
Scurt istoric

De la înfiinþarea sa, în anul 1990, institutul a
desfãºurat activitate de cercetare ºtiinþificã în
domeniul pieþei muncii ºi protecþiei sociale,
sprijinind eforturile României în crearea ºi

dezvoltarea a unei economii durabile, bazate pe
principi i  moderne, europene. Înfi inþarea
institutului a reprezentat o necesitate pentru
crearea expertizei ºtiinþifice în domeniul socio-
economic în România, o recunoaºtere a
importanþei acestuia în contextul transformãrilor
care au avut loc începând cu anul 1990. Astfel,
studiile elaborate de colectivele institutului au fost
orientate cu prioritate cãtre obiectivele Planului
Naþional de Cercetare ªtiinþificã – PNCDI ºi ale
strategiilor naþionale, care se înscriu cerinþelor
administraþiei centrale,contribuind în acest fel la
fundamentarea politicilor în domeniu. Calitatea
demersului, precum ºi angajarea cercetãtorilor în
efortul general de proiectare a noii societãþi
româneºti au fãcut, ca an de an, sã creascã
importanþa institutului ºi recunoaºterea sa
naþionalã ºi internaþionalã. 

În conformitate cu politica generalã de
dezvoltare instituþionalã în domeniul CD, în
anul 1996 a fost evaluatã ºi recunoscutã
calitatea realizãrilor institutului, prin acordarea
statutului de insti tut naþional (HG nr.
1305/1996, modificat ºi completat prin HG nr.
1773/21.10.2004). În anul 2008, INCSMPS a
fost reacreditat prin Decizia ANCS nr.
9634/14.04.2008, pozitia 32.

În contextul sus-menþionat, cercetarea
ºtiinþificã din institut referitoare la piaþa muncii
ºi politica socialã, ale cãrei rezultate se
regãsesc în crearea de instrumente, indicatori
ºi criterii de mãsurare, elaborarea de
metodologii de evaluarea a dimensiunii,
structurii, dispersiei teritoriale ºi categoriale,
analize ºi diagnoze, modele de evoluþie ºi
prognoze pe diferite orizonturi de timp, mãsuri,
programe ºi strategii de acþiune, monitorizarea
derulãrii acestora, precum studierea eficienþei
ºi a impactului lor, a contribuit pe de o parte la

dezvoltarea unui mediu social activ, iar pe de
altã parte la semnalarea apariþiei unor noi
fenomene socio-economice ºi a necesitãþii
adoptãrii unor tipuri noi de acþiune. În întreaga
activitate de cercetare desfãºuratã de institut,
atât în cadrul programelor de cercetare-
dezvoltare la care participãm, cât ºi prin
contracte directe cu beneficiari, s-au avut în
vedere fundamentarea ºi prezentarea de
alternative cu bazã ºtiinþificã care pot contribui
în luarea deciziilor privind domeniul social, la
orice nivel, precum ºi cuantificarea eficienþei ºi
previzionarea impactului diferitelor opþiuni,
care sã permitã elaborarea la nivel naþional a
unor politici în domeniul pieþei muncii ºi cel
social, orientate cãtre satisfacerea nevoilor
sociale. 

De asemenea, institutul ºi-a orientat
activitatea cãtre tematici care sã permitã
armonizarea politicilor naþionale din domeniul
sãu de activitate cu cerinþele în domeniu
impuse de procesul de aderare/integrare a þãrii
noastre la structurile socio-economice ale
Uniuni i  Europene, cãtre obiective ale
programelor de cercetare ºtiinþificã elaborate
de Comisia Europeanã, sau de alte structuri
internaþionale. Capitalul de cunoºtinþe dobândit
permite institutului sã asigure o interfaþã cu
reþele de excelenþã în cercetarea din domeniul
socio – economic din aria de cercetare
europeanã. Astfel, în anul 2007 institutul a fost
solicitat ºi a participat în cadrul a 8 parteneriate
la competiþiile organizate pentru înreaga
tematicã a prioritãþii 8 din cadrul Programului
Cadru FP7 al UE.

Toate acestea valideazã ºi constituie
elemente de bazã ale strategiilor proprii de
dezvoltare în plan ºtiinþific ºi al resursei umane,
elaborate periodic de conducerea institutului.

Patrimoniu

- clãdiri: 1
- suprafaþã totalã teren: 1291 mp
- suprafaþa construitã: 598,35 mp

Domenii de activitate

INCSMPS are ca obiect de activitate:
cercetare-dezvoltare în domeniul ºtiinþelor
sociale ºi umaniste, care se încadreazã în: cod
CAEN rev. 2 7220, cod UNESCO 5802.01

În conformitate cu art. 3 din HG nr.
1305/1996 ºi nr. 1773/21.10.2004, precum ºi
cu Decizia ANCS nr. 9634/14.04.2008 privind
reacreditatea institutului, obiectul principal de
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INSTITUTUL NAÞIONAL
DE CERCETARE ªTIINÞIFICÃ 
ÎN DOMENIUL MUNCII 
ªI PROTECÞIEI SOCIALE 

Resurse umane

Total personal 53

În activitatea de 48
cercetare-dezvoltare   

Cu studii superioare 45

Cercetãtori 45

din care

Cercetãtor ºtiinþific I 8

Cercetãtor ºtiinþific II 7

Cercetãtor ºtiinþific III 17

Cercetãtor ºtiinþific 4

Asist. cercet. ºtiinþ. 9

Doctoranzi 14

Doctori 18

Conducãtori de doctorat  2



activitate al institutul este de “realizare de studii
ºi cercetãri cu caracter teoretic-aplicativ în
domenii de interes naþional privind manage-
mentul resurselor umane, dezvoltarea
economicã ºi protecþia socialã în România”.

Pentru îndeplinirea obiectului principal de
activitate, se au în vedere urmãtoarele:

Obiective generale:
Consolidarea expertizei ºi excelenþei
ºtiinþifice a institutului, în domeniul muncii ºi
protecþiei sociale; 
Valorificarea rezultatelor obþinute de institut
în activitatea de cercetare, prin transferarea
acestora cãtre beneficiari;
Integrarea institutului in reþele de cercetare -
dezvoltare, din þarã ºi UE, pentru susþinerea
politicii de cercetare-dezvoltare la nivel
naþional.

Strategia managerialã:
Punerea în practicã a atribuþiilor de institut
naþ ional ,  reglementate pr in HG nr.
1773/21.10.2004, în domeniul muncii ºi
protecþiei sociale;
Dezvoltarea capabilitãþilor competiþionale prin
participarea pe piaþa de cercetare ºtiinþificã, la
nivel naþional, european ºi internaþional;
Creºterea importanþei activitãþii institutului
prin valorificarea rezultatelor proiectelor de
cercetare ºtiinþificã în procesul decizional al
ministerului de profil, precum ºi al instituþiilor
centrale cu atribuþii în domeniu;
Susþinerea implementãrii legislaþiei din
domeniul muncii ºi protecþiei sociale, prin
participare directã în activitãþi specifice; 
Dezvoltarea capacitãþii instituþionale în
scopul consolidãrii poziþiei pe piaþa specificã
de C-D din þarã ºi strãinãtate;
Consolidarea colaborãrii ºi a relaþiilor
parteneriale, cu unitãþi de cercetare ºi de
învãþãmânt superior din þarã ºi strãinãtate,
cu Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de
ªanse, precum ºi cu unitãþile aflate în
subordinea acestuia, ANOFM; CNPAS;
INSPECÞIA MUNCII.

Programul de activitate:
Programul de activitate este elaborat pe

baza Planului anual de cercetare al institutului
ºi în acord cu Bugetul de venituri ºi cheltuieli,
aprobat în cadrul Consiliului de Administraþie al
Institutului, care este apoi avizat de cãtre
MMFEª ºi MFP.

În organizarea ºi desfãºurarea activitãþii
institutului, Consiliul de administraþie urmãreºte
îndeplinirea prevederilor urmãtoarelor:

HG. nr. 1773/20.10.2004 cu privire la
atribuþiile de cercetare dezvoltare;
HG nr. 1550/2004 ºi HG nr. 105/2005, care
reglementeazã implicarea institutului pe
termen determinat în activitatea publicã
guvernamentalã de recalculare a pensiilor ºi
stabilesc pentru institut atribuþii directe în
aceastã acþiune, cu derulare temporalã ºi
personal special angajat. Acþiunea a fost
finalizatã în decembrie 2005. 
Prin HG nr. 1768/2006, institutul a fost
desemnat, pentru o perioadã de 2 ani, sã
participe la acþiunea de preluare în sistem
informatic, din carnetele de muncã, a datelor
referitoare la perioadele de cotizare realizate
în sistemul public de pensii din România.
În aceste condiþii, programul institutului are

în vedere, atât masuri de creºtere ºi valorificare
a activitãþii de cercetare ºtiinþificã din domeniul
muncii ºi protecþiei sociale, cât ºi îndeplinirea
conform prevederilor legale, a atribuþiilor
prevãzute în legãturã cu acþiunea naþionalã de
recalculare a pensiilor.

În raport cu atribuþiile distinct stabilite prin
hotãrârile de guvern menþionate mai sus,
începând cu anul 2004, programul institului
este structurat distinct pentru fiecare din cele
douã componente: 
II. a. Activitatea de bazã, de cercetare-

dezvoltare;
II. b. Activitatea de recalculare a pensiilor, la

nivel naþional.

Direcþii principale de cercetare 

A. Activitãþi de cercetare-dezvoltare
În cadrul Planului naþional pentru cercetare-

dezvoltare ºi inovare, pentru realizarea
planurilor sectoriale ºi a programelor nucleu, în
cadru l  programelor  in ternaþ ionale de
cercetare-dezvoltare ºi inovare, având ca
tematicã:
a) piaþa muncii: resursele de muncã; cererea

de forþã de muncã; ºomajul; prognoze
privind piaþa muncii; sistemul informaþional
al pieþei muncii; salariul, salariul minim ºi
echilibrul pieþei muncii; instituþii ºi agenþi ai
pieþei muncii; dialogul social; legislaþia
muncii;

b) educaþia continuã: evaluarea impactului
s istemelor de educaþ ie,  formare ºi
perfecþionare profesionalã asupra eficienþei
pieþei muncii; evaluare tehnici ºi metode de
formare ºi perfecþionare profesionalã;
evaluarea cerinþelor de calificare la nivel
naþional, sectorial, de ramurã, funcþie de
nevoile pieþei muncii;

c) managementul resurselor umane: analizã
diagnostic privind sistemele de recrutare,
selecþie, evaluare, promovare; politici ºi
sisteme salariale la nivel de firmã: analizã,
studiu de impact asupra dezvoltãri i
economice ºi sociale; relaþii de muncã:
r e l a þ i i  c o n f l i c t u a l e - n e c o n f l i c t u a l e ,
parteneriat, comunicare-informare - analizã
diagnostic, impact; sisteme ºi tehnici de
negociere - analize comparative, impact;
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Volum activitate de cercetare-dezvoltare (RON)
Anul Venituri de la buget Venituri din alte surse Total venituri
2003 854.000 280.150 1.134.150
2004 1.564.999 305.939 1.870.938 
2005 2.459.606 591.573 3.051.179
2006 3.888.791 1.097.209 4.986.000
2007 7.124.929 371.071 7.496.000

Resurse financiare atrase
din contracte interne din contracte internaþionale 

2003 6.150 274.000
2004 19.600 286.339
2005 10.000 581.573
2006 514.837 582.372
2007 71.804 299.267



motivaþia muncii: forme, metode, modele de
cointeresare; normarea muncii;

d) politici sociale ºi fenomene sociale: sãrãcia
ºi excluziunea socialã - evaluare, scenarii,
politici; incluziune ºi coeziune socialã -
analizã diagnostic, evaluare impact, politici;
sisteme de asigurãri sociale ºi politici de
asigurãri - analizã diagnostic, evaluare
impact, scenarii; sisteme de asistenþã
socialã ºi politici privind asistenþa socialã în
domeniul populaþiei ºi familiei, vârstnicilor,
copiilor, persoanelor cu dizabilitãþi analizã
diagnostic, evaluare impact, scenarii;

e) problematica socio-umanã în procesul de
schimbare, modernizare ºi integrare a
României în structurile europene;

f) strategii ºi modele de dezvoltare socio-
economicã la nivel naþional, teritorial ºi
sectorial;

g) management macro ºi microeconomic;
h) egalitatea de ºanse.

Alte activitãþi de cercetare ºtiinþificã ºi
dezvoltare tehnologicã:
a) cercetare aplicativã prin contracte directe

cu agenþi economici în domeniul specific de
activitate.

B. Activitãþi conexe din activitatea de
cercetare-dezvoltare, desfãºurate în
domeniul propriu de activitate, cu aprobarea
ministerului coordonator ºi cu avizul
autoritãþi i  de stat pentru cercetare-
dezvoltare, constând în:
consultanþã ºi asistenþã de specialitate;
transferul tehnologic al rezultatelor cercetãrii;
formare ºi specializare profesionalã;
editare ºi t ipãrire a publicaþi i lor de
specialitate;
prestãri de servicii;
altele.

Structura organizatoricã 

Obiective prevãzute:
Consolidarea ºi operaþionalizarea unei

structuri organizatorice flexibile, structuratã pe
co lec t ive  de  cerce tare-dezvo l ta re  în
conformitate atât cu direcþiile tematice aprobate
prin Hotãrârea de Guvern nr. 1305/1996 cu
completãrile ºi modificãrile din HG nr.
1773/21.10.2004, cu privire la funcþionarea
Institutului de Cercetare ªtiinþifica in Domeniul
Muncii ºi Protecþiei Sociale, cât ºi cu cerinþele
pieþei.

Conform acestui principiu, structura de bazã
rãmâne departamentul constituit din 6-9
cercetãtori, condus de un ºef de departament. 

În cadrul institutului sunt formate colective
interdepartamentale specifice proiectelor de
cercetare - dezvoltare contractate, conduse de
un ºef de proiect. 

Sunt stimulaþi promotorii ºi câºtigãtorii de
proiecte de cercetare multianuale, naþionale ºi
internaþionale, realizate în cadrul unor consorþii.

Structura organizatoricã este aprobatã
prin ordinul Ministerul Muncii, Familiei ºi
Egalitãþii de ªanse,nr. 588/12.11.2004, ºi se
compune din:

Departamentul piaþa muncii: Politici de
ocupare, prognoze ºi strategii, Politici

privind instituþiile pieþei muncii, Politici
privind egalitatea de ºanse
Departamentul managementul resursei
umane ºi relaþii industriale: Managementul
resursei umane, Relaþii industriale
Departamentul indicatori sociali ºi nivel de
trai: Politici privind incluziunea ºi coeziunea
socialã, Indicatori sociali
Departamentul politici de asigurãri ºi
asistenþã socialã: Politica de pensii, Politici
de asistenþã socialã
Serviciul marketing ºi relaþii cu publicul
Centrul  de formare profesionalã ºi
consultanþã în domeniul social
Biroul financiar - contabilitate
Biroul resurse umane, juridic ºi administrativ
Biroul audit intern

OFERTA DE CERCETARE-DEZVOLTARE 
ªI SERVICII 

Cercetãri în domeniul pieþei muncii;
Cercetãri în domeniul protecþiei sociale;
Cercetãri în domeniul managementului
resurselor umane.

Activitatea de cercetare-dezvoltare din
INCSMPS, este orientatã pentru a rãspunde
urmãtoarelor obiective generale:

proiectarea indicatori lor, elaborarea
criteriilor, metodelor ºi modelelor de
evaluare a mediului social ºi a politicii
sociale pe termen scurt, mediu ºi lung;
elaborarea de strategii ºi programe de
acþiune în domeniul social, pentru realizarea
unui mediu social competitiv la nivel
european;
elaborarea de mecanisme ºi politici pentru
instrumentarea lor, în vederea formãrii unei
economii de piaþã viabile ºi eficiente;
elaborarea de diagnoze ale fenomenelor ºi
riscurilor sociale, analiza cauzalitãþii,
repartiþia ºi dinamica diferitelor fenomene
sociale care sã fundamenteze o politicã
socialã proactivã ºi preventivã, propunerea
de metode ºi modele de monitorizare a
evoluþiilor ºi impactului politicilor sociale;
propunerea de metode, tehnici ºi strategii de
prevenire a riscurilor sociale ºi elaborarea
unor programe de îmbunãtãþire a condiþiilor
de trai;
evaluarea ºi structurarea impactului
factorilor economici, de mediu, legislativi ºi
organizaþionali asupra mediului social.

Laboratoare acreditate

Centrul de excelenþã în domeniul muncii 
ºi protecþiei sociale 

Servicii - colaborãri

Contract direct cu C.N.P.A.S. pentru
îndeplinirea prevederilor HG nr. 1550/2004
ºi HG nr. 105/2005, care reglementeazã
coordonarea de cãtre institut, pe termen
de te rm ina t ,  ac t i v i t a t ea  pub l i cã
guvernamentalã de recalculare a pensiilor.
Acþiunea s-a derulat în perioada 2004 - 2005
ºi a fost finalizatã în decembrie 2005; 
Contracte directe cu Casele Judeþene de
Pensii pentru îndeplinirea prevederilor HG
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nr. 1768/2006, prin care institutul a fost
desemnat, pentru o perioadã de 2 ani, sã
coordoneze acþiunea de preluare în sistem
informatic, din carnetele de muncã, a datelor
referitoare la perioadele de cotizare
realizate în sistemul public de pensii din
România. Acþiunea se deruleazã în perioada
2006 - 2008.

Activitãþi desfãºurate prin programe 
interne ºi internaþionale

Programe interne (cu numãr de proiecte)
CEEX: (7), PNCDI II-parteneriate (5

INCSMPS coordonator, 8 partener), CERES
(10), RELANSIN (9), AEROSPAÞIAL (1),
CALIST (1), Programul NUCLEU (23).

Cele mai importante 
proiecte interne finalizate:
1. CEEX 05-D8-59 Dezvoltarea conceptului de

responsabilitate socialã în întreprinderile
româneºti în context european, CEEX –
PNCDI I

2. CEEX 05-D8-60 Principalele elemente de
evaluare a gradului de integrare/participare
socialã a persoanelor cu dizabilitãþi, CEEX –
PNCDI I

3. CEEX 05-D8-61 Proiecþia ocupãrii ºi a
deficitului de calificãri pe termen scurt ºi
mediu, CEEX – PNCDI I

4. CEEX 05-D8-70 Productivitate, salarii,
ocupare ºi conexiunea dintre ele din
perspectiva integrãrii în UE, CEEX – PNCDI I

5. CEEX 05-D8-74 Modele ºi mecanisme de
reducere a decalajelor regionale în România
prin dezvoltarea economiei cunoaºterii,
CEEX – PNCDI I

6. CEEX 05-D8-77 Scenarii de previzionare a
sectoarelor ºi ramurilor din economia
româneascã cu potenþial inovativ, în
perspectiva anului 2020, CEEX – PNCDI I

7. CEEX 05-D8-78 Sistem de previziune a
schimbãrilor ºi evoluþiilor demografice,
evaluarea impactului ºi rãspuns rapid

pentru ariile metropolitane, CEEX
– PNCDI I
8. PN 06-370401- Evaluarea
capac i t ã þ i i  de  „ gende r
mainstreaming” a partenerilor
sociali, Programul Cercetare
Nucleu, din cadrul Planului
National de Cercetare, Dezvoltare
ºi Inovare (PNCDI-1);
9. PN 03-32 -  „Creºterea
ocupãrii ºi incluziunii sociale - o
societate activã ºi durabilã -
SOACT” I ºi II- 23 proiecte,
aprobate ºi în acord cu obiectivele

MMFEª (NUCLEU)
10.145-Sistem de monitorizare ºi evaluare a

integrãrii pe piaþa forþei de muncã a
absolvenþilor de învãþãmânt superior din
România (CERES)

11.PP7-Reforma sistemului de impozitare ºi
taxare a muncii ºi impactul produs asupra
ocupãrii ºi ºomajului, distribuþia veniturilor ºi
sãrãciei. Constrângeri bugetare ºi efectele
taxãrii progresive. (CERES)

12.C 4-55-Impactul programelor active de
ocupare pe piaþa muncii in context socio-
economic românesc (CERES)

13.3-97 Sistem de evaluare a impactului
politicilor economice ºi sociale asupra
inc luz iun i i  soc ia le  p r in  reducerea
inegalitãþilor (CERES)

14.273-Sistem de monitorizare ºi evaluare a
performanþei serviciilor publice de ocupare
(RELANSIN)

15.529-Managementul operaþional ºi strategic
al serviciilor publice sociale la nivelul
administraþiei publice locale (RELANSIN)

16.Sisteme º i  modele de st imulare a
productivitãþii muncii ºi creºtere a calitãþii
locurilor de muncã în avionica româneascã
(AEROSPATIAL)

17.Studii privind piaþa muncii la nivel regional în
vederea proiecþiei nevoii de pregãtire prin
învãþãmântul profesional ºi tehnic la
orizontul anului 2010 (PHARE / VET)

18.Impactul integrãrii europene ºi al extinderii
asupra schimbãrilor structurale ºi coeziunii
(PHARE - Programul Cadru 6 al UE)

19.Urmãrirea unui eºantion de angajatori care
au încadrat în muncã ºomeri participanþi la
programul de mãsuri active (Finanþare prin
împrumut la Banca Mondialã)

CERCETÃTORII DIN INSTITUT AU
PARTICIPAT LA ELABORAREA UNOR
DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC,

COORDONATE DE M.M.F.E.ª.:

Planul Naþional de Acþiune privind
Ocuparea Forþei de Muncã, 2002 – 2005,
Planul Naþional de Dezvoltare a României,
2007 – 2013, Planul Naþional Anti-Sãrãcie ºi
Promovare a Incluziunii Sociale în România,
2002, Raportul naþional privind dezvoltarea
umanã în România, 2002, 2003, Strategia
Naþionalã privind egalitatea de ºanse în
România, 2005, Legislaþiei privind Reforma
în sistemul de pensii, 2000, Legislaþia privind
Salariul Minim, 2004, 2006, Legislaþia privind
Venitul Minim Garantat, 2002, Legislaþia
privind Marginalizarea Socialã, 2001, 2002,
Strategia Naþionalã de Ocupare a Forþei de
Muncã, 2004, Strategia Naþionalã de
Pregãt i re Cont inuã,  2005,  Strategia
Naþionalã pentru Reducerea Sãrãciei ºi
Creºterea Incluziunii Sociale în România,
2002, Evaluãri Anuale ale Planului Naþional
Anti-sãrãcie ºi Promovarea Incluziunii
Sociale, 2003, 2005, Documentul Comun de
Evaluare a Politicii privind Ocuparea Forþei
de Muncã, JAP 2003, Documentul de
Evaluare a Progresului privind Politica de
Ocupare a Forþei de Muncã, 2004, 2005,
Memorandumul Comun de Incluziune
Socialã, JIM, 2003

Activitãþi desfãºurate prin programe
internaþionale 19 proiecte, din care:

PHARE Programul Cadru 6 (1), PHARE VET
(1), Leonardo da Vinci al UE (1), Program suport
UE (1), PHARE/RESURSE UMANE (3), Banca
Mondialã (6), ILO-IPEC (3), UNSAID (1), PNUD
România (1), Programul PHARE 2000 (1)

Proiectul nr. 31 Proiect pilot nr. 2003-
RO/03/B/F/PP175022 - Iniþierea ºi formarea
profesionalã durabilã pentru persoane cu
dizabilitãþi « ECO-TRAINING », Programul
European Leonardo da Vincii;
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Programul  PHARE 2000 -  MMFEª
«Coez iune  econom icã  º i  soc i a l ã .
Dezvoltarea resurselor umane în contextul
restructurãrii industriale (1)
Proiectul nr. 28 - (contract no. 17/25.05.2006)
– „Sistem de indicatori ai protecþiei sociale din
România” (proiect propus de MMFEª ºi
realizat în consorþiu format din INCSMPS,
INS ºi ASE-Catedra Statisticã) împrumutul
pentru dezvoltarea sectorului social al Bãncii
Internaþionale pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare (RO 4616)
Proiectul nr. 29 - (contract no.47/06.11.2006)
– „Studii ºi analize privind piaþa muncii –
instruire asupra instrumentelor ºi tehnicilor
de fundamentare a programelor de ocupare
pe baza anlizei pieþei muncii locale, MMFEª
- pentru dezvoltarea sectorului social
(RO4616) subcomponenta Pregãtirea
personalului”
Proiectul nr. 30 – Raportul Naþional al
Dezvoltãrii Umane – ROMANIA 2007
“Making EU Accession work for All/ Aderarea
Romaniei un proces in beneficiul tuturor
locuitorilor Romaniei”, PNUD-Romania
P ro i ec tu l  n r.  27  -  (Con t rac t  n r.
15/03.05.2006) – „Evoluþia ocupaþiilor pe
piaþa forþei de muncã din România”, Banca
Mondialã
Studii privind piaþa muncii la nivel regional în
vederea proiecþiei nevoii de pregãtire prin
învãþãmântul profesional ºi tehnic la
orizontul anului 2010 (PHARE / VET)
„Impactul integrãrii europene ºi al extinderii
asupra schimbãrilor structurale ºi coeziunii”
(PHARE - Programul Cadru 6 al UE)
Urmãrirea unui eºantion de angajatori care
au încadrat în muncã ºomeri participanþi la
programul de mãsuri active (Finanþare prin
împrumut la Banca Mondialã)

Participarea la consorþii, reþele, 
platforme tehnologice

Institutul a participat ºi participã la
elaborarea de proiecte în consorþii împreunã
cu institute de cercetare, universitãþi,
organizaþii non-guvernamentale, instituþii ale
administraþiei publice ºi alte instituþii private. 

Parteneri:
1. Instituþii ale Administraþiei Publice: MMFEª,

ANOFM, CNSAS, Inspecþia Muncii, Institutul
Naþional de Statisticã CNPS, Primãria
Municipiului Giurgiu, Brãila, Cãlãraºi, Piteºti,
Camera de Comerþ ºi Industrie Bucureºti,
Brãila

2. Organizaþii internaþionale: Organizaþia Interna-
þionalã a Muncii, European Foundation for the
Improvement of Living and Working Condition
– EFILWC, Consiliul Europei - Programul
PHARE, European Association for Labour
Economists PNUD, DG-Employment&Social
Affaires - Comisia Europeanã, DG Research –
CE (FP6, FP7), EALE.

3. Universitãþi: Academia de Studii Economice,
Universitatea din Oradea, ªcoala Naþionalã
de Studii Politice ºi Administrative SNSPA,
UNIV. Bucureºt i ,  UPB,Universi tatea
POLITEHNICA din Timiºoara, Universitatea
Creºtinã Dimitrie Cantemir, Universitatea de
Vest Timiºoara, Univ. Gh. Asachi Iaºi, Univ.

Babeº Bolyai, Universitatea din Bon,
Germania

4. Institute de cercetare: Institutul de
Cercetare a Calitãþii Vieþii, INCE, Institutul
de Economie Naþionalã, Institutul Naþional
de Prognozã, INCDPM, INOE 2000
Bucureºt i ,  INCDT, INID, INCD-CE,
INCDMF, INMA, Inst i tu tu l  Naþ ional
Cercetare pentru Sport – INCS, ICTCM -
SA Bucureºti

5. Societãþi comerciale: Centrul de Sociologie
Urbanã - CURS SA, IPA Bucureºti, ASTR,
S.C. AEROSTAR Bacãu, PSIHOTECH SRL,
RATB, etc

6. Organizaþii non-profit: ROMANI CRIS,
Societatea de Analize Feministe ANA,
Funda þ i a  Es tua r,  Funda þ i a
ECHOSOC, Fundaþia IMPRO,
Asoc ia þ ia  de  Tero tehn icã  º i
Terotehnologie – ATTR, PAEM
Brãila, etc

REZULTATE ALE ACTIVITÃÞII 
DE CERCETARE-DEZVOLTARE

Produse, tehnologii, prototipuri

În perioada 2001 – 2007 s-au finalizat peste
315 de proiecte. Rezultatele se concretizeazã
prin: studii comparative, studii de impact,
prognoze, modele, metodologii de analizã,
evaluare, monitorizare ºi prognozã, precum ºi
introducerea unor indicatori comparabili la nivel
european cu privire la: calitatea ocupãrii,
incluziune socialã, coeziune socialã etc.

Exemplificãri:
„Evaluarea ex-ante a impactului asupra

sãrãciei al legii venitului minim garantat”
Beneficiari: Ministerul Muncii, Familiei ºi

Egalitãþii de ªanse, CASPIS (studiul reprezintã
unul din cele 3 proiecte în care INCSMPS a fost
implicat în anul 2001, în acþiunea guvernamentalã
strategicã din Planul de acþiune al Comisiei Anti -
Sãrãcie ºi Promovare a Incluziunii Sociale
CASPIS, din cadrul Domeniului 2. Evaluarea
politicilor sociale: impactul asupra sãrãciei -
studiul a fost menþionat pe site-ul CASPIS).

Rezultat: metodologie de evaluare ex-ante a
impactului Legii Venitului Minim Garantat
asupra reducerii sãrãciei ºi sãrãciei severe
(extreme); realizarea de scenarii de evaluare
ex-ante; determinarea principalilor indicatori ai
inegalitãþii veniturilor ºi a principalilor indicatori
ai sãrãciei, pe praguri de 40, 50 ºi 60% din
venitul median. 

Studiile post (realizate ºi de alte instituþii,
dupã aplicarea Legii 416/2001 privind venitul
minim garantat) au validat rezultatele obþinute
prin Proiectul ex-ante realizat de INCSMPS,
prin care au fost anticipate efectele unui act
normativ înainte de intrarea sa în vigoare.

Efecte: anticiparea unor efecte ºi simularea
acestora pe modelul elaborat au contribuit la
fundamentarea Legii 416/2001 care urma sã
intre în vigoare.

„Modele de evaluare a impactului siste-
mului de asigurare de ºomaj asupra creºterii
ocupãrii - posibilitãþi de optimizare” 

Beneficiari: Ministerul Muncii, Familiei ºi
Egalitãþii de ªanse, ANOFM; Agenþi economici;
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Actori sociali
Rezultat: Model structural de optimizare;

Model matematic; Manual ºi ghid de utilizare
Efecte: Creºterea mobilitãþii ocupaþionale;

Creºterea competitivitãþii ºi flexibilitãþii pieþei
muncii; Creºterea calitativã a ocupãrii forþei de
muncã; Optimizarea bugetului pieþei muncii;
Reducerea ºomajului agregat.

„Impactul integrãrii europene ºi lãrgirii
Uniunii Europene asupra Schimbãrilor
Structurale Regionale ºi Coeziunii”

Beneficiari: MMSSF, CCIR
Rezultat: elaborarea unui studiu privind

impactul integrãrii României în U.E. asupra
schimbãrilor regionale ºi coeziunii; Crearea
bazei de date cu indicatori privind dezvoltarea
economico-socialã 1990-2003. Analize pre-
liminare ale principalelor evoluþii ale economiei
româneºti; Elaborarea studiului: Analiza
impactului investiþiilor strãine asupra dezvoltãrii
economice, creºterea ocupãrii ºi întãrirea
coeziunii (pe baza unor studii de caz)

Efecte: armonizarea indicatorilor naþionali cu
cei europeni, în domeniul coeziunii sociale ºi anti-
ciparea efectelor integrãrii României în UE asupra
dezvoltãrii regionale din perspectiva coeziunii

„Sistem de evaluare a politicilor în
domeniul serviciilor sociale”

Beneficiari: Ministerul Muncii, Familiei ºi
Egalitãþii de ªanse

Rezultat: crearea unui sistem de evaluare a
politicilor în domeniul dezvoltãrii serviciilor
sociale în România în vederea îmbunãtãþirii
protecþiei sociale ºi alinierii domeniului la
standardele UE; analiza cadrului legal a surselor
de finanþare ºi a politicilor privind dezvoltarea
serv ic i i lor  socia le;  evaluarea cadrulu i
organizatoric ºi a resurselor materiale ºi umane
de care dispun administraþiile publice locale în
oferirea serviciilor sociale pentru diminuarea
excluziunii ºi marginalizãrii sociale; metodologie
de evaluare periodicã a gradului de includere
socialã a persoanelor aflate în dificultate;
procedura de monitorizare pe baza metodologiei
de evaluare a dimensiunii includerii sociale la
nivelul administraþiei publice locale

Efecte: creºterea capacitãþii administrativ-
manageriale a administraþiilor publice locale de
realizare a obiectivelor înscrise în programele
politicilor sociale; stabilirea indicatorilor ºi a
metodologiilor de evaluare a eficienþei utilizãrii
resurselor materiale ºi umane de care dispun
aceste administraþii. 

„Reforma sistemului de impozitare ºi
taxare a muncii ºi impactul produs asupra
ocupãrii ºi ºomajului, distribuþia veniturilor
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Publicaþii

Lucrãri publicate în reviste cotate ISI 5

Citãri în reviste de specialitate cotate ISI                                           9

Lucrãri publicate în reviste din fluxul principal de publicaþii 80
(din care cele mai citate)

1. Publicate în Revista Românã de Statisticã, ISSN 1018 - 046x: Impactul
legislaþiei pieþei muncii asupra performanþelor ocupãrii, Impactul poli ticilor
de mãsuri active asupra ocupãrii în România, Alocarea eficientã a forþei
de muncã pe ramuri ºi sectoare economice ºi creºterea produc tivitãþii,
Scenarii de creºtere economicã ºi de creºtere a ocupãrii în România, în
perspectiva anului 2010, Nou model demografic în România;

2. „Ocuparea ºi dezvoltarea resurselor umane în zonele rurale”, Revista
Românã de Statisticã- Supliment, dr. Cãtãlin Ghinãraru

3. Ocuparea ºi productivitatea – contribuþia lor la creºterea economicã /„
Employment and Productivity – Their Contribution to Economic Growth”,
published in the “Supplement of the Romanian Statistical Review”
no.2/2006, The National Institute of Statistics (INS) and the Romanian
Statistics Society (SRS) (cod ISSN 1018-046x) also published in the
“Romanian Statistical Review” (scientific issue ranked as national
importance)  no.8/2006, The National Institute of Statistics (INS) and the
Romanian Statistics Society (SRS) (cod ISSN 1018-046x); Dr. Vasilica
Ciucã, Dr. Cristina Lincaru,

4. Dezvoltarea sectorului de energie regenerabilã – sursã pentru locuri de
muncã  mai multe ºi mai bune/ The development of the Renewable
Energy Sector –Source for more and better jobs, Published: Editura
AGIR ISBN 973-720-032-2, CD – ROM 1 FOREN TECHNICAL
PAPERS, Dr. Cristina Lincaru,

5. Importanta responsabilitatii sociale a intreprinderii in societatea
cunoasterii”, Sesiunii de comunicãri ºtiinþifice organizatã de ASE
Bucureºti, la data de 26.05.2006 Dr. Vasilica Ciucã, Dr. Cristina Lincaru,
mat. Draga Atanasiu

6. “Responsabilitatea Socialã a Întreprinderii – factor al dezvoltãrii durabile.
Posibilitãþi de mãsurare”//„Corporate Social Responsibility - factor of
durable development. Measuring possibilities”, Mat. Draga Atanasiu, Dr.
Vasilica Ciucã, Director General INCSMPS, Dr. Cristina Lincaru, CSIII,

publicat în  “Suplimentul Revistei Române de Statisticã” nr.2/2006,
Institutul Naþional de Statisticã (INS) ºi Societatea Românã de Statisticã
(SRS) (cod ISSN 1018-046x) publicat de asemenea în “Revista Românã
de Statisticã” (publicaþie ºtiinþificã catalogatã de importanþã naþionalã)
no.2/2006, Institutul Naþional de Statisticã (INS) ºi Societatea Românã
de Statisticã (SRS) (cod ISSN 1018-046x); 

7. „Dezvoltarea performantelor inovarii – o provocare pentru Romania”,
Simpozionul ªtiinþific Internaþional „România ºi Uniunea Europeanã:
România - Calitatea Integrãrii”, Organizat în cadrul ASE, Bucureºti,
2006, dr. Vasilica Ciucã, Mat. Draga Atanasiu, Dr. Cristina Lincaru,
Beatrice Chiriac, CSIII

8. “Prevenirea riscurilor prin responsablitatea socialã a întreprinderii”// ”The
risks prevention through corporate social responsibility” Mat. Draga
Atanasiu, Dr. Vasilica Ciucã, Director General INCSMPS, Dr. Cristina
Lincaru, CSIII, articol cuprins în cadrul Publicaþiei sesiunii anuale a
INCSMPS: Reforma sistemelor de securitate socialã din România în
contextul aderãrii la Uniunea Europeanã - Securitate în diversitate,
Editura Agora 2006, (ISBN 978-973-8295-55-1)

9. “Evaluarea potenþialului de inovare la nivel de sector ºi de ramurã –
nivelul actual de dezvoltare în România”, dr. Vasilica Ciuca, dr. Cristina
Lincaru, mat. Draga Atanasiu, publicat in “Suplimentul Revistei Române
de Statisticã” decembrie/2007, Institutul Naþional de Statisticã (INS) ºi
Societatea Românã de Statisticã (SRS);

10.„Aspecte cantitative privind integrarea ocupaþionalã a persoanelor cu
dizabilitãþi”, Cristina Stroe, CS II, INCSMPS;

11.«Indicatori de mãsurare a gradului de integrare socialã a persoanelor cu
dizabilitãþi», autor: drd. Eva Militaru;

12.«Reglementãri, recomandãri, rezoluþii în plan internaþional privind
problematica persoanelor cu dizabilitãþi ºi integrarea loc socialã» autor:
Silvia Popescu; Publicate în Revista Universitãþii Spiru Haret, ISBN 973-
725-286-1: Provocãri ce revin pieþei muncii din România în perspectiva
integrãrii în UE.

Lucrãri publicate în volumele unor conferinþe ºtiinþifice internaþionale
cu recenzori (din care menþionãm) 12

1. CE - European Employment Observatory - Thematic Reviews: 3
2. ERSA 2008, 48t European Congress of the Regional Science Association

International & University of Liverpool, CULTURE, COHESION AND
COMPETITIVENESS: REGIONAL PERSPECTIVES, Thursday 4.00 pm -



ºi sãrãciei. Constrângeri bugetare ºi
efectele taxãrii progresive”

Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei ºi
Egalitãþii de ªanse

Rezultat: realizarea unui nou sistem de
impozitare ºi taxare a muncii; analiza sistemului
actual de impozitare ºi taxare a muncii; analiza
comparativã a sistemelor de impozitare ºi
taxare a muncii utilizate pe plan internaþional;
crearea metodologiilor în vederea determinãrii
impactului reducerii impozitãrii ºi taxãrii muncii
asupra ocupãrii ºi ºomajului, distribuþiei
veniturilor ºi sãrãciei ºi echilibrului sistemelor de
securitate ºi solidaritate socialã; proiecþia unui
nou sistem de impozitare ºi taxare a muncii;
impactul noului sistem de impozitare ºi taxare a
muncii asupra ocupãrii, ºomajului, distribuþia
veniturilor ºi incidenþa asupra sãrãciei ºi
echil ibrului sistemelor de securitate ºi
solidaritate socialã; studiu de fezabilitate, model
conceptual ºi metodologie de implementare a
noului sistem de impozitare a muncii.

Efecte: creºterea motivãrii resurselor
umane, a productivitãþii muncii, factori
importanþi ai creºterii economice ºi ai reducerii
sãrãciei.

„Pro iec þ i a  nevo i i  de  p regã t i re
profesionalã iniþialã în concordanþã cu
cerinþele pieþei muncii la nivel regional, la
orizontul anului 2010”

Beneficiar: Centrul Naþional de Dezvoltare a
Învãþãmântului Profesional ºi Tehnic

Rezultat: realizarea de metodologii de
proiecþie a cererii ºi ofertei de forþã de muncã ºi

aplicarea acesteia pentru 7 regiuni de
dezvoltare.

Efecte: îmbunãtãþirea planificãrii pregãtirii
profesionale preuniversitare, la nivel regional ºi
local.

Transfer tehnologic

Aplicarea de modele, metodologii 
Ut i l i za rea  r ezu l t a t e l o r  p ro i ec tu l u i
„Discriminare multiplã în România”, 2007 –
Anul European al Egalitãþii de ªanse pentru
Toþi”, Beneficiar: Agenþia Naþionalã pentru
Egalitate de ªanse Femei ºi Bãrbaþi 
Utilizarea rezultatelor din lucrarea „Studii
privind piaþa muncii la nivel regional in
vederea proiecþiei nevoii de pregãtire prin
învãþãmântul profesional ºi tehnic la
orizontul anului 2010” finanþat prin Progra-
mul PHARE/VET, preluate în fundamentarea
Planurilor de Acþiune Regionale/Locale
privind învãþãmântul vocaþional (PRAI ºi
PLAI). Beneficiar: MMFEª. 
Rezultatele lucrãrii „Condiþia vârstnicilor din
România în perioada de tranziþie, realitãþi ºi
tendinþe”, au fost preluate de Beneficiar -
Consiliul Naþional al Persoanelor Vârstnice 
Rezultatele lucrãrilor de „Normare a muncii”
aplicate la firma SC COMCEH SA Cãlãraºi 
Studiul de marketing privind înfiinþarea de
linii aeriene cu cost scãzut, aplicat de
AEROSTAR 

Brevete: 0 
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5.30 pm, RENDALL LECTURE THEATRE 2, SOCIAL AND CULTURAL
DEVELOPMENT IN COMPARATIVE FOCUS 2, (O-session: 2.L), Anglia,
Liverpool, CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY AND FLEXICURITY
(1172), Vasilica Ciucã, INCSMPS, Draga Atanasiu, INCSMPS, Cristina
Lincaru, INCSMPS

Cãrþi ºtiinþifice publicate în edituri recunoscute din þarã (din care)     17

1. „Evoluþia ocupaþiilor pe piaþa forþei de muncã din România în perspectiva
anului 2010”, Editura AGORA, Bucuresti, ISBN 973-8295-51-
3,coordonatori: dr. Vasilica Ciucã, dr. Speranþa Pîrciog, dr. Eugen Blaga,

2. „Sistem de pregãtire vocaþionalã pentru persoanele cu dizabilitãþi
intelectuale”, ISBN 973-8295-50-6, coord. dr. Vasilica Ciucã, 

3. „Metodologie pentru evaluarea continuã a persoanelor cu dizabilitãþi
intelectuale”, ISBN 973-8295-49-1, coord. dr. Vasilica Ciucã,

4. „Impactul programelor active de ocupare pe piaþa muncii în context
socio-economic românesc” , ISBN 973-8295-48-3, dr. Vasilica Ciucã,
Aniela Alexandrescu, Andra Sãnduleasa

5. „Principiile sistemelor de salarizare din diferite þãri ºi modurilor lor de
aplicare”, dr. Silviu Teculescu, Ed. N’ERGO, 2006, ISBN 973-87078-8-9;

6. „Monitoring a sample of employers who hired unemployment covered in
active measures programs”, ISBN 973-88008-1-1, cord. dr. Daniela
Panicu

7. „Impactul programelor active de ocupare în economiile aflate în tranziþie”
, ISBN 973-8295-46-7, dr. Vasilica Ciucã, drd. Raluca Branzã

8. Piaþa muncii ºi dezvoltarea durabilã, dr. Gheroghe Rãboacã, Editura
Tribuna Economicã, ISBN 973-8257-63-8;

9. Analiza dinamicii pieþei muncii la nivel regional în sprijinul creºterii
ocupãrii forþei de muncã. Proiecþia nevoii de formare profesionalã prin
învãþãmântul profesional ºi tehnic, dr. Vasilica Ciucã, dr. Speranþa
Pirciog, Editura Humanitas;

10.Cele mai bune practici privind combaterea ºi prevenirea muncii fãrã
forme legale, dr. Cãtãlin Ghinãraru, Cristina Mocanu, Ana-Maria Zamfir,
RoMedia Publishing House;

11.Munca copilului în România, dr. Cãtãlin Ghinãraru, RoMedia Publishing
House

12.Impactul programelor de masuri active în economiile aflate în tranziþie,
dr. Vasilica Ciucã, drd. Raluca Brânzã, Media Print;

13.„Reforma sistemelor de securitate socialã din România în contextul
aderãrii la Uniunea Europeanã – Securitate în Diversitate”, Institutul
Naþional de Cercetare ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale,
Bucureºti, 2006, Editura AGORA, cod ISBN 978-973-8295-55-1

14.„Paradoxul ºomajului în rândul tinerilor români în contextul aderãrii la
Uniunea Europeanã – 2007 Anul European pentru egalitatea de ºanse”,
Institutul Naþional de Cercetare ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi Protecþiei
Sociale, Bucureºti, 2008, Editura AGORA, cod ISBN 978-973-8295-67-4

15.„Principalele elemente de evaluare a gradului de integrare / participare
socialã a persoanelor cu dizabilitãþi”, Bucureºti, 2008, Editura
Universitarã, cod ISBN 978-973-749-428-3

16.„Decalaje regionale privind inovarea ºi dezvoltarea capitalului uman în
România”, coord. Dr. Speranþa Pîrciog, drd. Cristina Mocanu, drd. Ana
Zamfir, INCSMPS, Bucureºti 2008, ISBN 978-973-8295-78-0;

17.„Discriminarea multiplã în România”, coord. Drd. Cristina Mocanu,
INCSMPS ºi ANA, Ed. Agora, ISBN 978-973-8295-74-2.

Cãrþi ºtiinþifice publicate în edituri recunoscute din strãinãtate          4
(din care cele mai citate)

1. Foreign direct investment in Romania: legal framework and incentives
in Working Paper Economic Integration and Industry Location in
Transition Countries, Dr. Speranþa Pîrciog, www.zei.de;

2. Child Labour in Romania, Dr. Cãtãlin Ghinãraru, UNICEF;
3. „Raportul Naþional al Dezvoltãrii Umane, România, 2007” – Aderarea la

Uniunea Europeanã în beneficiul tuturor, autori INCSMPS, publicat de
PNUD România, ISBN 978-973-0-05085-1; 

4. Trafficking of migrant workers from Romania: Issues of Labour and
Sexual Exploitation, Dr. Cãtãlin Ghinãraru, ILO.



Organizarea de manifestãri ºtiinþifice
interne ºi internaþionale

Începând cu anul 2005, INCSMPS organizeazã
anual conferinþe ºtiinþifice cu participare
internaþionalã, subscrise unor tematice de
mare importanþã ºi actualitate la nivel
european, astfel:

2005, tematica a fost „Politici ale ocupãrii ºi
veniturilor în societatea româneascã”
2006 „Securitate în diversitate”
2007 „Paradoxul ºomajului în rândul tinerilor
români în contextul aderãrii la Uniunea
Europeana – 2007- Anul european pentru
egalitatea de ºanse pentru toþi”;
2008 „Flexibilitate ºi Securitate pe Piata
Romaneasca a muncii la inceputul noului
ciclu (2008-2010) al Strategiei Lisabona
Revizuite Provocari, Idei, Solutii ºi Programe
de Actiune” 
La aceste conferinþe au participat cu lucrãri

ºi intervenþii, precum ºi cu sponsorizãri,
reprezentanþi ai unor organisme internaþionale
ºi europene importante: ILO, CDEFOP,
DGE&SA, DGR&D ale CE -UE, ºi ai domeniului
academic din þãri precum: Bulgaria, Italia,
Turcia, Spania, etc

Manifestãri ºtiinþifice interne cu participare
internaþionalã - conferinþe, seminarii, ateliere
de lucru: 28

Manifestãri ºtiinþifice interne: Sesiuni anuale
de comunicãri ºtiinþifice, seminarii, ateliere de
lucru: 52

Participãri cu rezultate semnificative 
la târguri ºi expoziþii

Târguri internaþionale: Employment Week
2008”, ediþia 15, organizatã de Comisia
Europeanã – DG E&SA-CE, în perioada 11 –
12 iunie 2008, Bruxelles

Târguri sau expoziþii interne: CONRO 2002-
2005: 4 participãri (7 premii). Institutul a
participat an de an la Târgul ªtiinþei ºi
Tehnologiei CONRO 2002-2005, unde a obþinut
medalii ºi diplome. În cadrul târgului, INCSMPS
a fost organizatorul „Standului de Politica
ªtiinþei” ºi al „Mesei Rotunde” cu tema „Politica
ªtiinþei”. 

Institutul a participat cu rezultate de
cercetare la Expoziþia organizatã în cadrul
Programului RELANSIN unde au fost premiate
2 proiecte.

În luna aprilie 2003, Institutul a participat la un
workshop naþional desfãºurat în Bucureºti,
organizat de Organizaþia Internaþionalã a Muncii,
cu lucrarea “Evaluãri privind Migraþia Circulatorie
ºi traficul de fiinþe umane din România”.

În cea de a doua jumãtate a lunii februarie
2003, Institutul a participat la Seminarului
Pregãtitor al Forumului Economic al OSCE, pe
tema traficului de persoane, desfãºurat la
Ioannina (Grecia), cu lucrarea “Evaluãri privind
Migraþia Circulatorie ºi traficul de fiinþe umane din
România”. În luna aprilie 2003, INCSMPS a
participat la Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice
susþinutã cu prilejul aniversãrii a 50 de ani de
activitate a S.C. AEROSTAR S.A. Bacãu, cu
lucrarea: Centru Pilot de Reconversie
Profesionalã a Personalului din Industria
Aerospaþialã Româneascã.

Afilieri naþionale ºi internaþionale

Membri în colectivele de redacþie ale revistelor
recunoscute naþional (din categoria B în
clasificarea CNCSIS)
Numãr de prezenþe: 1, Vasilica Ciucã
Revista Românã de Statisticã

EALE
CASPIS România
Observatorul European pentru Ocupare CE-UE
COST - Social Sciences and Humanities
Technical Committee Members

Entitãþi din infrastructura de transfer
tehnologic implementate: 0

Poveºti de succes: 3

Pentru INCSMPS, succesul a însemnat:
elaborarea de instrumente ºtiinþifice de
evaluare cu grad de noutate naþionalã ºi
transferul rezultatelor acestora în practicã,
pentru benef ic iar i  inst i tuþ i i  publ ice.
Menþionãm douã din cele mai importante:
elaborarea metodologiei de cercetare a cererii
de forþã de muncã, aplicatã pentru MMFES ºi
transferatã  MEdCT în vederea fundamentãrii
politicilor de ocupare ºi de educaþie
preuniversitarã. Institutul a fost recunoscut de
cele douã instituþii ca unitate de expertizã
româneascã în acest domeniu. Pe de altã
parte, experienþa acumulatã în aplicarea
acestei metodologii a calificat institutul în
parteneriate de cercetare cu universitãþi
europene ºi diferite organizaþii internaþionale.
Menþionãm calitatea institutului de membru al
grupului de lucru al  CEDEFOP pentru
elaborarea metodologiei de cercetare
comparatã în evaluarea cererii de forþã de
muncã
elaborarea de metodologii ºi modele
econometrice de evaluare a impactului politicii
de ocupare ºi a politicii sociale, atât ex-ante,
cât ºi ex-post, integrând ºi dezvoltând
experienþa internaþionalã. Aceste metodologii
au fost aplicate ºi transferate MMFES pentru
evaluarea impactului politicii VMG ºi  a
mãsurilor active pe piaþa muncii
impl icarea în procesul  naþ ional  de
recalculare a pensiilor ºi construirea de baze
de date cu informaþii privind istoricul
salariaþilor, acþiune care a condus nu numai la
dezvoltarea domeniului de expertizã ºi
consultanþã, ci ºi la creºterea performanþei
manageriale confirmatã de obþinerea locului I
în topul firmelor din categoria firme foarte
mari în domeniul CD în anul 2007.
în anul 2007, proiectul „CEEX 05-D8-78 –
„Sistem de previziune a schimbãrilor ºi
evo lu þ i i l o r  demogra f i ce ,  eva luarea
impactului ºi rãspuns rapid pentru ariile
metropolitane – DEMOFIAS“, finanþat prin
PNCDI I ºi realizat de un consorþiu
coordonat de institutul nostru, a obþinut
Premiul I, în cadrul acþiunii de premiere a
„celor mai bune proiecte ºi instituþii
participante la programele naþionale de
cercetare-dezvoltare ºi inovare“ în domeniul
ªtiinþe socio-umane“, organizatã de ANCS.
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Telefon: 021/312.40.69, 021-317.24.31; Fax: 021/311.75.95
Email: incsmps1@incsmps.ro; silviaciuca@now.ro;

pirciog@incsmps.ro;  Web: www.incsmps.ro



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


