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Finalizarea proiectului “Răspunsul pieţei muncii româneşti la criză: 

creşterea flexibilităţii şi adaptabilităţii întreprinderilor şi consolidarea 
securităţii lucrătorilor” – POSDRU/63/3.2/S/41637 

 
 
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei 
Sociale – INCSMPS, Fondazione Giacomo Brodolini, Creare Resurse 
Umane SRL şi PM Concept Consulting SRL anunţă finalizarea proiectului 
“Răspunsul pieţei muncii româneşti la criză: creşterea flexibilităţii şi 
adaptabilităţii întreprinderilor şi consolidarea securităţii lucrătorilor” – 
POSDRU/63/3.2/S/41637, la sfârșitul lunii mai 2012.  
 
 
În urma depunerii ultimei cereri de rambursare, la sfârșitul lunii iunie 2012, 
s-a constatat că proiectul a fost dezvoltat pe baza a aproximativ 80% din 
bugetul prevăzut, de 12.713.529 Lei.  
 
 
Toate rezultatele așteptate au fost atinse, fiind dezvoltate o serie de 
produse specifice, cele mai importante fiind: 

 Studiu de context privind politicile de flexisecuritate în plan național și 
internațional; 



 

 

 Studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea unui model de anticipare a 
tendințelor și evoluțiilor pieței muncii; 

 Colecție de Bune practici și Politici specifice de promovare a 
flexisecuritatii la nivel național și european; 

 PROIECTE PILOT dezvoltate la nivel de ÎNTREPRINDERE pentru 
implementarea de METODE DE ORGANIZARE FLEXIBILĂ A 
MUNCII;  

 Investigație de tip CATI având ca temă RĂSPUNSUL 
ÎNTREPRINDERILOR ROMÂNEȘTI LA CRIZĂ și implementarea de 
către acestea a metodelor de organizare flexibilă a muncii;  

 12 SEMINARII de formare și informare în toate regiunile de dezvoltare 
ale ROMÂNIEI;  

 Un site Web, un blog de proiect, precum și wiki de proiect - 
www.flexicovery.ro, http://flexicovery-blog.ro/, http://flexicovery-wiki.ro/ 
- unde sunt disponibile spre consultare rezultatele și produsele 
proiectului; 

 UN MODEL FUNCȚIONAL DE ANTICIPARE A EVOLUȚIILOR 
MACRO-ECONOMICE ȘI DE PIAȚA MUNCII.  

 
 
În cadrul programului au fost cuprinse întreprinderi importante din 
economia românească - RADET Bucureşti şi Aerostar SA Bacău. Deși 
inițial proiectul prevedea un grup țintă de 45 de persoane, acesta a fost 
extins la 146 de persoane, salariați ai întreprinderilor mai sus menționate, 
27 manageri și 119 angajați.  
În urma activităților de formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați 
pentru promovarea adaptabilității au fost dezvoltate 103 locuri de muncă cu 
orar flexibil.  
 
 
Au fost publicate și distribuite 5 tipuri diferite de broșuri pentru promovarea 
principiilor flexicurității - 3000 de exemplare. Raportul final de cercetare, 
care face o trecere în revistă a proiectului și a rezultatelor sale a fost tipărit 
în 2000 de exemplare.  
În data de 25 mai 2012 a avut loc Conferința finală a proiectului, la 
Bacău, prilejuind prezentarea principalelor rezultate obținute. Au fost  
prezentate atât Modelul de anticipare a evoluțiilor pieței muncii, un 
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rezultat foarte important al proiectului, precum și o serie de exemple de 
bună practică din România și Italia. Conferința a prilejuit, de asemenea, 
înmânarea certificatelor de participare la program, iar companiilor Aerostar 
și Radet le-a fost înmânată diploma de ”întreprindere flexibilă”.  
 
 
Pentru mai multe detalii şi informaţii puteţi contacta: 
Dr. Ec. Cătălin Ghinăraru, Manager proiect, INCSMPS, 
ghinararu@incsmps.ro 

 


