
 

 

 
 
 

 
 
  

ECREB a avut o activitate complexă în perioada ianuarie 2017 – decembrie  
2018, concretizată în: 

▪ publicarea a 14 articole ISI cu scor de influenţă (AIS) nenul 
▪ recunoașterea națională a rezultatelor activității științifice prin premierea 

unor articole în cadrul Competiției pentru Premierea rezultatelor 
cercetării – Articole 

▪ 3 articole publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date 
internaționale 

▪ 11 articole comunicate la conferințe naționale și internaționale 
desfășurate în țară și străinătate 

Dintre acestea remarcăm: 
 Noja G.G. (2018), Flexicurity models and productivity interference in CEE 

countries: a new approach based on cluster and spatial analysis, Economic 
Research - Ekonomska Istraživanja, 31(1): 1111-1136 (zona galbenă după 
factorul de impact, zona albă după AIS); 

 Mircea G., Muntean M., Neamtu M. (2018), Analysis of a Congestion 
Model in a Wireless Access Network with One Bottleneck Router and N 
TCP Flows, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and 
Research, 52(3): 5-20 (zona albă după AIS); 

 Dima B., Dima, Ş.M. (2017), Energy consumption synchronization 
between Europe, United States and Japan: A spectral analysis assessment, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 77: 1261-1271 (zona roşie 
după AIS); 

 Ursu E., Pereau J.C. (2017), Estimation and identification of periodic 
autoregressivemodels with one exogenous variable, Journal of the Korean 
Statistical Society, 46: 629-640 (zona albă după AIS). 

 
        Pentru o situaţie detaliată, vă rugam accesaţi: http://ecreb.ro/publications  
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East-European Center for Research in Economics and Business (ECREB) supune 
atenţiei membrilor săi acest raport de activitate în scopul creşterii transparenţei 
comunicării cu aceştia şi încurajării contribuţiilor proprii ale acestora în 
activitatea de cercetare ştiinţifică. 
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Organizarea de manifestări știinţifice 
Per ansamblu, manifestările ştiinţifice realizate cu suportul ECREB au inclus: 
 manifestări interne cu caracter interdisciplinar (Conferinţe, Lansări de carte, 

ECREB Lectures, ECREB Essential Books, ECREB Meetings; Roundtables);  
 conferinţe ştiinţifice cu participare internaţională; evenimente dedicate 

specializării profesionale a doctoranzilor şi tinerilor cercetători (ECREB 
Workshops; ECREB Sessions; ECREB Courses; Research Seminar/ Seminar de 
cercetare; Summer Schools). 

În perioada de raportare au avut loc: 
 14 ECREB Lectures; Seminarii de cercetare lunare în timpul anului 

universitar; 3 ECREB Meetings; 1 Roundtable on Entrepreneurship and 
Innovation; 3 ECREB Sessions; 3 ECREB Essential Books; 4 Workshops; 

 International Conference TIMTED 2017 „Current Economic Trends in 
Emerging and Developing Countries” (inclusiv pregătirea organizării TIMTED 
2019); 

 Conferința RoMig 2018 „From source to destination: new challenges of 
migration in Central and Eastern Europe”. 

În plus, după debutul anului universitar 2018/2019 a fost demarată activitatea de 
organizare a conferinţei internaţionale TIMTED 2019 (6-8 iunie 2019). 

Implicarea în elaborarea, depunerea, câștigarea și 
implementarea de proiecte de cercetare 

 1 proiect național pentru Mobilitatea cercetătorilor cu experiență din Diaspora 
(PNCDI III) 

 8 granturi câştigate în cadrul competiţiei Proiecte de mobilitate pentru 
cercetători (PNCDI III) 

 1 proiect câștigat în cadrul Competiției pentru finanțarea manifestărilor 
științifice 2018 la Ministerul Cercetării și Inovării (MCI) pentru finanțarea Annual 
Conference of the Romanian Network for Migration Studies (RoMig) 2018, 11-12 
septembrie 2018, 50 de participanți din 9 țări; valoare contract de finanțare 
2500 lei 

 1 grant individual internațional de cercetare STSM 40550 (Short Term Scientific 
Mission Grant) 

 1 grant individual internațional de cercetare depus în 2018 (care îndeplinește 
minim 70% din punctajul necesar pentru obţinerea finanţării) - Ernst Mach Grant 
Worldwide (eligibil în calitate de „Post-docs who are working as lecturers at a 
university outside Austria”) în cadrul Institut für Unternehmensführung und 
Entrepreneurchip Karl-Franzens-Univercität Graz (University of Graz, Austria) 

 obținerea unei finanțări de 11.300 RON de către ECREB în cadrul proiectului FDI 
„Cercetare de excelență în UVT prin susținerea și dezvoltarea centrelor de 
cercetare ale universității”, sumă alocată pentru asigurarea finanțării 
cheltuielilor de mentenanță a echipamentelor existente și/sau achiziționarea de 
noi echipamente/servicii (licențe STATA și SPSS) 
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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 și realizarea unui nou flyer, 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. 

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

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recunoaştere externă 
 

Activităţi suport şi de pregătire ştiinţifică 

În această perioadă a fost realizată și evaluarea ECREB, raportul de 
autoevaluare și documentele justificative fiind analizate de doi experți din alte 
centre academice, desemnaţi de UVT. 

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 trei 
acorduri de colaborare pentru realizarea de programe și proiecte de cercetare, 
dezvoltare, inovare și transfer tehnologic în comun cu ASE București, Universitatea 
din Craiova și Institutul de Cercetare a Calității Vieții. 

Totodată, a fost consolidat parteneriatul cu Institute of Economic Sciences din 
Belgrad (Serbia), inclusiv prin demararea unei sesiuni speciale a TIMTED 2019,
includerea României (FEAA-ECREB) ca partener în cadrul publicației SEE-6 
Economic Outlook (Southeastern Europe). Au avut loc discuții privind realizarea 
unui parteneriat cu Universitatea din Belgrad, Facultatea de Filozofie. A fost inițiat 
un acord de colaborare cu Asociația pentru Promovarea Migrației Legale (APML) în 
vederea derulării în comun a unei cercetări privind problemele studenților străini 
în România și modul în care acestea pot fi soluționate.  

În perioada 15.12.2017 – 15.06.2018, ECREB a găzduit doi cercetători invitaţi 
(visiting researchers) de la Universitatea din Salento: Ginevra GRAVILI, cu tema de 
cercetare The impact of quality of public institutions and policies on the level of 
trust in the context of New Public Management şi Marco BENVENUTO, cu tema de 
cercetare Health Patient Costing Project (HPCP) – A model for social-economic 
management of a Poly-chronic patient (http://ecreb.ro/visiting). 

Nu în ultimul rând, au avut loc numeroase discuții individuale cu lectorii străini 
invitați în cadrul evenimentelor ECREB, în vederea consolidării parteneriatelor cu 
aceștia și instituțiile la care sunt afiliați. 

 


