
Titlu proiect / faza 

Termen de 

realizare Rezultate

1

Faza 1. Teorii și metode de evaluare a inegalităților educaționale
4.07.2016

Metodologie de evaluare a inegalităților

Faza 2. Model de evaluare a factorilor de influență asupra parcursului 

educațional 9.12.2016
Studiu de interes național. Publicare articol

Faza 3. Metode de analiză a distribuției oportunităților pe piața muncii
31.03.2017

Studiu de interes național. Publicare articol

Faza 4. Model de estimare a relației dintre performanțele educaționale și cele 

obținute pe piața muncii 30.09.2017
Model de estimare. Publicare 2 articole

Faza 5. Propuneri de măsuri de politică pentru reducerea inegalităților 

educaționale și creșterea accesului la oportunitățile de pe piața muncii 
10.12.2017

Propuneri măsuri de politică

2

Faza 1. Microsimularea veniturilor - tehnică de evaluare a impactului 

distribuţional al politicii sociale şi fiscale 15.04.2016
Metodologie de evaluare a impactului distribuționalal politicii sociale și fiscale

Faza 2. Evaluarea performanţelor beneficiilor sociale în reducerea sărăciei și 

inegalităților 15.11.2016
Studiu privind performanțele beneficiilor sociale în reducerea sărăciei

Faza 3. Sărăcia în muncă. Motivaţia pentru muncă în relaţie cu politica socială 

şi fiscală 15.05.2017
Studiu privind sărăcia în muncă. Publicare articol

Faza 4. Evaluarea impactului taxării indirecte asupra distribuţiei veniturilor
15.11.2017

1 studiu de interes național. Publicare articol

3

Faza 1. Studiul dinamicii inegalităţilor salariale în România la nivelul 

principalelor sectoare economice și grupe majore de ocupații 4.04.2016

Studiu privind dinamica inegalităților salariale pe sectoare economice și grupe 

ocupaționale

Obiectivul 2: Reducerea inegalităților sociale, incluziune socială 

 Inegalități educaționale: efecte asupra participării pe piața muncii

Modele de evaluare a impactului politicii sociale și fiscale asupra  inegalităţilor de venituri și rezultate pentru Romania 

 Propuneri metodologice privind studiul problematicii inegalităților salariale în România și efectele majorării salariului minim pe economie



Faza 2. Elaborarea unui model Mincerian în vederea studierii inegalităților 

salariale în România utilizând micro-date 31.07.2016
Model pentru evaluarea inegalităților salariale. Publicare articol

Faza 3. Elaborarea metodologiei de evaluare a efectelor salariului minim 

asupra distribuției salariale și inegalităților salariale 9.12.2016
Metodologie de evaluare a efectelor salariului minim  asupra distribuției salariale 

și a inegalităților salariale
Faza 4. Estimarea impactului majorării salariului minim pe economie asupra 

inegalităților salariale 31.08.2017
Studiu de interes național privind impactul majorării salariului minim asupra 

inegalităților salariale. 
Faza 5. Formularea de propuneri privind rolul salariului minim pe piața muncii 

și măsura în care contribuie la reducerea inegalităților salariale 10.12.2017
Propuneri privind rolul salariului minim pe piața muncii. Publicare articol


