdisciplinar prin integrarea domeniilor
economic (formarea valorii si
specializarea), planificarea teritoriala
(densitatea si conectivitatea spatiala),
sociologie (mobilitate spatiala, norme si
valori locale) etc.

Exista un potential de cercetare prin expertiza creata in
universitati precum Universitatea Bucuresti, UAIC Iasi, ASE
Bucuresti, Universitatea de Vest Timisoara. Exista, in plus, o
comunitate numeroasa de ONG-uri care aduc contributii
importante in cercetarea de teren sau diferite proiecte
sociale de natura regionala.

SocioEconomice

Specificitatea
Cercetarea în domeniu trebuie orientată sub exigențe strategice, politice și
cercetării în
tactice, de unde și nevoia evidențierii elementelor specifice în procesul
managementul investigațional.
mediului

SocioEconomice

Specificul adus
de new media
in domeniul
media si in
comunicare

Toate produsele media se regasesc pe Web in diferite forme: site-uri,
bloguri, pe platforme de socializare, etc. Cititorii media sunt mai ales
utilizatorii. In aceste conditii, pregatirea produselor online si productia
media online trebuie orientata si spre utilizabilitate, nu doar spre trafic si
continut tabloidizat.

-Construcţia unui model cultural de definire 11-30
şi comunicare a problemelor publice,
controverselor şi alertelor ;
-Analiza definiţiilor publice ale „expertizei” şi
a „politicilor publice” bazate pe discursulexpert;
-Relevarea unui specific naţional al criticilor
sociale şi al tehnicilor de protest care se
încarnează în dispozitive mediatice ;
-Analiza dimensiunii retorice a publicizării
problemelor sociale şi acţiunilor colective din
perspectiva vocaţiei expresive a
colectivităţilor ;
-Analiză comparativă cu fenomene similare
din tarile UE;
- Propagarea în alte câmpuri de cercetare a
„neutralităţii sociologice” şi, în consecinţă,
abandonarea viziunii moraliste, adesea
peiorativă, asupra „protestatarilor”;
construcţia unor modele de analiză a
inovatorilor de noi forme de critica socială
- Relevarea formelor de mobilizare
internaţională a unor dispute şi controverse
- Realizarea de studii – şi informarea
cetăţenilor – cu privire la modurilor de
scenarizare a viitorului de către diversele
grupuri de interese; mecanismele prin care
acestea sunt inculcate în imaginarul social
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Cercetarea poate fi localizată nu numai la Instituțiile de investigație și firmele din județul Brașov oferă
- se vor face pași semnificativi de la rezultate 1-5
nivelul regiunilor ci și al județelor și în
atât un portofoliu de cercetare câat și publicarea rezultatelor la performanță și eficacitate atât economică
privința aceasta județul Brașov oferă un
în reviste de specialitate de prestigiu.
cât și socială;
teren investigațional fertil.

1-5

sub 5mil. Euro

Cercetarea privind specificul mediului
digital si ale new media / social media
asupra jurnalismului si comunicarii este o
tema de mare interes pe toate palierele
domeniului, cum ar fi productia si
consumul de informatii online, de
modelele economice sau de comunicare
in mediile online, continutul generat de
catre utilizator, utilizabilitatea
informatiilor. Aceasta cercetare se poate
asocia cu alte cercetari in mediul online
legate de democratie, politica, practici
profesionale noi, productie online.

51-100

5-50 mil. Euro

-in ce masura se pot preveni tulburarile
sociale generate de religie
-care sunt consecintele sociale ale
fenomenului neo-religios
-impactul religios si neo-religios asupra
demografiei, a familiei etc
Sectorul Agroalimentar din Romania se bucura de traditie
- asigurarea din punct de vedere cantitativ si
remarcabila, insa datorita unor cauze de natura economica, calitativ a necesarului de hrana pentru
socio-politica etc. este departe de a avea rolul pe care il
populatia tarii, dar si pentru export;
merita in economia nationala(ca pondere in PIB, in necesarul - dezvoltarea eco-alimentatiei;
de consum al populatiei, in volumul exporturilor etc.).
- consolidarea sectorului IMM
Temele de cercetare trebuie sa fie orientate spre
(agroalimentare) si mai buna ocupare a
identificarea formulei optime de utilizare deplina a
fortei de munca din spatiul rural romanesc.
potentialului uman si de resurse naturale de care dispune
Romania. Pana in prezent anumite subteme ce deriva de aici
au facut subiectul unui numar considerabil de proiecte de
cercetare, iar cercetatorii romani au o prezenta vizibila in
publicatiile ISI inernationale.

Exista deja pe piata media din Romania tendinta de
globalizare prin accesarea mediilor digitale pe Web. Toate
organizatiile se prezinta online, fac marketing oline, dar si
productie si consum de informatii online. Numarul de useri
pe diferite platforme social media creste rapid in Romania.
Criza economica favorizeaza aceast mediu de comunicare si
de transmitere de informatii. Exista deja tendinta ca
cercetatorii sa se orienteze catre Web de la alegerea temelor
de cercetare, culegerea datelor pana la analiza fenomenelor,
comportamentelor si practicilor pe Web.

- identificarea centrelor de competenta cu
51-100
potential mare de valoare adaugata
- identificarea mai buna a stimulentelor
pentru politic publice de crestere a
atractivitatii mediului economic
- realizarea unei radiografii mai exacte a
centrelor/comunitatilor de specializare
locale
Succesul acestor teme se va reflecta in
crearea unor mecanisme autonome (de
cercetare, productie, administratie) care vor
raspunde mai bine si mai repede mediului de
afaceri.

- imbunatatirea utilizabilitatii produselor
11-30
media online;
- imbunatatirea si diseminarea bunelor
practici de lucru si comunicare in mediul
online;
- crearea unor produse media de buna
calitate;
- imbunatatirea modalitatilor si climatului de
comunicare pe Web;
- realizarea unor produse online potrivite cu
interesle organizatiilor, in concordanta cu
reputatia lor online si cu practicile de
marketing impuse de Web.

1

10

10

10000000

1000

4 -

50

-

-

10

SocioEconomice

Sprijinirea
parteneriatului
dintre
universități și
întreprinderi în
vederea
creșterii
inserției
absolvenților
pe piața muncii

- masificarea învățământului superior, masificarea diplomelor
- scăderea demogafică continuă în rândul populației tinere
- creșterea cererii pentru o educație a adulților
- creșterea cererii pentru competențe cât mai înalte
- creșterea cererii ca universitatea nu doar să producă cunoaștere ci să o și
transfere către economie și societate
- creșterea numărului tinerilor aboslevnți de învățământ superior care nu
lucrează în domeniul pentru care s-au pregătit;
- necesitatea partenriatului dintre universitate și piața muncii pentru a
facilita absorbția tinerilor absolenți

Cercetarea în domeniul sprijinirii
parteneriatului dintre universitate și piața
muncii în vederea facilitării inserției
tinerilor absolvenți pe piața muncii se
poate concretiza prin introducerea unor
cursuri pentru dezvoltarea spiritului
antreprenorial în universități la care să
participe și reprezentanți ai sectorului
economic; inovarea poate fi crescută prin
rețele de învățare colectivă;dezvoltarea
structurilor antreprenoriale la nivelul
universităților (laboratoare de cercetare,
centre de transfer tehnologic,
incubatoare de afaceri, centre de
consultanță etc.); implicarea studenților
în proiecte de cercetare, realizarea
efectivă a practicii studenților în cadrul
întreprinderilor cu posibilitatea recrutării
acestora din timpul facultății; schimburi
de experiență;

- un parteneriat real între universități și întreprinderi;
- un sprijin real din partea guvernului;
- o legislație adecvată care să răspundă celor două medii cu
o cultură diferită;
- dezvoltarea unei culturii organizaționale a calității
„produsului”
- un curriculum adaptat nevoilor pieței muncii;
- dezvoltarea unor competențe reale prin cursuri
antreprenoriale/schimburi de experiență;
- crearea unor echipe mixte de cercetători în cadrul
universității cu participarea reprezentanților din secotrul
economic;
- un plan local/regional de dezvoltare prin implicarea tuturor
factorilor implicați: universități - sector economic - alți
reprezentanți

- crșterea numărului tinerilor abolvenți de
învățământ superior care intră pe piața
muncii în domeniul în care s-au pregătit;
- vor fi derulate proiecte în cadrul cărăra să
fie implicați și studenții ;
vor fi inițiate cursuri cu conținut aplicativ ;
- vor fi realizate centre de consultanță în
cadrul universităților pentru tinerii
antreprenori la care vor fi invitați și
reprezentanți ai sectorului economic;
- practică de specialitate în marile firme;
- creștrea ratei studenților care ocupă un loc
de muncă din timpul universității;
- tineri antreprenori având proprile firme;
- cursuri de calitate;

SocioEconomice

Stabilirea unei
relatii
consolidate de
tip "stat societati
private"

Daca statul ar tine cont de interesele societatilor comerciale, acestea ar
putea asigura bunastarea si echilibru societatii civile.

Cercetarea in domeniul " relatie
consolidata stat- societati private" ar
conduce la elaborarea unei legislatii
viabile, la competitivitate si progrese
tehnologice la nivel de stat. Actualmente
aproape ca nu exista comunicare intre
stat si companii ceea ce duce la
degradare si pierderi considerabile.

Deschiderea mare manifestata de companii in vedere a
colaborarii cu institutiile statului pentru elaborarea unor
strategii viabile de imbunatatire a nivelului de trai a societatii
civile, de crestere a competitivitatii atat a statului in raport cu
tarile terte cat si a societatilor comerciale

- politici monetare care sa dovedeasca
rezultate pozitive;
- politici financiare viabile
- sistem legislativ coerent si usor aplicabil
- prosperitate economica
- ridicarea imaginii statului
- miscorarea smajului
- politici sociale viabile

SocioEconomice

Stare de bine si Well being (sau starea de bine) este una dintre cele mai studiate variabile
autoreglare
psihologice di perspectiva psihologiei pozitive. Cercetarile privind starea
de bine si autoreglarea subliniaza rolul pe care il joaca stabilirea si
atingerea scopurilor, eficacitatea de sine, optimismul, satisfactia fata de
viata. S-a demonstrat ca persoanele optimiste, increzatoare in fortele
proprii, cu eficacitate de sine ridicata manifesta un nivel ridicat al starii de
bine psihologice,au performante mai bune pe plan profesional si social.

Cercetarea poate acoperi teme diverse,
de la autoreglarea invatarii, la reglarea
motivationala si comportamentala,
efectele pitand fi identificate la nivelul
adaptarii academice, al intergrarii sociale,
al performantelor profesioanale, al
satisfactiei fata de propria viata.

Domeniul propus este de larga circulatie interantionala dar
se constata si pe plan national tendinte de aprofundare a
acestor, adaptate unor grupuri tinta si unor planuri diferite:
educational si organizational.

SocioEconomice

Stiinte Juridice - Cultura de a dezvolta activitati de natura comerciala si puterea de a face
Drept comercial fata intemperiilor economice.

Domeniul prezinta o plaja mare de
aplicailitate si o insuficienta cercetare.

SocioEconomice

Stiinte
umaniste Artele
Spectacolului

Nevoia de cercetare si inovare in
domeniul Artele Spectacolului este una
imediata in conditiile cresterii consumului
cultural de toate tipurile si atragerii de
parteneri internationali care sa gaseasca
si la noi o piata culturala fiabila.

In contextul actual al cercetarii romanesti in domeniul stiintelor umaniste
se regaseste o mare lipsa de informatii legata de ceea ce tarile avansate
exploreaza de peste douazeci de ani: studiile de publicuri culturale si
dinamica acestora. In acest sens Romania ar trebui sa se alinieze la studiile
internationale, incercand prin cercetare activa sa raspunda concret la
nevoile acestor publicuri, prin produse tinta.

>100

peste 500 mil. Euro

>100

- propunerea si dezvoltarea unor programe 1-5
de interventie pentru dezvoltarea autoreglarii
- dezvoltarea unor centre pentru categorii
diverse de persoane (persoane cu dizabilitati,
persoane aflate im situatii de criza, imigranti,
grupuri defavorizate)care urmaresc
optimizarea strategiilor de coping si de
autoreglare.
- studii de impact privind utilitatea unor
programe de dezvoltare a autoreglarii

Numarul mare de societati si de comercianti.

- profesionalizarea comerciantului

Premisele care favorizeaza succesul subdomeniului sunt
legate in mod nemijlocit de masa de cercetatori disponibili
care in acest moment sunt pusi in imposibilitatea de a-si
continua sau finaliza cercetari incepute din cauza
subfinantarii domeniului si de posibilitatea implementarii
proiectelor pe piata romaneasca prin parteneriate solide cu
institutii de profil dispuse sa dezvolte produse culturale tintite

- explorarea de noi tehnologii utilizabile in
6-10
domeniul artelor spectacolului.
- explorarea dinamicii publicurilor
consumatoare de produse culturale
- se vor realiza studii sociologice relevante in
raport cu publicurile culturale
- livrarea de produse culturale care sa
raspunda direct nevoilor identificate pe piata
de consum
- administratia locala va beneficia de studii
sociologice relevante pentru dezvoltarea
strategiilor culturale locale si nationale
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SocioEconomice

Stiinte
umaniste/Subd
omeniu: Stiinte
umaniste
pentru
industriile
creative

Strategia 2020 a UE se refera si la exploatarea creativitatii si
transformarea ei intr-o forta a dezvoltarii economice, in scopul
implementarii conceptului de "societate a cunoasterii". Societatea
contemporană, in care va funcţiona economia cunoaşterii, devine o
societate conceptuală, în care cultura şi infrastructura informaţională au
un rol determinant. Designul, incorporarea culturii imateriale in produse,
dezvoltarea serviciilor virtuale integrate, referitoare la cultura individului,
responsabilitatea socială, etică şi mediu sunt valori ale noii societăţi care
influenţează mediul de afaceri.
Ştiinţele artei sunt ştiinţe umaniste moderne ce explorează exprimarea
culturală a omului, pentru a identifica direcţia şi instrumentele creativităţii
umane şi a evalua exprimarea artistică. Psihologia culturală este o ramură
a psihologiei moderne care are rolul de a explora creativitatea şi
comportamentul inovativului in cele mai profunde conexiuni psihice.
Antropologia culturală, etnologia şi etnografia sunt domenii ale ştiinţelor
umaniste care au rolul de a releva identitatea unui popor. Doar aplicatiile
stiintelor umaniste in industrie vo putea da dimensiunea reala a
creativitatii.

Primii pasi pentru recunoasterea
importantei cercetarii umaniste in
dezvoltarea economica a statelor, s-au
facut in UE prin infiintarea in 2009 a
Programului "Hera", la care Romania nu
participa. Programul "Hera" nu este un
program de promovare culturala, ci este
un program de cercetare interdisciplinara
in stiintele umaniste.
In Romania se considera ca dezvoltarea
de produs inseamna design, iar designul
nu este o componenta a cercetarii
autentice, ci doar rezultatul unui proces al
imaginatiei. Fiind imaginatie nu este
nevoie de cunoastere, educatie sau
specializare; ea exista sau nu. Nimic mai
fals si neproductiv decat aceasta judecata.
Acest tip de judecata profund nestiintifica
sta la baza deciziilor de a nu implica
cercetarea umanista in industrie. In baza
acestor decizii Romania nu are produse
romanesti, nu are bunuri de larg consum
cu identitate romaneasca si, nu in ultimul
rand, nu are cercetare in design si
cercetare umanista pentru industrie.
Romania are oameni creativi, dar
nescoliti,needucati si neformati in
exploatarea propriei creativitati pentru a
realiza produse competitive, produse
durabile din perspectiva economiei
cunoasterii.

In Romania sectorul cercetarilor umaniste pentru industrie
nu exista. In acest context propun formarea unei echipe de
studii prospective si strategii pentru acest domeniu. Echipa
de analiza si implementare se va ocupa de:
-Elaborarea unei strategii de implementare a cercetarii
umaniste pentru industrie;
-Elaborarea unui Program de cercetare in care stiintele
umaniste sa nu fie confundate, sau reduse doar la stiintele
socio-economice/ Program tip parteneriate strategice pentru
industrie;
- Competitie de proiecte de cercetare umanista pentru
industrie;
- Formarea unei mase critice de cercetatori in domeniu;
- Cursuri de formare a cercetatorilor umanisti pentru
industrie;
-Editarea unor publicatii de specialitate

-exploatarea directionata a creativitatii
6-10
romanesti;
-dezvoltarea unor clustere de creativitate
pentru industrii specifice;
-dezvoltarea resurselor de cunoastere in
domeniul stiintelor umaniste pentru
economie prin infiintarea unor subdomenii
tematice de cercetare(de exemplu: in
industriile modei-filosofia si psihologia modei
romanesti, istoria modei romanesti sau a
costumului, vestimentatia apotropaica
specifica romanilor, mituri si motive
romanesti pentru moda, moda ecologica,
moda sociala, moda ca arta, dezvoltare
durabila in moda etc )
- Lansarea pe piata a produselor culturale, ca
rezultat al cercetarilor tematice, in
colaborare cu mediul de afaceri;
-Ridicarea nivelului de cultura si civilizatie a
pietii produselor de larg consum si stil de
viata;
-Dezvoltarea ofertei de export romanesc cu
produse culturale, pentru care exista o piata
europeana dezvoltata;
- Integrarea in tehnologiile moderne a
standardelor culturale de produs (filosofice,
psihologice, estetice, de identitate culturala
etc);
-Implementarea in Romania a standardelor
europene pentru produsele culturale.

31-50

5-50 mil. Euro
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Stiintele sociale Stiintele sociale au avantajul de a imbina teme sociologice de interes local,
national si international cu rigoarea cercetarii stiintifice, asociata de obicei
cu stiintele "tari". Necesita o buna cultura generala si contribuie
semnificativ la imbunatatirea procesului de luare a deciziilor in spatiul
public si a politicilor publice rezultate in varii domenii. Finantarea potrivita
a cercetarii sociale stiintifice (insotita de un proces obiectiv de evaluare,
pe baza expertilor independenti) trebuie, totusi, insotita de o buna
comunicare si de receptivitate din partea factorilor de luare a deciziilor.

In cadrul stiintelor sociale sunt reunite o
multitudine de subdomenii, precum
stiintele politice, sociologia, administratia
publica, stiintele juridice, studiul relatiilor
internationale sau abordarea stiintifica a
istoriei. Fiecare dintre aceste subdomenii
poate produce experti care pot contribui
apoi, fie din spatiul academic sau nonguvernamental, fie din functii publice, la
imbunatatirea procesului de luare a
deciziilor.

E nevoie in principal de profesionalizarea sistemului de
finantare si de alocarea unor sume mai bani, pe criterii
obiective. In momentul de fata exista o discrepanta majora
intre scolile de stiinte sociale din tara. Cluj si Bucuresti se
disting semnificativ fata de celelalte centre universitare. E
nevoie de impunerea unor criterii de performanta mai
apropiate de standardele occidentale pentru profesori si
cercetatori - de exemplu, publicarea unui anumit numar de
articole in reviste internationale, participarea la un anumit
numar de proiecte de cercetare etc. Finantarea trebuie sa se
indrepte cu precadere spre scolile productive.

Principalul beneficiu ar fi imbunatatirea
31-50
procesului de luare a deciziilor, prin
cresterea expertizei existente in spatiul
public cu privire atat la proces, cat si la
domeniile specifice de decizie. "Buna
guvernanta" este un concept tot mai des
folosit si urmarit in democratiile avansate,
iar acesta implica pe de o parte politicieni de
cariera, aflati de regula in pozitii de luare a
deciziilor, functionari publici bine pregatiti
care implementeaza deciziile, cat si o baza
solida stiintifica si expertiza provenita din
rigoarea stiintifica. O finantare potrivita si
luarea in considerare a rezultatelor
cercetarilor stiintifice pentru imbunatatirea
luarii deciziilor si a politicilor publice ar spori
inclusiv interesul tinerilor in facultatile de
profil si in cariere relevante in spatiul public.
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Stimularea
dezvoltarii
economice prin
absorbtia de
fonduri
nerambursabile.

Intre Romania si ceilalti membrii ai Uniunii Europene exista disparitati
mari din perspectiva dezvoltarii economice, mai mult intre diversele
regiuni ale Romaniei exista diferente notabile. In plus rezultatele foarte
slabe ale Romaniei in abrsobtia fondurilor nerambursabile (rezultate slabe
atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ) puse la dispozitie de
Uniunea Europeana, fac din domeniul propus unul foarte important.

Romania se apropie de incheierea primului program cadru
finantat din fonduri comunitare (Exercitiu Bugetar al Uniunii
Europene 2007-2013), datele furnizate de acesta fiind
deosebit de importante pentru intelegerea greselilor facute
atat de autoritatile romane, de beneificiari, de consultanti,
dar si de alte parti implicate in implementarea programelor
de dezvoltare.

Prin sustinerea cercetarilor in acest domeniu 1-5
se poate asigura o mai buna intelegere a
procesului de acordarea a fondurilor
nerambursabile, ceea ce va conduce la
obtinerea unui nivel ridicat al absorbtiei in
exercitiu 2014-2020, in consecinta
asigurandu-se o dezvoltare sustinuta.

31-50
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Strategii de
dezvoltare si
sprijinire a ecoturismului

Romania are un potential ridicat de dezvoltare a turismului ecologic si
rural, fiind una din tarile unde acest tip de turism are un mediu propice si
natural de dezvoltare. Cu toate acestea, piedici precum infrastructura
precara sau lispa de informare si sprijin al celor ce ar putea oferi acest tip
de turism, impiedica multi straini interesati sa ajunga sau sa gaseasca
facilitati de acest gen.
Turismul, exploatat optim, poate aduce sume importante de bani in tara
noastra si poate contribui la dezvoltarea si sprijinirea economiei tarii.

Cercetarile din acest domeniu pot
contribui la asigurarea unui nivel inalt de
absorbtie a fondurilor acordate atât din
surse externe - Fonduri Europene, cât şi
din surse interne - Fonduri
Guvernamentale, dar mai ales la
asigurarea unui impact notabil al
acestora. Toate fondurile absorbite
trebuie sa determine o modificare atat la
nivel microeconomic cât şi
macroeconomic, iar conditiile de
acordare si selectare a proiectelor joaca
un rol deosebit de important. Prin
cercetari sustinute in cadrul acestui
domeniu aceste conditii pot fi perfectate
astfel incat sa
se asigure
maximul
de doar
Cercetarea
in acest
domeniu
se face

Din punctul de vedere al mediului de cercetare, el este unul
favorabil, intrucat exista un numar semnificativ de absolventi
de studii superioare in domeniu ce ar putea contribui la
ceretarile din subdomeniul propus. Mediul de afaceri este
deschis catre comunicare si dornic sa ajute domeniul si sa
contribuie la dezvoltarea acestuia.

Asteptari:
31-50
- dezvoltarea unor strategii fiabile si
sustinute care sa duca la masuri reale ce vor
imbunatati calitatea turismului ecologic si
rural;
- colaborari reale intre mediul de afaceri
(furnizorii de servicii de turism ecologic si
rural) si organismele responsabile cu
elaborarea/implementarea strategiilor in
domeniu (cum ar fi cei ce administreaza
fondurile nerambursabile in domeniu);
- cresterea numarului de turisti atat din tara
cat si din afara care sa beneficieze de servicii
de turism ecologic si rural.
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la nivel primar, din statistici si date cu
caracter general, fiind necesara o
abordare mai aprofundata a strategiilor
posibile, a posibilitatilor de dezvoltare si a
modalitatilor de implementare a unor
strategii existente in domeniul mai sus
amintit.

3

4
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Cercetarea in domeniul propus poate viza
o gama extrem de ampla de aspecte
referitoare la situatia actuala a produselor
agricole/alimentare realizate in Romania
si strategiile de marketing avand ca scop
cresterea competitivitatii pe piata
interna/europeana. In primul rand,
cercetarea se poate referi la
competitivitatea pe piata romaneasca,
respectiv pe piata europeana. In al doilea
rand, pot fi studiate in mod distinct
produsele agricole si produsele
alimentare (procesate). Cercetarea poate
sa se axeze pe anumite produse agricole
(fructe/legume) sau produse alimentare
(produse lactate etc.). Pot fi abordate
aspecte privind produsele bio/ecologice.
In al treilea rand, proiectarea unor
strategii de marketing capabile sa
amplifice competitivitatea presupune
studierea unor arii decizionale cum sunt:
segmentele de consumatori vizate si
pozitionarea pe aceste segmente de
piata, produsele si marcile/ denumirile de
origine, preturile, canalele de marketing,
retelele de tip „supply chain”,
comunicarea de marketing. Vor fi
analizate comparativ strategiile de
marketing aplicate de produsele
Strategii de
Competitivitatea produselor agricole / alimentare realizate de fermieri /
Cercetarea in domeniul propus poate viza
marketing
procesatori din Romania devine un domeniu tot mai critic. Pe de o parte, o gama extrem de ampla de aspecte
pentru
Romania dispune de resurse substantiale care nu sunt valorificate in mod referitoare la situatia actuala a produselor
cresterea
profitabil. Pe de alta parte, produsele importate detin ponderi majore in
agricole/alimentare realizate in Romania
competitivitatii canalele de marketing si in vanzarile catre consumatorii finali. Importanta si strategiile de marketing avand ca scop
produselor
proiectarii unor strategii de marketing capabile sa contribuie la cresterea cresterea competitivitatii pe piata
agricole /
competitivitatii unor astfel de produse devine tot mai pregananta in
interna/europeana. In primul rand,
alimentare
contextul modificarilor din politica agricola comuna din cadrul Uniunii
cercetarea se poate referi la
realizate de
Europene, precum si a posibilei creari viitoare a unei zone de liber-schimb competitivitatea pe piata romaneasca,
producatori din intre Uniunea Europeana si S.U.A. Fermierii / producatorii din Romania au respectiv pe piata europeana. In al doilea
Romania, pe
nevoie de strategii de marketing care sa genereze simultan o cota de piata rand, pot fi studiate in mod distinct
piata
valorica relevanta, loialitate din partea consumatorilor si o pozitionare
produsele agricole si produsele
romaneasca /
distincta in raport cu produsele/marcile concurentilor.
alimentare (procesate). Cercetarea poate
europeana
sa se axeze pe anumite produse agricole
(fructe/legume) sau produse alimentare
(produse lactate etc.). Pot fi abordate
aspecte privind produsele bio/ecologice.
In al treilea rand, proiectarea unor
strategii de marketing capabile sa
amplifice competitivitatea presupune
studierea unor arii decizionale cum sunt:
segmentele de consumatori vizate si
pozitionarea pe aceste segmente de
piata, produsele si marcile/ denumirile de
origine, preturile, canalele de marketing,
retelele de tip „supply chain”,
comunicarea de marketing. Vor fi
analizate comparativ strategiile de
marketing aplicate de produsele
Strategii
Schimbarea de substanta realizata dupa 1990, prin specializarea
Cercetarile in domeniul didacticii pot viza
moderne de
profesorilor pentru invatamantul primar si prescolar la nivel universitar,
un ansamblu de teme referitoare la
formare in
implica o mai buna pregatire a cadrelor didactice universitare in domeniul didactica moderna: principii, finalitati,
didactica
didacticii.
metode de cercetare
specialitatii(Soci
inovative,proiectarea, organizarea si
o-Economice)
realizarea lecțiilor, evaluarea din
perspectiva competențelor .

Tema de cercetare propusa presupune implicarea unor
echipe multidisciplinare de cercetatori din domeniul
marketingului, marketingului international, relatiilor
economice internationale, economiei produselor agricole si
alimentare etc. Este posibila realizarea cercetarilor in
contextul unor cooperari / parteneriate cu mediul de afaceri,
cu organizatii ale fermierilor si ale producatorilor de produse
alimentare din Romania. Este de dorit si implicarea unor
organizatii publice interesate de domeniul analizat. In cazul
studierii pietelor externe este necesar accesul la surse de
informatii primare si secundare actuale si relevante.

In functie de ceea ce vor urmari echipele de >100
cercetare, ca rezultat al studiilor privind
subdomeniul propus vor fi posibile: a)
explorarea situatiei actuale a competitivitatii
produselor romanesti analizate pe pietele
considerate; b) identificarea punctelor de
paritate si de diferentiere a ofertei romanesti
comparativ cu ofertele concurentilor; c)
identificarea aspectelor critice privind
competitivitatea produselor agricole /
alimentare romanesti, in raport cu produsele
concurente provenite din alte piete; d)
stabilirea oportunitatilor de diferentiere si
pozitionare; e) proiectarea de strategii de
marketing care vor facilita cresterea
competitivitatii produselor agricole /
alimentare romanesti; f) formularea de
propuneri strategice adaptate la anumite
grupe de produse; g) fermierii / producatorii
din Romania vor avea la dispozitie
recomandari privind strategiile de marketing
pe care le pot adopta pentru imbunatatirea
competitivitatii.
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Tema de cercetare propusa presupune implicarea unor
echipe multidisciplinare de cercetatori din domeniul
marketingului, marketingului international, relatiilor
economice internationale, economiei produselor agricole si
alimentare etc. Este posibila realizarea cercetarilor in
contextul unor cooperari / parteneriate cu mediul de afaceri,
cu organizatii ale fermierilor si ale producatorilor de produse
alimentare din Romania. Este de dorit si implicarea unor
organizatii publice interesate de domeniul analizat. In cazul
studierii pietelor externe este necesar accesul la surse de
informatii primare si secundare actuale si relevante.

In functie de ceea ce vor urmari echipele de >100
cercetare, ca rezultat al studiilor privind
subdomeniul propus vor fi posibile: a)
explorarea situatiei actuale a competitivitatii
produselor romanesti analizate pe pietele
considerate; b) identificarea punctelor de
paritate si de diferentiere a ofertei romanesti
comparativ cu ofertele concurentilor; c)
identificarea aspectelor critice privind
competitivitatea produselor agricole /
alimentare romanesti, in raport cu produsele
concurente provenite din alte piete; d)
stabilirea oportunitatilor de diferentiere si
pozitionare; e) proiectarea de strategii de
marketing care vor facilita cresterea
competitivitatii produselor agricole /
alimentare romanesti; f) formularea de
propuneri strategice adaptate la anumite
grupe de produse; g) fermierii / producatorii
din Romania vor avea la dispozitie
recomandari privind strategiile de marketing
pe care le pot adopta pentru imbunatatirea
competitivitatii.
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Subdomeniul de cercetare propus trezeste interes in randul
cadrelor didactice universitare. Una dintre dovezi o constituie
proiectele de constituire a unei comunitati de didacticieni,
care sa contribuie la optimizarea activitatilor de cercetare in
acest domeniu.

- formarea de cadre didactice specializate in
didactica
- schimburi de experiente(proiectare,
organizare și susținere cursuri, seminarii
demonstartive, conferințe)

>100

SocioEconomice

Structuri
administative si
economice în
antichitate

Pornim de la idea unei continuitati neîntrerupte în evolutia sociala si
economica a societatii umane, ceea ce se aplica atât în istoria Europei, cât
si a României. O prima epoca de integrare sociala si economica a Europei,
si care ne priveste si pe noi, a fost epoca romana. Specialistii nostri pot
avea o contributie esentiala în lamurirea fenomenelor din aria europeana
care includ România si csre au dus la faurirea societatii moderne.
Integrarea sociala si economica în cadrul Imperiului Roman reprezinta
precedentul actualei integrari în cadrul Uniunii Europene.

Se resimte nevoia de cercetare a
perioadei romane din punctul de vedere
al aparitiei si evolutiei structurilor
integrate sociale si economice. Pe
teritoriul tarii noastre exista numeroase
documente, cu valabilitate pentru
întreaga Europa, care certifica si
ilustreaza acest proces.

Dispunem de un numar suficient de tineri cercetatori bine
instruiti în propriile unversitati si în strainatate, care sa faca
fata rigorilor stiintifice ale acestui domeniu. Prin patrimoniul
de care dispune, România poate contribui în mod decisiv la
explicarea motivelor pentru actuala integrare europeana,
motive care decurg din istorie. Exista actualmente
numeroase colaborari cu institutii prestigioase si cu
cercetatori din strainatate.

Unul dintre principalele câstiguri ar fi
11-30
delimitarea celor mai importante situri
arheologice ale tarii, care sa aiba relevanta
pentru întreaga istorie europeana. Ele ar
putea intra în circuitul turistic international si
intelectual, contribuind la bunastarea
economica a zonelor în care se afla.
Bineînteles, în acest proces vor fi antrenate
institutii si vor fi cointeresati investitori.

31-50

sub 5mil. Euro

20

SocioEconomice

studierea
istoriei
culturale
wueopwnw, cu
privire specială
asupra istoriei
culturale pe
teritoriul actual
al României

Istoria culturală este o direcție de cercetare deosebit de activă în contextul
cel mai actual de dezvoltare a științelor umaniste pe plan european și
internațional.Mai puțin prezentă în orizontul cercetării românești
contemporane, această direcție oferă perspective cerce de competitivitate
și impact național și internațional al rezultatelor unei atare cercetări.

Susținerea unor proiecte de cercetare în
direcția istoriei culturale poate oferi
mediului științific românesc oportunitatea
unei afirmări de cel mai înalt nivel pe plan
național și internațional.Este un domeniu
de cercetare prea puțin cultivat în
comunitatea științifică care se preocupă
de istoria centrului și estului Europei, dar
care permite, în mai mare măsură decât
direcțiile tradiționale, nu doar relevarea
elementelor de sincronie la nivel
european, ci și și a formelor originale care
dau identitate acestor civilizații.

Instituțiile academice din România au un corp de cercetători
de foarte înalt nivel în diferite subdomenii pertinente pentru
istoria culturală: istorie literară, istoria artelor, istoria
religiilor și a credințelor religioase, istoria instituțiilor, a școlii,
ș.a.m.d. Ceea ce lipsește însă este liantul care să permită
acestor subdomenii să conlucreze și să elaboreze concluzii
comune. Promovarea unei temtici de cercetare în direcția
istoriei culturale este în măsură să stimuleze dialogul
interdisciplinar și formularea unor teze care să convingă
comunitatea științifică internațională contemporană.

Promovarea unoe proiecte de cercetare din
domeniul istoriei culturale poate provoca un
adevărat salt în evaluarea pe plan
internațional a cercetării umaniste din
România, care se poate afirma pe această
cale în reuniuni științifice și în publicații
internaționale de mare prestigiu. Mai mult,
intensificarea unor asemenea cercetări
poate duce,în timp, la o evaluare mai
corectă a contribuțiilor spațiului istoric
românesc la dezvoltarea cuvilizației
europene.
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SocioEconomice

Strategii de
marketing
pentru
cresterea
competitivitatii
produselor
agricole /
alimentare
realizate de
producatori din
Romania, pe
piata
romaneasca /
europeana

Competitivitatea produselor agricole / alimentare realizate de fermieri /
procesatori din Romania devine un domeniu tot mai critic. Pe de o parte,
Romania dispune de resurse substantiale care nu sunt valorificate in mod
profitabil. Pe de alta parte, produsele importate detin ponderi majore in
canalele de marketing si in vanzarile catre consumatorii finali. Importanta
proiectarii unor strategii de marketing capabile sa contribuie la cresterea
competitivitatii unor astfel de produse devine tot mai pregananta in
contextul modificarilor din politica agricola comuna din cadrul Uniunii
Europene, precum si a posibilei creari viitoare a unei zone de liber-schimb
intre Uniunea Europeana si S.U.A. Fermierii / producatorii din Romania au
nevoie de strategii de marketing care sa genereze simultan o cota de piata
valorica relevanta, loialitate din partea consumatorilor si o pozitionare
distincta in raport cu produsele/marcile concurentilor.

31-50
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Studii culturale

SocioEconomice

Cunoasterea mostenirii culturale, necesitatea dezvoltarii analizei culturale
din perspectiva globalizarii si a circulatiei rapide a informatiilor, dar si a
transformarilor permanente; necesitatea coroborarii studiilor din tara cu
cele la nivel international pe un domeniu foarte putin dezvoltat si analizat
local, dar cu mare importanta la nivel international.
La nivel international accentul este pus pe studiile interdisciplinare in
domeniul studiilor culturale, un domeniu care raspunde cel mai bine
necesitatilor si problemelor multiculturalismului si negocierii culturale
specifice globalizarii si cosmopolitismului actual.

In Romania domeniul studiilor culturale
este dezvoltat doar partial, fiind atinse
doar anumite elemente si segmente:
studiile europene, etnologie sau studii
americane. Lipseste insa abordarea
nucleului studiilor culturale si aducerea
cercetarii la nivel international. Exista insa
o buna baza in ceea ce priveste resursa
umana implicata si care poate fi
dezvoltata in anii urmatori.

Desi se remarca lipsa abordarilor nucleului studiilor culturale,
corelarea acesteia cu mediul international este posibila mai
ales prin implicarea cercetarii interdisciplinare si. Exista o
buna baza in ceea ce priveste resursa umana implicata si care
poate fi dezvoltata mult mai mult in anii urmatori, mai ales
prin trasarea unor directii de analiza si dezvoltare clare.

-Dezvoltarea studiilor culturale in asa
31-50
masura incat rezultatele sa fie comparabile
international
-Cresterea numarului de publicatii in
domeniu la nivel international
-Trasarea unor directii de analiza
interdisciplinarea care sa asigure nu numai
succesul colaborarilor nationale si
internationale, ci si un potential de cercetare
pentru urmatorii ani.
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Studii de film si Intr-o societate globalizata, reprezentarea vizuala are un dublu rol
media
marcant: social si identitar. Prin studierea sistematica a reprezentarilor
cinematografice (fictiune, documentar, reportaj etc.) intelegerea functiei
socio-ideologice a artelor vizuale devine o prioritate esentiala. Romania
este un spatiu unde acest subdomeniu se afla la inceput, insa dezvoltarea
lui ar favoriza inclusiv o politica de finantare culturala coerenta, cu atat
mai mult cu cat, in ultimul deceniu, in ciuda vizibilitatii internationale a
Noului Cinema Romanesc, politicile cultural-economice publice au ramas
defazate. Prin urmare, investitia in cercetarea acestui subdomeniu nu ar
aduce exclusiv un capital academic (oricum fundamental), ci ar genera
inclusiv un cadru mentalitar relevant pentru constructia unei identitati
regionale intr-o Europa globalizata, pornind de la receptarea unor
reprezantari vizuale de maxim impact socio-cultural.

Nevoia de cercetare a subdomeniului
”Studii de fimm si media” deriva, pe de o
parte, din imperativul sincronizarii cu
mediile academice occidentale, iar, pe de
cealaltă parte, din responsabilizarea
mediului privat si a institutiilor publice cu
privire la implementarea unor politici
culturale articulate. De asemenea, tinand
cont de faptul ca atat cinemaul, cat si
media, nu sunt doar consumatoare de
resurse financiare, ci si parghii culturale
de stimulare a consumului ori modalitati
fundamentale de constructie identitara,
cercetarea lor intensificata se impune
indubitabil.

Succesul subdomeniului poate fi asigurat prin crearea unor
echipe de cercetare multiuniversitare romanesti in
parteneriat cu centre europene. Conectia cu universitati
prestigioase, in cazul catorva proiecte deja derulate,
demonstreaza, deocamdata fragmentar, ca un asemenea
circuit interdisciplinar si international ar asigura viabilitatea
cercetarii. Parteneriatul cu mediul de afaceri - atât in ce
priveste diseminarea studiilor de ultimă oră despre mediile
virtuale de transmitere a informatiilor, cat si investitia in
realizarea unor productii cinematografice cu real impact
social - constituie premise solide ale potentialelor cercetari
dedicate subdomeniului in cauza.

Prioritizarea subdomeniului ar avea
6-10
urmatoarele implicatii:
- cresterea numarului de articole stiintifice in
acord cu standardele academice
internationale;
- acreditarea la cele mai inalte standarde a
unor reviste stiintifice de profil;
- impunea valorilor locale-regionale in
discursul/canonul universitar occidental;
- sporirea vizibilitatii cinematografiei
romanesti;
- integrarea reprezentarilor din estul Europei
in discursul globalizarii;
- implicare mediului de afaceri romanesc in
finantarea cinematografiei autohtone;
- stimularea/legitimarea unui cinema
popular, sustenabil si rentabil economic.

11-30

sub 5mil. Euro

100

SocioEconomice

Studiul
comportamentu
lui
consumatorului
de servicii

Sectorul terțiar este cel care face posibilă dezvoltarea societății moderne.
În țările dezvoltate serviciile reprezintă peste 70% din PIB, în cazul
României ponderea fiind mult mai mică. Studierea nevoilor
consumatorilor, a comportamentului acestora este premisa realizării unor
modele și strategii coerente de dezvoltare socială și economică.

Exista un mediu de cercetare favorabil în România: un număr
important de specialiști studiază domeniul serviciilor, există
publicații științifice de prestigiu, iar mediul de afaceri ar
trebui să fie interesat de realizarea unor parteneriate pentru
dezvoltarea propriului domeniu de activitate.

- identificarea problemelor legate de
domeniile amintite
- identificarea oportunităților legate de
domeniile amintite
- identificarea unor modalități de dezvoltare
a domeniilor amintite

>100

200-500 mil. Euro

SocioEconomice

Studiul
discursului
public

Schimbarile sociale si politice ale ultimelor decenii (prabusirea blocului
socialist din Europa Centrala si de Est, dezvoltarea institutionala a Uniunii
Europene, problemele ridicate de convietuirea dintre cultura vestica si cea
estica, in primul rand musulmana, deficientele democratiei vizibile pe plan
mondial), precum si noile posibilitati de comunicare aparute (comunicarea
online in general, media online, retele de socializare) reformuleaza
conditiile in care are loc discursul public, care la randul sau e un element
cheie al inginieriei sociale si politice.

Cercetarea comportamentului
consumatorului de servicii poate acoperi
un număr foarte mare de teme de
importanță majoră, printre care se
numără: studiul comportamentului
consumatorului de servicii de asigurare,
studiul comportamentului
consumatorului de servicii financiarbancare , studiul comportamentului
consumatorului de servicii medicale,
studiul comportamentului
consumatorului de servicii turistice,
studiul comportamentului
consumatorului de servicii de transport,
comportamentul ecologic al
consumatorului, studiul
comportamentului consumatorului de
servicii informatice, studiul
comportamentului consumatorului de
servicii educaționale, studiul
comportamentului
consumatorului
de
Cercetarea
discursului
public se poate

Exista un mediu de cercetare favorabil, e o problema
referi la diferitele ipostaze ale acestuia
structurala a societatii actuale.
(discursul politic, discursul mediatic,
discursul cultural, discursul educativ cu
formele lor /online, offline), cercetand
conditiile lui logice, lingvistice, semantice,
pragmatice, retorice, sociologice)

Studiile pot avea un caracter pe de o parte
6-10
de diagnoza, pe de alta parte pot propune
modalitati de optimizare a discursului public,
cu efecte ameliatoare asupra diverselor
aspecte ale vietii sociale.

6-10

sub 5mil. Euro
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Studiul Stiintific In lumea multireligioasă in care trăim, este deosebit de importantă
al Religiilor
realizarea studiului religiilor la nivel ştiinţific, fără încercări de convertire
(SSR)
sau misionariat, pentru a-i putea înţelege mai bine pe cei de altă
confesiune decât noi.

În România nu există departamente sau
facultăţi al căror profil să fie Studiul
Ştiinţific al Religiilor, deşi ele există, spre
exemplu, peste tot în Europa de Vest,
America de Nord, sau în anumite ţări din
Asia şi Africa. Ca parte a Uniunii
Europene, România trebuie să se alinieze
şi din punct de vedere academic acestei
tendinţe.

Unul dintre cei mai cunoscuţi savanţi din domeniu, nu doar în
România ci în întreaga lume, a fost român: Mircea Eliade.
Deşi metoda lui de lucru nu mai este acceptată la nivel
academic, România poate duce mai departe moştenirea
lăsată de acesta. Domeniul în România este în stadiu
incipient, neexistând decât un Institut al Academiei Române
de cercetare în SSR, dar acest lucru poate fi pozitiv:
beneficiind de experienţa celorlalte State din Europa, putem
porni de la început aşa cum trebuie.

- asigurarea unui cadru propice şi în România 11-30
pentru Studiul Ştiinţific al Religiilor
- iniţierea sau continuarea unor colaborări cu
departamente similare din Uniunea
Europeană
- creşterea nuărului de participări ale
cercetătorilor români la conferinţele
European Association for the Study of
Religions (EASR) sau International
Association for the History of Religions (IAHR)
- găsirea unor punţi de comunicare cu
diverse medii religioase, în vederea
participării la un dialog care să reducă sau să
stopeze conflictele pe fond religios - una
dintre sursele majore de conflict de astăzi

>100

5-50 mil. Euro

10
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SocioEconomice

Subiecti si
comunitati
defavorizate:
identificare,
problematica si
integrare.

SocioEconomice

Unitatile administrativ-teritoriale existente in Romania de astazi au
intampinat dificultati in rezolvarea problemelor de identificare si integrare
a elementelor defavorizate. Regionalizarea preaconizata implica
compactarea acestor unitati, implicit aducerea in contact a unor
comunitati cu necesitati diferite, coroborate cu suprapunerea aparatelor
administrative vor ingreuna solutionarea problemelor subiectilor
defavorizati.

Cercetarea in domeniul comunitatilor
defavorizate poate identifica lianturi intre
elementele acestora, lianturi care vor
scoatge la lumina problemele si solutiile
cele masi bune de aplicat, de la individ la
comunitate.

In romania exista un numar acceptabil de ONG-uri care vor
putea oferi un panel al posibililor subiecti, este un numar
suficient de studii statistice pe baza carora sa se poata
contura noi posibilitati de dezvoltare si implementare, intr-o
mai buna intergrare a diverselor comuinitati defavorizate.

Intrucat Romania pe piata municii europene 31-50
ofera un numar tot mai ridicat de muncitori,
iar pentru europeni romanii reprezinta, in
cele mai multe cazuri,doar o comunitate
neintegrata, cunoasterea particularitatilor
locale si identificarea problemelor diverselor
comunitati din tara, vor duce la o mai buna
integrare, acceptare, in afara granutelor
tarii. Toate acestea sunt realizabile prin
organizarea de conferinte nationale si
internationale, prin intermediul carora
statele membre UE vor trebui sa
constientizeze ca unele probleme pe care le
considera ale romanilor sunt intalnite si in
interiorul lor. Prin organizarea de comunicari
publice si sondari ale publiculi din romania
se va reusi o mai usoara trecere de la
preconceptiile legate de regionalizare la
constientizarea nevoii acesteia, astfel si
integrarea in societatea romaneasca si
europeana va fi deplina, a tuturor
categoriilor socio-profesionale.

6-10

5-50 mil. Euro

Sustenabilitatea In conditiile actuale, ale unei economii fluctuante, se poate vorbi despre
societatii
sustenabilitatea societatii romanesti, de modul in care se poate realiza un
echilibru intre responsabilitatea sociala, economica si de mediu cu
sustinerea tehnologiei.

Prin metode, influente, strategii de
dezvoltare sustenbila intr-un mediu
competitiv.

Fiind un "buzzword" ecista impact national si international pe
aceasta tema a sustenabilitatii, pentru care, in cele mai multe
cazuri, sensul este asociat cu mediul si accesare de fonduri
europene. Exista specialisti si cercetaori interesati, dar si o
prioritate la nivel national si international de penetrare
continua a acestui domeniu.

-se dezvolta noi tehnologii de adaptare la un >100
mediu competitiv
-se lanseaza produse noi ce satisfac echilibrul
responsabilitatilor sustenabilitatii
-se realizeaza o interconectare intre planul
national si international
-se dezvolta un mediu competitiv de
cercetare

>100

200-500 mil. Euro

100

SocioEconomice

Teatrul si
Educatia/
Limite ale
teatrului in
educatie

Alinierea Romaniei la politicile educationale internationale care propun
metode teatrale in educatie pornind de la dezvoltarea inteligentei
emotionale a elevilor de orice varsta. Se pot face pasi importanti in
dezvoltarea competentei sociale, una dintre cele 8 competente cheie
identificate la nivel european.

Cercetarea poate sa creeze noi programe
vizand prefectionarea continua si
invatarea pe parcursul intregii vietia
persoanelor implicate in sectoarele arta si
educatie. Toate acestea conduc pe
termen lung la dezvoltarea constiintei
membrilor societatii romanesti vis a vis de
libertatea de exprimare intr-o democratie
reala.

Pe piata educatiei din Romania, prin presiunea parintilor
exista o mare cerere pentru cursuri de teatru, de asemenea
Ministerul Educatiei a propus introducerea teatrului in scoli,
o parte dintre universitati au reactionat propunand mastere
experimentale. Pe de alta parte absolventii facultatilor de
teatru, activeaza in invatamant in acest domeniu pe baza
unor competente pedagogice empirice, nedobandite pe cale
formala. Aceasta situatie poate avea consecinte in directia
compromiterii calitatii si rezultatelor pe scurt si lung a
impactului unei astfel de optiuni educative. Crearea profesiei
de profesro de teatru la nivel scolar ar conduce la aparitia
unor locuri de munca , in special pentru tinerii artisti, care
cu greu se integreaza pe piata muncii la finalul studiilor.

- o analiza SWOT
- o analiza PEST
pe baza acestora se va face o cercetare , de
la care se poate construi o strategie
nationala, astfel incat teatrul in educatie sa
conduca la efecte benefice, asa cum s-a
dovedit in anumite tari.

6-10
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50-200 mil. Euro

100

SocioEconomice

Tendinte ale
comportamentu
lui de consum
(Marketing)

Analiza comportamentului de consum reprezinta unul din elementele
esentiale pentru succesul oricarei companii. In functie de nevoiele sau
preferintele consumatorului, acesta ia o decizie de cumparare influentand
astfel performanta unei companii. Astfel pentru a avea succes orice
companie trebuie sa cunoasca aceste tendinte si sa-si adapteze strategia
in functie de ele. Pe de alta parte comportamentul de consum reprezinta o
oglinda a dezvoltarii societatii.

Comportamentul de consum si tendintele
de dezvoltare ale acestuia sunt foarte
dinamice, deoarece sunt influentate in
permanenta de o serie de factori interni
sau externi. Astfel acest domeniu trebuie
analizat si cercetat in permanenta.

Procesele ce au loc in mintea consumatorului si care
determina comportamentul de consum sunt foarte
complexe. Desi exista multe studii legate de comportamentul
de consum, complexitatea si dinamica domeniului necesita o
permanenta cercetare a acestuia. De altfel au fost dezvoltate
o serie de tehnologii care permit masurarea reactiilor
inconstiente in comportamentul de consum care ar trebui
dezvoltate si in Romania.

- crearea unei baze de date cu informatii
despre comportamentul de consum, care sa
permita o permanenta analiza a acestuia
- cercetari si studii pentru analiza
comportamentului de consum pentru
diferite domenii
- dezvoltarea de laboratoare specializate cu
tehnica moderna care sa permita analiza
reactiilor inconstiente ale consumatorului
(reactii de activare, eye-tracking, etc)

31-50

>100

5-50 mil. Euro

SocioEconomice

Teorii filozofice Asimilarea dezbaterilor si a reflectiilor din spatiul filozofiei ultimelor
contemporane decenii in mediul intelectual si academic romanesc este motivata de
necesitate unei elevari a potentialului reflexiv a acestor medii pentru a
face fata provocarilor pe care i le pune dinainte prezentul. Ea poate
asigura inainte de toate improspatarea conceptelor cu care este
tematizata situatia prezenta, dar si fluidizarea in vederea acestei sarcini a
raporturilor dintre disciplinele umaniste traditionale si cele socioeconomice.

Succesul acestui subdomeniu de cercetare poate fi favorizat,
pe de o parte, de faptul ca exista in domeniul cercetarii
filozofiei contemporane un numar considerabil de tineri
cercetatori cu bune contacte internationale ce pot forma
masa critica necesara coagularii si la nivel national a acestei
sfere. De asemenea, se poate conta pe un interes sporit fata
de aceasta zona a unor discipline conexe din spatiul studiilor
umaniste sau socio-economice.

-imbunatatirea dialogului dintre disciplinele 11-30
umaniste traditionale, pe de o parte, si cele
socio-economice, pe de alta
-ameliorarea potentialului reflexiv al
mediului academic romanesc prin raport cu
provocarile situatiei contemporane,
deopotriva politice, economice sau ecologice
-actualizarea inventarului terminologic al
limbii filozofice romanesti
-conectarea dezbaterii de idei locale cu
principalele probleme actuale in plan
international si in special european

51-100

50-200 mil. Euro

500

SocioEconomice

Traditii
culturale, arte
si filozofie

In spatiul academic romanesc, s-au
profilat in ultimii ani mai multe centre
dedicate cate unuia dintre principalele
curente ale filozofiei contemporane
(filozofie socială, fenomenologie, filozofie
analitică etc.). Ele trebuie stimulate in
efortul lor de a deschide filozofia inspre
disciplinele empirice conexe lor, inspre a
lua act si a se confrunta unele cu celelalte,
si a se integra in spatiul cercetarii
internationale si europene.Un interes
sporit pentru filozofia contemporana
inseamna inainte de toate recunoasterea
faptului ca confruntarea cu problemele
prezentului reclama si un efort reflexiv
filozofic, precum si faptul ca acest efort
trebuie condus cu mijloacele pe care le
pune la dispozitie
prezentul.noi dezbateri
Cercetarea
poate deschide

Provocarile epistemice ale lumii contemporane, mutatiile
istorice reflectate la nivel uman pretind o abordare atenta a
impactului traditiilor culturale asupra societatii
contemporane.

Cercetarea in subdomeniul "Traditii
culturale, arte si filozofie" deschide
posibilitatea unei intelegeri aprofundate a
situatiilor istorice si culturale ale omului
contemporan, precum si a dilemelor etice
care suscita dezbateri publice.

>100

5-50 mil. Euro

200

Importanta traditiilor culturale, a reflexivitatii riguroase si a intelegerii
fenomenului artistic sunt elemente esentiale pentru dezvoltarea societatii. de ordin etic, istoric, logic, hermeneutic
sau filozofic, beneficiind de o larga
interdisciplinaritate.
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Transparenta,
intelegerea si
implicatiile
procesului
legislativ;
implicarea
cetatenilor in
actul normativ

La ora actuala, cetatenii romani nu sunt implicati aproape deloc in
procesul legislativ. Prin proces legislativ inteleg atat procedurile ce stau in
spatele sitemului de vot, cat si intiatorii legilor si cum voteaza deputatii si
senatorii. De asemenea, exista foarte putine informatii privind modul cum
sunt votate legile, importanta lor si impactul pe care il pot avea asupra
cetateanului.
Acest proces este greoi de inteles si nu este nici foarte bine explicat, massmedia autohtona scotand la iveala doar dezbaterile controversate , fara sa
ofere o imagine de ansamblu a procesului legislativ si modului cum
voteaza parlamentarii, elemente strans legate de relatia dintre executiv si
legislativ. Cred ca este necesara o campanie de informare si mult mai
multe studii si servicii care sa creasca atat spiritul civic al romanului cu
orice nivel de educatie, cat si nivelul de transparenta al procedurilor
parlamentare si al voturilor. Pe paginile web ale Camerelor exista
traiectoria fiecarui proiect de lege si propuneri legislative, insa cetatenii ar
trebui sa fie informati periodic si ar trebui sa se faca proiectii si studii
pentru eficientizare procesului, chiar la nivel de sistem.

Deciziile parlamentarilor în materie de
legi influențează în mod fundamental
viața zilnică a cetățenilor.
România, deși membru a UE, la mai mult
de douăzeci de ani după Revoluția din
1989, încă are un aparat instituțional
nesigur, marcat de aprecieri negative din
partea statelor dezvoltate europene, de o
percepție negativă a populației privind
politicienii, inclusiv parlamentarii, care
stau într-un „con de umbră” în
comparație cu membrii executivului, de
insuficiente studii aplicate privind
funcționarea lui.
O astfel de arie de cercetare ar presupune
baze de date cu legi, analize si exercitii
practice in jurul mai multor aspecte din
traiectoria unei acr normativ admis sau
respins: iniţiatorul ei şi modul în care este
votată, partidele implicate la nivel de
constructie, cum poate interveni
cetateanul.
Utilizând diverse cai de prezentare si
analiza, pot fi elaborate proiecte privind
modul cum votează parlamentarii în
contextul traiectoriei inițiativelor
legislative, mai multi factori care țin de
relația dintre executiv și legislativ și dintre
cele două Camere, nevoile la nivel de
transparenta a procesului legislativ,
Adoptarea noilor coduri s-a facut fara
studii prealabile asupra codificarii in
secolele anterioare si fara studii de
impact asupra necesitatilor societatii
romanesti actuale. Cercetarea facuta
acum poate contribui la imbunatatirea
noilor coduri si la exportul experientei
romanesti in materie.

In acest moment, atât în mediile academice, cât și prin
mijloacele mass-media se promovează ideea de „declin al
legislativului” și de „influența” executivului asupra celorlalte
puteri, un executiv mult mai vizibil și popular. Pe de altă
parte, emergența instituțiilor statului se leagă de un set de
norme, reguli și principii de funcționare. Conectarea votului
parlamentarilor cu relația dintre legislativ și executiv, cât și
cu produsele finite, adică legile, poate oferi o imagine clară
asupra funcției legislative a parlamentului, funcție
fundamentală pentru existența lui. (*Rodica-Corina Cristea De la propunerea legislativă la adoptarea legilor. Votul în
Parlamentul României între 2006 și 2010, Teză de doctorat,
SNSPA, februarie 2013.) De aceea, in Romania, exista
cercetatori putini care analizeaza aceste aspecte sau fac
corelatii intre sistemul politic si procesul legsilativ, cum
trebuie sa fie si cum este, ONG-uri care nu analizeaza foarte
profund toate problemele legate de acest subiect si un
mediu de afaceri care doreste sa fie informat, dar nu are
parghiile necesare sa faca acest lucru.

- servicii de infirmare a cetatenilor privind
6-10
procesul legislative;
- platforme online in cares eecxplica si arata
corelatiile intre modul cum voteaza
parlamentarii si relatiile institutionale.
-Baze de date complexe cu legi si initiative
legislative
_ Campanii de informare a cetatenilor
privind procesul legsilativ;
- Actiuni de lobby care sa implece cetatenii in
procesul legislativ si dezbateri legislative,
inclusiv in screierea si initierea propriilor
propuneri legislative.
- serviciile s-ar putea extinde si la nivel local
si regional.
Un astfel de subdomeniu ar veni in ajutorul
crearii unei conexiuni intre .

51-100

5-50 mil. Euro

10
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Transplanturile Legal transplants este o tema de actualitate pe fondul globalizarii
juridice contemporane si tinand seama de traditia imprumuturilor legislative,
realizare si
facute la noi din sec. XIX pana astazi inclusiv.
eficacitate pe
termen scurt,
mediu si lung

Lucrul la coduri s-a realizat prin colaborarea specialistilor de
la principalele universitati si instante. Comentarii autorizate
au inceput deja sa fie publicate asupra reformelor facute. Sau organziat chiar si reuniuni internationale pentru evaluarea
din perspectiva comparata a noilor coduri. Colaborarea
teoreticieni-practicieni este lansata in cadrul diverselor
reuniuni si trebuie profitat de disponibilitatea actuala a
ambelor parti.

- evaluarea aprofundata a motivatiilor,
contextuale, a manierelor concrete si a
efectelor codificarii prin transplant juridic
efectuate in sec. XIX-XX. Adica, analiza unei
experiente incheiate, care va permite
tragerea de concluzii pentru cea in curs;
- analiza aprofundata a semnificatiei noilor
texte din codurile sec. XXI,pentru a le
identifica susrsele si a le proiecta
aplicabilitatea in mediul nostru;
- tragerea per total a unor concluzii cu
valoare de exemplu universal pentru
tendintele de globalizare juridica realizata
prin transplanturi de drept.

1-5

6-10

sub 5mil. Euro
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Utilizarea
inteligentelor
multiple pentru
o mai buna
incluziune
sociala

In prezent, dar si in viitorul apropiat tot mai multe persoane sunt sau vor
ramane fara loc de munca, de aceea este necesara gasirea si dezvoltarea
unei resurse de invatare pentru specialistii din domeniul asistentei sociale
si educatia adultilor care lucreaza cu persoane fara nici o calificare sau cu
nivel de calificare scazut.

Cercetarea in domeniul cresterii
incluziunii sociale poate acoperi un
spectru larg de teme, de la un set de
instrumente, exemple, strategii si bune
practici bazate pe punctele cheie ale
Teoriei Inteligentelor Multiple,
experimenatte prin organizarea unor
workshp-uri nationale/ internationale,
seminarii, conferinte.

Domeniul Asistenta Sociala din Romania este deja unul
dezvoltat, cu o forta de munca bine pregatita si, cu toate
acestea, sub - utilizata. Romania ocupa o pozitie buna in
raport cu serviciile sociale si de asistenta sociala de la nivel
european si exista preocupari de cercetare a tipurilor de
inteligenta si a efectelor acestora in dezvoltarea personalitatii
umane.

- explorarea de noi tipuri de inteligenta care 1-5
pot face invatarea mai potrivita, mai
atractiva si usoara pentru formatorii de
adulti si profesionistii din domeniul asistentei
sociale
- facilitarea activitatilor asistentilor sociali
care lucreaza cu grupurile dezavantajate
social prin utilizarea Inteligentelor Multiple.
- vor fi derulate in colaborare cu institutii de
profil, studii, workshop-uri privind utilizarea
acestor Inteligente Multiple
- lansarea pe piata a noi produse - Manual
de bune practici

6-10

sub 5mil. Euro

50
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Utilizarea
mediei sociale
in educatia
antreprenoriala

Motivatia este data de cel putin urmatoarele motive: nivelul scazut al
pregatirii tinerilor in general si in particular in domeniul antreprenorial;
necesitatea reducerii somajului in randul acestora (deoarece perspectivele
arata o crestere alarmanta); necesitatea dezvoltarii economice a Romaniei
mai ales in zona IMM-urilor (adica asa cum este si la nivelul tarilor
dezvoltate di UE); utilizarea in masa a mediei sociale de catre acesta
categorie (de ex. acum sunt 5,8 mil. utilizatori Facebook in Romania);
accesul la informatie intr-un mod usor si in felul in care sunt obisnuiti;
posibilitatea dezvotlarii unui sistem de invatamant/consultanta cu niste
costuri mici; posibilitatea dezvoltarii unui sistem de interactiune intre
organizatii, institutii guvernamentale si antreprenori

Cercetarea este interdisciplinara si se va
ocupa de la asigurarea bazei de
cunostiinte (cursuri etc.) la crearea de
platforme de invatamant si la asigurarea
unui schimb de informatii.
Potentialul de cercetare este dat de
urmatoarele aspecte :
-studierea potentialului antereprenorial
din Romania si Europa
-studierea bazei de cunostinte din
domeniu
-studierea platformelor hardware si
software necesare
-studierea integrarii holistice a
componentelor sistemului

Premisele care pot favoriza succesul subdomeniului de
cercetare propus sunt legate de dezvoltarea sectorului IT,
numarul foarte mare de potentiali utilizatori precum si
numarul mare de specialisti in domeniul antreprenorial, cat si
nevoia mediului de afaceri de a integra componentele de
media sociala in activitatea curenta.

Efectele sunt cel putin la nivel national si in
masura apartitiei de noi IMM la nivel
european su global. Reducerea somajului si
dezvoltarea economica sunt cele mai
importante.
1-crearea,dezvoltarea si promovarea unei
culturi antreprenoriale,
2-dezvoltarea competentelor manageriale si
de afaceri in domeniul inovarii,
3-consiliere si sprijin pentru firme

11-30

sub 5mil. Euro
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Utilizarea
Metodelor/Teh
nicilor de
Creativitate

Proiectarea si dezvoltarea produselor si serviciilor competitive este un
proces complex, care necesita utilizarea unor metode specifice.
Pentru a sprijini procesul de creativitate si inovatie in dezvoltarea de
produse/servicii noi sau in imbunatatirea performantelor produselor si
serviciilor existente deja pe piata, au fost dezvoltate si perfectionate o
multitudine de metode de inovare si creativitate. Insa doar un numar
restrans al acestor metode face parte din „clubul de elita” al celor mai
performante metode de inovatie(de exemplu: TRIZ, ASIT, USIT, ARIZ). Ele
au un grad ridicat de generalitate, fiind aplicabile in orice domeniu de
activitate, atat pentru inovatia de produs, cat si pentru inovarea serviciilor
sau proceselor. Aceste metode extrem de performante nu sunt accesibile
imediat, exploatarea la adevaratul lor potential necesitand o activitate
consistenta de instruire si experienta in domeniu. Performantele majore in
dezvoltarea de produse competitive se obtin prin aplicarea integrata a
acestor metode cu metode de planificare si de sinteza precum si in
combinatie cu alte metode de creativitate si inovatie.

SocioEconomice

Utilizarea
strategiilor de
neuromarketing
in optimizarea
actiunilor
publicitare

Neuromarketing-ul reprezinta un domeniu interdisciplinar, in curs de
dezvoltare, ce leaga cunostintele din psihologie si neurostiinte cu
marketing-ul. Denumit si “neurostiinta consumatorului”, neuromarketingul este o sub-arie a neuroeconomiei, care abordeaza probleme relevante
de marketing cu metode si perspective din cercetarile derulate in studiul
creierului. Practic, prin utilizarea neuromarketing-ului se poate determina
inainte de lansarea unor campanii de promovare cu bugete mari, daca
mesajul acestora declanseaza sau nu in mintea consumatorului “butonul
de cumparare”.

SocioEconomice

valori si bune
practici ale
sistemelor
politice
democrate

Orice idee, oricat de inovativa ar fi, aduce
beneficii numai daca este pusa in practica
intr-un interval de timp bine determinat,
dictat de logica pietei. Insa acest lucru
implica si existenta unui puternic spirit
antreprenorial si o acceptare a riscului,
deoarece orice inovatie are in spate si un
anumit grad de incertitudine privitor la
succesul ei comercial.
Pentru a mentine aceasta incertitudine
sub anumiti parametri de control si
pentru a atrage parteneri in asumarea
riscului si ulterior a succesului este nevoie
atat de stapanirea tehnicilor de inovatie
cat si de cunoasterea si aplicarea
metodelor de creativitate.

De regula, exista doua categorii de probleme cu care se
confrunta firmele. Prima categorie include probleme cu
solutii deja cunoscute, undeva, in exteriorul firmei, solutii
care pot fi accesate prin consultarea cartilor, revistelor,
internetului, rapoartelor oficiale sau a expertilor. A doua
categorie include probleme cu solutii inca necunoscute,
probleme care ar putea contine si unele caracteristici
contradictorii. Aceasta a doua categorie este cunoscuta ca
fiind categoria „problemelor care necesita creativitate si
inovatie”. In incercarea de a rezolva astfel de probleme, de
cele mai multe ori, se utilizeaza abordari empirice sau
metode simple de creativitate, precum brainstorming-ul,
hartile morfologice etc. Astfel de metode sunt simple si usor
de invatat si utilizat, insa procesul de generare a ideilor cu
ajutorul acestora este unul stochastic. In plus, aceste metode
simple sunt prea intuitive si nu pot stimula in mod
semnificativ creativitatea în procesul de solutionare a
problemelor complexe. Pe de alta parte, transferul
experientei si intuitiei utilizate de catre instrumentele
psihologice este extrem de dificil sau chiar imposibil.

In randul specialistilor circula urmatoarele
asertiuni:
•Creativitatea este o resursa inepuizabila
•Creativitatea poate fi învaţata
•Majoritatea problemelor pot fi rezolvate
prin creativitate
•Randamentul investiţiei în creativitate şi
inovare este mai bun decât în orice alta
capacitate
•Creativitatea şi inovarea constituie un
avantaj competitiv
Ca atare este important ca organizaţiile sa
utilizeze intens metodele/tehnicile de
creativitate asa cum se intampla in tarile
dezvoltate economic.
In tara noastra aceste metode sunt
cunoscute mai mult in mediul academic.
Barierele care împiedica utilizarea pe scara
larga a acestor metode/tehnici trebuie
eliminate.
Ca urmare a utilizarii metodelor/tehnicilor
de creativitate dinamica proprietaţii
intelectuale(brevete, marci, etc.) va avea o
evolutie pozitiva, iar la nivelul societatilor
comerciale se vor inregistra efecte pozitive
din care enumeram numai:
•Creşterea numarului noilor
produse/servicii/procese/metode propuse
•Creşterea valorii vanzarilor de
produse/servicii noi
•Creşterea cotei de piaţa avand drept
consecinta un impact financiar benefic

Principalul avantaj al cercetarilor de
neuromarketing consta in optimizarea
campaniilor de marketing, atat la nivel de
eficienta mesajului transmis, cat si la
eficientizarea bugetului alocat campaniei.
Prin intermediul cercetarilor de
neuromarketing se poate identifica atat
raspunsul subconstient al
consumatorului, dar se pot obtine si
informatii precise cu privire la gusturile si
Scopul neuromarketing-ului este de a studia modul prin care fiziologic este preferintele acestora in:
afectat de strategiile de publicitate si marketing. Activitatea creierului
•campanii de pretestare TV, radio, web si
rezultata din vizualizarea unei reclame este monitorizata si masurata
de film, design, redesign si lansare de
folosind tehnici neuroimagistice, cum ar fi imagistica magnetica
produse, marci, etichete, ambalaje si
functionala (RMNf), encefalografia (EEG) sau topografia creierului (SST).
imagini;
•alegerea de modele si culori pentru
Principalul avantaj al cercetarilor de neuromarketing consta in
produse;
optimizarea campaniilor de marketing, atat la nivel de eficienta mesajului •reviste si materiale outdoor;
transmis, cat si la eficientizarea bugetului alocat campaniei.
•testarea elementelor digitale (continutul
si designul paginilor web);
•testarea reactiei la gust, textura si miros;
•campanii politice (neuropolitica);
•testarea materialelor promotionale si a
eficientei la raft;
•preferintele de brand;
in scopul de a obtine un efect maxim.

Exista un interes semnificativ in acest domeniu, intrucat
companiile au nevoie sa inteleaga mai bine deciziile
consumatorului (identificarea cauzei si a efectului). Mai mult,
criza financiara a diminuat semnificativ bugetele de
marketing, iar noile strategii si directii de dezvoltare din
companiile multinationale urmaresc eficientizarea la
maximum a bugetului existent. Astfel, marketerii urmaresc
cu multa atentie metodele de pretestare a campaniilor,
luand-si “masuri de precautie”, astfel incat sa existe un
“return of investment” al campaniei de promovare cat mai
ridicat.

Dezbaterea privind democratia, institutiile, practicile, libertea
de expresie, pluralismul politic, civic etc. sunt deja teme de
reflectie in spatiul academic romanesc. Cercetarea
aprofundata a acestor subiecte are scopul de a preveni
derapaje, de a propune practici sau strategii care sa
consolideze democratia. Cercetarea in domeniu reprezinta o
premisa favorizanta pentru promovarea de programe
educationale orientate inspre dezvoltarea culturii civice si
politice.

Expansiunea sistemului politic democrat din ultimele decenii a generat nu
numai constructii institutionale noi dar, mai cu seama, pentru a fi
functionale noile democratii trebuie sa invete practici si sa isi asume
culturi politice si civice care sa materializeze idealul democratic in
concordanta cu particularitatile fiecarui stat-natiune

Mai mult, neuromarketing-ul ofera
informatii pretioase si in:
•procesul de segmentare al clientilor;
•dezvoltarea de produse;
•crearea unui raspuns emotional in
loialitatea fata de brand;
Democratia romaneasca reprezinta un
sistem in consolidare. Cercetarea in
domeniu poate furniza solutii pentru
consolidarea educatiei civice, a culturii
politice si civice democrate sau pentru o
constructie institutionala functionala,
consolidata si predictibila
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•Studiile de neuromarketing vor permite
1-5
explorarea eficientei mesajului transmis de
brandul sau campania publicitara a unei
companii inainte de etapele costisitoare de
implementare si dezvoltare, oferind
feedback referitor la modul in care
cosumatorul va percepe respectivul
material. Astfel, avantajul principal este
eficientizarea campaniilor de publicitate prin
pretestarea acestora.
•Rezultatele cercetarilor vor determina
ajustarea mesajelor de comunicare ale
campaniei, astfel ca nu doar se
economisteste un procent semnificativ din
bugetul total, ci mesajele adaptate sunt
reformulate astfel incat sa declanseze in
mintea consumatorului decizia de
cumparare;
•Imbunatatirea proceselor ce implica
vanzari, oameni si performanta; astfel, se
accelereaza ciclul de vanzare;
•Furnizarea informatiilor estentiale cu privire
la preferintele consumatorilor in ceea ce
priveste lansarea de noi produse si servicii;
intelegerea comportamentului
consumatorului permite diferentierea
produsului.

11-30

5-50 mil. Euro

Disfunctiile actuale ale institutiilor publice
centrale si locale, reorientarea comunicarii
publice, restructurarea mesajului public,
elaborarea de noi obiective educationale
orientate civic etc pot fi remediate prin
programe de cercetare si educatie care sa
usutina valorile si principiile democratiei, sa
promoveze practici civic-comunitare
concordante

>100
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Exista numeroase teme de extrema
actualitate ce pot fi circumscrise acestui
subdomeniu si care se preteaza unei
conectari rapide la fluxul stiintific
international: miscari sociale si societare
civila; participare politica, deliberare si
calitatea reprezentarii; dinamica
participarii electorale si mecanisme de
stimulare a acesteia; democratie directa –
referendumuri si initiative cetatenesti;
dinamica noilor clivaje politice in
contextul crizei economice – sector public
vs. sector privat, utilizatori ai serviciilor
publice vs. utilizatori ai serviciilor private,
angajati vs. beneficiari ai statului
bunastarii; sistem electoral, selectia
candidatilor si calitatea reprezentarii; noi
tendinte si rationalitati in formarea
deciziei electorale; transformari ale
solidaritatilor sociale sub impactul crizei
economice; populism politic si calitatea
democratiei; receptivitatea fata de apeluri
politice extremiste in contextul
instabilitatii economice. Astfel de teme
pot fi abordate din perspective
interdisciplinare, stimuland cooperarea
unor specialisti din sociologie, stiinte
politice, stiintele comunicarii,
antropologie si, la limita, psihologie,
Valorificarea
În zilele noastre se remarcă o preocupare insistentă pentru protejarea
Cercetarea în domeniul valorificării
energiei
rezervelor şi utilizarea cât mai raţională a resurselor energetice, generată energiei regenerabile în organizaţiile
regenerabile în de caracterul lor limitat şi de pericolul epuizării rapide pe fondul cerinţelor prestatoare de servicii poate acoperi o
organizaţiile
din ce în ce mai mari. Omenirea tinde spre realizarea unui echilibru între
sferă extinsă de teme, de la identificarea
prestatoare de avantajele concurenţei şi cerinţele economice şi ecologice ale epocii
setului de măsuri şi instrumente necesare
servicii
noastre, astfel încât alocarea resurselor şi stabilirea modalităţilor de
şi a modalităţilor de aplicare şi până la
producere a energiei să aibă ca rezultat nu numai crearea unui beneficiu
modele inovative de management al
economic, ci şi a unuia general-uman. În acest context, problema
organizaţiilor din domeniul serviciilor care
valorificării energiei regenerabile într-un sector extrem de sensibil şi
să conducă la valorificarea superioară a
dinamic al economiei, cel al serviciilor, devine un subiect intens dezbătut
energiei regenerabile. De asemenea,
de către specialişti. În literatura de specialitate şi în practica economică şi parteneriatul public-privat, politicile
managerială abordările în acest subdomeniu sunt firave şi
publice, optimizarea consumurilor
nesemnificative, în timp ce problemele generate de schimbările climatice energetice, economisirea energiei,
şi de pericolul epuizării resurselor pe fondul creşterii alarmante a
managementul planurilor şi programelor
consumului de energie impun o abordare strategică riguroasă a sectorului de dezvoltare urbană sau strategiile
energiei regenerabile, de unde rezultă importanţa majoră a acestui
educaţionale care să conducă la
subdomeniu de cercetare în România.
reducerea rezistenţei comunităţilor la
implementarea proiectelor din domeniu
sunt tot atâtea direcţii în care este
necesară dezvoltarea cercetării/inovării.

Subdomeniul se afla intr-un avant deosebit in mediul
academic romanesc al ultimilor ani, generand un pol
important de vizibilitate (proiectul colectiv Romanian Election
Studies este doar unul dintre exemplele posibile), prin
colaborarea unor membri ai spatiului academic romanesc
(Cluj, Bucuresti, Sibiu) cu specialisti reputati din comunitatea
stiintifica internationala. In plus, exista un numar semnificativ
de tineri doctori si doctoranzi romani cu o activitate
remarcabila in acest subdomeniu care activeaza la
universitati din afara tarii (Marea Britanie, Germania, Statele
Unite, Elvetia, Ungaria, Italia, Canada etc.) si pot fi partial
reintegrati in spatiul academic romanesc, oferindu-li-se
oportunitati de a face cercetare solida (si solid finantata). Nu
in ultimul rand, exista un sector ONG implicat activ in astfel
de zone, interesat de o expertiza de calitate si pregatit sa
contribuie la materializarea concluziilor in propuneri de
politici.

Efectele unor proiecte in acest subdomeniu s- 51-100
ar materializa in:
- expertiza solida pentru factorii decidenti
(nivel central, regional, local) pentru
elaborarea politicilor publice;
- identificarea de noi mecanisme de
stimulare a initiativei cetatenesti, a
participarii politice in general si traducerea
acestora in propuneri de politici publice;
- cresterea ratei de implicare a cercetatorilor
romani in studii comparative internationale
in domeniile vizate, cu un accent pe cele ce
vizeaza spatiul ex-comunist.

>100

5-50 mil. Euro

500

România beneficiază de o masă critică de cercetători în
domeniul ştiinţelor socio-economice, iar know-how-ul,
experienta, expertiza si entuziasmul acestora pot fi şi trebuie
să fie valorificate pentru realizarea de cercetări care să
îmbine armonios necesitatea de a dezvolta sectorul terţiar şi
managementul acestuia cu aceea de a economisi resursele
convenţionale şi a valorifica energiile regenerabile.
Rezultatele obtinute pana in prezent de cercetătorii din
domeniu (reliefate prin articole, studii publicate in reviste de
prestigiu, participari in diverse echipe de cercetare etc.)
constituie o garantie a succesului subdomeniului de cercetare
propus. Aceasta deoarece eforturile individuale ale
cercetătorilor se vor cumula, obtinandu-se un efect de
sinergie care va contribui sensibil la dezvoltarea cunoasterii
in domeniu.

- derularea de cercetări privind strategia şi
51-100
managementul strategic în domeniul
energiei regenerabile;
- realizarea de cercetări privind
managementul serviciilor;
- derularea de cercetări privind
comportamentul ecologic al beneficiarilor de
servicii;
- realizarea de studii de impact al valorificării
energiei regenerabile la nivelul comunităţilor
locale;
- realizarea de studii privind armonizarea
instrumentelor utilizate pentru promovarea
şi valorificarea surselor regenerabile de
energie în contextul schimbărilor climatice;
- derularea de cercetări privind
parteneriatele public-private în domeniul
energiei regenerabile;
- realizarea de strategii de valorificare a
energiei regenerabile în organizaţiile de
servicii din regiunile de dezvoltare din
România.
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valorificarea
patrimoniului
cultural
material si
invizibil din
Romania

Cercetarea romaneasca in domeniul
culturii materiale si spirituale dispune, la
nivelul centrelor de excelenta, de logistica
necesara pentru efectuarea investigatiilor
specifice. Insusirea metodologiilor de varf
pe plan mondial trebuie intensificata,
existand posibilitatea generarii unor
cercetari de referinta pe plan
international si chiar a unor modele
interpretative originale.

Exista premizele necesare pentru asigurarea efectuarii unor
cercetari cu impact asigurat pe plan international( numar
mare de cercetatori din universitati, institute de cercetare,
muzee, fundatii, logistica moderna). Cercetarea romaneasca
recenta are cateva reusite notabile in domeniu, unele
proiecte fiind cunoscute in strainatate.Exista deja publicatii
stiintifice romanesti cotate international si prezente
nationale notabile in publicatii de prestigiu din strainatate.

- valorificarea la standardele internationale >100
actuale ale celor mai importante repere ale
civilizatiei si culturii romanesti
-intrarea in circuit stiintific si cultural
international a rezultatelor cercetarii de
excelenta
-atragerea unor personalitati prestigioase
din strainatate in studierea si valorificarea
patrimoniului material si invizibil cu potential
umanistic universal
-sporirea gradului de cunoastere al
realitatilor romanesti, cu implicatii inclusiv
economice (in primul rand turistice)
-in ultima instanta, afirmarea Romaniei pe
plan international

51-100

5-50 mil. Euro
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valorificarea
este un segment economic de mare perspectiva in dezvoltarea tarii,
patrimoniului
dezvoltarea relatiilor internationale, cresterea nivelului de educatie.
cultural national Potentialul turistic romanesc este pe cat de variat si spectaculos, pe atat
de putin pus in valoare desi poate constitui adesea motorul proncipal de
relansare economica a unor regiuni slab dezvoltate.

una dintre carentele esentiale ale
strategiilor de exploatare turistica
(inclusiv turism cultural) in Romania dar si
in multe alte tari consta intr-o foarte
slaba corelationare cu evolutia
cercetarilor stiintifice dar si nevoia de
perfectionare continua a politicilor de
protejare (inclusiv juridica) a
patrimoniului cultural national si a ariilor
naturale protejate. Asistam frecvent la
politici haotice, marcate de un amatorism
strident, fara strategii coerente, unitare,
bine articulate la nivel central (Ministerul
Culturii si Munisterul Turismului). Adesea
pasivitatea de la nivel central (inclusiv
numarul extrem de modest al
specialistilor in domeniu) a lasat loc de
afirmare initiativelor locale, acolo unde
factorii politici ignora consultarea
specialistilor in domeniu.

Romania beneficiaza de un tezaur impresionant al
monumentelor istorice si ariilor naturale protejate iar acesta
este principala baza de plecare. Bucovina este unul dintre
exemplele concludente modului cum exploatarea turistica a
regiunii are efecte asupra dezvoltarii economice a
comunitatii. Din pacate insa, atat in Bucovina, cat si in restul
tarii exista un numar extrem de redus al arheologilor
medievisti, istorici medievisti, etnografi, etnologi, folcloristi,
paleontologi, geologi, naturalisti care nu pot acoperi eficient
nevoile de cercetare si ulterior promovare/mediatizare a
potentialului existent. La nivel central se impune
prioritizarea politicilor de protejare a patrimoniului cultural
national, sporirea competentelor autoritatilor implicate, o
legislatie mereu adaptata la evolutia societatii actuale.
Restaurarea/conservarea, cercetarea stiintifica, mediatizarea
patrimoniului cultural si natural existent are - prin
valorificarea turistica - un impact deosebit in cresterea
nivelului de trai a comunitatii, educatie, dezvoltarea
serviciilor, atragerea turistilor straini, cresterea vizibilitatii si
imaginii tarii pe plan international.

- salvarea patrimoniului cultural si natural
- dezvoltarea economica regionala si
implicarea comunitatilor prin generarea
serviciilor
- cresterea productiei de artizanat si
suveniruri, precum si a altor materiale de
promovare turistica
- educatia societatii, cresterea numarului de
cercetatori si individualizarea mai multor
subdomenii
- rentabilizarea cercetarilor stiintifice si
directionarea strategiilor institutiilor de
profil in sensul exploatarii resurselor
culturale si naturale locale, regionale,
centrale
- dezvoltarea infrastructurii
- cresterea imaginii si atractivitatii Romaniei
in lume
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Valori, atitudini
si
comportamente
politice in
Romania:
mostenirea
comunismului
si provocarile
crizei
economice

Succesiunea rapida de transformari politice ale ultimului sfert de secol a
marcat decisiv felul in care oamenii percep si practica politica in societatile
postcomuniste. Experienta comunista a consacrat un mod particular de a
intelege actiunea colectiva, locul si rolul cetateanului in procesul politic,
gradul si parghiile prin care statul intervine in societate, ideea de
reprezentare si responsabilitate, ba chiar si relevanta sentimentului
national. Primele doua decenii de dupa prabusirea comunismului au
consacrat o tendinta lenta de sincronizare intre Est si Vest in toate aceste
spatii, sub impactul deschiderii frontierelor, al experientelor migratorii si,
mai tarziu, al cresterii economice. Criza economica din ultimii ani a pus
sub presiune acest proces, alimentand atitudini si comportamente
extreme, dar si schimbari in aderenta la valori de ordin politic. Acest
subdomeniu este dedicat analizei transformarilor in planul valorilor,
atitudinilor si comportamentelor politice in societatea romaneasca a
ultimilor ani, privite in contextul evolutiilor din spatiul central si esteuropean.

Romania detine un patrimoniu cultural material si invizibil, in unele cazuri
cu valoare de reper pe plan european si mondial. preistoria Romaniei
constituie un breviar al intregii preistorii europene, cu unele fenomene
arheologice de maxima dezvoltare, insuficient cercetate si, mai ales,
valorificate la standardele actuale pe plan international. Tot astfel, in
prezent Romania ofera oportunitati, nemaiintalnite altundeva in Europa,
de cercetare si valorificare a zonelor reziliente (cu comportamente
traditionale), amenintate de o iminenta disparitie ca urmare a evolutiei
economice nationale si a proceselor determinate de fenomenul
globalizarii. Avandu-se in vedere disparitia generatiilor varstnice,
posesoare a unui intreg universal spiritual cu radacini ancestrale, salvarea
de la o pierdere iremediabila a acestui patrimoniu invizibil, in concordanta
cu paradimele cercetarii actuale pe plan mondial, se constituie intr-o
evidenta prioritate, pe plan national, dar si european.Concentrarea
cercetarilor pe fenomene arheologice reprezentative pe plan
international, pe aspecte reziliente singulare la nivel european, iata
prioritati absolute ale cercetarii, cu impact international asigurat
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Value Driven
Management
(Managementul
bazat pe
valori) - o noua
abordare
pentru
organizatii
durabile

Pentru ca organizatiile sa poata depasi momentele de criza, sa devina
responsabile, respectate si durabile trebuie sa abordeze un nou tip de
management, Managementul bazat pe valori (VDM), si sa redefineasca
motivul infiintarii si existentei lor.

Cercetarile in domeniu pot duce la
implementarea unui management
performant si optimizarea activitatii
organizatiilor romanesti. Astfel,
cercetarea se bazeaza pe analize, studii,
investigatii, reportaje, chestionare etc.

In majoritatea tarilor dezvoltate se vorbeste deja de VDM si
de implementarea acestuia in managementul organizatiilor.
Din pacate, Romania a ramas doar la stadiul de
Responsabilitate sociala, termen cunoscut mult mai tarziu de
companiile romanesti fata de cele straine. Este momentul sa
tinem pasul cu organizatiile din tarile dezvoltate, nu sa fim
mereu cu cativa pasi in urma. Exista destui cercetatori si
specialisti in domeniul managementului care deja studiaza
noul concept VDM. Insa, pentru o analiza reala si concreta
este nevoie de implicarea marilor companii si a companiilor
mici si mijlocii din Romania. Exista cateva proiecte
internationale sustinute din fonduri europene pentru
cercetarile in domeniul VDM.

- implementarea unui nou tip de
11-30
management in organizatiile romanesti
pentru obtinerea avantajului competitiv pe
piata internationala.
- constientizarea avantajelor VDM
- se vor efectua diferite studii si cercetari
pentru identificarea celor mai importante
valori, cu in impact major asupra societatii in
ansamblu
- se vor stabili modalitatile si pasii pentru
implementarea VDM in companiile
romanesti
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violenta in
familie - cauze,
reglementare,
efecte

Tradiţional, se spune că o importanţă covârşitoare asupra formării fiecărui
om îi au cei 7 ani de acasă. Psihologii susţin că primii 2 ani din viaţă (sau
chiar primii 7 - după alţii) sunt vitali pentru dezvoltarea psihică ulterioară,
inclusiv în viaţa adultă. Părinţii afirmă deseori că proprii copii, după ce sau căsătorit (sau convieţuiesc cu alte persoane faţă de care au sau
dezvoltă o afectivitate crescută - prieteni, iubit etc.) sunt de nerecunoscut.
În concluzie: empiric este dovedită influenţa mediului familial, atât cel de
provenienţă cât a celui ales asupra comportamentului. Studiul efectuat în
cuprinsul tezei mei de doctorat "Violenţa în familie" a arătat că în familiile
de provenienţă a celor condamnaţi pentru săvârşirea de infracţiuni rata
violenţei în familie este de chiar 8 ori mai mare, raportat la ceilalţi
membrii ai societăţii (comparaţie cu un studiu Gallup efectuat pe întreaga
populaţie). Parcă în contradicţie atât cu numeroasele studii (efectuate
preponderent în alte state europene), în România această teme nu a fost
nici analizată atent la nivel de cercetare asupra întregii populaţii, nici la
nivel legislativ şi nici la nivel executiv.

Cercetarea românească ar avea ca
sarcină, în primul rând să identifice
tipurile de violenţă în familie care sunt
factori care predispun la comportamente
indezirabile social - sau chiar
infracţionale. În funcţie de impactul
asupra persoanei, ar urma să fie stabilite
situaţiile care se impune intervenţia
concertată a statului şi partenerilor săi din
societate (mai ales ONG-uri, biserică),
precum şi, evident să fie identificate
soluţiile optime. În plus, o cercetare
ştiinţifică credibilă ar motiva organele
statului să aplice legile în materia
violenţei în familie fără reticenţa pe care
o regăsim astăzi. Mai mult, campaniile de
promovare a cercetării şi rezultatelor
credem că ar putea aduce schimbări la
nivelul prejudecăţilor sociale legate de
violenţa în familie cu efecte pozitive
asupra sănătăţii mentale asupra
populaţiei actuale şi viitoare a României.

Violenţa familiala, si in special violenta asupra femeii este si
in prezent unul dintre proiectele care se bucură de finanţare
europeană. Programul "Daphne" a ajuns dega la ediţia a IV-a,
iar România nu sţa folosit suficient de rezultatele acestei
cercetări şi nici nu a încercat să acceseze fonduri europene
pe această temă. Despre mediul familial al condamnaţilor
apreciem că poti obţinute uşor informaţii prin intermediul
penitencirelor, respectiv al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor. Credem că există suficienţi cercetări
criminologi şi sociologi care pot fi implicaţi, în special în
centrele universitare.

- reducerea prejudecăţilor privind violenţa în 51-100
familie;
- persoanele care reclamă violenţă în familie
în faţa autorităţilor statului să fie tratate cu
respectul cuvenit oricărui cetăţean care face
acest demers;
- oferirea posibilităţii victimei violenţei în
familie de a se desprinde, chiar şi temporar
din mediul familal violent;
- recuperarea psihologică a victimelor
violenţei în familie şi a minorilor care au
asistat la scene de violenţă în familie;
- consilierea victimelor, atât psihologică cât
şi socială şi juridică;
- comunicarea către victimă a modului în
care poate accesa diferite facilităţi oferite de
organe sau instituţii ale statului sau de către
partenerii săi sociali (inclusiv a locaţiei
acestora - nu este suficient să ştie că are
dreptul la consiliere psihologică sau la
internarea sa într-un centru destinat
victimelor violenţei în familie, ci trebuie să
ştie şi unde se află acel centru, care sunt
condiţiile în care poate beneficia de adăpost,
pe ce perioadă, dacă este sau nu sprijinită în
schimbarea/găsirea unui loc de muncă şi în
ce termen ar putea dispune de sumele
necesare pentru a părăşi centrul, condiţiile şi
facilităţile pentru copii);
- perfecţionarea legislaţiei

11-30

5-50 mil. Euro

5

5

