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Modulul Jean Monnet ”politiCa regională europeană înModulul Jean Monnet ”politiCa regională europeană în
aCțiune” la MoMent de BilanțaCțiune” la MoMent de Bilanț

retroSpeCtiva anului univerSitar 2016 – 2017retroSpeCtiva anului univerSitar 2016 – 2017

Anul universitar 2016 – 2017 a
adus la Universitatea Constantin
Brâncoveanu noi oportunități
pentru activitatea de formare,
cercetare și implicare în comunitate.
Modulul Jean Monnet ”Politica
Regională Europeană în Acțiune”
(ERP2020), co-finanțat prin
Programul European Erasmus+
2014 – 2020, a ajuns în faza de
maturitate, adâncind eforturile de
reflecție asupra problematicii
dezvoltării regionale în Uniunea
Europeană. 

La debutul celui de-al doilea an
de implementare a Modulului Jean
Monnet, Universitatea Constantin
Brâncoveanu s-a dovedit o prezență
activă la Conferința Anuală Jean
Monnet 2016 cu tema Guvernanța
globală în contextul provocărilor

globale, organizată în perioada 17 –
18 octombrie 2016 la Bruxelles de
către Directoratul General pentru
Educație și Cultură (DG EAC) și
Agenția Executivă pentru Educație,
Audiovizual și Cultură (EACEA) –
vezi pagina 4. 

Două conferințe internaționale
de anvergură au pus în valoare
activitatea de cercetare științifică
derulată în cadrul Modului Jean
Monnet. Prima dintre acestea -
Conferința Internațională a UCB
Pitești, Ediția a IV-a, Noiembrie 2016
- a găzduit Secțiunea Specială Jean
Monnet cu tema ”Strategii și politici
de dezvoltare regională în Europa
Centrală și de Est”, lucrările
prezentate fiind publicate în
jurnalul științțific ”Management
Strategies”, Volumul 1/ 2017. Cea

de-a doua manifestare științifică
organizată la UCB Pitești -
Conferința Internațională a
Asociației Române de Științe
Regionale, Ediția a XI-a, Mai 2017 - a
găzduit Seminarul Jean Monnet
2017, oferind prilejul unor dezbateri
ample legate de tendințele globale
în dezvoltarea și planificarea
regională, cu participarea unor
reputați specialiști din țară și din
străinătate - vezi paginile 2-3.

Activitatea de predare la
disciplina ”Dezvoltare regională în
Uniunea Europeană” a continuat și
în anul universitar 2016 – 2017,
peste 300 de studenți fiind astfel
formați pentru a înțelege rațiunile
care stau la baza dezvoltării
economice și a politicilor regionale
în context european.

eChipa Jean MonneteChipa Jean Monnet
Prof.univ.dr. Ovidiu Puiu
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Prof.univ.dr. Ovidiu Puiu, Rectorul Universității Constantin Brâncoveanu

”Modulul Jean Monnet și acțiunile pe care Universitatea Constantin Brâncoveanu le-a
derulat în anul universitar 2016 – 2017 în parteneriat cu Institutul Regiunilor din Europa,
Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române, Asociația Română de Științe
Regionale, Institutul Aspen și alți actori relevanți din țară și din străinătate – oferă o dovadă
convingătoare a faptului că ne-am asumat și ne îndeplinim cu succes misiunea de
promotori ai valorilor europene și ai dezvoltării regionale sustenabile.”



SECȚIUNEA SPECIALĂ JEAN MONNET
În cadrul Secțiunii
speciale Jean Monnet
au fost prezentate 32
de lucrări aparținând
unor economiști
provenind de la o
varietate de instituții
de învățământ și
cercetare din țară și din
străinătate, după cum
urmează: Universitatea
Constantin Brâncoveanu din Pitești, Universitatea Gyresun
din Turcia, Academia de Studii Economice din București,
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea Gheroghe
Asachi din Iași, Universitatea Dunărea de Jos din Galați,
Universitatea Hyperion, Universitatea Româno-Americană,
Universitatea Petru Andrei din Iași, Universitatea Transilvania
din Brașov, Universitatea Spiru Haret din București,
Universitatea Maritimă din Constanța, Universitatea de Vest
din Timișoara, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu,
Universitatea Vasile Goldiș din Arad, Institutul Național de
Cercetare Științifică pentru Muncă și Protecție Socială,
Institutul de Prognoză al Academiei Române și Institutul de
Economie Națională. Invitat special al Secțiunii a fost dna
prof.univ.dr. Daniela Constantin de la Academia de Studii
Economice din București, Președintele Asociației Române de
Științe Regionale.

Între subiectele aflate pe agenda secțiunii s-au numărat:
politica regională europeană, dezvoltarea regională sub
influența proceselor de globalizare, economia digitală,
piețele globale și locale de energie, investițiile străine directe
și economia creativă, migrația, politicile de ocupare și
calitate a vieții, dezvoltarea sectorului IMM, a turismului,
transporturilor și a economiei verzi ș.a. 
Lucrările prezentate au fost publicate în cadrul unui număr
special al revistei ”Management Strategies” – 1/ 2017, care
este indexată în bazele de date Ebsco, EconPapers și Ideas. 

Articolele pot fi consultate la adresa:
www.strategiimanageriale.ro

www.univcb.roUniversitatea Constantin Brâncoveanu

Conferința Internațională a UCB, Ediția 2016 
Secțiunea Specială Jean Monnet: 

”Regional Development and Policies in Central and Eastern Europe”

În perioada 17 – 18 noiembrie 2016,
Universitatea Constantin

Brâncoveanu a organizat conferința
internațională ”Knowledge Economy

– Challenges of the 21st Century.
Europe under pressure – The social
and economic crisis”. Conferința a
găzduit o Secțiune Specială sub

patronajul Modului Jean Monnet, cu
tema ”Strategii și politici de

dezvoltare regională în Europa
Centrală și de Est”. 

Partenerii conferinței
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

(ISCAP)
Institutul Regiunilor din Europa

Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române
Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale

Consiliul Judeţean Argeş
Primăria Municipiului Piteşti

Conf. univ. dr. Sebastian Ene, Prorector
activitatea de cercetare, Universitatea Constant
in Brâncoveanu 
”Cea de-a patra ediție a conferinței
internaționale Economia cunoașterii –
provocările secolului XXI a avut un succes
deosebit, datorat temei de mare actualitate
Europa sub presiune – criza economică și
socială, dar și ca urmare a faptului că UCB a
optat pentru accesul gratuit al participanților,
dovedind încă o dată preocupările pentru
susținerea cercetării științifice. În cadrul celor
șase secțiuni au fost transmise peste 160 de

lucrări ale cercetătorilor și cadrelor didactice
din șase țări (România, Portugal ia, Luxemburg,
Canada,
Marea Britanie și Turcia), 27 de universități și
cinci institute de cercetare.
Apreciez că această conferință a fost o reușită
nu numai datorită numărului mare de
participanți dar și prin prisma calItății lucrărilor
și a expunerilor. Au fost dezbătute subiecte
spinoase precum migrația, conjunctura politică
actuală, rolul României în Europa și în plan
regional.

POLITICA DE COEZIUNE
ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI

DE EST
Cu prilejul acestui eveniment,
echipa care implementează
Modulul Jean Monnet ERP 2020
alcătuită din prof.univ.dr. Ovidiu
Puiu, conf.univ.dr. Cristina
Șerbănică, conf.univ.dr. Alina
Voiculeț, conf.univ.dr. Sebastian Ene
și conf.univ.dr. Cristina Gănescu a
prezentat rezultatele studiului:
”Politica europeană de coeziune în
Europa Centrală și de Est (EEC). O
analiză comparativă”. Scopul lucrării
a fost acela de a evidenția pattern-
urile de folosire a fondurilor
europene 2007 – 2014 și impactul
acestora asupra țărilor EEC membre
ale Uniunii Europene: Bulgaria,
Cehia. Estonia, Lituania, Letonia,
Ungaria, Polonia, România,
Slovacia și Slovenia. 
Rezultatele au relevat faptul că
mai mult de jumătate din alocările
europene din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională
(FEDR), Fondul Social European
(FSE) și Fondul de Coeziune (FC)
au revenit acestor țări, ceea ce a
determinat progrese importante
legate de sprijinirea investițiilor în
perioada de criză economică. Cele
mai substanțiale alocări au revenit
capitolelor Mediu și Transport,
pentru care toate țările analizate
au dedicat mai mult de jumătate
din fondurile disponibile.
Diferențe semnificative au fost
înregistrate la capitolul Cercetare,
Dezvoltare – Inovare, care a fost
susținut intensiv de Slovenia,

Estonia și Polonia și la capitolul
Cultură, turism și Infrastructură
socială, la care s-au remarcat, prin
investiții susținute, țările baltice. 
Modelele macroeconomice care au
în vedere evaluarea impactului
fondurilor europene asupra creșterii
și dezvoltării economice în țările
EEC evidențiază un impact pozitiv
moderat la nivelul regiunii, dat fiind
faptul că efectele de creștere sunt
manifeste cu deosebire pe termen
lung. În perspectiva exercițiului
financiar 2014 – 2020, țările din
Europa Centrală și de Est sunt
așteptate să urmeze liniile tematice
stabilite centralizat la nivelul Uniunii
Europene și să-și creeze o viziune de
dezvoltare bazată pe avantaje
competitive și specializare
inteligentă.



În perioada 12 – 13 mai 2017, Universitatea Constantin
Brâncoveanu din Pitești a fost partener și gazdă a celei de-a 11-a
conferințe internaționale a Asociației Române de Științe Regionale,
cu tema: ”Future dynamics of regional development and planning”.
Evenimentul științific s-a bucurat de prezența oficialităților de la
nivel central și local: Serban Valeca, Ministrul Cercetării și Inovării,
Virgil Alin Chirilă, Secretar de Stat – Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Dan
Manu – Președintele Consiliului Județean Argeș, Gabriel Stoian –
Subprefect al Județului Argeș. 
Lucrările conferinței au fost moderate de prof. univ.dr. Ovidiul Puiu,
rectorul Universității Constantin Brâncoveanu și de prof. univ. dr.
Daniela-Luminița Constantin, președintele Asociației Române de
Științe Regionale. Agenția de Dezvoltare ADR BI – partener de
tradiție al Asociației Române de Științe Regionale – a fost co-
organizator al evenimentului științific. 

Un mesaj special pentru participanții la conferință a fost transmis
din Olanda de către profesorul Jouke Van Dijk, Președintele
Asociației Europene de Științe Regionale, care a punctat
oportunitatea organizării unei manifestări științifice de înaltă ținută
dedicată problemelor de dezvoltare regională în România și la nivel
internațional. 

Conferința internațională a Asociației Române de Științe Regionale, Ediția a 11-a,
Pitești 2017

Seminarul Jean Monnet 2017: ”European Regional Policy in Action”

Profesorul american
Roger Stough, invitatul

special al conferinței:
”Inovarea prinde rădăcini

la nivel regional și se
ramifică la nivel global”

Invitatul special al conferinței a fost
profesorul Roger Stough, cadru
didactic universitar și cercetător în
cadrul Școlii de Politică, Guvernare
și Afaceri Internaționale la
Universitatea George Manson din
Statele Unite ale Americii și fost
președinte al Asociației
Internaționale de Științe Regionale.
Profesorul Stough este autorul a

peste 40 de cărți și 100 de articole
științifice pe teme legate de
dezvoltare economică regională,
antreprenoriat, politici publice și
management. Tema comunicării
prezentată în cadrul conferinței
”Guvernanța regională și inovarea:
cadru conceptual și exemple” a scos
în evidență importanța proximității
și a cooperării pentru generarea
proceselor de inovare, reliefând
totodată avantajele legate de
crearea de avantaje competitive,
dinamizarea schimburilor
internaționale și stimularea
proceselor de creștere și dezvoltare
economică. Pornind de la exemplul
Chinei, profesorul Roger Stough a
adus în atenție bune practici pentru
stimularea inovării regionale, care
au la bază încurajarea cooperării de
tip cvadruplu helix (universități –
mediu de cercetare – mediu de
afaceri – structuri de guvernare) și
încurajarea antreprenoriatului care
să valorifice capitalul teritorial.

Seminarul Jean Monnet 2017
Fondurile structurale și de investiții 2014-
2020: tendințe, oportunități, planificare

strategică
Conferința științifică a
inclus Seminarul Jean
Monnet 2017 - parte a
Modulului Jean Monnet
”Politica regională
europeană în acțiune”, co-
finanțat prin programul
European Erasmus+ la
Universitatea Constantin
Brâncoveanu din Pitești – care a adus în discuție situația
fondurilor structurale și de coeziune din perspectiva
cadrului financiar multianual 2014-2020. Invitatul special al
seminarului a fost Aura Răducu, fost Ministru al Fondurilor
Europene în România, care a prezentat viziunea strategică
pentru dezvoltare urbană din perspectiva politicii de
coeziune și a evidențiat oportunitatea planurilor de
mobilitate urbană durabilă – ca formă optima de planificare
teritorială și soluție pentru problemele de mediu.  helix
(universități – mediu de cercetare – mediu de afaceri –
structuri de guvernare) și încurajarea antreprenoriatului care
să valorifice capitalul teritorial.

Tendințe globale în dezvoltarea și planificară
regională 

Lucrările conferinței au fost organizate în jurul temei centrale a
evenimentului și au supus dezbaterii subiecte de actualitate
imediată legate de dezvoltarea spațială, creșterea endogenă și
capitalul teritorial, migrație, ocupare și piața forței de muncă, rețele
teritoriale și specializare inteligentă, antreprenoriat și
competitivitate regională, legături urban – rural, orașe inteligente,

guvernanță multi-nivel, cooperare teritorială, politici regionale ș.a.
În cadrul conferinței, au susținut prezentări specialiști în științe
regionale din țară și străinătate, cercetători de la universități și
institute de cercetare ale Academiei Române, factori de decizie și
practicieni.
Prin acest eveniment științific, Universitatea Constantin
Brâncoveanu a făcut un pas înainte în afirmarea misiunii asumate,
aceea de a se poziționa ca for de debatere și reflecție pentru
procesele de dezvoltare economică și socială la nivel regional.    



N
 
 A

R
G

Universitatea Constantin Brâncoveanu www.univcb.ro 

eCHipa Jean Monnet vă MUlțUMeȘte!

UCB, o prezență aCtivă la Conferința Jean Monnet / eCSa 2016UCB, o prezență aCtivă la Conferința Jean Monnet / eCSa 2016
În perioada 17 – 18 octombrie 2016, Comisia

Europeană – prin Directoratul General pentru Educație
și Cultură (DG EAC) și Agenția Executivă pentru
Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) – a organizat
Conferința Anuală Jean Monnet cu tema Guvernanța
globală în contextul provocărilor globale. Sesiunea
plenară a conferinței a adus în atenția auditoriului
intervenții din partea Comisarului European pentru
Educație, Cultură, Tineret și Sport – Tibor Navracsis, a lui
Claire Morel, Directorul Diviziei Cooperare
internațională în educație și în domeniul tineretului;
acțiuni Jean Monnet, Nathalie Tocci, Director executiv al
Institutului pentru Afaceri Internaționale și  consilier al
Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și
Politică de Securitate – Frederica Mogherini și Hyat
Sindi – membru al Consiliului de Stat din Arabia
Saudită, ambasador UNESCO și membru al board-ului
consultativ pentru știință al Secretariatului General al
Națiunilor Unite. 

Sesiunile de lucru pe paneluri au reunit peste 250 de

profesori Jean Monnet din întreaga lume, subiectele de
discuție gravitând în jurul a trei teme: pace și securitate,
prosperitate și democrație. Conf. univ. dr. Cristina
Șerbănică – coordonatorul Modulului Jean Monnet
”European Regional Policy in Action” (ERP2020) – a
reprezentat Universitatea Constantin Brâncoveanu la
acest eveniment în cadrul Grupului de lucru pentru
Strategia Pieței Unice și Semestrul European:
guvernanța creșterii inteligente, durabile și inclusive în
Uniunea Europeană.

Lucrările conferinței au beneficiat de expertiza unor
funcționari europeni de rang înalt, reprezentând
Directoratele Migrație și Afaceri interne (DG HOME),
Creștere (DG GROWTH), Comerț (DG TRADE) sau
Politica de vecinătate și extindere (DG NEAR). Finalul
evenimentului a adus participanții în jurul mesei
rotunde cu tema: ”Rolul învățământului superior în
guvernanța globală”, concluziile finale fiind sintetizate
de Adam Tyson, Directorul Diviziei Modernizarea
Educației II din cadrul Comisiei Europene. 

Conf. univ. dr. Cristina Șerbănică:
”Concluzia celor două zile de discuții la

nivel înalt despre prezentul și mai ales despre
viitorul Uniunii Europene a fost aceea că
Europa trebuie să devină mai pragmatică în
relația cu partenerii externi și mai socială în
raport cu propriii cetățeni. Reziliența este
astăzi cuvântul de ordine pentru Europa,
împreună cu obligația de a restabili
încrederea în valorile europene”. 

Prof. univ. dr. Luminița Constantin, Academia
de Studii Economice din București, Președintele

Asociației Române de Științe Regionale

Prof. univ. dr. Mariana Bălan,
Institutul de Prognoză Economică,

Academia Română

Prof.univ.dr Roger Stough, Universitatea
George Manson din SUAi, ex-președinte al

Asociației Internaționale de Științe Regionale

Aura Răducu, fost
Ministru al Fondurilor
Europene în România

Înalte oficialități naționale și locale Echipa de conducere a Asociației Române de Științe Regionale


