
 

 

 
 
 

 
 
  

ECREB a avut o activitate complexă în perioada ianuarie 2020 – decembrie  2020, 

concretizată în: 

I. publicarea unor articole ISI cu scor de influenţă (AIS) nenul: 

▪ Ianc, N.B. and Turcu, C., 2020. So alike, yet so different: Comparing fiscal 

multipliers across EU members and candidates. Economic Modelling, 93, 

pp.278-298.  

▪ Cristea, M., Noja, G G., Marcu, N., Siminică, M., Ţîrcă, D.-M., 2020. Modelling EU 

Bioeconomy Credentials in the Economic Development Framework: The Role of 

Intellectual Capital, Technological and Economic Development of Economy, 

26(6). 

▪ Cristea, M., Noja, G.G., Dănăcică, D.E., Ştefea, P., 2020. Population ageing, 

labour productivity and economic welfare in the European Union, Economic 

Research-Ekonomska Istraživanja, 33(1), pp. 1354-1376. 

▪ Cristea, M., Noja, G.G., Stefea, P., Sala, A.L., 2020. The impact of population 

aging and public health support on EU labor markets. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 17(4), pp.1439.   

II. recunoașterea națională a rezultatelor activității științifice prin premierea unor 

articole în cadrul Competiției pentru Premierea rezultatelor cercetării – Articole 

(spre exemplu: PN-III-P1-1.1-PRECISI-2020-51796,  director Nicolae Ianc);  

III. publicarea a 5 articole în reviste de specialitate indexate în baze de date 

internaționale, precum: Dima, B., Kotosz, B., Dima, Ş.M., 2020, Early childhood 

and primary education efficiency in Europe: a data envelopment analysis 

approach, Hungarian Statistical Review 3 (1), pp.18-45; 

IV. publicarea unui capitol in volum internaţional: Noja, G.G., Cristea, M., Stefea, P., 

Pânzaru, C. 2020. Challenges and Perspectives of International Migration in 

Europe within the Brexit Framework (Chapter 1), in Uncertainty and Challenges in 

Contemporary Economic Behaviour, Ed. E. Ozen, S. Grima, Emerald Publishing 

Limited, Series Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management, pp. 

1-19, ISBN: 9781800430969. 
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Organizarea de manifestări știinţifice 

La începutul anului 2020, ECREB a continuat seria evenimentelor intensive și 

esențiale demersului științific începute în toamna anului precedent şi dedicate 

comunităţii academice, în ansamblul său: 

 ECREB AUTUMN WORKSHOP: M2 Introduction to Econometrics (10-11.01.2020) 

 ECREB WINTER WORKSHOP: M4 Econometrics in R language (22-23.02.2020) 

În plus, în ciuda condiţiilor speciale impuse de pandemie începând cu luna martie a 

acestui an, ECREB a desfăşurat o serie de manifestări ştiinţifice online, care au atras un 

număr mare de participanţi, reprezentat de doctoranzi, studenţi şi masteranzi FEAA, dar 

şi de studenţi, doctoranzi, tineri cercetători şi cadre didactice din ţară.  

Astfel, au avut loc: 

 două workshopuri în limba engleză: ECREB Webinar on Applied Academic Writing 

(15.05.2020) şi ECREB Webinar on E-search Methods (19.06.2020);   

 o întâlnire ECREB Young Meeting (9.07.2020) dedicată candidaţilor interesaţi de 

admiterea la programul de studii doctorale în economie şi administrarea 

afacerilor al SDEAA; 

 patru întâlniri ECREB e-Meeting cu invitaţi speciali din FEAA: FOCUS: Competiția 

2020 pentru "Proiecte de Cercetare Exploratorie" (9.04.2020; cu o prezenţă 

semnificativă din rândul cadrelor didactice FEAA); Global Entrepreneurhsip, 

Economics and Management-GEEM (4.11.2020; invitaţi C. Boţoc, B. Dima, C. 

Şipos); Basic Statistics and Econometrics (19.11.2020; invitată R. Ioan); SPSS 

(11.12.2020; invitat G.Preda); 

 7 seminarii de cercetare pentru doctoranzii SDEAA (unele ediţii fiind deschise 

participării doctoranzilor din ţară).   

Implicarea în elaborarea şi depunerea de proiecte de 

cercetare 

In cadrul Competiției 2020 pentru "Proiecte de Cercetare Exploratorie" a fost depus 

un proiect cu titlul DEZVOLTAREA UNUI CADRU COMPREHENSIV PENTRU EVALUAREA 

EFECTELOR ȘOCULUI EXOGEN REPREZENTAT DE PANDEMIE PE PIEȚELE FINANCIARE, 

PN-III-P4-ID-PCE2020-0152, aflat actualmente in evaluare, director Ştefana DIMA, 

Cercetător ştiinţific gradul II, ECREB.  

Acest proiect se bazează pe considerentul că pandemia de COVID 19 nu reprezintă un 

„dezastru natural”, localizat la nivelul unui singur spaţiu geografic, ca atare, analiza 

efectelor asociate unui asemenea șoc exogen pur asupra dinamicii piețelor financiare 

nu poate fi realizată doar în cadrul abordărilor economice convenționale. Astfel, 

obiectivul principal al proiectului propus este dual: dezvoltarea unui cadru 

conceptual comprehensiv și implicarea unui set de instrumente empirice avansate, 

pentru evaluarea efectelor induse de șocul pandemic pe piețele financiare. 



 

 
 

 
Page 3 

 

De asemenea, echipa ECREB a intensificat eforturile de promovare digitală în vederea 

creșterii vizibilității centrului la nivel național și internațional. 

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. 

East-European Center for Research in Economics and Business (ECREB)  
Str.  Pestalozzi,  Nr.16  
300115,  Timișoara,  jud .  Timiș  
Email:  ecreb@e-uvt.ro  
Website:  www.ecreb.ro  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Colaborări cu alte instituţii de cercetare 

 

Activităţi suport şi de pregătire ştiinţifică 

În această perioadă ECREB a reprezentat locul “virtual” 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 în evenimente precum:  

 ECREB e-Lectures: Fiscal policy and stock market efficiency (27.11.2020), lectori 

invitaţi: A. Stoian şi F. Iorgulescu, CESIMO, ASE Bucureşti;   

 ECREB e-Lectures: Financial, social and environmental reporting in an emerging 

economy (16.12.2020), lectori invitaţi: N. Albu; C. Albu, ASE Bucureşti. 

Mai mult, a fost consolidat parteneriatul cu Institute of Economic Sciences din Belgrad 

(Serbia) prin realizarea unui număr a SEE-6 Economic Outlook (Southeastern Europe).  

Pe de altă parte, în cea de-a doua parte a anului calendaristic, ECREB a fost implicat în 

demararea organizării ediţiei din 2021 a Conferinţei internaţionale TIMTED.  

Perspective de viitor 
 

În  anul universitar 2020-2021, ECREB intenţionează să organizeze ECREB e-Courses - 

evenimente virtuale dedicate tinerilor cercetători  care doresc să își îmbunătățească 

competenţele şi abilităţile în cercetarea științifică: 

 M1: Applied Academic Writing  

 M2: Essential Statistics  

 M3: Introduction to Econometrics  

 M4: Econometrics in R language  

 M5: Introduction in financial modeling using computational intelligence  

 M6: SPSS Basics  

Modulele de mai sus pot fi parcurse împreună sau separat, în funcție de gradul de 

interes şi de cunoştiinţe al fiecărui participant.  


