
DETALII PRIVIND MEMBRII ECHIPEI IEN 

 

Valentina Vasile (coordonator proiect / cercetător) 

Este cercetător științific grad I și profesor universitar. Specializare în economie: capital uman, 
antreprenoriat, patrimoniu cultural, politici publice, dezvoltare sustenabilă; reziliență economică 

 

 

Gheorghe Zaman (cercetător proiect) 

Membru corespondent al Academiei Române. Specializare în economie: dezvoltare sustenabilă, 
politici publice, analize macroeconomice, conturi satelit. 

 

 

Cristina Boboc (cercetător proiect) 

Profesor universitar Academia de Studii Economice, Cercetător științific II în cadrul Institutului de 
Economie Națională al Academiei Române; diplomă de matematician (1997) și economist (2002), 
studii doctorale (2003) și studii postdoctorale (2012). 

 

 



Marius Surugiu (cercetător proiect) 

Cercetător științific I în cadrul Institutului de Economie Națională al Academiei Române; diplomă de 
economist (2001), studii doctorale (2007) și studii postdoctorale (2013). Specializare în economie: 
turism, patrimoniu cultural, antreprenoriat, capital uman, fiscalitate. 

 

 

Raluca Mazilescu (cercetător proiect) 

Cercetător științific II în cadrul Institutului de Economie Națională al Academiei Române, licențiată în 
Economie, absolventă de studii doctorale (2007) și postdoctorale (2013). Specializare în economie: 
capital uman, patrimoniu cultural, turism, dezvoltare sustenabilă. 

 

Anca Cristea 

Cercetător științific III în cadrul Institutului de Economie Națională al Academiei Române; Licențiată în 
Economie și Drept, absolventă de studii doctorale (2011) și postdoctorale (2015); Specializare în 
economie: dezvoltare durabilă, antreprenoriat, turism. 

 

 



Simona Ghiță (cercetător proiect - voluntar) 

Profesor universitar doctor în cadrul Departamentului de Statistică și Econometrie al ASE București, 
cercetător științific II în cadrul Institutului de Economie Națională – Academia Română, licențiat în 
economie - specializarea Informatică economică și doctor în Cibernetică și Statistică Economică (ASE) 

 

 

 

Ana-Maria Ciuhu  (cercetător proiect) 

Cercetător științific la Institutul de Economie Națională al Academiei Române și consilier în cadrul 
Direcției Generale de Demografie și Statistică Socială a Institutului Național de Statistică. Specializare 
în economie: forța de muncă, digitalizarea economiei, proiectarea și analiza cercetărilor statistice 
selective. 

 

 

Andreea-Oana Enache (cercetător proiect) 

Cercetător științific în cadrul Institutului de Economie Națională, licențiată în economie, student 
doctorand al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, din cadrul Academiei 
Române; Principalele domenii de competență: migrația forței de muncă, patrimoniul cultural, 
antreprenoriat, modelare econometrică. 

 

 



Andreea Stroe (cercetător proiect) 

Cercetător științific în cadrul Institutului de Economie Națională, lector universitar doctor la Facultatea 
de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Nicolae Titulescu”, din București, 
licențiată în economie, absolventă de studii doctorale în Economie. Principalele domenii de 
competență sunt: antreprenoriat, patrimoniu cultural, analiză economico-financiară, asigurări și 
reasigurări.  

 

 

 

 


