
Titlu proiect / faza 

Termen de 

realizare Rezultate

1

Faza 1. Ocupare, Inovare și Creștere economică -  analiza sănătății 

Ecosistemelor Economice la nivel teritorial în România (Profilul performantei 

economice la nivel de  județ  prin aplicarea Model sectorial de creștere 

economică și la intensitatea ocupării și productivității sale pe baza 

metodologiei JoGGs)

4.07.2016
Metodologie de benchmarking național pentru profilul performanțelor 

economice la nivel de județ

Faza 2. Profilul teritorial al locurilor de muncă după sectoare de activitate. 

Metodologii ESDA
3.10.2016

Studiu de interes național  - profil teritorial al locurilor de munca pe sectoare de 

activitate. Publicare articol

Faza 3. Profilul teritorial al al resurselor de muncă cu potențial creativ 

(Metodologii ESDA
9.12.2016

Studiu de interes național  - profilul teritoarial al resurselor de muncă având 

potențial creativ

Faza 4. Identificarea de (noi) externalități pozitive ale locurilor de muncă creative care 

să contribuie la diminuarea disfuncționalităților de pe piața muncii la nivel regional și 

local

30.06.2017 Metodologie de identificare externașități pozitive ale locurilor de muncă creative

Faza 5.Determinarea efectelor de multiplicare calitative și cantitative în ocupare și 

productivitate  la nivel sectorial după concentrarea teritorială a locurilor de muncă 

creative.

30.09.2017
Studiu de interes național - efecte de multiplicare calitative și cantitative la nivel 

sectorial

Faza 6.Noua geografie a locurilor de munca  - Perspective spațiale ale pieței muncii 

(specializare regională și efecte /divergențe în calitatea vieții
10.12.2017

Studiu de interes național - perspective spațiale ale specializării regionale. 

Publicare articol

2

Faza 1. Studiu privind estimari ale dimensiunii economiei informale 4.04.2016 Studiu privind estimarea dimensiuni economiei informale.

Faza 2. Relatia dintre institutiile pietei muncii  si informalitate. Consideratii 

generale
05.08.2016

Studiu privind relația dintre instituțiile pieței muncii și informalitate. Publicare 

articol

Faza 3. Investigatie(ancheta) privind impactul salariului minim si al 

indemnizatiei de somaj asupra activitatii economice informale
9.12.2016

Studiu de interes național privind impactul salariului minim și al indemnizației de 

șomaj asupra activității economice informale

Faza 4. Investigatie privind relatia dintre timpul de lucru, contractualizarea muncii si 

fenomenul informalitatii
5.08.2017

Studiu de interes național privind relația dintre timpul de lucru, contractalizarea 

muncii și fenomenul informalității. Publicare articol

Faza 5. Integrarea rezultatelor empirice si reliefarea implicatiile de politica 10.12.2017 Studiu privind implicațiile în politica de ocupare. Publicare articol

3

Obiectivul 1: Ocupare de calitate, performanță, digitalizare și competitivitate pe piața muncii    

 Noua geografie a locurilor de muncă din România - Perspective spațiale ale pieței muncii

Impactul institutiilor pietei muncii asupra informalitatii. Abordari micro si macroeconomice  

Evaluarea eficienței și impactului Strategiei naționale de ocupare a forței de muncă 2014-2020 la jumătatea perioadei de implementare 



Faza 1. Investigarea abordărilor teoretice ale modelării macro-econometrice a 

eficienței și impactului politicilor/ programelor de ocupare și găsirea de soluții 

inovative

27.05.2016
Studiu de interes național privind impactul politicilor/programelor de ocupare 

asupra dezvoltării

Faza 2. Caracterizarea contextului şi a dinamicii ocupării în perioada post-

criză, cu evidențierea factorilor determinanți pe baza unei analize  de tip lanț 

cauză-efect

9.12.2016
Studiu privind factori determinați ai dinamicii ocupării în perioada post-criză. 

Publicare articol

Faza 3. Estimarea eficienței și a impactului strategiei de ocupare asupra agregatelor 

macroeconomice
24.05.2017

Studiu de interes național privind eficiența și impactul strategiei de ocupare 

asupra agregatelor macroeconomice

Faza 4. Elaborarea de recomandări privind ajustarea politicii a ocupării pentru 

perioada următoare 9.12.2017 Recomandări de politică. Publicare articol

4

Faza 1. Studiu privind evoluția modalităților de flexibilizare a muncii în 

perioada crizei economice (2009-12 4.04.2016

Studiu de interes național privind flexibilizarea muncii în perioada crizei 

economice. Recomandări de politică

Faza 2. Tipologii și modalități de adaptare și diversificare a modalităților de 

contractualizare a munci în România 31.07.2016

Studiu privind tipologiile de adaptare și diversificare modalități de 

contractualizare a muncii. Recomandări de politică. Publicare articol

Faza 3. Metodologie de evaluare a efectelor diversificării modalităților de 

contractualizare a muncii asupra echilibrelor pieței muncii din România 9.12.2016

Metodologie de evaluare a efectelor diversificării modalităților de 

contractualizare a muncii. Publicare articol

Faza 4. Investigație (anchetă) privind dezvoltarea formelor de dialog social în 

perioada următoare reformei pieței muncii din 2011; Explorarea disponibilității 

partenerilor social în vederea unei refondări a dialogului social în România; 4.07.2017

Studiu de interes național privind dezvoltarea formelor de dialog social. Publicare 

articol

Faza 5. Dezvoltarea de propuneri privind noi regimuri diferențiate de protecție socială 

a lucrătorilor în condițiile diversificării tipologiei contractuale în România 9.12.2017 Recomandare de politică. 2 capitole carte

5

Faza 1. Elaborarea metodologiei econometrice de studiere  a corelaţiei dintre 

productivitate şi salarii utilizând situaţiile financiare ale firmelor româneşti 4.04.2016

Metodologie de studiu a corelației dintre productivitate și salarii utilizând 

situațiile financiare ale firmelor românești

Creșterea flexibilității pieței muncii din România prin lărgirea și diversificarea modalităților de contractualizare a muncii

Micro-modelarea corelaţiei productivitate-salarii pentru  întreprinderile mijlocii,  pe activităţi ale economiei  naţionale



Faza 2. Codificarea şi testarea fişierelor de comenzi STATA şi instrucţiuni 

MATA în vederea studierii corelaţiei dintre salarii şi productivitate , pentru 

întreprinderile mijlocii, pe activităţi ale economiei naţionale 30.11.2016 Codificare și testare

Faza 3. Studierea corelaţiei dintre salarii şi productivitate pentru întreprinderile 

mijlocii, pentru unele  activităţi  din economia naţională 30.06.2017 Studiu de interes național privind corelația dintre salarii și productivitate

Faza 4. Construirea de modele de tip PANEL şi/sau serii de timp, pentru unele  

activităţi ale economiei naţionale, pentru întreprinderile mijlocii  şi realizarea de 

predicţii pe termen scurt 30.11.2017 Modele și predicții pe termen scurt. Publicare articol

6

Faza 1. Metodologie de măsurare a calității ocupării în firmele de dimensiuni  

mici 
20.05.2016 Metodologie de măsurare a calității ocupării în firmele mici

Faza 2. Analiză strategii, politici, programe de dezvoltare a IMM –urilor și 

efectele în ocupare 
25.11.2016

Studiu privind analiza strategiilor, politicilor și programelor de dezvoltare a IMM și 

a efectelor asupra ocupării. Publicare articol

Faza 3. Diagnoza calității ocupării în firmele mici 20.05.2017 Studiu de interes național privind calitatea ocupării în firmele mici

Faza 4. Direcții de acțiune în vederea creșterii calității ocupării și efectul în 

ocuparea globală
10.12.2017 Direcții de acțiune. Publicare articol

7

Faza 1. Diagnoza sectorului sănătate şi asistenţă socială la nivel european 4.04.2016
Studiu de interes național privind diagnoza sectorului de sănătate și asistență 

socială la nivel eurpean

Faza 2. Prognoza forţei de muncă în sectorul sănătate şi asistenţă socială 9.12.2016
Studiu de interes național privind prognoza forței de muncă în sectorul sănătate. 

Publicare 2 articole. Publicare 1 capitol carte

Forţa de muncă din sectorul de activitate economică sănătate şi asistenţă socială: gradul de ocupare şi adecvare prezent şi estimarea evoluţiei viitoare

Evaluarea calitatii ocupării în firmele de dimensiuni mici


