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ACADEMIA ROMÂNĂ 

Secția de Științe Economice,  

Juridice și Sociologie 

 

 

 

INFORMARE  

privind activitatea Secției de Științe Economice, Juridice și Sociologie  

pentru anul 2020 

 

1. MEMBRII  

Secției de Științe Economice, Juridice și Sociologie 

 

 

ACAD. LUCIAN-LIVIU ALBU 

Lucrări publicate în anul 2020: cărți, articole în reviste indexate național și internațional: 

Can Bitcoin hedge the risks of geopolitical events? Technological Forecasting and Social 

Change, 2020, 159, 120182 (în colaborare). Impact Factor 5.846. 

Estimates of dynamics of the COVID-19 pandemic and of its impact on the economy. Romanian 

Journal of Economic Forecasting, 2020, 23(2), pp. 5-17 (în colaborare). Impact Factor 

0.756. 

Models for nonlinear decisions overview and two case examples in finance and energy 

Romanian Journal of Economic Forecasting, 2020, 23(2), pp. 194-201 (în colaborare). 
Impact Factor 0.756. 

Long term assessment of nuclear technology penetration using message – the case of Romania. 

Romanian Journal of Economic Forecasting, 2020, 23(3), pp. 169-181 (în colaborare). 

Impact Factor 0.756. 

More money, higher inflation? Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and 

Research, 2020, 54(4), în curs de apariție (în colaborare). Impact Factor 0.743. 

Monetary Policy Shocks and Stock and Housing Market Bubbles. Economic Modelling, 2020, 

în curs de apariție (în colaborare). Impact Factor 1.930. 

Anomaly Detection in Stock Market Indices with Neural Networks (Detectarea anomaliilor în 

indicii bursieri cu rețele neuronale). Revista de Studii Financiare, Nr. 9, 2020, în curs de 

apariție (în colaborare). 

Evaluări ale impactului macroeconomic al COVID-19. Versiunea Septembrie 2020. Secțiune 

în cartea privind efectele pandemiei SARS-CoV-2 în România, Editura Academiei Române 

(coordonator: Acad. Bogdan Simionescu), în curs de apariție (în colaborare).   

How much will the Coronavirus pandemic expand?, MPRA Paper 99862, University Library 

of Munich, Germany. 
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Estimates on the dynamics of the COVID-19 pandemic and its impact on the economy. Working 

Papers of Institute for Economic Forecasting 200518 (în colaborare). 

Rapoarte/studii de mare interes  național elaborate: 

Evaluări ale impactului macroeconomic al COVID-19. SARS-CoV-2: Studii ale cercetătorilor 

Academiei Române, mai 2020 (https://academiaromana.ro/SARS-CoV-2/doc/d08-

Impactul_macroeconomic_al_COVID-19.pdf) (în colaborare, coordonator). Studiu 

solicitat de Vicepreședintele Academiei Române, Acad. Bogdan Simionescu. 

România după pandemie încotro? Studiu privind 10 chestiuni vitale pentru evoluția post-

pandemie în România, iunie 2020 (în colaborare). Studiu solicitat de Secretarul General al 

Academiei Române, Acad. Ioan Dumitrache. 

Motorul revoluției energetice bazate pe hidrogen - Pilele de combustibil pe drumul de la 

cercetare la producție prin minimizarea barierelor tehnologice. Proiect de cercetare 

științifică, Contract de finanțare nr.25 PCCDI/2018. Contractor Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru tehnologii criogenice și izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea, 

subcontractor Institutul de Prognoză Economică (Responsabil proiect: I. Purica), perioada 

de derulare 12.03.2018-12.11.2020 (în colaborare). 

Activități de pregătire a realizării infrastructurii de cercetare ALFRED în România - PRO 

ALFRED. Proiect de cercetare științifică, Program ALFRED, Competiția pentru proiecte 

C1-2019, crt. Nr.5/18.09.2019 (coord. din partea IPE: I. Purica), 2019-2020 (în colaborare). 

Evaluarea impactului integrării economice europene și a Brexitului asupra investițiilor străine 

directe atrase de Regatul Unit și România și asupra imigranților români din Regatul Unit. 

Proiect de cercetare științifică, PN IIIP1-1.1.PD-2016-0163, Contract de finanțare 

nr.4/2018 (Director de proiect: Dr. M. Simionescu), perioada de derulare 02.05.2018-

30.04.2020 (în colaborare, mentor). 

Analiza documentelor rezultate în urma acțiunilor de audit public extern, în scopul identificării 

punctelor forte și punctelor slabe ale ministerului – la nivelul Ministerului Comunicațiilor 

și Societății Informaționale (perioada 2010-2013). Modulul 25, Proiectul “Extinderea 

sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort - II”, Beneficiar: 

Secretariatul General al Guvernului, Parteneri: Curtea de Conturi a României și Academia 

Română (Cod SIPOCA 612 /MySMIS nr. 127338), ianuarie 2020. 

Analiza diagnostic privind execuția bugetară și aplicarea prevederilor legale în domeniul 

planificării strategice și a bugetării pe programe – la nivelul Ministerului Comunicațiilor 

și Societății Informaționale (perioada 2010-2013). Modulul 27, Proiectul “Extinderea 

sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort - II”, Beneficiar: 

Secretariatul General al Guvernului, Parteneri: Curtea de Conturi a României și Academia 

Română (Cod SIPOCA 612 /MySMIS nr. 127338), martie 2020. 

Studiu privind gradul de implementare a recomandărilor Curții de Conturi a României în 

cadrul ministerului. Direcții de acțiuni pentru creșterea performanței în planificarea 

strategică instituțională – la nivelul Ministerului Comunicațiilor și Societății 

Informaționale (perioada 2010-2013). Modulul 29, Proiectul “Extinderea sistemului de 

planificare strategică la nivelul ministerelor de resort - II”, Beneficiar: Secretariatul 

General al Guvernului, Parteneri: Curtea de Conturi a României și Academia Română (Cod 

SIPOCA 612 /MySMIS nr. 127338), iunie 2020. 
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Participări cu intervenții la manifestări științifice internaționale/naționale: 

Corelația dintre piața financiară și creșterea economică în UE. Noua arhitectură a serviciilor 

financiare – inovație și excelență, Conferința europeană a serviciilor financiare, Ediția a 

IV-a, 5-6 martie 2020, Brașov (prezentare în plen). 

Modificări structurale în forța de muncă din UE - Prezent și perspective. Conferința anuală a 

Institutului de Prognoză Economică, noiembrie/decembrie 2020. 

Lucrarea/activitatea considerată semnificativă în anul 2020: 

Evaluări ale impactului macroeconomic al COVID-19. Versiunea Septembrie 2020. 

 

 

ACAD. DANIEL DĂIANU 

Studiul Iliberal and inward-looking drives: what fuels them?, în volumul Vladimir Andreff 

(ed): “Comparative Economic Studies: A Thirty Years Review”, Springer Verlag, 2020. 

 Limits and Pitfalls of QE in emerging economies, Western Commerce Review, Automn 2020 

și SUERF Policy Paper, September 2020. 

 Why net foreign assets accumulation is not QE, OpiniiBnr.ro. 

 The Pandemic and the economic crisis: what lies ahead for the western model?, Critical 

Thinking, Friends of Europe, October 2020. 

 The pandemic and the economic crisis: which way goes capitalism?, forthcoming in 

Europolity, 2020. 

Texte publicate pe teme de politică monetară și politică bugetară, stabilitate financiară: Opinii 

Bnr.ro, Consiliul Fiscal, Contributors etc. 

 Participări la evenimente în țară și străinătate cu prezentări pe teme economice; contribuțiile 

pot fi consultate pe site BNR și Consiliul Fiscal.  

 

ACAD. EMILIAN DOBRESCU 

Self-fulfillment degree of the economic expectations within an integrated space: European 

Union case study”, Romanian Journal of Economic Forecasting, Volume 23, no. 4, 2020. 

Finalizarea proiectului INCE 6.7.1 Probleme metodologice ale evaluării PIB potențial în 

economia României, împreună cu Prof. Dr. George Georgescu, Prof. Dr. Dorin Jula, Prof. 

Dr. Florin Pavelescu, Dr. Bianca Pauna, Dr. Petre Caraiani, Dr. Sorin Dinu, Dr. Marius 

Matei. 

Coordonarea Seminarului de Modelare Macroeconomica, în cadrul căruia s-a desfășurat și 

Cursul de Econometrie Aplicată și Modelare Economică, SCOSAAR, 2019-2020. 

 

ACAD. AUREL IANCU 

Lucrări publicate în anul 2020: cărți, articole în reviste indexate național și internațional 

Articole publicate: 
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Aurel Iancu, (2020) – Noi exigențe privind aderarea și postaderarea la zona euro -  Studii 

Economice INCE, revistă online – INCE; 

Aurel Iancu, (2020) – Criza economico-sanitară COVID-19, schimbări în legislația economică 

a UE și unele efecte -  Studii Economice INCE, revistă online – INCE; 

Acad. Aurel Iancu, Prof. Tudorel Andrei, Phd. Sorin Dinu, (2020) – Assement on the impact 

of the health Crisis on the Economic Environment in Romania from the Perspective of 

Foreign Trade Activity -  Romanian Statistical Review (The Journal on National Institute of 

Statistics No. 2/2020), revistă cotată ISI. 

Studii publicate pe site-ul Academiei Române SARS-COV-2. Studii ale cercetătorilor   

Academiei Române: 

Aurel Iancu și Dan Olteanu, (2020) – Criza economico-sanitară și schimbări în legislația 

economică a Uniunii Europene  

Acad. Aurel Iancu și Prof. dr. Tudorel Andrei coordonatori ai următoarelor studii: – Evaluarea 

pierderilor economice pe termen scurt ale României ca urmare a crizei sanitare; autori 

Tudorel Andrei și Sorin Dinu; Aspecte ale aplicării legislației europene și modificările 

acesteia în contextual crizei COVID-19, autori Tudorel Andrei și Sorin Dinu. 

ACAD. MUGUR ISĂRESCU, Preşedintele Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi 

Sociologie 

Coordonarea Programului de cercetare 6.5 Noile condiţii de integrare europeană şi de 

globalizare şi a temei de cercetare 6.5.1 Evoluţia zonei euro: provocări şi soluţii posibile. 

Adoptarea euro de către statele candidate în noile condiţii (temă multianuală), derulate în 

cadrul Institutului de Economie Mondială din componenţa Institutului Naţional de Cercetări 

Economice “Costin C. Kiriţescu”; 

Prelegeri publice susţinute:  

- Petrolul şi leul ca surse ale modernizării României. Destinele unei paralele, Banca 

Naţională a româniei, 11 decembrie 2019; 

- Viitorul băncilor centrale, Banca Naţională a României, 22 ianuarie 2020; 

- Investment and investment finance in Romania, 13 februarie 2020; 

- Experienţa României în contextul pandemiei Covid-19 ; provocări la adresa politicii 

monetare, 3 iunie 2020. 

 

ACAD. CĂTĂLIN ZAMFIR 

Cătălin Zamfir și Elena Zamfir, Raport social: Calitatea vieţii în timpul pandemiei: probleme 

şi politici de răspuns. Un punct de vedere sintetic, 26 pagini. ICCV, 2020. 

Cătălin Zamfir, Ce model de societate va avea România ?, p. 377-393, în Elena Zamfir, Mălina 

Voicu, Simona Maria Stănescu, Politici sociale în România după 30 de ani., Editura 

Academiei Române, 2020. 
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Cătălin Zamfir, Cum am devenit sociolog și ce fel de sociolog, p. 487-504 în ”23 Gânduri în 

Autoprezentări subiective”, coord. Marin DIACONU, Fundația Națională pentru Știință și 

Artă, București 2020 

Articole, eseuri în România socială în 2020: 20 

Sociologia românească și sociologia occidentală, 18 noiembrie 2020. 

Opțiuni politice în fața alegerilor din decembrie, 5 noiembrie 2020. 

Chiar vrem o societate a cunoașterii?, 30 Octombrie 2020. 

Ce suntem dragi prieteni, activiști sau persoane independente; suntem noi înșine?, 12 

octombrie. 

Romii: între ONG-uri și Uniunea Europeană, 6 august. 

30 de ani de la Revoluția din 1989. Avem o democrație consolidată? 28 iulie. 

Apel la utilizarea responsabilă a datelor publice, 26 iunie . 

1 iunie: cât de bolnavi suntem de COVID-19 și ce șanse avem în următoarele săptămâni?, 

1 iunie. 

A murit Marx în colapsul Uniunii Sovietice?, 26 iunie. 

Sunt partidele politice pregătite să prezinte Proiecte de dezvoltare social-economică a 

României ?, 11 mai. 

Manager sau director ?, 5 mai. 

Epistemologia artei a lui Eugen Ionescu și Sociologia, 1 mai. 

„Femei în noapte”.  Lumea în care am intrat, 1 aprilie. 

Avem o problemă: cine are dreptate, economia sau omul ?, 25 martie. 

Dna Lagarde are dreptate: oamenii trăiesc prea mult și asta afectează economia, 22 martie. 

După ieșirea din criza COVID-19, societatea românească  va fi la fel ca cea dinainte?,  19 

martie. 

Democrația actuală este în criză ?,  6 martie. 

Un atac la adresa lui Gusti greu de înțeles: o persoană „înclinată spre compromis pentru 

un profit meschin”, un „utopic naiv”.  De fapt o personalitate „reformatoare” de talie 

unică în istorie,  27 februarie. 

Mărturisire de credință,  21 februarie. 

Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV): la 30 de ani. Un institut unic în lume ?, 13 

ianuarie. 

Organizarea conferinței omagiale dedicate sărbătorii a 140 de ani de la nașterea lui Dimitrie 

Gusti: Aula Academiei 

Pentru vol. 9 Istoria României Am trimis două capitole (120 pagini): Societatea românească 

în perioada comunistă și Societatea românească în perioada postcomunistă. Sunt forme 

revăzute și actualizate ale capitolelor din Istoria socială a României. Noua formă este 

publicată pentru discuție în România socială.  
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PROF. ILIE BĂDESCU, membru corespondent al Academiei Române 

Cărți/capitole publicate în alte edituri din ţară 

Bădescu, Ilie, Bădescu, Alina I., Pandemie și societate, Mica Valahie, 2020. 

Bădescu, Ilie, Chirilă, Pavel, Calea vindecării. Principiile noogeniei, Christiana, 2020. 

 

Articole publicate în reviste indexate B+ din România 

Livni, J., Bădescu, Ilie, “The battle of the covenantal society against elitism. An overlooked 

chapter in the history of social”, in Romanian Journal of Sociological Studies, nr. 1, 2020. 

 

Recenzii publicate în reviste indexate B+ din România  

 “Iulian Apostu și Maria Voinea, Şcoala Profesorului Gusti și Stahl − Studiul familiei”. 

Comentarii şi antologie de texte”, în Revista Română de Sociologie, nr. 1-2, 2020. 

Articole/interviuri online 

- “Pandemia de covid 19 și Biserica”, 22 martie 2020, https://evz.ro/academician-ilie-

badescu-biserica-nevazuta-nu-poate-fi-inchisa-iar-biserica-vazuta-nu-poate-lipsi-din-fata-

atacurilor-cu-virusi-ucigasi.html. 

- “Virusul care a preluat planeta provoacă riscul unui totalitarism bio-mental”, 23 martie 

2020, https://evz.ro/academician-ilie-badescu-virusul-care-a-preluat-planeta-provoaca-

riscul-unui-totalitarism-bio-mental.html. 

- “Presiunea asupra sistemului medical va fi enormă”, 24 martie 2020, 

https://evz.ro/academician-ilie-badescu-avertizeaza-presiunea-asupra-sistemului-medical-

va-fi-enorma.html. 

- “Armata duhovnicească” și sistemul de intervenție anti-COVID-19 își pot arăta împreună 

eficacitatea”, 26 martie 2020, https://evz.ro/academician-ilie-badescu-armata-

duhovniceasca-si-sistemul-de-interventie-anti-covid-19-isi-pot-arata-impreuna-

eficacitatea.html.  

- “Războiul Linguriței. Interviu cu sociologul Ilie Bădescu despre raportul Biserică-Stat”, 13 

mai 2020, https://evz.ro/razboiul-linguritei-interviu-cu-sociologul-ilie-badescu-despre-

raportul-biserica-stat.html. 

- “Cea mai mare amenințare la adresa României de azi este negarea postulatului național”, 

21 septembrie 2020, https://www.activenews.ro/cultura/%E2%80%9ECea-mai-mare-

amenintare-la-adresa-Romaniei-de-azi-este-negarea-postulatului-national-.-

AVERTISMENTUL-SOCIOLOGULUI-Ilie-Badescu-162761. 

- “Triumful minciunii. Ascensiunea profeților mincinoși și primejdiile lumii noastre”, 28 

septembrie 2020, https://www.activenews.ro/prima-pagina/TRIUMFUL-MINCIUNII.-

Ascensiunea-profetilor-mincinosi-si-primejdiile-lumii-noastre.-Interviu-EXCLUSIV-cu-

sociologul-Ilie-Badescu-membru-corespondent-al-Academiei-Romane-162883. 

- “O întrebare, un răspuns… cu profesorul Ilie Bădescu”, 30 septembrie 2020, 

https://www.activenews.ro/prima-pagina/Catre-care-Europa-indreapta-Dominic-Samuel-

Fritz-Timisoara-A-azilantilor-LGBT-si-a-federalizarii-Si-cine-sunt-patronii-patronilor-

https://evz.ro/academician-ilie-badescu-biserica-nevazuta-nu-poate-fi-inchisa-iar-biserica-vazuta-nu-poate-lipsi-din-fata-atacurilor-cu-virusi-ucigasi.html
https://evz.ro/academician-ilie-badescu-biserica-nevazuta-nu-poate-fi-inchisa-iar-biserica-vazuta-nu-poate-lipsi-din-fata-atacurilor-cu-virusi-ucigasi.html
https://evz.ro/academician-ilie-badescu-biserica-nevazuta-nu-poate-fi-inchisa-iar-biserica-vazuta-nu-poate-lipsi-din-fata-atacurilor-cu-virusi-ucigasi.html
https://evz.ro/academician-ilie-badescu-virusul-care-a-preluat-planeta-provoaca-riscul-unui-totalitarism-bio-mental.html
https://evz.ro/academician-ilie-badescu-virusul-care-a-preluat-planeta-provoaca-riscul-unui-totalitarism-bio-mental.html
https://evz.ro/academician-ilie-badescu-avertizeaza-presiunea-asupra-sistemului-medical-va-fi-enorma.html
https://evz.ro/academician-ilie-badescu-avertizeaza-presiunea-asupra-sistemului-medical-va-fi-enorma.html
https://evz.ro/academician-ilie-badescu-armata-duhovniceasca-si-sistemul-de-interventie-anti-covid-19-isi-pot-arata-impreuna-eficacitatea.html
https://evz.ro/academician-ilie-badescu-armata-duhovniceasca-si-sistemul-de-interventie-anti-covid-19-isi-pot-arata-impreuna-eficacitatea.html
https://evz.ro/academician-ilie-badescu-armata-duhovniceasca-si-sistemul-de-interventie-anti-covid-19-isi-pot-arata-impreuna-eficacitatea.html
https://evz.ro/razboiul-linguritei-interviu-cu-sociologul-ilie-badescu-despre-raportul-biserica-stat.html
https://evz.ro/razboiul-linguritei-interviu-cu-sociologul-ilie-badescu-despre-raportul-biserica-stat.html
https://www.activenews.ro/cultura/%E2%80%9ECea-mai-mare-amenintare-la-adresa-Romaniei-de-azi-este-negarea-postulatului-national-.-AVERTISMENTUL-SOCIOLOGULUI-Ilie-Badescu-162761
https://www.activenews.ro/cultura/%E2%80%9ECea-mai-mare-amenintare-la-adresa-Romaniei-de-azi-este-negarea-postulatului-national-.-AVERTISMENTUL-SOCIOLOGULUI-Ilie-Badescu-162761
https://www.activenews.ro/cultura/%E2%80%9ECea-mai-mare-amenintare-la-adresa-Romaniei-de-azi-este-negarea-postulatului-national-.-AVERTISMENTUL-SOCIOLOGULUI-Ilie-Badescu-162761
https://www.activenews.ro/prima-pagina/TRIUMFUL-MINCIUNII.-Ascensiunea-profetilor-mincinosi-si-primejdiile-lumii-noastre.-Interviu-EXCLUSIV-cu-sociologul-Ilie-Badescu-membru-corespondent-al-Academiei-Romane-162883
https://www.activenews.ro/prima-pagina/TRIUMFUL-MINCIUNII.-Ascensiunea-profetilor-mincinosi-si-primejdiile-lumii-noastre.-Interviu-EXCLUSIV-cu-sociologul-Ilie-Badescu-membru-corespondent-al-Academiei-Romane-162883
https://www.activenews.ro/prima-pagina/TRIUMFUL-MINCIUNII.-Ascensiunea-profetilor-mincinosi-si-primejdiile-lumii-noastre.-Interviu-EXCLUSIV-cu-sociologul-Ilie-Badescu-membru-corespondent-al-Academiei-Romane-162883
https://www.activenews.ro/prima-pagina/Catre-care-Europa-indreapta-Dominic-Samuel-Fritz-Timisoara-A-azilantilor-LGBT-si-a-federalizarii-Si-cine-sunt-patronii-patronilor-patronilor-partidului-lui-ati-citit-corect-.-O-intrebare-un-raspuns...-cu-profesorul-Ilie-Badescu.-CUVANTUL-SOCIOLOGULUI-162914
https://www.activenews.ro/prima-pagina/Catre-care-Europa-indreapta-Dominic-Samuel-Fritz-Timisoara-A-azilantilor-LGBT-si-a-federalizarii-Si-cine-sunt-patronii-patronilor-patronilor-partidului-lui-ati-citit-corect-.-O-intrebare-un-raspuns...-cu-profesorul-Ilie-Badescu.-CUVANTUL-SOCIOLOGULUI-162914
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patronilor-partidului-lui-ati-citit-corect-.-O-intrebare-un-raspuns...-cu-profesorul-Ilie-

Badescu.-CUVANTUL-SOCIOLOGULUI-162914. 

- “La doi ani de la torpilarea Referendumului pentru Familie, profesorul Ilie Bădescu ne 

îndrumă să ne asumăm apărarea scenariului divin al existenței, a ordinii firești, a unității 

bărbatului cu femeia”, 7 octombrie 2020, https://www.activenews.ro/stiri/La-doi-ani-de-

la-torpilarea-Referendumului-pentru-Familie-profesorul-Ilie-Badescu-ne-indruma-sa-ne-

asumam-apararea-scenariului-divin-al-existentei-a-ordinii-firesti-a-unitatii-barbatului-cu-

femeia.-ActiveNews-renoveaza-gandirea-conservatoare-.-VIDEO-163015. 

- “Primejdiile lumii noastre. Propovăduirea mincinoasă. Omul prin care vine sminteala”, 19 

octombrie 2020, https://www.activenews.ro/prima-pagina/EXCLUSIV.-Al-treilea-dialog-

cu-Profesorul-Ilie-Badescu-despre-primejdiile-lumii-noastre.-Propovaduirea-

mincinoasa.-Omul-prin-care-vine-sminteala-163199. 

- “Patriarhul Daniel ne-a arătat calea spre Adevăr și Lumină, iar Purtătorul de cuvânt al 

întunericului pucioasa și densitatea ei”, 31 octombrie 2020, 

https://www.activenews.ro/stiri/Lamurind-atacul-lui-CTP-la-Patriarh-Profesorul-Ilie-

Badescu-ne-talcuieste-minunea-de-la-pelerinajul-de-Sfantul-Dimitrie.-Patriarhul-Daniel-

ne-a-aratat-calea-spre-Adevar-si-Lumina-iar-Purtatorul-de-cuvant-al-intunericului-

pucioasa-si-densitatea-ei-163401. 

- „Un potențial diaconal, filantropic, de voluntariat extraordinar”, 9 aprilie 2020, 

https://ziarullumina.ro/educatie-si-cultura/interviu/un-potential-diaconal-filantropic-de-

voluntariat-extraordinar-153340.html. 

 

- „Idealismul politic – soluție la criza care se va dezlănțui sălbatic după pandemia de 

coronavirus”, 2 aprilie 2020, https://www.bursa.ro/academicianul-ilie-badescu-idealismul-

politic-solutie-la-criza-care-se-va-dezlantui-salbatic-dupa-pandemia-de-coronavirus-

44303932.  

- “Political idealism - a solution to the crisis which will be unleashed after the coronavirus 

pandemic”, 2 aprilie 2020, https://www.bursa.ro/academy-member-ilie-badescu-political-

idealism-a-solution-to-the-crisis-which-will-be-unleashed-after-the-coronavirus-

pandemic-86344939.  

- „Dimitrie Gusti și Școala sociologică de la București la 100 de ani de la fondare”, 17 

februarie 2020, http://sociologia-azi.ro/2020/02/17/dimitrie-gusti-si-scoala-sociologica-

de-la-bucuresti-la-100-de-ani-de-la-fondare-prof-ilie-badescu-la-academia-romana-

video/.  

 

Comunicări la sesiuni ştiinţifice organizate în țară 

 “Dimitrie Gusti și Școala sociologică de la București la 100 de ani de la fondare”, 

Conferința omagială Dimitrie Gusti - profesor, sociolog, statistician, muzeograf, Aula 

Academiei Române, 13 februarie 2020. 

 

Rapoarte/studii de interes național 

 „Pandemie și societate. Pandemia de COVID-19 în vederile psiho-sociologiei”, în Revista 

română de sociologie, nr. 1–2, 2020 

 

https://www.activenews.ro/prima-pagina/Catre-care-Europa-indreapta-Dominic-Samuel-Fritz-Timisoara-A-azilantilor-LGBT-si-a-federalizarii-Si-cine-sunt-patronii-patronilor-patronilor-partidului-lui-ati-citit-corect-.-O-intrebare-un-raspuns...-cu-profesorul-Ilie-Badescu.-CUVANTUL-SOCIOLOGULUI-162914
https://www.activenews.ro/prima-pagina/Catre-care-Europa-indreapta-Dominic-Samuel-Fritz-Timisoara-A-azilantilor-LGBT-si-a-federalizarii-Si-cine-sunt-patronii-patronilor-patronilor-partidului-lui-ati-citit-corect-.-O-intrebare-un-raspuns...-cu-profesorul-Ilie-Badescu.-CUVANTUL-SOCIOLOGULUI-162914
https://www.activenews.ro/stiri/La-doi-ani-de-la-torpilarea-Referendumului-pentru-Familie-profesorul-Ilie-Badescu-ne-indruma-sa-ne-asumam-apararea-scenariului-divin-al-existentei-a-ordinii-firesti-a-unitatii-barbatului-cu-femeia.-ActiveNews-renoveaza-gandirea-conservatoare-.-VIDEO-163015
https://www.activenews.ro/stiri/La-doi-ani-de-la-torpilarea-Referendumului-pentru-Familie-profesorul-Ilie-Badescu-ne-indruma-sa-ne-asumam-apararea-scenariului-divin-al-existentei-a-ordinii-firesti-a-unitatii-barbatului-cu-femeia.-ActiveNews-renoveaza-gandirea-conservatoare-.-VIDEO-163015
https://www.activenews.ro/stiri/La-doi-ani-de-la-torpilarea-Referendumului-pentru-Familie-profesorul-Ilie-Badescu-ne-indruma-sa-ne-asumam-apararea-scenariului-divin-al-existentei-a-ordinii-firesti-a-unitatii-barbatului-cu-femeia.-ActiveNews-renoveaza-gandirea-conservatoare-.-VIDEO-163015
https://www.activenews.ro/stiri/La-doi-ani-de-la-torpilarea-Referendumului-pentru-Familie-profesorul-Ilie-Badescu-ne-indruma-sa-ne-asumam-apararea-scenariului-divin-al-existentei-a-ordinii-firesti-a-unitatii-barbatului-cu-femeia.-ActiveNews-renoveaza-gandirea-conservatoare-.-VIDEO-163015
https://www.activenews.ro/prima-pagina/EXCLUSIV.-Al-treilea-dialog-cu-Profesorul-Ilie-Badescu-despre-primejdiile-lumii-noastre.-Propovaduirea-mincinoasa.-Omul-prin-care-vine-sminteala-163199
https://www.activenews.ro/prima-pagina/EXCLUSIV.-Al-treilea-dialog-cu-Profesorul-Ilie-Badescu-despre-primejdiile-lumii-noastre.-Propovaduirea-mincinoasa.-Omul-prin-care-vine-sminteala-163199
https://www.activenews.ro/prima-pagina/EXCLUSIV.-Al-treilea-dialog-cu-Profesorul-Ilie-Badescu-despre-primejdiile-lumii-noastre.-Propovaduirea-mincinoasa.-Omul-prin-care-vine-sminteala-163199
https://www.activenews.ro/stiri/Lamurind-atacul-lui-CTP-la-Patriarh-Profesorul-Ilie-Badescu-ne-talcuieste-minunea-de-la-pelerinajul-de-Sfantul-Dimitrie.-Patriarhul-Daniel-ne-a-aratat-calea-spre-Adevar-si-Lumina-iar-Purtatorul-de-cuvant-al-intunericului-pucioasa-si-densitatea-ei-163401
https://www.activenews.ro/stiri/Lamurind-atacul-lui-CTP-la-Patriarh-Profesorul-Ilie-Badescu-ne-talcuieste-minunea-de-la-pelerinajul-de-Sfantul-Dimitrie.-Patriarhul-Daniel-ne-a-aratat-calea-spre-Adevar-si-Lumina-iar-Purtatorul-de-cuvant-al-intunericului-pucioasa-si-densitatea-ei-163401
https://www.activenews.ro/stiri/Lamurind-atacul-lui-CTP-la-Patriarh-Profesorul-Ilie-Badescu-ne-talcuieste-minunea-de-la-pelerinajul-de-Sfantul-Dimitrie.-Patriarhul-Daniel-ne-a-aratat-calea-spre-Adevar-si-Lumina-iar-Purtatorul-de-cuvant-al-intunericului-pucioasa-si-densitatea-ei-163401
https://www.activenews.ro/stiri/Lamurind-atacul-lui-CTP-la-Patriarh-Profesorul-Ilie-Badescu-ne-talcuieste-minunea-de-la-pelerinajul-de-Sfantul-Dimitrie.-Patriarhul-Daniel-ne-a-aratat-calea-spre-Adevar-si-Lumina-iar-Purtatorul-de-cuvant-al-intunericului-pucioasa-si-densitatea-ei-163401
https://ziarullumina.ro/educatie-si-cultura/interviu/un-potential-diaconal-filantropic-de-voluntariat-extraordinar-153340.html
https://ziarullumina.ro/educatie-si-cultura/interviu/un-potential-diaconal-filantropic-de-voluntariat-extraordinar-153340.html
https://www.bursa.ro/academicianul-ilie-badescu-idealismul-politic-solutie-la-criza-care-se-va-dezlantui-salbatic-dupa-pandemia-de-coronavirus-44303932
https://www.bursa.ro/academicianul-ilie-badescu-idealismul-politic-solutie-la-criza-care-se-va-dezlantui-salbatic-dupa-pandemia-de-coronavirus-44303932
https://www.bursa.ro/academicianul-ilie-badescu-idealismul-politic-solutie-la-criza-care-se-va-dezlantui-salbatic-dupa-pandemia-de-coronavirus-44303932
https://www.bursa.ro/academy-member-ilie-badescu-political-idealism-a-solution-to-the-crisis-which-will-be-unleashed-after-the-coronavirus-pandemic-86344939
https://www.bursa.ro/academy-member-ilie-badescu-political-idealism-a-solution-to-the-crisis-which-will-be-unleashed-after-the-coronavirus-pandemic-86344939
https://www.bursa.ro/academy-member-ilie-badescu-political-idealism-a-solution-to-the-crisis-which-will-be-unleashed-after-the-coronavirus-pandemic-86344939
http://sociologia-azi.ro/2020/02/17/dimitrie-gusti-si-scoala-sociologica-de-la-bucuresti-la-100-de-ani-de-la-fondare-prof-ilie-badescu-la-academia-romana-video/
http://sociologia-azi.ro/2020/02/17/dimitrie-gusti-si-scoala-sociologica-de-la-bucuresti-la-100-de-ani-de-la-fondare-prof-ilie-badescu-la-academia-romana-video/
http://sociologia-azi.ro/2020/02/17/dimitrie-gusti-si-scoala-sociologica-de-la-bucuresti-la-100-de-ani-de-la-fondare-prof-ilie-badescu-la-academia-romana-video/
https://www.revistadesociologie.ro/content/nr-1-22020-1


8 
 

Cooperări științifice naționale și internaționale, inclusiv în cadrul proiectelor 

Internship program, Department of International and European Relations at the Linkoping 

University (LiU), Sweden (prof. Per Jansson) – Institutul de Sociologie al Academiei, coord. 

prof. Ilie Bădescu 

 

 

  

PROF. VALERIU IOAN-FRANC, membru corespondent al Academiei Române 

(selecţie de activităţi şi evenimente) 

Primirea ca membru corespondent în Academia Regală Spaniolă de Ştiinţe Economice şi 

Financiare – RACEF, componentă a Institutului Spaniei, 15 octombrie 2020. 

Coordonarea activităţilor de cercetare din cadrul Programului 6.22 Dezvoltarea şi crearea 

de instrumente de lucru – dicţionare, baze de date, arhive, etc Pomovarea, diseminarea 

şi valorificarea rezultatelor cercetărilor institutelor din reţeaua INCE.  

Participare la realizarea temei de cercetare 6.5.3 România: contextul national, european și 

internațional în pregătirea adoptării euro. 

Elaborarea lucrării Resetarea ordinii economice mondiale. Pandemia – noua faţă 

întunecată a globalizării  în cadrul grupului de lucrări solicitate de conducerea 

Academiei, în mod excepţional, pe parcursul semestrului I/2020. 

Participarea la a XV-a Reuniune a Barcelona Economic Network, cu intervenţia Les 

personnes âgées entre le droit aux loisirs et marginalisation sociale, Barcelona, 19-20 

noiembrie 2020.  

Lucrări publicate (selectiv): 

- 2 capitole în volumul Pandemia – o lecţie “deocamdată” învăţată!?, în curs de apariţie 

la Editura Academiei Române; 

- Publicarea lucrării coautor şi coordonator Practici şi exigenţe în scrierea lucrărilor 

ştiinţifice, Editura Expert Bucureşti; 

- Publicarea lucrării (editor coordinator) Harnessing Tangible and Intangible Assets in 

the context of European Integration and Globalization. Challenges Ahead, Vol. I-II, 

Peter Lang International Academic Publishing Group, Berlin, 2020; 

- Capitalismul încotro?, în Caiete Critice nr. 8/2020; 

- Grupaj de 6 intervenţii pe tema convergenţei şi uniunii fiscale, Opinii BNR, august-

decembrie 2020. 

 

 

PROF. UNIV. DR. LIVIU POP, membru corespondent al Academiei Române 

Lucrări  publicate : 

Cărți (tratate,monografii,cursuri universitare): 
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TRATAT DE DREPT CIVIL. OBLIGAȚIILE. vol. III. RAPORTURILE  

OBLIGAȚIONALE EXTRACONTRACTUALE,  Editura Universul Juridic, București, 

2020, 730 pagini; 

DREPT CIVIL. OBLIGAȚIILE, Curs  universitar, în colaborare cu I. Fl. Popa și St. I. Vidu, 

ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2020, 650 pagini. 

Articole, studii, eseuri : 

Conformitatea contractului cu ordinea publică,  studiu apărut în volumul  „Actul  Juridic în 

noul Cod civil”, Editura Solomon, București, 2020, pp. 1-40; 

De ce scriu și cum scriu ?, eseu publicat în”  Revista română de dreptul afacerilor (Romanian  

Business Law  Review)” nr. 3/2020.  

 

PROF. GHEORGHE ZAMAN, membru corespondent al Academiei Române 

Coordonarea programului de cercetare 6.1 Direcţii ale dezvoltării economice durabile a 

României. Modele, scenarii, evaluări; 

Elaborarea temei de cercetare 6.1.1 Analiza efectului de rebound S. Jevons. Abordări 

teoretice, bune practici și posibile soluții pentru România; 

Contribuţii la realizarea temei de cercetare 6.5.2 Premise și efecte economico-financiare ale 

aderării României la Zona Euro; 

Publicaţii (selectiv) 

Cărţi: 

- Zaman Gh., Impactul comerţului internaţional asupra dezvoltării economice regionale 

a României, Editura Academiei Române; 

- Zaman Gh., Panait M.C., Voica M.C., Corporate Social Responsibility in the Agri-

Food Sector, în: Recent Advancements in Sustainable Entrepreneurship and Corporate 

Social Responsibility, p. 32, DOI: 10.4018/978-1-7998-2347-6.ch003 

https://www.igiglobal.com/chapter/corporate-social-responsibility-in-the-agri-food-

sector/252246;  

- Zaman Gh, Vasile V, Cristea A 2020 – Casele mostenire culturala privata- factor al 

dezvoltarii durabile, în volumul Dezvoltarea durabila a agriculturii si spatiului rural 

din perspectiva politicii agricole comune, Alexandri C. si altii (coord), p 313-341, 

Editura Academiei Romane, ISBN 978-973-27-3263-2; 

Lucrări științifice (publicate în reviste cu factor de impact ridicat): 

- Zaman Gh., Neicu A.I., Radu A.C., Stoica I., and Răpan F., 2020, Cloud Computing 

Usage in SMEs. An Empirical Study Based on SMEs Employees Perceptions, 

Sustainability Volume 12, Nr. 12, ISSN: 2071-1050, eISSN: 2071-1050, Nr. articol: 

4960, WOS:000550306200001, https://doi.org/10.3390/su12124960, Web of Science 

Core Collection, Social Science Citation Index (SSCI), in Green & Sustainable 

Science & Technology; Environmental Sciences; Environmental Studies Q2, Impact 

factor: 2,576, AIS 0,62 .https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/4960; 
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Rapoarte de mare interese naţional (extras, cele mai semnificative): 

- Zaman Gheorghe. ”România după pandemia COVID-19 încotro? ”, Academia 

Română, 30 iunie 2020. 

 

PROF. VICTOR AXINCIUC, membru de onoare al Academiei Române 

Publicarea volumului II din lucrarea Prograsul economic al României. Serii statistice 

seculare 1860-2010. Industria şi construcţiile, Editura Academiei Române 

Primirea Premiului academic naţional privat Constantin Brâncoveanu pe anul 2020 pentru 

domeniul Ştiinţe economice 
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