
Domeniile principale de cercetare – dezvoltare şi conexe, ale INCSMPS  
 
a. realizarea de activităţi de cercetare - dezvoltare, inovare (CDI); 

 
Activitatea CDI abordează cu prioritate următoarele domenii: 

 
- Piaţa muncii: resursele de muncă; cererea de forţă de muncă; şomajul; 

prognoze privind piaţa muncii; sistemul informaţional al pieţei muncii; 
salariul, salariul minim şi echilibrul pieţei muncii; instituţii şi agenţi ai pieţei 
muncii; dialogul social; legislaţia muncii; 

- Educaţia continuă: evaluarea impactului sistemelor de educaţie, formare 
şi perfecţionare profesională asupra eficienţei pieţei muncii; evaluarea 
tehnicilor şi metodelor de formare şi perfecţionare profesională; evaluarea 
cerinţelor de calificare la nivel naţional, sectorial şi de ramură, în funcţie de 
nevoile pieţei muncii. 

- Managementul resurselor umane: analiza diagnostic privind sistemele de 
recrutare, selecţie, evaluare, promovare; politici şi sisteme salariale la nivel 
de firmă:analiză, studii de impact; relaţii de muncă: relaţii conflictuale-
neconflictuale, parteneriat, comunicare – informare analiză diagnostic, 
impact; motivaţia muncii (forme, metode, modele de cointeresare); 
normarea muncii; 

- Politici sociale şi fenomene sociale: sărăcia şi excluziunea socială 
(evaluare, scenarii de reducere; politici incluziune şi coeziune socială - 
analiză diagnostic,evaluare impact, politici; sisteme de asigurări sociale şi 
politici de asigurări - analize diagnostic, evaluare impact, scenarii de 
evoluţie, politici; sisteme de asistenţă socială în domeniul populaţiei şi 
familiei, vârstnicilor, copiilor, persoanelor cu dizabilităţi - analiză diagnostic, 
evaluare de impact, scenarii, politici; 

O Problematica socio-umană în procesul de schimbare, modernizare 

şi integrare a României în structurile europene; 

O Strategii şi modele de dezvoltare socio-economică la nivel 

naţional, teritorial şi sectorial; 

O Managementul macro şi microeconomic. 

 
b.  domenii secundare de cercetare: realizarea de activităţi conexe CDI:  

- servicii ştiinţifice de specialitate - training, consultanţă de specialitate, 
servicii de specialitate oferite agenţilor economici, servicii de transfer 
tehnologic, editarea şi tipărirea de lucrări ştiinţifice, organizarea de 
manifestări ştiinţifice si alte activităţi, în condiţiile legii; 

- sarcini specifice de interes naţional, stabilite prin reglementări 
guvernamentale; 

- formarea de resurse umane de CDI în domeniul de activitate specific 
institutului. 
 

c. servicii / microproducţie: editarea şi tipărirea de lucrări ştiinţifice, 
organizarea de manifestări ştiinţifice şi alte activităţi, în condiţiile legii. 


