
 
Proiecte cu sursa de finanţare prin licitaţii organizate în anul 2012, în cadrul Programelor sectoriale coordonate  

de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

Responsabil 
de proiect Titlul proiectului Competiţie Rol / funcţie 

INCSMPS 
Data de 
lansare   

Data de 
încheiere   

Bugetul 
total al 
proiectului 
aferent 
INCSMPS 
 (mii lei) 

Bugetul 
aferent 
INCSMPS in 
2012 
(mii lei) 

1. dr. Vasilica 
Ciucă 

Evaluarea şi prognozarea cererii de muncă 
potenţiale pentru absolvenţii de învăţământ 
superior, în structură ocupaţională, la 
orizontul anului 2020, în vederea dezvoltării 
corespunzătoare a politicilor privind 
instruirea de nivel universitar 

Program 
sectorial 
MECTS 

coordonator 
consorțiu nov.2011 dec.2012 1200,0 861,0 

2. dr. Luise 
Mladen 

Metode de măsurare a calităţii locurilor de 
muncă şi politici dedicate îmbunătăţirii 
calităţii locurilor de muncă 

Program 
sectorial 
MMFPS 

unic 
contractor iun.2012 iul.2012 42,0 42,0 

3. dr. Gabriela 
Tudose 

Strategie pentru promovarea ocupării forţei 
de muncă în rândul persoanelor vârstnice 

Program 
sectorial 
MMFPS 

unic 
contractor iun.2012 aug.2012 41,0 41,0 

4. dr. Nicolae 
Cătăniciu 

Optimizarea impozitării şi taxării muncii, ca 
pârghie de creştere a atractivităţii ocupării 
forţei de muncă 

Program 
sectorial 
MMFPS 

unic 
contractor iun.2011 nov.2012 43,0 43,0 

5. dr. Cristina 
Lincaru 

Studiu privind impactul politicilor privind 
inserţia tinerilor pe piaţa muncii 

Program 
sectorial 
MMFPS 

unic 
contractor iun.2012 aug.2012 43,8 43,8 

6. dr. Daniela 
Paşnicu 

Sistem integrat de management al fluxurilor 
migraţiei lucrătorilor în vederea gestionării 
adecvate a migraţiei economice (dubla 
dimensiune imigraţie şi emigraţie, evaluare 
şi prognoză) 

Program 
sectorial 
MMFPS 

unic 
contractor iun.2012 oct.2012 43,0 43,0 



 

 

Proiecte cu sursa de finanţare prin competiţii organizate de UEFISCDI în anul 2011, în cadrul PNCDI II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

Responsabil 
de proiect Titlul proiectului Competiţie 

 Rol / 
funcţie 
INCSMPS 

Data de 
lansare   

Data de 
încheiere   

Bugetul 
total al 
proiectului 
aferent 
INCSMPS 
(mii lei) 

Bugetul 
aferent 
INCSMPS in 
2012 
(mii lei) 

1. 

 
Dr. Cristina 
Lincaru 

Interacţiunea dinamică dintre 
componentele umane şi naturale 
bazată pe sinergia factorilor 
ecologici şi socio-economici în 
zonele cu urbanizare rapidă   - 
DYNAHU 

Programul 
Parteneriate partener iun.2012 iun.2015 400,0 100,0 



Proiecte cu sursa de finanţare prin Programul Nucleu, coordonat de ANCS 
 

Nr. 
crt. 

Responsabil 
de proiect Titlul proiectului Competiţie/evaluare 

Rol / 
funcţie 
INCSMPS 

Data de 
lansare   

Data de 
încheiere   

Bugetul total al 
proiectului 
aferent 
INCSMPS  
(mii lei) 

Bugetul 
aferent 
INCSMPS 
in 2012 
(mii lei) 

1.  drd. Mihaela 
Ghenţa 

Metodologie de evaluare a implementării strategiei 
naţionale de dezvoltare a sistemului de asistenţă 
socială pentru persoanele vârstnice 

Program Nucleu unic 
contractor ian.2012 mai.2012 328,3 328,3 

2.  dr. Nicolae 
Cătăniciu 

Politicile de motivare şi performanţele resurselor 
umane la nivelul administraţiei publice Program Nucleu unic 

contractor ian.2012 mai.2012 240,4 240,4 

3.  dr. Mădălina 
Andreica 

Evaluarea impactului crizei economice asupra 
ocupării şi productivităţii muncii Program Nucleu unic 

contractor iun.2012 dec.2012 323,304 323,3 

4.  dr. Gabriela 
Tudose Dinamica ocupării în perioada de criză în România Program Nucleu unic 

contractor iun.2012 dec.2012 320,588 320,6 

5.  dr. Cristina 
Lincaru 

Relaţia programelor de CSR cu dezvoltarea 
ocupării la nivelul comunităţii, naţional şi regional Program Nucleu unic 

contractor ian.2012 mai.2012 541,1 541,1 

6.  dr. Cătălin 
Ghinăraru 

Proiectarea evoluţiilor numărului de pensionari de 
invaliditate şi de urmaş şi a ratelor de înlocuire ale 
celor două tipuri de prestaţii de protecţie socială. 
Analiza impactului asupra sustenabilităţii şi 
robusteții schemei publice de pensii 

Program Nucleu unic 
contractor iun.2012 dec.2012 216,8 216,8 

7.  dr. Aniela 
Matei 

Impactul politicilor familiale şi al caracteristicilor 
pieţei muncii din România asupra deciziei familiilor 
de a avea copii 

Program Nucleu unic 
contractor iun.2012 dec.2012 320,046 320,0 

8.  dr. Ana 
Zamfir 

Evaluarea efectelor ocupării inadecvate la primul 
loc de muncă asupra carierei absolvenţilor de 
studii superioare 

Program Nucleu unic 
contractor iun.2012 dec.2012 372,992 373,0 



Proiecte cu sursa de finanţare din fonduri ale unor organisme internaţionale 

Nr. 
crt. 

Responsabil 
de proiect Titlul proiectului Competiţie / evaluare 

Rol / 
funcţie 
INCSMPS 

Data de 
lansare 

Data de 
încheiere 

Bugetul 
total al 
proiectului 
aferent 
INCSMPS 
(mii lei) 

Bugetul 
aferent 
INCSMPS 
in 2012 
(mii lei) 

1.  Liliana Grecu E-RACE+: European Rational Analysis of 
Vulnerable Enterprises Leonardo da Vinci partener  oct.2010  sep.2012 48,349 48,3 

2.  Liliana Grecu 
P4I - Playing for Interculturality – social games 
as innovative methodology for training adults 
key competences 

GRUNDTVIG partener  nov.2011  oct.2013 61,677 61,7 

3.  Liliana Grecu TELEWORK FOR LIFE-WORK 
RECONCILIATION IN EU (WOMEN - IN) Leonardo da Vinci partener  oct.2011  sep.2013 42,748 42,7 

4.  dr. Eva Militaru 
EUROMOD - Microsimulation Tool for 
Modelling the Impact of Policy Measures; 
EUROMOD Country Report 

PROGRESS - Community 
Programme for 
Employment and Social 
Solidarity 

partener apr.2012 dec.2012 74,019 74,0 

5.  dr. Cătălin 
Ghinăraru 

REFERNET - punct național de contact al 
rețelei de documentare in domeniul formarii 
profesionale a adulților 

CEDEFOP partener ian.2012 dec.2012 115,143 115,1 

6.  dr. Cătălin 
Ghinăraru 

Anticipation of the Demand and Supply for 
Skills in Europe Warwick partener  oct.2011  nov.2012 33,000 33,0 

7.  dr. Cristina 
Lincaru 

LIBRA – Să îmbunătăţim Negocierea, Relaţiile 
şi acordurile privind echilibrul dintre viaţa 
profesională şi cea personală” 

Proiect pilot finanțat prin 
contract direct de Comisia 
Europeana, coordonat de 
ADAPT Italia 

partener  ian.2012  dec.2012 47,749 47,7 

 



Proiecte cu sursa de finanţare din fonduri FSE - POSDRU 

Nr. 
crt. 

Responsabil de 
proiect Titlul proiectului Competiţie / 

evaluare 
Rol / funcţie 
INCSMPS 

Data de 
lansare 

Data de 
încheiere 

Bugetul 
total al 
proiectului 
aferent 
INCSMPS 
(mii lei) 

Bugetul 
aferent 
INCSMPS 
in 2012 
(mii lei) 

1.  dr. Cătălin 
Ghinăraru 

Răspunsul pieţei muncii româneşti la criză: creşterea 
flexibilităţii şi adaptabilităţii întreprinderilor şi 
consolidarea securităţii lucrătorilor 

FSE/POSDRU coordonator 
consorțiu nov.2009 iun.2012 1599,6 425,6 

2.  drd. Cristina 
Mocanu 

Evaluarea relevanţei în oferta de formare pentru piaţa 
muncii a învăţământului profesional prin analiza inserţiei 
socio profesionale a absolvenților - ID 64310 

POSDRU/90/2.1/S partener nov.2010 nov.2013 486,3 486,3 

3.  dr. Bertha 
Sănduleasa 

Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor de 
învăţământ tehnic şi profesional, nivel 1 şi nivel 2 - 
MONINSERT - ID 56514 

POSDRU/90/2.1/S partener iul.2010 iul.2013 170,2 170,2 

4.  drd. Cristina 
Mocanu Împuternicirea femeilor rome pe piaţa muncii - ID 52040 POSDRU/90/2.1/S partener oct.2010 dec.2012 27,7 27,7 

5.  dr. Eva Militaru Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor  IPT 
în vederea optimizării ofertei educaţionale - ID 58651 POSDRU/90/2.1/S partener oct.2010 oct.2013 267,4 267,4 

6.  drd. Mihaela 
Ghenţa 

Creşterea capacităţii de absorbţie a absolvenţilor IPT pe 
piaţa muncii, prin monitorizarea inserţiei socio-
profesionale - ID 57677 

POSDRU/90/2.1/S partener sep.2010 sep.2013 278,4 278,4 

7.  dr. Ana Zamfir Pas cu pas spre viaţa activă - ID 53676 POSDRU/90/2.1/S partener oct.2010 oct.2013 292,0 292,0 

8.  dr. Aniela Matei 
Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a 
absolvenţilor IPT - o nouă abordare a ofertei 
educaţionale - ID 50820 

POSDRU/90/2.1/S partener sep.2010 sep.2013 305,1 305,1 

9.  dr. Vasilica Ciucă Managementul corelării sistemului de învăţământ cu 
piaţa muncii - ID 52422 POSDRU partener oct.2010 oct.2013 50,2 50,2 

10.  dr. Vasilica Ciucă Parteneriat transnațional pentru ocuparea forței de 
muncă (EMPLO_NET) - ID 64086 POSDRU/98/6.4/S partener mar.2011 oct.2012 1118,6 1118,6 



 


