
 
 

Departamentul “Piaţa Muncii” 

 
 

  Departamentul Piaţa Muncii are ca obiect de activitate 
realizarea de studii şi cercetări cu caracter teoretico-aplicativ în 
domeniul de interes naţional privind piaţa muncii.  
 

Activităţile de cercetare-dezvoltare se desfăşoară în cadrul 
Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, pentru 
realizarea planurilor sectoriale şi a programelor nucleu, în cadrul 
proiectelor internaţionale de cercetare dezvoltare şi inovare, având 
ca tematici :     

a) piaţa muncii: resursele de muncă, cererea de forţă de muncă, 
şomajul, sistemul informaţional al pieţei muncii, 
flexisecuritatea pieţei muncii, migraţia forţei de muncă, 
egalitate de şanse, politici active şi pasive ale pieţei muncii, 
formarea profesională şi pregătirea continuă, instituţiile pieţei 
muncii, agenţii pieţei muncii, dialogul social, legislaţia muncii, 
managementul forţei de muncă, prognoze privind piaţa muncii şi 
modelare econometrică. 

 
b) educaţia continuă: 

- evaluarea impactului sistemelor de educaţie, formare şi 
perfecţionare profesională asupra eficienţei pieţei muncii; 

- evaluare tehnici şi metode de formare şi perfecţionare 
profesională; 

- evaluarea cerinţelor de calificare la nivel naţional, 
sectorial, de ramură, funcţie de nevoile pieţei muncii; 

 
În cadrul departamentului se desfăşoară şi activităţi conexe activităţii de 

cercetare şi dezvoltare care constau în: 
� formare şi specializare profesională; 
� consultanţă şi asistenţă de specialitate; 
� editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate; 
� prestări de servicii; 
� participare la realizarea transferului tehnologic; 
� altele. 
 
 



CCategorii de activităţi  rreeaalliizzaattee  ppee  ddeeppaarrttaammeenntt  

 de atragere de proiecte (Activitatea presupune o amplă documentare cu 
privire la necesitatea şi oportunitatea unui domeniu de cercetare, a 
potenţialilor beneficiari, a modalităţilor de accesare a proiectelor, urmată 
de elaborarea propunerii ştiinţifice şi financiare, participarea la competiţie, 
încheierea contractului de finanţare – în cazul admiterii proiectului); 
 de îndeplinire a obiectivelor ştiinţifice, stabilite prin planul de realizare a 

proiectelor de CD; 
 de diseminare a rezultatelor cercetărilor desfăşurate în cadrul 

departamentului (caracterizată de elaborarea rapoartelor de cercetare şi a 
rapoartelor de activitate pentru autoritatea contractantă, publicare, 
orgnizarea şi/sau participarea la simpozioane, sesiuni de lucru, conferinţe 
etc.); 
 de informare, fundamentare decizii, formulare de puncte de vedere atunci 

când acestea sunt cerute de ministerul coordonator; 
 de elaborare de rapoarte trimestriale/anuale de activitate. 

 
Lista personal: 

1. Codruţa Drăgoiu –CSII 
2. Beatrice Chiriac - CSIII 
3. Liliana Grecu - CSIII  
4. Dr. Cristina Lincaru – CSIII 
5. Dr. Luise Mladen - CSIII 
6. Drd. Cristina Mocanu – CS 
7. Drd. Gabriela Tudose - CSIII 
8. Dr. Silviu Ţeculescu - CS 
9. Magda Velciu - CS 
10. Drd. Ana Zamfir - CSIII 

  
 

Şef departament: Dr. Daniela Paşnicu - CSII 
 

 

 


