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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

Studiul “Economia locală în comunităților rurale vrâncene – premise, nivel de 

dezvoltare și evaluări prospective” se dorește a fi o analiză amplă a tuturor elementelor care 

au condus la starea actuală a economiei locale din spațiul rural vrâncean, dar și a acelor 

elemente care pot conduce la o eventuală depășire a stadiului actual. Studiul  a fost început 

sub îndrumarea științifică a Prof.univ.dr. Filon Toderoiu și, ca urmare a regretabilei și 

premature dispariții a distinsului profesor, demersul științific a fost continuat sub 

coordonarea Prof.dr. CS I Constantin Ciutacu.  

Dezvoltarea comunităților locale, în special a celor rurale, trebuie să reprezinte o 

prioritate, indiferent de tendințele generale sau de strategiile personalizate ale autorităților 

locale sau diverselor grupuri de interese. Odată cu integrarea României în Uniunea 

Europeană trebuie să ne aliniem la valorile europene și la regulile Uniunii Europene, iar 

programele demarate ar trebuie să constituie baze de plecare și de dezvoltare a comunităților, 

precum și trecerea acestora peste pragurile critice de sărăcie.  

O comunitate revitalizată, prosperă, cu o ”față” europeană, dar păstrătoare de autentic 

și identitate, poate să atragă înapoi populația migrată, o nouă forță de muncă, noi investiții, 

mărirea bugetului local și reinvestirea acestuia tot în comunitate.  

Studiul de față a pornit tocmai de la realitatea din teren, de la premisa că foarte multe 

dintre comunitățile rurale vrâncene au stagnat într-o stare de subzistență, peste jumătate din 

populația locală fiind dependentă de banii primiți de la cei plecați pentru muncă în afara 

spațiului sau din diverse forme de protecție socială, și nu din veniturile obținute în interiorul 

comunității, fie din activitățile primare, fie din cele alternative.  

Folosind metoda deductivă și analiza sintetică a unor studii sau titluri bibliografice, 

construirea unei baze statistice sintetice cu informații de arhivă,  seriile de timp din intervalul 

2005-2014 obținute de la Institutul Național de Statistică, Direcția Județeană de Statistică 

Vrancea, Anuarul Statistic al județului, precum și Fișele localității sau alte surse 

bibliografice, analizând aceste date și calculând principalii indicatori socio-economici am 

încercat să scoatem în evidență care este stadiul actual al dezvoltării economice din mediul 

rural și principalele elemente care trebuie îmbunătățite în vederea unei creșteri economice 

ce pot îmbunătăți calitatea vieții în mediul rural. Lipsa seriilor de timp pe o perioada mai 

lungă de timp ne-a împiedicat să abordăm metoda modelării econometrice, însă am folosit 

cu precădere metoda modelării statistice, analiza morfologică și a tendinței de impact. 



7 
 

La toate acestea s-a mai adăugat observația directă, dar și consultarea unor planuri 

strategice județene, locale sau LEADER ce au condus la realizarea studiului pe cele patru 

capitole esențiale, fără să pretindem că am descoperit ”cheia” către o comunitate rurală ideală 

și integrată economic, nu numai în județ sau regiune, dar suficient de competitivă la nivel 

național, respectând reguli europene. 

Teza este structurată pe patru capitole și 24 de subcapitole, cuprinde 46 tabele, 40 de 

figuri, se extinde pe 196 pagini, la care se adaugă 40 de pagini cu index tabele și figuri, 12 

anexe și cele 8 pagini cu 121 de referințe bibliografice, la care se adaugă alte 79 de surse 

externe. 

În primul capitol, ”Economia locală în comunitățile rurale vrâncene – delimitări 

conceptuale”, am încercat să facem o scurtă incursiune gradată de la știința economică, până 

la rolul individului în stabilirea relațiilor economice ce favorizează un anumit mediu 

economico-social, local, regional sau național.  Procesele şi fenomenele economice sunt 

legate esenţialmente de oameni și spațiul în care își desfășoară activitatea, fără să facem 

abstracție de faptul că aceste relații se desfășoară în contextul unei economii naționale. 

Pentru realizarea scopurilor propuse, oamenii și comunitatea locală trebuie să conștientizeze 

că desfășurarea proceselor și fenomenelor economice se realizează după anumite regularități 

denumite adesea “legi economice”. Valorificarea potențialului economic al fiecărei unități 

teritoriale, aplicarea corectă a politicilor economice și a strategiilor diferențiate pot conduce 

la un anumit nivel de dezvoltare economică, durabilă, cu cât mai puține disparități față de 

economiile locale din statele Uniunii Europene. 

Pentru identificarea celor mai potrivite soluții la problemele cu care se confruntă 

economiile actuale locale, atât pe termen scurt, cât și în perspectivă este necesară observația 

și analiza din perspectivă sincronică și diacronică a tuturor elementelor socio-economice 

importante care definesc cel mai bine starea actuală a economiei locale.  

Au fost extrase, în mod subiectiv, câteva idei din multitudinea celor existente în teoria 

economică relevante pentru analiza în cauză cu privire la știința economică, la economie ca 

știință și economiile de ramură.  

Ideea de bază ce a fost scoasă în evidență este aceea că omul și capitalul uman au un rol 

foarte important în economie, activitatea economică nu ar putea exista în lipsa capitalului 

uman și a nevoilor și dorințelor oamenilor, totul bazându-se pe resursele existente și oferite 

de natură, fără a compromite generațiile viitoare.  



8 
 

În capitolul al doilea și al treilea, se va încerca a se explica cât mai realist, starea actuală 

a ruralului în context județean și regional, bazându-ne pe cifre concrete, oficiale, chiar dacă 

ele nu exprimă întocmai și partea subterană neoficializată prin date. 

În capitolul al II-lea, ”Resursele naturale și umane – influențe asupra dezvoltării 

economice locale”, s-a încercat o cunoaștere mai bună a elementelor naturale fără de care 

spațiul socio-economic nu s-ar putea dezvolta și în cadrul căruia resursele umane nu și-ar 

putea desfășura activitatea. Celula de bază a “economiei rurale” o constituie “comuna” ca 

unitate administrativ-teritorială cu multiple funcţii economice, sociale, cultural şi edilitare. 

În interiorul acesteia, economia rurală se interesează în mod special de agricultură, de 

sectorul agroalimentar, de silvicultură, de servicii, de instituţii şi infrastructură, de habitat. 

Satul, prin economia sa, trebuie scos din economia naturală închisă și introdus în mediul de 

afaceri, iar economia rurală trebuie transformată, treptat, din economie de subzistență în 

economie comercială competitivă.  

Scurtul istoric al organizării administrativ-teritoriale își dorește să evidențieze de 

asemenea, factorii care au contribuit de-a lungul timpului la desele schimbări atât în structura 

teritoriului, cât și în ceea ce privește potențialul uman. De altfel, alegerea pentru seria de 

timp 2005-2014 a avut în vedere tocmai stabilitatea administrativă și faptul că în an 2004 s-

a definitivat împărțirea administrativ teritorială prin finalizarea procesului de înființare a 

unor noi comune. Partea a doua a capitolului scoate în evidență influența fenomenului 

demografic asupra resurselor de muncă prin analiza elementelor de dinamică, structură, 

tendințe, dar și ca volum în ceea ce privește participarea resurselor umane la procesul de 

dezvoltare economică.  

Din totalul localităţilor, majoritatea o formează localităţile rurale, care reprezintă 95,6% 

faţă de numai 4,4 % localităţi urbane. Exista 7 sate care aparţin municipiilor şi oraşelor şi 10 

localitãţi componente, care au în majoritate statut urban, chiar dacă nu totdeauna corespund 

ca nivel de dotare şi echipare. Localităţile rurale majoritare sunt satele ce aparţin comunelor, 

în procent de 74,0% din total localitatilor din județ. Municipiile şi oraşele ocupã un de 1,5% 

din total județ. Din punct de vedere funcțional se disting: sate cu funcții agricole, sate mixte, 

sate agro-industriale, sate turistice și agricole.  

Numărul populaţiei a cunoscut în timp o dinamică diferită condiţionată de factorii 

naturali de habitat, de continuitate a locuirii în spaţiu, de condiţiile istorice, economice, 

politice şi sociale ce au acţionat diferit de la o etapă la altă dând naştere la disparităţi şi 

evoluţii inegale. Conform statisticilor oficiale din anul 2011, populaţia județului Vrancea era 

de 398076 locuitori, cu 3860 de persoane mai mult decât în anul 2014. Populația rurală 
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număra 247.325 de locuitori în anul 2011 și 245.028 locuitori în anul 2014, cu 2297 locuitori 

mai puțin, reprezentând 62, 3% din total. 

Densitatea populației în mediul rural a cunoscut fluctuații destul de mici, fiind 

concordanță cu dinamica de la nivel național și județean. Cea mai mare densitate a populației 

rurale s-a înregistrat la recensământul din anul 1966 (58.21 loc/kmp), cea mai scăzută medie 

se înregistrează în anul 2014 cu valoarea de 53.93 loc/kmp, situație reflectată de depopularea 

satelor situate la mare distanță față de orașe.  

Populația activă reprezenta la data celei mai recente recenzări o pondere de 62,47 % din 

totalul populației, din care mai mult de jumătate populație activă feminină. Rata de activitate 

a populației rurale a fost în aul 2011 de 44, 98 %, cu 3,39% mai mare față de cea din anul 

2002, chiar dacă numărul persoanelor active a fost în scădere pe parcursul celor 10 ani. Rata 

șomajului, în același an, era de 7,2% în România și 5,38% în mediul rural vrâncean, iar în 

anul 2014 cu o valoare cu aproximativ 50% mai mică față de cea înregistrată în mediul urban, 

mai mare decât media pe țară, respectiv 10.14%. În profil teritorial, raportul mediu 

activ/inactiv este de 0,5, majoritatea comunelor înscriindu-se în această medie.  

Rata brută de ocupare calculată ca raport între populația ocupată și populația totală este 

conform datelor statistice calculate de 42%. La nivel national, rata de ocupare era în anul 

2015 de 60,8%, conform datelor raportate de INSSE. În ceea ce privește populația din mediul 

rural, cea mai mare parte este ocupată în aceeași localitate, 14.1% se deplasează în altă 

localitate, iar 6, 3 % în străinătate, cu precădere în Italia, Spania, Germania și, mai nou, în 

Marea Britanie.  

Cea mai mare pondere a populaţiei inactive o regăsim în mediul rural, aceasta 

reprezentând peste 64,96% din totalul populaţiei inactive a judeţului şi circa 36% din 

populaţia totală a judeţului. 

În capitolul al III-lea, ”Resursele economice de bază și evoluția principalelor sectoare 

ale economiei locale vrâncene”, am prezentat și analizat, în limita informațiilor disponibile, 

structura detaliată a activităților economice din ruralul vrâncean ce contribuie la valoarea 

adăugată brută, urmând ca rezultatele obținute să fie folosite în calcularea eficienței 

economice și analizelor prospective din alte studii viitoare. Având în vedere că activitatea 

principală, de bază, este agricultura, sunt evidențiate toate aspectele, începând de la resursele 

agricole până la producții, pe categorii și subcategorii, fără să neglijăm oportunitățile care ar 

putea contribui la dezvoltarea ramurii. 

Economia judeţului Vrancea, în ansamblu, este una rurală, orientată spre o economie 

agrară, de subzistenţă şi cu un grad de urbanizare mai mic de 50%. Acest caracter rural-
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agricol s-a reflectat în creşterea mai lentă a economiei judeţene, faţă de media naţională, și 

scăderea valorilor investiționale după instalarea crizei economice. Caracterul economic, la 

nivel judeţean, este dat de agricultură (45,5%), industrie (20,3%) şi comerț (9,8%). 

În județul Vrancea, suprafața totală a fondului funciar în anul 2014 a fost de 485703 ha, 

din care 61% proprietate privată, ceea ce reprezintă un procent de 2,03% din fondul funciar 

al României, și un procent de 94% situat în spațiul rural. Terenurile agricole dețin o pondere 

de 47,64% din suprafața totală a fondului funciar în anul 2014, suprafață ce scade treptat de 

la est spre vest în favoarea suprafețelor forestiere, fiind cu doar 2% mai mare decât suprafața 

totală a terenurilor neagricole. Cele mai importante culturi care ocupă terenurile agricole 

sunt: cerealele, plantele oleaginoase, legumele și vița de vie. Din suprafața terenurilor 

neagricole, o pondere însemnată o ocupă pădurile.  

O problema importantă o reprezintă dezvotarea sectorului viticol, cultura viței de vie 

ocupând suprafețe însemnate în sectorul de deal, aproximativ 9% din suprafața terenurilor 

agricole. Disparitățile economice locale se fac simțite și în prezent, iar dezvoltarea sectorului 

viticol nu reușește să depășească pragul dintre subzistență și performanță. Diferențele dintre 

procesatorii industriali și micii procesatori rămân destul de mari, asociațiile producătorilor 

viticoli fiind destul de puține și neînchegate. Mai mult, calamitățile afectează producțiile și 

situația financiară a micilor producători mai mult decât pe cea a marilor procesatori, sistemul 

de asigurări pentru culturile agricole neputând să asigure suficiente compensații pentru 

pierderile continui. 

Constituirea unor Asociații de producători agricoli, respectiv viticoli, ar putea rezolva 

mult mai eficient diverse probleme comune, atât din punct de vedere logistic, dar și financiar, 

prin remedierea punctelor slabe care țin de slaba competitivitate pe filieră. Conform datelor 

furnizate de Camera de Comerț Vrancea, în județ s-au înființat doar 23 de Asociații agricole, 

din care 14 sunt Asociații viticole. Dintre acestea, doar 9 au aderat la Uniunea de Ramură a 

Cooperativelor Agricole Viti-Vinicole din România, uniune recunoscută de Comunitatea 

Europeană de la Bruxelles. 

Efectivele de animale în perioada de analiză 2005-2014 au înregistrat fluctuații în 

funcție de cererea existentă pe piața de carne, lapte și ouă. În proporție de 99,99%, animalele 

sunt în proprietate privată, cu excepția păsărilor care se cresc în întreprinderi specializate din 

apropierea orașului Focșani și a unui efectiv de porcine ce aparține fermei specializate 

daneze ”Premium Pork” cu sediul în comuna Slobozia Ciorăști. 

Evoluții pozitive ale efectivelor au avut porcinele, ovinele și caprinele, dar și familiile 

de albine. Cererea mare de produse lactate de oaie și capre a condus la creșterea efectivelor 
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de ovine și caprine din gospodării. , dar și subvențiile acordate pe cap de animal. Familiile 

de albine s-au înmulțit mai ales datorită accesării fondurilor europene pentru dezvoltarea 

fermelor de subzistență, mulți dintre micii întreprinzători axându-se pe dezvoltarea fermelor 

apicole familiale. Problema acută o reprezintă lipsa abatoarelor, precum și nefuncționalitatea 

relației dintre producătorii mici privați, procesatori și piața de desfacere. 

Capacitatea redusă a județului de a atrage resurse tehnice performante precum și gradul 

ridicat de fărâmițare al exploatațiilor agricole reprezintă un semnal de alarmă pentru 

posibilitatea accentuării decalajelor de dezvoltare agricolă atât în interiorul județului, cât și 

față de celelalte județe din regiune sau din țară.  

Repartizarea unităţilor locale din industrie pe clase de mărime scoate în evidenţă 

preponderenţa contribuţiei la economia judeţului a microintreprinderilor și a firmelor 

mijlocii și mici din domeniul agriculturii și silviculturii, dar și a  industriei prelucrătoare, 

față de celelalte domenii. Prin numărul ridicat al unităţilor locative deţinute, industria 

prelucrătoare și unitățile din domeniul agricol și forestier se detaşează atât în ceea ce priveşte 

analiza pe clase de mărime a unităţilor, cât şi faţă de domeniul construcţiilor, mai bine 

reprezentat decât celelalte ramuri industriale analizate, în anul 2014 având ponderi apropiate 

în totalul unitățile județene, de 1,23%, respectiv 1,20%. 

 O altă ramură economică ce s-ar putea dezvolta pe baza potențialului existent și ar 

aduce venituri suplimentare populației rurale este turismul. Din păcate, în ciuda tuturor 

resurselor turistice existente, dezvoltarea acestui sector stagnează și este chiar în regres, 

strategiile de revitalizare rămânând prea mult la stadiul teoretic.  

În anul 2014 ponderea structurilor de primire turistică din mediul rural era de 59,6% din 

numărul total al unitățile de cazare de la nivel județean, înregitrându-se o scădere cu 26% 

față de anul 2005, multe dintre pensiuni ieșind din circuitul turistic oficial. Cel mai mare 

număr de locuri de cazare există în pensiunile agroturistice, urmând cele din hoteluri și tabere 

școlare. Începând cu anul 2011, pensiunile agroturistice au depășit capacitatea ce cazare 

existentă din taberele de elevi prin desființarea a două dintre ele, Soveja și Cotești. Astfel, 

începând cu anul 2011, la nivel general, capacitatea de cazare a început să scadă dramatic, 

doar în perioada 2011-2014 pierzându-se peste 10% din capacitate față de cea existentă în 

anul 2010 de la 67,05% la 56,88% din capacitatea totală județeană.  

Numărul de turiști sosiți a scăzut semnificativ ceea ce impune luarea urgentă de măsuri 

privind atragerea turiștilor în mediul rural, fără să se creeze o presiune cu efecte negative 

asupra mediului înconjurător.  Turismul montan, pentru recreere, este preferatul turiștilor, 

localitatea în care s-au înregistrat cei mai mulți turiști fiind Tulnici, ea fiind pe primul loc în 
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preferințele turiștilor, în toată perioada de analiză. Pe următorul loc se situează turismul de 

tranzit, localitățile cu ieșire la DN 2 E 85 înregistrând, de asemenea, un număr mare de sosiri. 

Numărul înnoptărilor este, în medie cu 25% mai mare, ceea ce denotă și durata medie a 

sejurului de 2-3 zile. Chiar dacă ponderile sunt în majoritatea lor sub 20%, ambele tendințe 

ale indicelui net de utilizare a capacității de cazare, atât cel județean, cât și cel rural, arată o 

creștere ușoară pe termen mediu, creștere resimțită mai ales după anul 2012. 

Folosind ca surse de informaţie Strategiile de dezvoltare locală ale diferitelor comunităţi 

rurale şi, în special ale Grupurilor de Acţiune Locală constituite din iniţiativa LEADER de 

pe teritoriul judeţului Vrancea, s-au analizat modalităţile de implementare efectivă a 

strategiilor de dezvoltare propuse şi care depind fundamental de capacitatea administraţiilor 

locale de a atrage fonduri europene pentru a finanţa acţiunile selectate şi de a gestiona 

fondurile de la bugetul local. Absorbţia fondurilor disponibile depinde însă, alături de 

eligibilitatea acţiunilor, şi de capacitatea instituţională de a iniţia proiecte şi de a lucra în 

parteneriat pentru atingerea scopurilor strategice prin care să se realizeze creșteri economice 

ce pot îmbunătăți calitatea vieții.  

În capitolul IV,”Alternative de dezvoltare economică în comunitățile rurale 

vrâncene”, s-a încercat o cunoaștere mai bună a conceptului de dezvoltare locală atât ca 

politică generală în context european, cât şi ca politică de dezvoltare alternativă, parte a 

strategiilor de dezvoltare locală. În a doua parte a capitolului IV se analizează premisele şi 

acţiunile strategice în comunităţile rurale vrâncene prin prisma atragerii fondurilor 

structurale pentru investiţii, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi bunăstarea populaţiei, în 

special pe axa LEADER, prin intermediul Grupurilor de Acţiune Locală care au elaborat 

strategii pentru un grup de comunităţi, strategii care vor conduce, cel puţin până în anul 2020, 

la atingerea obiectivelor generale şi specifice propuse.  

Dezvoltarea economiei din mediul rural reprezintă cheia pentru crearea unor venituri 

alternative, pentru a elimina sărăcia și pentru accelerarea progresului social în regiunile 

rurale. Dezvoltarea economiei rurale depinde în mare măsură de o serie de factori generali 

precum: locuri de muncă bine plătite, accesul la serviciile majore de educaţie, sănătate, 

tehnologie, transport și telecomunicații în contextul păstrării unui mediu durabil. 

Fiecare comună din Vrancea este cuprinsă într-un Grup de Acţiune Locală finanţat din 

fonduri europene. Două dintre GAL- urile din Vrancea au fost realizate de Camera Agricolă: 

„Pădurile Dacice“ şi „Valea Râmnicului“. La acestea se adaugă celelalte două GAL-uri 

pentru care Camera Agricolă a obţinut finanţare, respectiv Asociaţia Grup Local de Acţiune 

pentru Dezvoltarea Durabilă a Fondului de Pescuit din Bazinul Siretului (Siretul Verde) şi 
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„Vrancea Sud Est“. Pe lista publicată de Ministerul Agriculturii se mai află GAL-urile: 

„Ţinutul Viei şi Vinului“, „Podgoria Panciu“ şi “Ţara Vrancei”. 

Spre finalul capitolului, ne-am propus descrierea sintetică a unui model de strategie de 

dezvoltare durabilă a unei comunităţi rurale, strategie conformă cu politicile judeţene, 

regionale şi europene, care se poate constitui într-un model de dezvoltare şi pentru alte 

comunităţi care nu şi-au elaborat până în prezent strategiile proprii. 

Ca o concluzie generală, se poate spune că, din păcate, există multe comunităţi care nu 

şi-au definitivat strategiile de dezvoltare locală şi nu şi-au stabilit propriile priorităţi, la nivel 

de comunitate şi nu de grup de acțiune locală. De asemenea, atenţia deosebită pe care orice 

comunitate rurală trebuie să o aibă în vedere, trebuie să fie îndreptată pentru identificarea 

resurselor disponibile, mai ales a resurselor umane şi pentru pregătirea profesională a 

acesteia. Inițiativele de dezvoltare trebuie prioritizate, fundamentate pe analize profunde a 

situației locale specifice, astfel încât să se producă o eficientizare a investițiilor, în contextul 

resurselor limitate, dar disponibile în orizontul de timp 2014 - 2020. 

Nu în ultimul rând, subliniem că dezvoltarea locală nu se poate realiza numai așteptând 

inițiative și fonduri venite din exterior. Componenta națională și locală a acțiunilor și a 

resurselor rămân esențiale pentru valorificarea eficientă a  factorilor de producție, a 

bogățiilor solului și subsolului, a oamenilor și a cadrului geografic natural unic în Europa și 

care există cu prisosință în județul Vrancea.  

Finanțarea europeană ar trebui să fie complementară, fără a reprezenta un substitut 

pentru antrenarea resurselor naționale și locale necesare unei dezvoltări durabile care trebuie 

să conserve, atât biodiversitatea și mediul, dar și identitatea și tradițiile naționale. 

Reamintesc că realizarea acestei lucrări nu ar fi fost posibilă fără sprijinul, încrederea și 

coordonarea permanentă a conducătorilor științifici cărora le aduc profunda recunoștință. În 

primul rând, infinite mulțumiri și recunoștință regretatului prof.univ.dr. Filon Toderoiu care 

ne-a fost alături, tuturor, până în ultima clipă. Nu există cuvinte suficiente de mulțumire și 

sperăm că ar fi mândru de realizările noastre. Profunda recunoștință pentru încrederea 

acordată, de asemenea, domnului prof. dr. CS I Constantin Ciutacu care a acceptat să preia 

și să coordoneze mai departe acest studiu și fără de care nu aș fi putut finaliza demersul 

științific. 
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capacitate de analiză și sinteză; expertiza in management de proiect, coordonare și 
planificare; colaborare bună în cadrul a numeroase echipe de cercetare și asociații 
profesionale naționale și internaționale. 
 

  

                      Informaţii 
suplimentare 

   
 
Apartenenţa la organizaţii profesionale: 
 
  - din ţară: 

o Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale (afiliată la European Regional Science 
Association) 

o Societatea Română de Statistică 
o Clubul Statisticienilor Români 

 
  - din străinătate: 

o Regional Science Association International 
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Alte menţiuni:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplome şi premii: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

    
o membru al Consiliul Director al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale 
o redactor şef şi membru în International Advisory board al Romanian Journal of Regional 

Science, revistă inclusă în BDI – RePEc – Ideas, EBSCO, Cabell’s şi DOAJ;  
o redactor  sef şi membru în International Advisory board al Journal of Social and Economic 

Statistics, revistă inclusă în BDI – RePEc – Ideas, EBSCO şi DOAJ; 
o redactor Romanian Economic Journal RePEc – Ideas, EBSCO, IndexCopernicus şi DOAJ 
o membru in comisii de licenta, coordonator al lucrarilor de licenta si coordonator al 

lucrarilor de  cercetare studentesti 
o expert evaluator CNCSIS (din 2003) 
o referent stiintific pentru tezele de doctorat in ASE, Institutul de Economie Naţională 

Bucuresti şi  Academia de Studii Economice Chisinau, Republica Moldova 
o membru în comisii de susţinere a tezelor de doctorat la A.S.E., Institutul Naţional de 

Cercetări Economice al Academiei Române 
o membru al Școlii Doctorale „Cibernetică și Statistică Economică” 
o membru al Centrului de excelenţă din ASE: Centrul de Studii şi Anchete  
o membru in comitetele de organizare şi moderator in cadrul simpozioanelor stiintifice 

nationale si internationale. 
 

  
 
o Comandor al Ordinului Meritul Cultural pentru cercetare științifică, acordat de Președinția 

Romaniei, 2004 (ca membru al IEN) 
o Diploma de excelență pentru contribuția la utilizarea modelelor statistico-economice în 

cercetarea științifică, acordată de Societatea Română de Statistică și Institutul Național de 
Statistică, 2012.  

o Diploma “N. Georgescu-Roengen” pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare 
ştiinţifică, A.S.E., perioada 2001-2007 (anual). 

o Premiul I pentru literatură de specialitate economică acordat de AFER 
(Asociația Facultăților de Economie din România) pentru cartea ”Emigrația românească. 
Implicații economice și demografice”, 2013. 

o Titlul “Meritul publicistic” pentru activitatea editoriala din anul 2001, Editura Tribuna 
Economica  

o Diploma de onoare, Academia de Studii Economice, 2003.  
o Diploma ASE pentru Centenarul Academiei de Studii Economice, 2013 
o Diploma “35 de ani de învăţământ superior de informatică economică”, A.S.E., 2000 
o Diploma jubiliara cu prilejul aniversarii unei jumatati de secol de activitate a Institutului de 

Economie Nationala, Academia Romana, 2003. 
 

 
 
 
 
 
septembrie 2016         prof.univ. dr. Zizi Goschin 

 
































