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Rezultate ştiinţifice
ECREB a avut o activitate complexă în perioada ianuarie 2019 – decembrie
2019, concretizată în:
▪ publicarea unor articole ISI cu scor de influenţă (AIS) nenul, precum:
- Noja, G.G., Cristea M., Sîrghi N., Hațegan C.-D., D’Anselmi P. (2019),
„Promoting Good Public Governance and Environmental Support for
Sustainable Economic Development”, International Journal of
Environmental Research and Public Health, 16(24): 4940;
- Cismaș, L. M., Curea-Pitorac, R. I., & Vădăşan, I. (2019). The impact of
remittances on the receiving country: some evidence from Romania
in European context. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 122;
- Anghel, I., Siminica, M., Cristea, M., Noja, G.G., Sichigea, M. (2019),
Bioeconomy credentials and intellectual capital: a comparative
modelling approach for the EU-13 and EU-15, Economic ResearchEkonomska Istrazivanja, 32(1): 2699-2722;
- Cristea, M, Noja, G.G. (2019 ),European agriculture under immigration
effects: New empirical evidence, Agricultural Economics-Zemedelska
Ekonomika, 65(3): 112-122;
- Dima B., Dima SM, Barna F. (2019), Inflation Contagion Effects in the
Baltic Countries: A Time-Varying Coefficients VAR with Stochastic
Volatility Analysis, Romanian Journal of Economic Forecasting, 22 (1):
72-87.
▪ recunoașterea națională a rezultatelor activității științifice prin premierea
unor articole în cadrul Competiției pentru Premierea rezultatelor
cercetării – Articole;
▪ publicarea a 3 articole în reviste de specialitate indexate în baze de date
internaționale;
▪ 15 articole comunicate la conferințe naționale și internaționale
desfășurate în țară și străinătate.
Pentru o situaţie detaliată, vă rugam accesaţi: http://ecreb.ro/publications
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Implicarea în elaborarea, depunerea, câștigarea și
implementarea de proiecte de cercetare
 1 proiect național pentru Mobilitatea cercetătorilor cu experiență din Diaspora
(PN-III-P1-1.1-MCD-2019-0012 - director Noja Grațiela);
 1 proiect Erasmus+ intitulat “Coordinated higher institutions responses to
digitalization”, câștigat în 2019 (2019-1-RO01-KA203-063214 - manager Noja
Grațiela); Lead partner (applicant organisation): West University of Timisoara;
Partner organisations: University of Exeter, University of Stirling, Universita'
Degli Studi di Milano-Bicocca, Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt Am
Main/ OVGU Magdeburg University, Prospektiker Instituto Europeo De
Prospectiva Y Estrategia SA; project total duration 24 months (01.11.201931.10.2021);
 1 grant câştigat în cadrul competiţiei Proiecte de mobilitate pentru cercetători
(PNCDI III) PN-III-P1-1.1-MC-2019-0150 (Nicolae Ianc);
 International Educational project Romania-Moldova, Coordonator din partea
UVT, Conf. dr. Denisa Abrudan, Agreement nr. 45669 din 2.10.2019.

Organizarea de manifestări știinţifice
Per ansamblu, manifestările ştiinţifice care sunt realizate cu suportul ECREB
includ: manifestări interne cu caracter interdisciplinar; conferinţe ştiinţifice; dar şi
evenimente dedicate specializării profesionale a doctoranzilor şi tinerilor
cercetători. Dintre acestea, în perioada de raportare au avut loc: întâlniri regulate cu
doctoranzii în cadrul Seminarului de cercetare (lunar); 1 ECREB Sessions; 1 ECREB
Course; 2 ECREB Lectures; 1 ECREB Young Meeting; 2 Diaspora Guest Workshops.
De asemenea, au fost lansate în premieră evenimente intensive și esențiale
demersului științific:
 ECREB WINTER WORKSHOP (februarie 2019);
 ECREB SPRING WORKSHOP (aprilie-mai 2019);
 ECREB AUTUMN WORKSHOP (noiembrie 2019 - ianuarie 2020).
International Conference TIMTED 2019 „Current Economic Trends in Emerging
and Developing Countries” (6-8 iunie 2019) a reunit peste 90 de participanţi din 12
ţări, profesori, cercetători, doctoranzi şi chiar studenţi masteranzi interesaţi de
subiectele discutate. Remarcăm existenţa a 4 sesiuni speciale:
 Macroeconomic policy and development (partener ESCE International Business
School, Franţa);
 Sustainable Growth (partener Institute of Economic Sciences, Serbia)
 Socioeconomic challenges of Industry 4.0 (partener University of Szeged,
Ungaria);
 Session Spéciale Francophone (Co-chair: Fulconis François,
Avignon
University, Franţa).
În plus, TIMTED 2019 a inclus şi două prezentări destinate tinerilor cercetători:
Understanding the data (Marcel VOIA, Carleton University of Ottawa) şi How to
write a scientific paper (Alexandru MINEA, University of Clermont - Auvergne).
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Premiere şi Recunoaştere naţională/internaţională
Directorul ECREB, doamna Conf. univ. dr. Grațiela NOJA, este laureat al Galei
Excelenței Bănățene 2019, obținând premiul „CORNEL OLARIU” pentru Științe
Sociale, Economie și Antreprenoriat.
Totodată, în această perioadă ECREB a reprezentat locul de întâlnire şi
dezbatere a problemelor cu caracter ştiinţific atât între membrii săi, cât şi între
cadrele didactice ale FEAA (respectiv UVT) şi cercetători din ţară, din diaspora
(Liliana Harding, University of East Anglia; Cornel Oros, Universite de Poitiers); şi
din străinătate (Sascha Kraus, Durham University Business School; Robert M
Davison, City University of Hong Kong; Richard Pettinger, University College
London, etc.).
Mai mult, au fost efectuate vizite de lucru, respectiv inițiate/dezvoltate
numeroase partneriate cu alte institute de cercetare, rețele de cercetători,
asociații/ONG-uri și universități din țară și străinătate. Astfel, au fost inițiate două
acorduri de colaborare pentru realizarea de programe Erasmus și proiecte de
cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic împreună cu Usak University și
Uludag University (Turcia).
Totodată, a fost consolidat parteneriatul cu Institute of Economic Sciences din
Belgrad (Serbia) prin realizarea unei sesiuni speciale în cadrul TIMTED 2019 cu
tema Sustainable Growth; prin transformarea ECREB în partener al International
Conference "Econometric Modeling in Economics and Finance" Belgrade, 29-30
octombrie 2019; dar şi prin realizarea, în parteneriat, a două numere din publicația
SEE-6 Economic Outlook (Southeastern Europe).

Activităţi suport şi de pregătire ştiinţifică
De asemenea, echipa ECREB a intensificat eforturile de promovare în vederea
creșterii vizibilității centrului la nivel național și internațional, prin participarea la
târguri internaționale de profil sub egida UVT, dar și prin intermediul paginii web
și a celei de Facebook, respectiv prin prisma numeroaselor evenimente organizate
și/ sau coordonate.
În ceea ce privește atragerea tinerilor cercetători (studenți masteranzi,
doctoranzi) în proiecte de cercetare, în perioada de analiză s-a încercat
încurajarea demersului ştiinţific în rândul studenţilor la nivel de licenţă, master şi
doctorat, în special prin intermediul: evenimentelor ECREB dedicate specializării
profesionale; consultaţiilor individuale acordate acestora pe tematica abordată în
cadrul cercetării doctorale, sau prin consilierea privind traiectoria în cercetare.
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