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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE  
ŞTII NŢIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE – I.N.C.S.M.P.S.  

BUCUREŞTI  
– 2016 – 

 

1. Datele de identificare ale institutului  

 
 1.1. Denumirea: Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi 
Protecţiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S.  Bucureşti 

 1.2. Actul de înfiinţare, cu modificările ulterioare: conform cu HG. 1773 din 21 octombrie 
2004, INCSMPS Bucureşti este persoană juridică română, de drept public, funcţionând în anul 
2016 ca institut naţional de CD, în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi 
Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare – ANCSI.  
 
Institutul se identifică şi prin următoarele specificităţi:  

 INCSMPS funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea pe bază de gestiune economică şi 
autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim 
economic, aşa cum este prevăzut prin Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi în Regulamentul de funcţionare al INCSMPS, 
aprobat prin HG. 1773 din 21 octombrie 2004. 

 Institutul este înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. J/40/1900/1997, Cod unic de 
înregistrare R9254436. 

 Numarul de înregistrare în Registrul Potentialilor Contractori: Numar inregistrare RPC: 
1915  / nume utilizator: 2918. 

 Denumirea „Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale” 
este marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci cu nr. 072369 din 
18.11.2005, clasa CI:42 – Servicii ştiinţifice şi servicii de cercetare şi de creaţie în domeniul 
protecţiei sociale, elaborarea de proiecte şi studii statistice în domeniul muncii şi protecţiei 
sociale, creare şi menţine de site. Cererea de reînnoire marcă depusă de INCSMPS la OSIM 
a fost aprobată prin Decizia OSIM cu nr. 1009832/03 martie 2016, fiind acordat Certificatul de 
reînnoire a înregistrării mărcii, publicată în Buletinul Oficial de Proprietate industrială Mărci, 
secţiunea mărci, nr. 3 din anul 2016/ cu numărul de marcă R072369. 

 INCSMPS este certificat ISO 9001:2008 şi IQNet - SRAC RO 9002 managementul calităţii, 
din 2012, parcurgând procedurile auditărilor de supraveghere în fiecare an, 2013, 2014  şi 
2015. În anul 2016 a fost realizată reacreditarea, prin auditul de certificare al sistemului de 
Management al Calităţii - ISO 9001 şi  IQNet al institutului, certificat SRAC NR. RO 9002. 

 

 1.3. Adresa: Strada Povernei nr. 6 – 8, Sector 1 Bucureşti, CP 010643 

 1.4. Telefon: 0040213124069, fax: 0040213124069, pagina web: www.incsmps.ro, e-
mail: office@incsmps.ro 
 

2. Scurtă prezentare a institutului  

2.1. Istoric  

INCSMPS a fost înfiinţat în anul 1990, ca institut de cercetare, în subordinea Ministerului Muncii 
si Protecţiei Sociale, având ca principal obiectiv dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică de 
interes naţional în domeniul pieţei muncii şi politicilor sociale. Prin Hotărârea Guvernului nr. 
1305/1996, în urma unui proces de acreditare, INCSMPS a devenit institut naţional de cercetare-
dezvoltare, în coordonarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. În anul 2004 institutul a fost 

http://www.incsmps.ro/
mailto:office@incsmps.ro


 

 

reacreditat ca institut naţional, misiunea sa fiind definită în Statul său de Organizare şi 
Funcţionare, aprobat ca anexă prin actul juridic - H.G. Nr.1773 din 21 octombrie 2004 şi se referă 
la: “realizarea de studii şi cercetări cu caracter teoretic fundamental şi practic aplicativ, în 
domeniul de interes naţional privind piaţa muncii, managementul resurselor umane, dezvoltarea 
socială şi protecţia socială în România.”  

În perioada 2012 – 2016 au fost emise unele reglementări ale administraţiei publice centrale care 
au implicat modificări în special cu privire la regimul de coordonare al institutului în perioada 
menţionată, acestea fiind semnalate în rapoartele anuale.  

Astfel, în anul 2016 la care se referă prezentul raport, INCSMPS a trecut în coordonarea Autorităţii 
Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - ANCSI în conformitate cu prevederile HG nr. 
45/ 09.02.2016, art. 10 privind organizarea şi funcţionarea ANCSI, Anexa nr. 3b - Institutele 
Nationale de Cercetare - Dezvoltare care funcţionează în coordonarea ANCSI, abilitată să pună 
în aplicare prevederile acestei reglementări.  

Din 15 decembrie 2016, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, la art. V. 
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - 
I.N.C.S.M.P.S., aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, 
trece în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 
în calitate de autoritate de stat care asigură coordonarea aplicării strategiilor şi politicilor 
Guvernului în domeniile muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, cu denumirea 
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. 

 

2.2. Evaluare - certificare 

 
Prin Decizia nr. 9634 din 14.04.2008, a Preşedintelui ANCS , Ministerul Educaţiei Cercetării şi 
Tineretului, Anexa 2-II, a fost validată acreditarea INCSMPS ca „unitate componentă a sistemului 
de cercetare-dezvoltare de interes naţional”.  

În anul 2011, în conformitate cu prevederile din HG 1062/ 2011 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi 
instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr. 
804 din 14.11.2011, INCSMPS a elaborat şi încărcat la data de 15 decembrie 2011, pe platforma 
http://rpc.ancs.ro, toate documentele cerute de procedura de certificare pentru INCD. 
Documentele sunt înregistrate şi se găsesc pe aceasta platforma. Procedura de certificare nu a 
fost finalizată pentru INCSMPS de către responsabilii cu aceasta, institutul nefiind înştiinţat sub 
nici o formă oficială, de motivele care au condus la această situaţie. 

Prin HG nr. 97/25.02.2016 – de aprobare a Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea 
certificării a unităţilor si instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 147 din 25 februarie 2016, a fost iniţiată o nouă procedură de evaluare în 
cadrul căreia s-a înscris şi INCSMPS. Au fost realizate toate documentele solicitate în vederea 
evaluării şi înscrise pe platforma RPC în termenul legal stabilit. După parcurgerea etapelor 
prevăzute pentru evaluarea, prin Decizia Preşedintelui ANCSI nr. 9261 din 09.06.2016 s-a 
acordat INCSMPS certificarea pe o perioadă de cinci ani, ca urmare a aprobării raportului de 
evaluare întocmit de echipa de experţi evaluatori stabilită, de către Colegiul Consultativ pentru 
Cercetare-Dezvoltare şi Inovare. 

 

     2.3. Structura organizatorică (organigrama, filiale, sucursale, puncte de lucru):  

În prezent structura organizatorică a INCSMPS este cea aprobată prin Ordinul Ministrului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 2064 din 01.08.2012. (Anexa). 

Organigrama din Anexa respectă structura prezentată în documentele depuse de institut în data 
de 15 Decembrie 2011 pentru procesul de evaluare şi clasificare, declanşat în conformitate cu 
HG nr. 1062/2011 / Evaluarea şi clasificarea instituţiilor de cercetare, înregistrate pe portalul RPC 

http://rpc.ancs.ro/


 

 

al ANCS la termenul stabilit – procedura nefinalizată de organizator şi reluată în conformitate cu 
prevederile HG nr. 97/25.02.2016. 
Structura organizatorică a INCSMPS este prezentată în Organigrama de funcţionare aprobată 
prin Ordinul MMFPS nr. 2064 din 01.08.2012. Operaţionalizarea acesteia este adecvată 
conducerii activităţii conform principiilor “managementului prin obiective” şi a “managementului 
prin proiecte”, fiind fundamentată pe o strategie de gestiune informatică a resursei umane.  
În consecinţă, este operaţionalizată o structură organizatorică flexibilă, structurată pe colective 
de cercetare-dezvoltare interdepartamentale, constituite în conformitate cu direcţiile tematice din 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  INCSMPS. Eşalonul funcţional de bază îl 
reprezintă departamentul, care are rolul principal de a asigura coordonarea ştiinţifică şi 
operaţională a activităţilor.  
Activitatea de cercetare stiinţifică se desfasoară în cadrul a 3 departamente, fiecare dintre 
acestea constituite din câte 3 colective de cercetare, organizate pe marile arii tematice ale pieţei 
muncii şi protecţiei sociale, corespunzătoare în acelaşi timp şi obiectivelor M.M.F.P.S.P.V.  
Astfel, pentru activitatea de bază a institutului – cercetare dezvoltare în domeniul - CAEN 7220, 
sunt constituite următoarele departamente cu colectivele aferente: 
 

 Departamentul Piaţa Muncii 
Politici de ocupare, prognoze, strategii 

Politici salariale, relatii industriale 

Oportunitati egale si vulnerabilitati pe piata muncii 

 

 Departamentul Educatie, Pregatire Continuă şi Relaţia cu Piaţa Muncii 
Anticiparea cererii de forţă de muncă şi corelarea cu oferta educaţională 

Tranziţia de la scoală la muncă si mobilitatea pe piaţa muncii 

Dezvoltarea capitalului uman, formare profesională şi învăţare pe tot parcursul vieţii 

 

 Departamentul Politici Sociale 
Politici familiale şi politici pentru copilul aflat în dificultate 

Incluziune socială, sărăcie  

Politici pentru vârstnici 

 

De asemenea, din anul 2012 la nivelul institutului există şi se aplică un sistem de monitorizare şi 
evaluare a performanţei personalului, adaptat anual în concordanţă cu noile cerinţe apărute în 
reglementări ale domeniului CDI, în principal cele referitoare la promovare. 
 
Calitatea şi operabilitatea funcţionării instituţionale este susţinută de toate celelalte structuri 
funcţionale în principal departamentul economic, controlul intern, etc, a căror activitate este 
adaptată în conformitate cu modificările apărute în reglementările specifice, atât cele referitoare 
la forma de organizare, de INCD, cât şi cele ale domeniului de bază al institutului. 
 
Institutul nu are în structura sa filiale, sucursale sau alte puncte de lucru. 

 
 2.4. Domeniul de specialitate al INCSMPS (conform clasificării CAEN şi UNESCO) 

 Conform clasificării CAEN: cercetare în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste cod: 7220, care 
reprezintă şi domeniul principal de activitate conform înregistrării la registrul comerţului nr. 
J/40/1900/1997; cod UNESCO 53 - ştiinţe economice, 5302.02 – proiecţii econometrice. 

Obiectul de activitate: studii, cercetări teoretice şi aplicative în domenii de interes naţional: piaţa 
muncii, managementul resurselor umane, dezvoltarea socială şi protecţia socială. 
 



 

 

2.5. Direcţii de cercetare-dezvoltare/obiective de cercetare/priorităţi de cercetare 

Direcţii de cercetare-dezvoltare prioritare:  

1. Politici de ocupare, prognoze, strategii 
2. Dezvoltarea capitalului uman, educaţie şi formare continuă 
3. Anticiparea cererii de forţă de muncă şi corelarea cu oferta educaţională 
4. Oportunităţi egale şi vulnerabilităţi pe piaţa muncii 
5. Tranzitia de la scoală la muncă si mobilitate pe piaţa muncii 
6. Politici familiale şi politici pentru copilul aflat în dificultate 
7. Politici pentru vârstnici 
8. Sărăcie şi incluziune socială 
9. Politici salariale, relaţii industriale şi responsabilitate socială corporatistă 

a. domenii principale de cercetare-dezvoltare: realizarea de activităţi de cercetare-dezvoltare, 
inovare (CDI); 

Activitatea CDI abordează cu prioritate următoarele tematici: 
 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 integrarea 
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 activitati 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 activitati, 
in conditiile legii; 

- sarcini specifice de interes naţional, stabilite prin reglementări guvernamentale; 
- formarea de resurse umane de CDI în domeniul de activitate specific institutului. 

c. servicii / microproductie: editarea şi tipărirea de lucrări ştiinţifice, organizarea de manifestări 
ştiinţifice si alte activitati, in conditiile legii. 
 

 2.6. Modificări strategice în organizarea şi funcţionarea institutului: 

 
Modificările în organizarea şi funcţionarea INCSMPS au rezultat la nivelul organigramei, ca 
urmare a implementării Planului strategic de dezvoltare pentru perioada 2012-2015, în sensul 



 

 

modificărilor în organizarea  departamentelor, ca structură funcţională de bază, acestea fiind mai 
bine structurate după arii tematice cheie, care corespund în acelaşi timp şi obiectivelor domeniului 
şi evoluţiei acestora.  
Structura organizatorică astfel definită a fost procedurată la nivelul institutului, organigrama 
aferentă fiind aprobată prin Ordinul Ministrului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale (OMMFPS) nr. 
2064/01.08.2012, reglementare care a fost pusă în aplicare şi după care institutul funcţionează şi 
în prezent. 

În anul 2016 nu au fost prevăzute şi nu s-au efectuat modificări strategice în organizarea şi 
funcţionarea institutului altele decât cele prevăzute prin organigrama aprobată prin Ordinul 
Ministrului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale (OMMFPS) nr. 2064/01.08.2012.  

 

3. Structura de Conducere a INCSMPS 

 

3.1. Consiliul de administraţie: Managementul general al INCSMPS este asigurat de Consiliul 
de Administraţie - CA, format din 7 membri, pentru un mandat de 4 ani. În anul 2016 componenţa 
CA este aprobată prin Ordinul nr. 4205/10.06.2015, emis de  Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice.  

Consiliul funcţioneazǎ în conformitate cu prevederile legale şi cu regulamentul propriu de 
organizare şi funcţionare, precum şi al planului de activitate. Raportul privind activitatea consiliului 
de administraţie aferent anului 2016 este anexat la prezentul raport (Anexa nr. 1). 

Componenţa este prezentată în tabelul următor, menţionând că în anul 2016 CA a funcţionat cu 
doar 6 membrii prin plecarea de la Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice a reprezentantului acestuia, numit prin ordinul menţionat. Solicitarea institutului 
adresată ANCSI de  a fi completată componenţa CA pe parcursul anului 2016, nu a fost rezolvată. 

 

Nr. 
crt. 

Nume, prenume 
Functia in Consiliul 

de Administratie 
Functie – loc de muncă 

1  CIUCĂ Vasilica Preşedinte Director general INCSMPS 

2  PIRCIOG Speranţa Membru 
Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al 
INCSMPS 

3  HANGANU CUCU Ioana Membru 
Reprezentant al Ministerului Finanţelor 
Publice 

4  CATANĂ Gabriela Membru 
Reprezentant al Autorităţii Naţionale 
pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - 
ANCSI 

5  

Vacant, prin plecarea 
dnei POPA Anca de la 
MMFPSPV 

Membru 
Reprezentant al Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 

6  
VANCEA Alexandra 
Voichiţa 

Membru 
Specialist Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - ANCSI 

7  POPESCU Lili-Adriana Membru 
Specialist, Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - ANCSI  

 
3.2. Director general  

 
Dr. Vasilica CIUCĂ, director general numit prin Ordinul Ministrului – M.M.F.P.S. nr. 
524/02.04.2012 de validare a  concursului organizat în anul 2012 (până la data 27.12.2016) şi 
prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu nr. 6227 din 27.12.2016 ca 
urmare a validării rezultatului concursului de director general organizat de ANCSI în anul 2016 în 
baza prevederilor HG nr.576/2016. Ordinul menţionat a avut la bază Raportul comisiei de concurs 



 

 

pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în 
domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S., înregistrat la Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinlifică şi Inovare cu nr.4957/19.12.2016. 
Prin trecerea institutului din coordonarea ANCSI în coordonarea MMJS, conform Ordonanţei de 
urgenţă nr. 96/2016, celelalte etape ale procedurii din HG nr.576/2016, au fost preluate şi 
continuate de MMJS, respectiv semnarea contractului de management.  
Activitatea directorului general a avut ca obiectiv principal îndeplinirea planului de acţiune 
stabilit pentru anul 2016, ca parte componentă a Strategiei de Dezvoltare pentru perioada 2016 
– 2020 şi a . Planului de Dezvoltare Instituţională pentru perioada 2016 - 2020.  
 

3.3 Consiliul ştiinţific: Managementul ştiinţific al INCSMPS – este susţinut de Consiliul 
ştiinţific, format din 7 membri, aleşi prin vot de către cercetătorii din institut în anul 2015, pentru o 
perioadă de 7 ani. Prin decizia Nr.56/24 iunie 2015, a directorului general INCSMPS, este 
confirmată componenţa ca urmare a alegerii de noi membri. Consiliul ştiinţific asigură şi răspunde 
de: 

 elaborarea  Planului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (anual); 
 elaborarea Planului de Formare Profesională (anual); 
 elaborarea procedurilor pentru încadrarea personalului de cercetare-dezvoltare pentru 

promovarea în grade profesionale; 
 elaborarea procedurilor de păstrare a confidentialitatii si eliminare a concurenţei 

neloiale în cercetare, elaborarea regulamentului de etică in cercetare; 
 monitorizarea realizării şi avizarea lucrărilor de cercetare-dezvoltare cuprinse în planul 

de activitate; 
 propunerea şi avizarea acţiunilor de cooperare internă şi internaţională, cu scop 

ştiinţific; 
 organizarea şi coordonarea desfăşurării manifestărilor ştiinţifice din institut. 

 
3.4 Comitetul director: Comitetul de direcţie este format din directorul general, directorul 

ştiinţific, directorul economic şi şefii de departamente şi îşi exercită atribuţiile în limita 
competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de Consiliul de Administraţie. Comitetul 
de direcţie întreprinde acţiuni concrete pentru realizarea obiectivelor corespunzătoare atingerii 
scopurilor strategice si celor specifice, propuse pe perioade medii / mai lungi de timp sau/si anual; 
astfel, s-au conceput si urmărit sa fie realizate: 

 Strategia şi Planul de dezvoltare ale INCSMPS pentru perioada 2016 - 2020; 

 Programul de cercetare-dezvoltare-inovare pentru anul 2016; 

 Bugetul anual de venituri şi cheltuieli; 

 Programul anual de investiţii. 
 

4. Situaţia economico-financiară a INCSMPS 

 
În anul 2016, s-a accentuat lipsa de predictibilitate în organizarea activităţii generale în mod 
performant şi eficient, ceea ce a condus la apariţia unor greutăţi în desfăşurarea activităţii de 
management. Totuşi, prin efortul colectivului de cercetători susţinut de comitetul de direcţie, s-au 
evitat consecinţele unor disfuncţionalităţi induse în principal de factori externi, precum numărul 
redus al competiţiilor pentru finanţare de proiecte din domeniul socio economic în primul rând din 
PNCDI III şi Planul sectorial al MMFPPV, sau eliminarea eligibilităţii institutelor de cercetare din 
unele programe finanţare prin FSE. Măsurile stabilite au făcut posibilă îndeplinirea indicatorilor 
economico - financiari prevăzuţi pentru anul 2016, fiind astfel asigurată şi în anul 2016 
sustenabilitatea financiară a institutului. 
Astfel, şi în anul 2016 s-au atras noi surse de finanţare, pentru proiecte care se încadrează în 
domeniul principal de activitate al institutului, aşa cum este prevăzut în HG după care acesta 
funcţionează. În consecinţă, veniturile din activitatea de cercetare din anul 2016, au fost obţinute 
ca urmare a participării colectivului institutului la licitaţii şi competiţii organizate pe plan naţional 
şi extern, din  surse de finanţare aşa cum se prezintă în tabelul de mai jos.  
În condiţiile în care numărul de licitaţii şi competiţii pentru finanţarea de proiecte de cercetare-
dezvoltare la nivel naţional pentru domeniul socio economic, precum şi bugetul alocat acestora 



 

 

au fost extrem de limitate şi caracterizate de o lipsă severă de predictibilitate totuşi, în perioada 
analizată, INCSMPS a reuşit să rămână o instituţie sustenabilă, solvabilă şi performantă 
financiar. 
Gradul de realizare a activităţilor financiar-contabile prevăzute în planul anului 2016, a fost 
de 100% 
Prin comparaţie, veniturile anului 2016 faţă de anul 2015, după sursele de finanţare din care 
provin, se prezintă astfel:  

(mii lei) 

Program / Sursa de finanţare 

2016 2015 

Total, 
din care: 

parteneri 
Total, 

din care: 
parteneri 

PNCDI  II/Program Parteneriate 
(UEFISCDI)  

95,392  91,951  

Program nucleu / evaluare proiecte 
(ANCS) 

2.980,127  2.488,440  

Plan sectorial CDI al MMFPS 
(MMFPSPV) 

0  2.223,611  

Contract servicii CDI solicitat 
MMFPSPV  

131,616  0  

Fondul Social European – POCA, 
SIPOCA 27 etc. 

375,669  1.485,427  

Surse internationale/competii şi licitaţii, 
lansate pe programe susţinute de 
Comisia Europeană (FP7, 
PROGRESS), etc.  

178,239  1.146,941  

Incasări din proiecte realizate în anul 
anterior 

0  0  

Alte surse 0  0  

TOTAL 3.761,043  7.436,370  

 

În Anexa 2 (Tabele 2.1. – 2.5.) sunt prezentate contractele derulate în anul 2016 de institut, în 
calitate de coordonator sau partener în cadrul unor consorţii la nivel naţional şi european, 
structurate după sursele de finanţare şi departamentele institutului.   

Structura proiectelor acoperă majoritatea ariilor tematice cheie, cele 20 de contracte derulate în 
anul 2016 urmărind obiectivele departamentelor: 

 politici de ocupare, prognoze şi strategii; politici salariale, relatii industriale; 

 educatie, pregătire continuă si relatia cu piata muncii; anticiparea cererii de forta de 
muncă si corelarea cu oferta educaţională; tranzitia de la scoală la muncă si 
mobilitatea pe piata muncii; 

 politici sociale, familiale şi pentru copilul aflat in dificultate, incluziune socială, sărăcie, 
politici pentru vârstnici. 

Distribuţia veniturilor şi numerică a celor 20 de proiecte realizate pe parcursul anului 2016, după 
tipul de programe şi sursa de finanţare, se prezintă în următorul grafic: 

  



 

 

Distribuţia proiectelor realizate în anul 2016, numeric şi valoric, pe tipuri de programe  
şi surse de finanţare 

 

 
 

 

În anul 2016 numărul proiectelor a scăzut cu 13% faţă de anul 2015, diminuarea valorii totale a 
proiectelor finnd de 38% faţă de anul 2015. Această situaţie se datorează faptului că în în anul 
2016 au fost în majoritate derulate fazele finale ale proiectelor, care au avut valori mai reduse. 
Efortul colectivului a fost şi în anul 2016 concentrat pe realizarea lor la un nivel de calitate 
corespunzător şi la termenele stabilite prin contracte.  
Prin realizarea proiectelor prezentate în Anexa 2 - Tabelele 2.1. – 2.5., a fost posibilă 
obţinerea unor rezultate importante în îndeplinirea misiunii institutului, care permit  
colectivului dezvoltarea capitalul acumulat de cunoştiinţe ştiinţifico-metodologice cu grad 
inovator ridicat.  
Rezultatele obţinute sunt din categoriile următoarele:  

1. Metodologii şi modele de investigare a fenomenelor economice şi sociale la nivel 
naţional sau regional, utilizând tehnici econometrice si de analiză spatială; 

2. Metodologii si tehnici de previziune de tip „foresight”; 
3. Prognoze ale dinamicii pietei muncii la nivel local, regional si national;   
4. Dezvoltarea studiilor şi analizelor comparative utilizând tehnici de tip cluster sau 

benchmarking;  
5. Studii de impact al politicilor ex-post;  
6. Studii de impact al măsurilor/directiilor de actiune ex-ante   
7. Analize cu rol de caracterizare a fenomenelor socio-economice prin combinarea 

tehnicilor econometrice cantitative cu analizele calitative sociologice şi 
comportamentale;   

8. Stabilirea unor directii de actiune politică si măsuri de politică;   
9. Constructii metodologice aplicabile in cadrul unor platforme informatice.   

În cele ce urmează exemplificăm afirmaţiile de mai sus, prin prezentarea succintă a unor proiecte 
reprezentative pentru domeniul institutului, din surse diferite de finanţare, care s-au finalizat pe 
parcursul anului 2016. 
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1. Contractul nr. 41/2016, privind: „Realizarea unui studiu referitor la nivelul salariului 
minim brut garantat în plată în România prin evaluarea efectelor economice şi sociale ale 
aplicării acestuia, identificarea şi evaluarea aspectelor care îl influenţează, stabilirea acelor 
aspecte cu impact semnificativ (negativ/pozitiv) asupra mediului socio-economic, 
stabilirea măsurilor de control a acestora şi a măsurilor de ajustare a efectelor negative” 
Studiul a fost elaborat la solicitarea MMFPSPV în cadrul unui contract direct, incheiat între 
MMFPSPV şi INCSMPS.  
Prin contract au fost stabilite următoarele obiective: 
1):  Analiza salariului minim şi impactul asupra veniturilor salariaţilor si asupra venitului minim 
garantat pe total si decile; stabilirea profilului socio-economic al salariaţilor retribuiţi cu salariul 
minim (sexe, distribuţie regională, ocupaţii, domeniu CAEN 2 digiţi, clase de mărime a firmelor), 
realizarea unei analize comparative a salariului minim la paritatea puterii de cumpărare 
2): Analiza impactului salariului minim asupra entităţilor juridice, respectiv analiza corelaţiei 
dintre salariul minim, numărul de contracte de muncă parţiale, numărul de contracte de muncă 
la salariul minim, numărul de contracte de muncă la salariul minim care au prevăzute sporuri (pe 
clase de mărime a firmelor, distribuţie teritorială, cod CAEN 2 digiţi). Identificarea acelor sectoare 
de activitate (CAEN) în care cheltuielile scăzute cu forţa de muncă reprezintă un factor important 
de competitivitate şi se vor evidenţia zonele vulnerabile (teritorial şi sectorial), unde creşterea 
salariului minim ar putea duce la reducerea numărului de angajaţi sau la relocarea activităţii. 
3): Analiza impactului salariului minim asupra variabilelor macro-economice: PIB, productivitatea 
muncii (total / sectorial), preţuri de consum, preţuri materii prime, fiscalitatea muncii.  Analizele 
se vor referi la perioada 2008-2015. 
4): Elaborarea a trei scenarii de evoluţie a salariului minim însoţite de analize de impact micro 
şi macroeconomic. 
5): Integrarea observaţiilor si recomandărilor grupului de lucru în cadrul studiului, urmare a 
prezentării rezultatelor obţinute preliminar din analizele efectuate 

 
Prin realizarea studiului au fost îndeplinite toate obiectivele specifice stabilite, rezultatele fiind 
prezentate într-un cadru larg, care a cuprins participarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor 
guvernamentali. 
 
 
2. Proiectul Dezvoltarea capacităţii administrative a ANCSI de implementare a unor 
acţiuni stabilite în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică şi Inovare 
2014-2020, cod SMIS/ SIPOCA 27, din Programul Operaţional Capacitate Administrativă–POCA, 
2014 – 2020, „Competenţa face diferenţa”, cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social 
European, Axa Prioritara 1 Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, 3.5 Obiectiv specific 
1.1: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce 
optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, în concordanţă 
cu SCAP. În proiect INCSMPS are ca responsabilitate pe lângă asigurarea managementului 
pentru buna desfăşurare a activitatilor care au fost stabilite prin acordul de parteneriat privind 
proiectarea şi testarea metodologiilor cantitative/calitative de evaluare a impactului investiţiei 
realizate, conform SNCD1, pe 4 domenii de specializare inteligenta (I. bioeconomie, 2.tehnologia 
informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate, 3. Energie, Mediu şi schimbări climatice şi 4. 
Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate), pe domeniul de prioritate publica Sănătate, şi pe 
instrumente de finanţare. Activităţi importante sunt şi cele prin care se vor testa, valida şi revizui 
metodologiile de evaluare de impact pe cele 4 domenii de specializare inteligenta. O contribuţie 
importantă va fi dată de activitatea prin care se va evalua impactul Strategiei Naţionale de CDI 
(RlS3) la 2 ani de la implementare. 

 
 

3. Proiect: Noua geografie a locurilor de muncă din România - Perspective spaţiale ale 
pieţei muncii, finanţat ANCSI prin Pogramul nucleu, PN 16 44 01 01 / 2016 
În anul 2016 au fost finalizate patru etape după cum urmează: 

 Studiul privind profilul performanţei economice la nivel de judeţ prin aplicarea 
modelului sectorial de creştere economică, la intensitatea ocupării şi productivităţii sale, 
pe baza metodologiei JoGGs. Prin aplicarea pentru fiecare judeţ a Modelului sectorial de 



 

 

creştere economică şi la intensitatea ocupării şi productivităţii sale, pe baza metodologiei JoGGs-
Banca Mondială” (Model), se demonstrează faptul că judeţele cu stabilitate structurală şi o 
exploatarea eficientă a resurselor (inclusiv forţa de muncă) prezintă un mare potenţial de 
specializare pe un fond de creştere a calităţii vieţii. În direcţie opusă se găsesc judeţele care 
nu au stabilitate structurală a economiei şi pierd resurse importante, sunt într-un proces de 
restructurare pe un fond de degradare rapidă a calităţii vieţii cetăţenilor săi. În acest context, este 
evident că restructurarea economică însoţită de realocare de forţă de muncă are succes 
condiţionat de prezenţa în unitatea administrativă analizată, a unor sectoare performante, care 
au tendinţă de specializare. 

 Studiului referitor la „Profilul teritorial al locurilor de muncă după sectoare de 
activitate. Metodologii ESDA”, demonstrează prin Modelul aplicat faptul că performanţa în 
ocupare şi în calitatea vieţii sunt influenţate de paternul spaţial al locurilor de muncă, precum 
şi de capacitatea sectoarelor de a crea locuri de muncă. În sinteză, la nivel de total economie 
- analiza paternului spaţial al locurilor de muncă şi al rolului fiecărui sector în generarea de 
locuri de muncă reliefează faptul că există: a) o tendinţa de corelare spaţială între densitatea 
de locuri de muncă şi numărul de locuri de muncă într-un sector analizat la nivel de judeţ; b) 
locaţiile cu densitate spaţială mare au şi diversitatea mare. Se evidenţiază prezenţa unei 
corelaţii directe între crearea de locuri de muncă şi creşterea calităţii vieţii, puternic 
spaţializată. Pentru un acelaşi sector, în funcţie de locaţie, diferă nivelul performanţelor, 
rezultat care este în concordanţă cu teoria lui Moretti (2012).  

 Studiul “Profilul teritorial al resurselor de muncă cu potenţial creativ (Metodologii 
ESDA)”, pe baza analizei distribuţiei spaţiale a resurselor de muncă după sectoare de 
activitate, se reliefează  prezenta aglomerărilor populaţiei cu nivel terţiar de educaţie, ocupate 
în sectoare ale economiei bazate pe cunoaştere în Sectoarele de înaltă tehnologie (HT) şi 
Servicii de înaltă tehnologie de cunoaştere intensivă (KIHTS).  Locurile de muncă din aceste 
sectoare,  numite locuri de muncă creative de către Moretti (2012), au capacitatea de a crea 
externalităţi pozitive, inclusiv de creare de locuri de muncă noi. În 2014 în contextual 
economiei globale, prezenţa economie bazată pe cunoaştere, creatoare de mare valoare 
adăugată este susţinută insuficient de ponderile persoanelor cu studii terţiare în total ocupare, 
de doar a 7,3% ocupate în sectoare HT şi 6,3% ocupate în KIHTS.  

 Etapa a IV-a, cu referire la „identificarea de (noi) externalităţi pozitive ale locurilor de 
muncă creative care să contribuie la diminuarea disfuncţionalităţilor de pe piaţa muncii 
la nivel regional şi local”, întăreşte faptul că din combinarea metodologiei JoGss de aplicare 
a descompunerii Shapley la nivel NUTS 3 si integrarea spaţială a indicatorilor utilizaţi, rezultă 
un instrument foarte util în monitorizarea funcţionării pieţelor muncii într-un mediu volatil. 
Identificarea mecanismelor de creare şi distrugere de locuri de muncă, din perspectiva 
aglomerărilor spaţiale, oferă noi oportunităţi de exploatare a externalităţilor pozitive şi de 
diminuare / evitare a celor negative. 

 
4. Proiectul: Interacţiunea dinamică dintre componentele umane şi naturale bazată pe 
sinergia factorilor ecologici şi socio-economici în zonele cu urbanizare rapidă – DYNAHU, 
finanţat prin programul Parteneriate – PNCDI II, contract no. 66-3/2012, realizat în consorţiu 
coordonat de INOE 2000, beneficiar UEFISCDI , iulie 2012 - decembrie 2016. 
Pornind de la definirea conceptului de franjă rur-urbană, în cadrul proiectului au fost inventariate 
politicile şi practicile de mediu, sociale şi economice cu impact în dinamica zonelor urbane şi 
rurale. Au fost scoase în evidenţă problemele grave cu care se confruntă zona rur-urban. A fost 
elaborat un model de predicţie a schimbărilor de mediu, sociale şi economice din zonele 
periurbane din România, fiind identificati factorii ce pot anticipa dezvoltările viitoare. Au fost 
evaluati factorii economici şi potenţialul franjelor rurubane din punct de vedere al încadrării în 
piaţa muncii cu accent pe analiza dinamicii populaţiei aflată în şomaj. Rezultatul final - Serviciul 
inovativ analiza şi predicţia modului de utilizare a terenurilor (SINOLand) a constat în 
îmbunătăţirea considerabilă a unui serviciu existent, adaptabil pentru areale cu niveluri de 
complexitate diverse din punct de vedere al sinergismului relaţiilor dintre societatea umană şi 
componentele naturale, precum şi pentru creşterea semnificativă a eficienţei proceselor la nivelul 
instituţiilor implicate în managementul teritorial şi de reprezentare a comunităţile umane. 
 



 

 

5. Proiectul: Evaluarea impactului unor beneficii de asistenţă socială asupra reducerii 
sărăciei severe în România, finanţat ANCSI prin Pogram nucleu, PN 16 44 04 01 / martie 2016 
– decembrie 2017. Studiile elaborate pentru două etape finalizate în anul 2016 au avut ca 
obiective:  
• analiza diagnostic a sărăciei şi sărăciei severe – fenomen permanentizat în gospodăriile 

populaţiei, care are ca rezultat un studiu de interes naţional în care este prezentat un tablou 
al sărăciei şi al sărăciei severe în dinamică, din perspectiva analizei diagnostic a acestui 
fenomen, pentru conturarea unui profil al sărăcie severe existente în România în perioada 
analizată, dar şi comparativ cu alte state ale Uniunii Europene. Analize este importantă pentru 
a stabili priorităţi specifice în direcţionarea unor acţiuni avute în vederea pentru reducerii 
sărăciei şi a formelor sale severe pentru categoriile vulnerabile de populaţie care se confruntă 
cu acest risc. 
 

• analiza comportamentală a sărăciei, care s-a finalizat cu un studiu de interes naţional realizat 
prin explorarea cauzelor şi efectelor sărăciei, având în vedere dimensiunea comportamentală. 
Studiul realizat permite explorarea cauzelor şi efectelor sărăciei, având în vedere 
dimensiunea comportamentală, cu accent pe identificarea soluţiilor propuse pentru 
întreruperea cercului propagării sărăciei şi mai ales pe luarea în considerare a acestora la 
nivelul politicilor naţionale în domeniu.  

Ca potenţialii beneficiari sunt  instituţiile cu responsabilitate în politica socială în domeniu: 
MMFPSPV, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ANPIS, etc.), precum şi actori 
sociali (sindicate, patronate, ONG, etc.). 
 
6.   Proiectul: “Mobilishing the Potential of Active Ageing in Europe – MOPACT”, finanţat 
de Comisia Europeană prin Universitatea Sheffield în cadrul FP7, contract nr. 
320333/25.03.2013, pe o perioada de 4 ani, perioada 01 martie 2013 - 01 februarie 2017, care 
reuneşte 29 de parteneri din 13 ţări din Europa într-o colaborare unică pentru a studia interfeţele 
dintre evoluţiile demografice şi cele cinci dimensiuni principale ale impactului lor economic şi 
social. MOPACT îşi propune să dezvolte cercetarea şi dovezile practice care vor permite Europei 
să asigure că îmbătrânirea populaţiei este un avantaj pentru societate şi pentru economie. 
Proiectul anticipează şi susţine obiectivele stabilite prin Programul de cercetare şi inovare al UE 
- Horizon 2020 şi European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. Pentru 
atingerea acestui obiectiv, în cadrul MOPACT s-a format un grup multidisciplinar şi de înaltă 
calitate de cercetători care, în cadrul unui strâns parteneriat cu toate părţile interesate şi printr-un 
proces iterativ, contribuie la dezvoltarea stadiului actual al cunoaşterii furnizând previziuni pe 
baza cărora se pot dezvolta politicile în domeniu, practicile, serviciile, produsele şi inovaţiile 
necesare pentru atingerea obiectivelor EUROPA 2020. Ca partener, INCSMPS a contribuit la 
definirea şi clarificarea unor aspecte conceptuale relaţionate de îngrijirea pe termen lung din 
perspectiva noilor state membre, importantă pentru abordările conceptuale privind rolul şi 
dinamica asistenţei sociale şi serviciilor de îngrijire pe termen lung. A contribuit de asemenea la 
identificarea principalilor factori determinanţi ai schimbării în furnizarea de asistenţă socială şi 
îngrijire pe termen lung în noile state membre şi a participat la elaborarea a 2 recomandări de 
politică în domeniul serviciilor de îngrijire pe termen lung, respectiv dezvoltarea serviciilor de 
îngrijire pe termen lung şi crearea şi îmbunătăţirea ocupării. 
 
Desfăşurând activitatea în condiţii de autofinanţare, institutul îşi constituie sursele de finanţare 
prin participarea la licitaţii şi competiţii, acestea fiind singurele surse şi modalităţi prin care poate 
fi asigurat suportul financiar de funcţionare. 
Efortul colectivului de a participa la competiţii sau licitaţii, lansate la nivel naţional, internaţional şi 
european, reprezintă o activitate importantă desfăşurată în anul 2016 de colectivul institutului. 
Aceasta rezidă în art. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, anexă a HG nr. 
1773/2004, urmare căruia institutul “îşi asigură dezvoltarea prin forte proprii”.  

În acelaşi timp se are în vedere ca tematicile ce pot fi finanţate să asigure îndeplinirea obiectivului 
principal, acela de anticipare şi dezvoltare de noi direcţii, pentru a propune soluţii faţă de 
principalele provocări şi fenomene critice ale economiei româneşti şi europene.  

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhqOLy2bzTAhVHQBQKHZ8QC_UQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feip%2Fageing%2Fhome_en&usg=AFQjCNGAo47wfe9IMMers7vSqwM83p7RTg


 

 

Pentru susţinerea afirmaţiilor, se prezintă în tabelul următor ofertele de proiecte înregistrate în 
cadrul unor licitaţii şi competiţii organizate în anul 2016: 

Tabel 1 Lista propunerilor de proiecte înscrise la licitaţii/ competiţii în anul 2016 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire propunere ofertă 
proiect 

Licitaţie/ competiţi/ 
organizator/ program 

Rol 
INCSMPS 

Stadiu 2016 

1.  

Proiect - Plan de Acţiune pentru 
implementarea unor direcţii de 
acţiune stabilite de Strategia 
Naţională de Cercetare, Dezvoltare 
Tehnologică şi Inovare 2014-2020  

POCA /Program 
Operaţional Capacitate 
Administrativă 2014 – 
2020, IP 1/2015 / 

Partener 

Contract nr. 
21/03.08.2016, 
Beneficiar 
ANCSI  

2.  

Mirror for Self-Aware Cities to 
Become Smart - Self-CITY SMART 
/ Oglinda pentru constientizarea 
potentialului de a deveni Oraş 
Smart - Self-CITY SMART 

PNCDI III - Programme 2, 
Subprogramme 2.1 – 
Competitivitate prin 
cercetare, dezvoltare şi 
inovare – Proiect 
experimental – 
demonstrativ / UEFISCDI 
/17.06.2016 

coordonator nefinanţat 

3.  

Rolul ocupatiilor si competentelor 
traditionale pentru revitalizarea 
zonelor urbane si rurale din 
Romania si conservarea identitatii 
lor culturale  

PNCDI III - Programme 2, 
Subprogramme 2.1 – 
Competitivitate prin 
cercetare, dezvoltare şi 
inovare – Proiect 
experimental – 
demonstrativ / UEFISCDI 
/17.06.2016 

coordonator nefinanţat 

4.  

Decision making and socio-
economic behaviour of poor people 
from rural communities. Rural 
poverty in Romania at the frontier 
between cultural intervention and 
social intervention / Fundamentul 
decizional şi comportamentul socio-
economic al persoanelor sărace din 
mediul rural. Sărăcia rurală în 
România la frontiera dintre 
intervenţia culturală şi intervenţia 
socială 

PNCDI III - Programme 2, 
Subprogramme 2.1 – 
Competitivitate prin 
cercetare, dezvoltare şi 
inovare – Proiect 
experimental – 
demonstrativ / UEFISCDI 
/17.06.2016 

coordonator nefinanţat 

5.  

În casa cu istoria-sistem inteligent 
de monitorizare si cartografiere a 
traficului pietonal in centrele istorice 

PNCDI III - Programme 2, 
Subprogramme 2.1 – 
Competitivitate prin 
cercetare, dezvoltare şi 
inovare – Proiect 
experimental – 
demonstrativ / UEFISCDI 
/17.06.2016 

coordonator nefinanţat 

6.  
CALINOV program nucleu al 
INCSMPS, 2016 

ANCSI prin Program 
nucleu 

coordonator 

Finanţat 13 
proiecte /  
contract PN 16 
44 / 2016 

7.  

Virtual laboratori for development of 
intercultural and civic competences 
of migrants - 

Programme Erasmus+ 
(Romania) 

 Acceptat 



 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire propunere ofertă 
proiect 

Licitaţie/ competiţi/ 
organizator/ program 

Rol 
INCSMPS 

Stadiu 2016 

8.  Scoala dupa scoala FSE/ POCU  nefinanţat 

9.  

Social services and employment - a 
common approach to fight social 
exclusion”  

Program Progress 
VP/2015/011   
For Social Policy 
Innovations Supporting 
Reforms in Social Services 

  

10.  
Pro-Active and Smart Solutions 
(PASS) for posting workers-   

Program Progress 
VP/2015/007 

 Nefinanţat 

11.  
ïncreasing hobby based ICT skills 
of inactive women and housewives 
at home"@HomeWork 

Erasmus  
 (propunere Turcia) 

 Finanţat 

12.  
MIGRants Enterprise 
ACCELERATION 
(MigREAcceleration) 

 ERASMUS+ 
(propunere partener Cipru) 

 Nefinanţat 

13.  

IOCUS: An Educational Game to 
enhance self-employment 
entrepreneurship skills in VET 
learners 

Erasmus+  
(propunere partener 
Spania) 

 Nefinanţat 

14.  

Modelling individual paths of 
employees’ professional 
development in the public 
administration sector based on 
competence in the framework of 
non-formal and informal learning 

Erasmus (propunere 
partener Polonia) 

 Nefinantat 

 

Semnalăm faptul că participarea la competiţiile organizate în plan naţional s-au făcut în contextul 
unei diminuări severe a numărului de competiţii lansate pentru finanţarea de proiecte specifice 
activităţii de cercetare ştiinţifică din institut. Şi în condiţiile nedorite în care nu se obţin rezultate 
favorabile, participarea la licitaţii sau competiţii organizate pentru finanţări de proiecte de CD, 
induce efecte benefice pentru colectivul institutului, exemplificând: dezvoltarea de parteneriate 
inter şi intradisciplinare, confirmarea şi validarea expertizei colectivului din institut, promovarea 
competenţelor dobândite de cercetători prin activitatea anterioară de cercetare.  

Politica financiară a Institutului nu a fost agresivă în finanţarea activităţii prin atragerea de datorii 
şi ca urmare s-a asigurat un nivel scăzut de risc, controlând şi echilibrând riscul de îndatorare a 
capitalurilor, cu costul de oportunitate.  
 
Măsurile prevăzute pentru îmbunătăţirea activităţii financiare au avut un nivel de realizare de 
100%. În tabelele următoare se prezintă valorile principalilor indicatori financiari pentru anii 2015 
şi 2016: 
 
  



 

 

4.1. Patrimoniul stabilit pe baza situaţiei financiare anuale la 31 decembrie 
-lei- 

 An 2015 An 2016 

Patrimoniul (capitaluri proprii) stabilit pe baza situaţiei financiare 
anuale la 31 decembrie, din care : 

3.864.993 3.490.625 

— imobilizari corporale 172.840 152.875 

— imobilizari necorporale 232.726 178.286 

— active circulante 5.072.705 7.479.059 

 
4.2. Venituri totale, din care:  

-lei 

 An 2015 An 2016 

Venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate 
din fonduri publice; 

7.397.801 3.755.207 

Venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate 
din fonduri private; 

  

Venituri realizate din activitaţi economice (servicii, microproducţie, 
exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală); 

  

Subvenţii/transferuri; 126.631 280.698 

 
 

-lei 

 An 2015 An 2016 

Venituri totale, din care:  7.641.426 4.035.905 

—venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate 
din fonduri publice 

7.438.703 3.770.193 

— venituri financiare 70.199 29.381 

— alte venituri 132.524 236.331 

 
 
4.3. Cheltuieli totale 

-lei 
 An 2015 An 2016 

Cheltuieli totale 7.572.953 4.002.905 

 

În anul 2016, structura cheltuielilor INCSMPS reflectă în bună măsură nivelul veniturilor. S-a 
urmărit păstrarea structurii pe tipuri de cheltuieli, cheltuielile directe păstrându-şi ponderea cea 
mai însemnată, iar cele indirecte (regia) au avut un nivel adecvat,astfel ca activitatea institutului 
să fie în stare bună de funcţionare.  

 
4.4. Profitul brut: 

-lei- 
 An 2015 An 2016 

Profitul brut 68.473 33.000 

 
  



 

 

4.5. Pierderea brută: 
-lei- 

 An 2015 An 2016 

Pierderea bruta - - 

 

4.6. Situaţia arieratelor 
-lei- 

 An 2015 An 2016 

Situatia arieratelor - total, din care 0 0 

- bugetul statului 0 0 

- alti creditori 0 0 

 
 

4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte): 

 politici de eficientizare a costurilor administrative şi de reducere a cheltuielilor, cu efect direct 
în sustenabilitatea activităţii institutului; 

 politici de pregătire continuă a personalului, prin stimularea şi susţinerea pregătirii prin 
doctorat şi post-doctorat, efectele regăsindu-se în creşterea participării colectivului la licitaţii 
şi competiţii pentru finanţare de proiecte din domeniul economic, din surse naţionale, 
europene, internaţionale; 

 protecţia mediului, ca urmare a gestionării deşeurilor de hârtie, cartuş imprimante, copiatoare, 
deşeuri electrice etc ; 

 managementul calităţii, certificare ISO 9001 din 2012 cu recertificarea periodica a Sistemului 
de management al calităţii ISO 9001 şi IQNet. În anul 2016 a fost efectuat auditul de 
reacreditare, institutul obţinând certificarea ISO 9001 şi IQNet, certificat SRAC nr 9002 RO; 

 implementarea principiilor de responsabilitate socială în managementul general prin 
dimensiunea sa internă, manifestate în special în relatia directa cu angajatii, contribuind la 
îmbunatatirea pregătirii profesionale a personalului prin susţinerea unor cheltuieli aferente 
pregătirii doctorale, precum şi în acţiuni de protecţia mediului;  

 egalitate de şanse, sunt aplicate în acţiunile derulate de institut, precum evaluarea şi 
promovarea în grade stiinţifice. numai criterii de performanţă care nu cuprind principii 
discriminatorii în raport de gen, etnie, vârstă şi religie ;   

 politici de ocupare, fiind implementat un sistem de flexisecuritate internă prin flexibilizarea 
sistemului salarial, a timpului de muncă şi reconcilierea cu viaţa personală; 

 eliminarea riscului de sărăcie, fiind acordate în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu 
prevederile contractului de muncă, ajutoare sociale; 

 politici familile, susţinând dezvoltarea familiei, încurajând şi acordând sprijin persoanelor cu 
copii.   

 
4.8. Evoluţia performanţei economice: 

-lei- 

 
An 2015 An 2016 

Evolutia performantei economice :   

a) Cifra de afaceri 7.436.370 3.761.043 

b) Productivitatea muncii 152,84 115,31 

c) Rata rentabilităţii financiare (RF = profit net/ capital propriu 1,42 0,49 

d) Rata solvabilităţii generale (RSG = active totale/datorii curente) 3,47 2,02 

e) Rata autonomiei financiare (RAF = capital propriu/capital permanent) 1 1 

f) Rata rentabilitatii economice (RE = profit brut/capital permanent) 0,02 0,005 



 

 

 

5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare 

 
5.1 Total personal:      
 
Acţionând pe principiul managementul pe proiecte, a fost necesară corelarea numerică a 
echipelor de cercetare cu resursele financiare atrase, astfel încât nivelul de salarizare să rămână 
în limite cât mai apropiate cel puţin cu nivelul mediu din HG 475/2007. 
Dinamica numărului de personal a fost similară cu cea a veniturilor care a fost influenţată de 
evoluţiile „pieţei de CDI” în principal în plan naţional. Acţionând pe principiul managementul pe 
proiecte, a fost necesară corelarea numerică a echipelor de cercetare cu resursele financiare 
atrase, astfel încât nivelul de salarizare să rămână în limite cât mai apropiate cel puţin cu nivelul 
mediu din HG 475/2007. 
În tabelul următor se prezentă structura personalului de cercetare-dezvoltare din anul 2016, pe 
total şi pe grade ştiinţifice, precum şi cea din anul 2015. 

 

 

Faţă de anul 2015, personalul din activitatea de CD a scăzut cu 2,5%, reducerea pe total număr 
personal fiind influenţată de diminuarea personalului administrativ şi auxiliar. În anul 2016 a fost 
organizat concursul de atestare - promovare pe grade ştiinţifice, pentru gradul de cercetator 
ştiinţific grad II şi I, la care din cei 11 înscrisşi au promovat 7. 
 
Prin aceasta se continuă preocuparea pentru asigurarea calităţii activităţii de CD, ca urmare a 
faptului că tot personalul aferent este atestat pentru această activitate.  
  
5.2 Informaţii privind activităţile de perfecţionare a resursei umane (personal implicat în procese 
de formare – stagii de pregătire, cursuri de perfecţionare); 

 
5.2.1 Pregătire profesională 2015 

 
Îmbunătăţirea componentei specifice de pregătire profesională, promovare, recrutare, selecţie, în 
scopul creşterii capacităţii de a îndeplini programul de cercetare al institutului, reprezintă un un 
obiectiv important al managementului. Pentru aceasta a fost susţinută formarea doctorală şi post-
doctorală a cercetătorilor din institut, orientată către domeniile cheie de activitate ale institutului, 
au fost create parteneriate cu universităţi pentru specializarea cercetătorilor în domenii de interes 
pentru institut. 
Evidenţiem în continuare acţiunile de pregătire continuă şi formare profesională la care au 
participat cercetătorii din institut în anul 2016: 
 

Categorii personal 2015 2016 

Total personal, din care: 61 44 

- Personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare, din 
care: 

52 39 

- doctori în ştiinţe 27 25 

- doctoranzi 2 1 

- Total personal in activitatea CD,  
din care: 

40 39 

 Cercetător ştiinţific I 8 8 

 Cercetător ştiinţific II 4 11 

 Cercetător ştiinţific III 23 12 

 Cercetător ştiinţific - 1 

 Asistent cercetare 5 7 

- Personal administrativ şi auxiliar 9 5 



 

 

Seminarii, cursuri de formare etc. 
 
- Formare continuă / instruire/ iniţiere 

 

Cursul / Instituţia Participanti Perioada 
Grade sau diplome 

obţinute 

Curs: Manager, COR 112029/ 
SC SOFT SKILLS TRENING 
SRL 

- Pirciog Camelia 
Speranţa 

- Stroe Stefania 
Cristina  

- Durluţ Iulia 
- Militaru Margareta 

Eva 
- Popescu Ecaterina 

Mădălina 

23- 27 
noiembrie 
2016 

Diplomă de 
Absolvire acreditata  
de  - Autoritatea 
Nationala pentru 
Calificari –(ANC) 

Curs: Utilizarea serviciului 
inovativ pentru predicţia 
dinamicii modului de utilizare 
a terenurilor în zonele cu 
dinamica rapida /  
Universitatea Bucureşti, 
Facultatea Geografie (în cadrul 
proiectului ctr. Nr. 66 -3/2012 – 
finanţat UEFISCDI) 

- Lincaru Cristina 
- Ciobanu Ghenadie 
- Chiriac Beatrice 

12 – 17 
octombrie 
2016 

Diplomă de 
participare 

    

 

5.3 Informaţii privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare- dezvoltare: 
 

Formare doctorală 2016 

 
- În desfăşurare forma de pregărire doctorala şi alte forme de susţinere: 

 
1. Cristina Mariana MOCANU, doctorand din 2013, tema: „(In)Adecvarea ofertei educationale 

la cerintele pietei muncii”, Universitatea din Bucuresti - Facultatea de Sociologie si Asistenta 
Sociala, Scoala Doctorala de Sociologie, în perioada de pregătire în anul 2016; 
    

2. Popescu Ecaterina Madalina, Master EDURES - English Language Education and 
Research Communication for Business and Economics / Comunicare în limba engleză pentru 
predare şi cercetare economică, cu derulare în perioada 2014 octombrie  - 2016 iunie, 
organizat bîn cadrul ASE Bucuresti 

 
 

 Transferul cunoştinţelor acumulate prin integrare activităţii de cercetare cu activitatea 
didactică din învăţămîntul superior 

 

Nr. 
crt. 

Nume, prenume 
Universitatea unde desfasoara 

activitate didactica 
Grad didactic 

1 Cristescu Amalia 
Academia de Studii Economice -  ASE 
Bucuresti 

Conferentiar univ. 

2 Popescu Madalina 
Academia de Studii Economice -  ASE 
Bucuresti 

Conferentiar univ. 

3 Badoi Delia  
Universitatea din Bucuresti, Facultatea 
de Sociologie si Asistenta Sociala 

Asistent universitar 

4 Zamfir Ana-Maria 
Universitatea din Bucuresti, Facultatea 
de Administratie si Afaceri 

Cadru didactic asociat  



 

 

Nr. 
crt. 

Nume, prenume 
Universitatea unde desfasoara 

activitate didactica 
Grad didactic 

5 Ghinararu Catalin 
Universitatea din Bucuresti, Facultatea 
de Administratie si Afaceri 

Profesor univ. - cadru 
didactic asociat,  

6 Popescu Madalina 
ASE, Facultatea de Cibernetica, 
Statistica si Informatica Economica 

Conferenţiar universitar 

7 Paşnicu Daniela Universitatea Spiru Haret 
Profesor universitar 
(O.M.  MECTS 
nr.5896/20.12.2010)  

9 Davidescu Andriana  
ASE, Facultatea de Cibernetica, 
Statistica si Informatica Economica 

Conferenţiar universitar 

10 Mladen Luise Universitatea Spiru Haret Conferenţiar universitar 

11 Ciobanu Ghenadie 
Academia de Studii Economice din 
Moldova 

Conferenţiar universitar 

12 Vasilescu Maria Denisa 
ASE, Facultatea de Cibernetica, 
Statistica si Informatica Economica 

Asistent universitar 

 

6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilităţi de cercetare 

 
 Laboratoare de cercetare-dezvoltare – nu sunt specifice activităţii; 
 Laboratoare de încercări acreditate/neacreditate - nu sunt specifice activităţii; 
 Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional - nu sunt specifice activităţii; 
 Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare-dezvoltare corelat cu asigurarea unui grad 

de utilizare optim; 
 

Prin specificul activităţii, nu sunt organizate laboratoare, infrastructura de cercetare-dezvoltare 
din dotarea institutului nu necesita amenajări speciale, altele decât cele impuse de condiţiile de 
muncă la nivelul departamentelor şi este adecvată tehnicilor, metodologiilor şi  metodelor 
corespunzătoare fiecărui contract, în acord cu cerinţele de nivel şi calitate impuse pentru 
realizarea obiectivelor contractuale.   
În anul 2016 INCSMPS s-a înregistrat (https://erris.gov.ro/INSTITUTUL-NATIONAL-DE-CERCE-
24), pe platforma ERRIS (www.erris.gov.ro) gestionată de UEFISCDI şi a încărcat 4 infrastructuri 
publice de CD, specifice domeniului de activitate, şi anume:  

1 . Labor Market Forecast and Foresight / Forecasting and forecasts on labor market 
2. Social Policy / Poltici sociale 
3 . Human Capital Development and Skill Formation - Human capital development and 
training qualifications 
4. Spatial analysis 

 
Preocuparea pentru dezvoltarea infrastructurii şi îmbunătăţirea suportului tehnic necesar în 
realizarea proiectelor de cercetare, a fost orientată în anul 2016 către acţiuni care au vizat: 

 actualizarea şi dezvoltarea produselor soft licenţiat, dedicate utilizării tehnicilor 
econometrice;  

 dezvoltarea bazelor de date;  

 achizitionarea soft ArcGis cloud online; 

 completarea şi dezvoltarea tehnicii de calcul adecvată. 

Gradul de realizare a acestor acţiuni propuse în planul de dezvoltare instituţională pentru anul 
2016, a fost de 100%, sursele de finanţare fiind constituite în principal proiectele de cercetare. 
Precizăm că în anul 2016 INCSMPS nu a primit fonduri de investiţii de la autoritate coordonatoare, 
Ministerul Educaţiei Naţionale – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. 

În tabelul următor se prezintă situaţia investiţiilor/dotări realizate în anul 2016.  

 

https://erris.gov.ro/INSTITUTUL-NATIONAL-DE-CERCE-24
https://erris.gov.ro/INSTITUTUL-NATIONAL-DE-CERCE-24
http://www.erris.gov.ro/


 

 

 

Sursa finantare 

Tip investitie/dotare 2016 

LICENTE BAZE DE DATE TEHNICA DE CALCUL 

 denumire produs / lei 
denumire 
produs/lei 

denumire sprodus / lei 

Dotari prin 
proiecte CD 

(IBM SPSS, Stata, Stat 
transfer, Eset NOD 32, ArcGis 

cloud online) 
Baze de date 

Sisteme desktop, 
laptopuri, tablete, 

imprimante, scannere 

76.392 - 89.373 

Investitii din 
sursă 

coordonator 

- - - 

- - - 

Total An 2016 76.392 - 89.373 

 

7. Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare 

7.1. structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare (conform tabel); 
 

 

Nr. 

An 
2016 

An 
2015 

7.1.1 
Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste/publicatii de specialitate cotate ISI 
(Anexa  3 – tabelele 3.1. şi 3.2.) 

12 8 

7.1.2 factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI  3,21 3,2 

7.1.3 citări în reviste de specialitate sau cotate ISI (Anexele 9.1. şi 9.2.) 16 15 

7.1.3.1 citări în cărţi şi reviste de specialitate sau cotate BDI (Anexa 9.3.) 68 82 

7.1.3.2 citări în alte publicaţii de specialitate (Anexa 9.4.) 7 17 

7.1.4 Brevete de invenţie (solicitate / acordate) 
Nu sunt 
specifice 
activităţii 

7.1.5 citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate. 
Nu sunt 
specifice 
activităţii 

7.1.6 
produse/servicii/tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe 
brevete, omologări sau inovaţii proprii 

Nu sunt 
specifice 
activităţii 

7.1.7 
lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate fără cotaţie ISI indexate 
BDI (Anexa 6) 

42 63 

7.1.8 
Cărţi sau capitole publicate de edituri recunoscute /sau cu ISBN (Anexa 
6.1.) 

15 39 

7.1.9 comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale. (Anexa 7) 45 28 

7.1.10 
studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi 
planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de 
beneficiar (Anexa  8) 

53 112 

7.1.11 drepturi de autor protejate ORDA sau în sisteme similare legale. - - 

 

Aşa cum rezultă din tabel, în 2016, au fost publicate un număr de de lucrări ştiinţifice, din care 
indexate ISI (detaliat în Anexa 3 – tabelele 3.1. şi 3.2.)).  
Deşi nu se constată o evoluţie a numărului a acestora în anul 2016 faţă de 2015 semnalăm, din 
analiza celorlalte informaţii prezentate detaliat în anexele la prezentul raport, o creşere a 



 

 

importanţei şi calităţii revistelor în care au fost publicate. Acest aspect este ca urmare a  
acumulării de cunoaştere privind evoluţia unor aspecte importante din viaţa socioeconomică 
naţională şi în egală măsură de preocuparea constantă de a creşte vizibilitatea experienţei şi 
expertizei institutului în domeniul de bază. 
Nivelul de realizare a indicatorilor prezentati în tabelul de mai sus, are la bază activitatea de 
cercetare desfăşurată de colectivul institutului în anul 2016 prezentată în tabelel din Anexe nr. 
2.1 – 2.5, fără de care nu ar fi fost posibilă realizarea de proiecte/produse, publicarea de articole 
şi cărţi, unele acceptate în edituri de prestigiu în domeniu, precum şi participarea la conferinţe 
internaţionale şi naţionale. Ca institut de cercetare aplicativă în domeniul economico-social, care 
funcţioneză prin autofinanţare, sunt mereu necesare măsuri care să permită orientarea şi 
echilibrarea eforturilor cercetătorilor între timpul acordat pentru asigurarea cu resurse financiare 
prin proiecte accesate din „piaţa de CDI” şi cel acordat publicării şi diseminării rezultatelor obţinute 
prin realizarea acestora. Trebuie menţionat şi faptul că de cele mai multe ori publicarea de articole 
este făcută prin timp şi  efort voluntar, activitatea nefiind acceptată în cele mai multe proiecte. De 
asemenea au o influenţă negativă şi costurile necesare pentru publicare, care sunt încă mari în 
raport cu resursele financiare existente, în condiţiile în care,veniturile totale în anul 2016 au fost 
sub nivelul celor din anul 2015, ceea ce a implicat o reducere substanţială a surselor de finanţare 
necesare. Şi în această situaţie au fost adoptate măsuri adecvate pentru a se menţine la nivelul 
institutului un nivel corespunzător al activităţii de diseminare. Efectul acestei abordări, de 
stimulare a efortului pentru publicarea/comunicarea unor rezultate obţinute în activitatea de 
cercetare din institut, este dovedit de numărul de citări ale multora dintre acestea, în reviste şi de 
autori importanţi naţionali sau internaţionali pentru domeniul socio economic, detaliat prezentat 
în anexele 9.1. – 9.4. 
Datele din tabel evidenţiază pentru anul 2016 o creştere numărului de participări cu lucrări în 
cadrul unor manifestări internaţionale. Faptul că a crescut numărul citărilor lucrărilor publicate de 
colectivul din institut, atât în reviste cât şi în documente importante de cercetare ştiinţifică sau de 
decizie, constituie o dovadă a evoluţiei favorabile a experienţei şi a poziţiei institutului în societate.  
În aceste condiţii, semnalăm din nou că la nivel naţional funcţionează încă puţine reviste în 
domeniul socio economic cotate / indexate şi cu factor de impact, care nu pot acoperi solicitările 
la nivel naţional pe parcursul unui an. De aceea, pentru a găsi noi posibilităţi de creştere a 
vizibilităţii activităţii institutului, în anul 2016 au fost definitivate demersurile necesare pentru 
lansarea unei reviste editată în format online, Romanian Journal of Labour and Social Studies – 
RJLSS, website: www.rjlss.ro. A fost publicat primul număr online din anul 2016. 

 
 
7.2. rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate şi efecte obţinute; 
 

 
În anul 2016 au fost obţinue un număr de 50 de rezultate/produse (instrumente operaţionale; 
sisteme de indicatori; metodologii; modele de predicţie, econometrice, funcţionale; predicţii, 
previziuni; prognoze; studii comparative, de evaluare, de impact; ghiduri de bune practici şi de 
implementare; platforme IT; set de politici; proiecte de strategie; servicii de formare) toate 
valorificate în modalități diverse.  

7.3. oportunităţi de valorificare a rezultatelor de cercetare; evoluţia dinamică     
 

 aplicarea strategiilor existente în domeniul pieţei muncii şi al protecţiei sociale, în 
corelare cu directivele la nivel european; 

 proiectele finanţate prin FSE, în anul 2016 din PODCA, orientat către 
îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii administraţiei publice, prin intervenţii care 
prevăd îmbunătăţirea procesului de elaborare a politicilor publice, a procesului de 
planificare strategică, de măsurare şi evaluare a performanţelor, etc.   

 cercetări aplicate cu privire la fenomene cu consecinţe nefavorabile importante la 
nivel naţional sau regional, precum implicaţiile asupra pieţei muncii ca urmare a 
unor modificări structurale, a mobilităţii populaţiei, educaţiei şi tranziţie pe piaţa 
muncii, etc., tematici pentru care institutul are experienţe şi expertiză acumulată. 
 

http://www.rjlss.ro/


 

 

 
 

7.4. măsuri privind creşterea capacităţii: 

 actualizarea permanentă a pregătirii personalului, cu informaţii privind  direcţiile şi 
tendinţele de dezvoltare a domeniului precum şi a metodelor, tehnicilor utilizate în 
mediul academic naţional sau internaţional; 

 dezvoltarea parteneriatelor inter şi intra disciplinar; 

 îmbunătăţirea vizibilităţii activităţii institutului în mediul soci economic naţional, 
europen, internaţional; 

 update dotărilor hard şi soft în conformitate cu evoluţiile metodolodice în domeniu; 

 îmbunătăţirea mijloacelor de cunoaştere a cerinţelor “pieţei” în domeniul CDI, în 
sectorul public al administraţiei sau cel privat, pentru asigurarea resurselor 
necesare funcţionării şi dezvoltării instituţionale. 

 
Având ca suport managerial acţiunile şi măsurile propuse în planul de dezvoltare instituţională 
pentru anul 2016, rangul general de realizare al acestora fiind de 94%, activitatea de cercetare-
dezvoltare-inovare desfăşurată de institut a fost corespunzătoare, asigurând îndeplinirea în 
continuare a misiunii sale, în condiţii de solvabilitate intern şi faţă de parteneri.  
În raport cu realizările unor obiective şi direcţii programate pentru anul 2016 prin planul de 
dezvoltare instituţională pentru perioada 2016-2020, în activitatea ştiinţifică s-a urmărit 
îndeplinirea cu prioritate a misiunii principale, aşa cum este aceasta reglementată. Astfel, 
activitatea a fost orientată către dezvoltarea unor arii tematice cheie, spre diversificarea direcţiilor 
de cercetare şi valorificarea cunoştinţelor acumulate în perioadele anterioare.  
 

8. Măsuri de creştere a prestigiului şi vizibilităţii INCSMPS 

  
8.1. Prezentarea activităţii de colaborare prin parteneriate:  
 

 dezvoltarea de parteneriate la nivel naţional şi internaţional (cu personalităţi/ 
instituţii / asociaţii profesionale) în vederea participării la programele naţionale 
şi europene specifice; 

 
Adoptarea şi urmărirea îndeplinirii obiectivului de construire a unor parteneriate puternice la 
nivel intern şi internaţional astfel încât INCSMPS să devină un centru focal şi un pol de 
excelenţă naţional, a avut la bază importanţa pe care colectivul de conducere o acordă faptului 
că metodele unei singure ştiinţe, nu pot răspunde tuturor întrebărilor, interdisciplinaritatea 
devenind o necesitate în abordarea şi soluţionarea unor aspecte din realitatea complexă a 
societăţii. În acest sens, a fost încurajată şi stimulată participarea în consorţii cu reprezentare din 
diverse domenii, astfel încât să poată fi realizată o analiză integrată în plan socio economic. 
Incurajarea colaborării directe si a schimbului între specialisti care provin din discipline diferite 
pentru dezvoltarea unor competente integrate. În acest sens, în anul 2016 au fost menţinute sau 
dezvoltate parteneriatele create de-alungul anilor în cadrul unor competiţii pentru finanţare de 
proiecte de CD.  
 
Din anul 2014 sunt încheiate de către institut, protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ 
din ţară şi străinătate, exemplificând : 

A. protocol de colaborare, încheiat între INCSMPS şi: 

 Institutul de Prognoză Economică din structura Academiei Române, reprezentat 
legal de Academician Liviu Lucian Albu; 

 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Facultatea de 
Administraţie Publică, reprezentată legal de decan conferenţiar univ. dr. Diana 
– Camelia IANCU; 

 Fundaţia Giacomo Brodolini, cu sediul în Italia, Roma, reprezentată legal de 
Diego TELONI; 



 

 

 Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, reprezentată legal de Profesor 
univ.dr. Ovidiu Folcuţ.  

Scopul protocolui este de a stabili cadrul necesar colaborării dintre cele cinci părţi în vederea 
realizării de activităţi comune menite să contribuie la îndeplinirea misiunilor lor semnatare, în 
domeniile:  

- cercetare ştiinţifică, academică; 
- promovarea reciprocă a specialiştilor celor cinci părţi în programe şi proiecte de 

cercetare ştiinţifică internă şi internaţională; 
- susţinerea reciprocă în crearea de parteneriate şi dezvoltarea de grupuri de 

cercetare comune; 
- organizarea în comun a unor manifestări ştiinţifice;  
- creşterea vizibilităţii şi valorificarea rezultatelor cercetării. 

 
Ca acţiuni înscrise în cadrul acestui parteneriat, menţionăm: 
1. Conferinţa Internaţională Ediţia a IV-a - Perspective Europene ale Pieţei Muncii Inovare, 

Competenţe, Performanţă – organizată în cadrul parteneriatului în perioada 24 – 25 
Noiembrie 2016, INCSMPS fiind promotor.  

2. Susţinerea celei de a „3rd International Conference on Comparative Public Administration and 
management - Intellectual Capital, Knowledge & Performance”, organizată în data de 26 iunie 
2016 de SNSPA – Facultatea de Administraţie Publică, România şi Kaunas University of 
Technology - Faculty of Economics and Business, Faculty of Social Sciences, Lithuania, prin 
participarea cercetătorilor din INCSMPS cu 6 lucrări. 

 
B.  protocol de colaborare, încheiat între INCSMPS şi Universitatea Valahia din 

Târgoviste, cu scop şi obiective similare cu protocolul mai sus menţionat.   
 

C. Creşterea vizibilităţii institutului în societate – administraţie publică, firme, organisme 
internaţionale - prin valorificarea expertizei cercetătorilor din institut în cadrul unor 
acţiuni organizate.  

 
Exemplificăm câteva din acţiunile concretizate prin: 
 
C1. Prezentarea rezultatelor unor proiecte realizate în institut, de mai largă utilitate şi 
impact pentru validarea rezultatelor şi valorificarea acestora. 

 
C2. Participarea unor cercetători, ca experti, la dezbateri pentru validarea unor 
rezultate / concluzii obţinute în proiecte cu impact la nivel naţional, organizate de alte 
instituţii, privind: 

 
1. Modalitati de interventie in cadrul activitatilor pe proiecte - participare  

 

Nr. 
crt. 

Nume, 
prenume 

Proiect /organizator Modalitatea de intervenţie 

1  Mladen Luise 

Participare la seminarul Long-term 
care, spatial planning and public 
policy in Central and Eastern 
Europe, organizatori fiind The 
Oxford Institute of Population 
Ageing, Semmelweis University, 
https://www.ceu.edu/event/2016-
06-10/long-term-care-spatial-
planning-and-public-policy-central-
and-eastern-europe 

Contribuţii la realizarea prezentării Potential of 
social innovation in long-term care in Eastern 
Europe, în care au fost incluse o serie de 
rezultate obţinute în cadrul proiectului 
Mobilising the Potential of Active Ageing in 
Europe (MOPACT) (FP7-SSH-2012-1/No 
320333) 



 

 

Nr. 
crt. 

Nume, 
prenume 

Proiect /organizator Modalitatea de intervenţie 

2  
Lincaru 
Cristina 

Reţeaua Română pentru Eco-

inovare, membru 

Contribuţie la elaborarea de propuneri privind 
sustenabilitatea Reţelei Române pentru Eco-
Inovare, creata in iunie 2016, reprezinta un 
parteneriat public-privat format din  17 
organizatii, ministere, universitati, institute 
publice de cercetare, asociatii profesionale si 
sectoriale, clustere, companii private, 
organizatii non-guvernamentale si experti cu 
scopul de a sprijini elaborarea de politici, 
strategii si instrumente specifice eco-inovarii, 
de a contribui la cresterea competentelor si a 
capacitatii tehnice in domeniul eco-inovarii si la 
sprijinirea nemijlocita a sectorului public si 
privat. Infiinţată prin proiectul ECOPartner, 
initiat de Centrul National pentru Productie si 
Consum Durabile, desfasurat in perioada 
februarie 2015 – martie 2017, împreuna cu 
Asociatia Clusterelor din Romania si Asociatia 
Geneveza pentru Dezvoltarea Economiei 
Circulare din Elvetia; proiect co-finantat printr-
un grant din partea Elvetiei prin intermediul 
Contributiei Elvetiene pentru Uniunea 
Europeana extinsă 

3  
Ciobanu 
Ghenadie 

Reţeaua Română pentru Eco-
inovare, responsabil din partea 
INCSMPS 

4  
Chiriac 
Beatrice 

Reţeaua Română pentru Eco-
inovare, membru 

5  Matei Aniela 

Carta Sociale Europene Revizuita 
a Consiliului Europei (Adresa cu 
nr. 1323 din 15.12.2016, Solicitant 
ANCSI)  

Punct de vedere al departamentului Politici 
Sociale al INCSMPS cu privire la cel de-al 16-
lea raport naţional privind aplicarea 
prevederilor Cartei Sociale Europene Revizuite 
a Consiliului Europei (Solicitare ANCSI cf. 
Adresa cu nr. 1008/16.12.2016) 

6  Matei Aniela 

The EU Mutual Learning 
Programme in Gender Equality, 
Brussels, Belgium, 20 -21 October 
2016,  ÖSB Consulting 

Comments Paper Romania:  Tackling the  
gender pay gap  

 

C3. Contribuţia unor cercetăţori, în calitate de expert, la definitivarea unor strategii sectoriale, cu 
impact naţional sau european, prin participare la dezbateri sau comunicarea unor puncte de 
vedere 
Contribuţiile au fost structurate în trei categorii, aşa cum se prezintă în tabelele care urmează. 
  

 
C3.1  Contribuţii la dezbateri sau prin comunicare puncte de vedere, în calitate de expert, în 
procesul de definitivare a unor strategii sectoriale, programe, etc, prezentate în tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. 

Nume, 
prenume 

Problematica Modalitatea de intervenţie 

1.  Ghenta Mihaela  
Carta Social Europeană 
Revizuită 

Transmitere punct de vedere la Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - 
Direcţia Generală Coordonare Strategică, Politici, 
Programe şi Dezvoltare Instituţională 

2.  Stroe Cristina 
Politici familiale, incluziune si 
asistenta sociala 

Colaborare cu Ministerului Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in 
activitatea de fundamentarea decizionala / 
propuneri de tematici specifice in concordantă cu 
obiectul de activitate al institutului  



 

 

Nr. 
crt. 

Nume, 
prenume 

Problematica Modalitatea de intervenţie 

3.  
Zamfir Ana, 
Velciu Magda 

Modificari legislative 
necesare implementarii 
Strategiei Nationale de 
Invatare pe tot Parcursul 
Vietii 2015-2020 

Transmiterea catre grupul de lucru constituit la 
MENCS a unui material de sinteza privind 
modele europene de definire a standardelor 
educationale si ocupationale 

4.  Militaru Eva 
Politica Sociala in UE/ 
Romania 

Participare cu puncte de vedere la Raportul 
Social Policy in the EU —Reform Barometer 
2016/ proiectul Social Inclusion Monitor al 
Bartelsmann Shiftung, Germania 

5.  
Pasnicu 
Daniela 

Măsuri de creştere a ocupării 
orientate către populaţia din 
mediul rural 

Dezbaterea măsurilor de creştere a ocupării 
propuse in raportul de cercetare cu experti din 
MMJS 

6.  
Eva Militaru, 
Madalina 
Popescu 

Salariul minim 

Elaborare la solicitarea MMFPSPV (Ministerului 
Muncii si Justitiei Sociale) a studiului: Elemente 
pentru proiectarea unui mecanism transparent de 
stabilire a salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată 

7.  
Eva Militaru, 
Madalina 
Popescu 

Legea salarizarii unitare in 
sectorul bugetar 

Elaborare la solicitarea MMFPSPV (Ministerului 
Muncii si Justitiei Sociale) : Studiu privind salariile 
personalului din sectorul bugetar 

 
C3.2  Alte activităţi   
     

Nr. 
crt. 

Nume, prenume  Membru /participant in organisme nationale / internationale 

1 Catalin Ghinararu 
Corespondent national  pentru Romania la : European Employment and 
Labour Law Network-EELLN  

2 Catalin Ghinararu Membru al retelei SkillsNet a CEDEFOP-country expert ROMANIA 

3 Popescu Madalina Reprezentant salariati INCSMPS 

4 Grecu Liliana Reprezentant salariati INCSMPS 

5 Ciobanu Ghenadie  

Reprezentant al INCSMPS, delegat de managmentul INCSMPS in RE-
IN-Reţeaua de Eco-Inovare, înfiinţată pe 2 iunie 2016 în proiectul 
EcoPartner - Parteneriat pentru Eco-Inovare, co-finanţat de Elveţia, de 
Asociaţia Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile, 
Romania, 

6 Lincaru Cristina 
Membru, RE-IN-Reţeaua de Eco-Inovare infiintata de Asociaţia Centrul 
Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile, Romania 

7 Chiriac Beatrice 
Membru, RE-IN-Reţeaua de Eco-Inovare infiintata de Asociaţia Centrul 
Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile, Romania 



 

 

Nr. 
crt. 

Nume, prenume  Membru /participant in organisme nationale / internationale 

8 Lincaru Cristina 

Consultant cu citare ca expert:  Social Policy in the EU — Reform 
Barometer 2016, Social Inclusion Monitor Europe, Bertelsmann Stiftung, 
European Bureau for Policy Consulting and Social Research Vienna, 
Economic Policy Center (WPZ) at the University of St. Gallen – citare 
p263, p. 299, https://www.bertelsmann-
stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_SIM
_Reform_Barometer_2016.pdf      

9 Lincaru Cristina 
Consultant cu citare ca expert:  SIM Europe Reform Barometer 2016 
Findings by Country – Romania, http://www.social-inclusion-
monitor.eu/uploads/tx_itao_download/RB_2016_Romania.pdf  

10 Lincaru Cristina 

Consultant cu citare ca expert: Possible European Territorial Futures. 
2nd Expert consultation on Key Foresight Topics. Synthesis of Results. 
MCRIT. Contributors: Spatial Foresight, Spiekermann & Wegener, 
ISINNOVA. February 2017. Project: ESPON 2020 Possible European 
Territorial Futures. Project duration: 18 months. Project Coordinator: 
Spatial Foresight Consultanta in 2016 si publicat in 2017, pg. 10, 
http://projects.mcrit.com/esponfutures/images/ESPON2020_TerritorialFu
tures_ExpertConsultationResults_MCRIT_v220217A.pdf     

11 Lincaru Cristina 

Selectată ca membru al grupului tinta (26.09 – 30.09.2016), în cadrul 
proiectului “ECOPartner” – Parteneriat pentru Eco-inovare pentru a urma  
cursul:  ”Eco-innovation Study Tour in Switzerland” organizat de CNPCD 
si de AGEDEVE Elveţia.  Cursul a fost susţinut de experţi AGEDEVE 
coordonat de Anne-Sophie Verniquet, expert în domeniul ECO inovării. 
CNPCD - Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile (ONG), 
Membru al RECPnet –Reţeaua Globalăpentru Eficientizarea Consumului 
de Resurse şi Producţie Curată formată din peste52 de ţări şi patronată 
de UNIDO&UNEP 

12 Lincaru Cristina Membru Consiliul Ştiinţific al INCSMPS  (din 2012) 

13 Lincaru Cristina Member, Romanian Society of Statistics RSS (since 2004)  

14 Lincaru Cristina Member, RSA Regional Studies Association (since 2010), 

15 Lincaru Cristina Member, RRSA Romanian Regional Studies Association (since 2010),  

16 Lincaru Cristina 
Member, RSAI – Regional Science Association International (since 
2010) 

17 Lincaru Cristina Member, European Association of Labour Economics (since 2011)   

18 Lincaru Cristina 
Member in The Board, The HELLENIC ASSOCIATION OF REGIONAL 
SCIENTISTS H.A.R.S. since 2011.  

19 Lincaru Cristina 
Member in The Board Romanian Sectoral Working Group for 
Employment (since 02.2011) 

20 Lincaru Cristina 
Member in The Board Forumul Climatic  promovat de Regional 
Environmental Center Romania, Terra Milenium III,Greeninitiative (2014) 

21 Zamfir Ana  Membru Consiliul Ştiinţific al INCSMPS  

22 Pasnicu Daniela Membru Consiliul Ştiinţific al INCSMPS  

23 Matei Aniela Membru Consiliul Ştiinţific al INCSMPS  

24 Ghinararu Catalin Membru Consiliul Ştiinţific al INCSMPS  

 
 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_SIM_Reform_Barometer_2016.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_SIM_Reform_Barometer_2016.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_SIM_Reform_Barometer_2016.pdf
http://www.social-inclusion-monitor.eu/uploads/tx_itao_download/RB_2016_Romania.pdf
http://www.social-inclusion-monitor.eu/uploads/tx_itao_download/RB_2016_Romania.pdf
http://projects.mcrit.com/esponfutures/images/ESPON2020_TerritorialFutures_ExpertConsultationResults_MCRIT_v220217A.pdf
http://projects.mcrit.com/esponfutures/images/ESPON2020_TerritorialFutures_ExpertConsultationResults_MCRIT_v220217A.pdf


 

 

C3.3  Mediatizare (radio, TV, presa, etc) 
 

Nr. 
Crt. 

Autori Modalitatea de intervenţie 

1 
Davidescu 
Adriana, Opinie 
personala: 

Publicare în Ziarul Financiar 19 oct 2016, Mirajul creşterii salariului minim  
Autori: Sorin Anagnoste , Vasile Alecsandru Strat , Adriana Davidescu 
http://www.zf.ro/opinii/mirajul-cresterii-salariului-minim-de-cate-ori-se-majoreaza-
de-atatea-ori-creste-economia-subterana-si-munca-la-negru-iar-primii-afectati-
sunt-tinerii-si-cei-cu-salarii-mici-15827679    

 
 

D. Includerea în reţele de cercetare europene şi internaţionale, reprezintă o preocupare 
continuă, promovată în activitatea de management a institutului, dat fiind importanţa în 
participarea şi acceptarea INCSMPS în consorţii create la nivel european sau internaţional 
şi participarea la competiţiile de finanţare de proiecte de CD, precum şi un mijloc de 
promovare şi creştere a vizibilităţii activităţii desfăşurată de institut, de diseminare a 
rezultatelor obţinute. 
 

Principalii parteneri, la nivel naţional şi internaţional, sunt: 
 
La nivel national:  
 
1. Ministerul Educaţiei Naţionale, Cercetării Ştiinţifice – M E N C S; 
2. UEFISCDI; 
3. A.N.C.S.I.; 
4. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice–MMFPSPV; 
5. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca – ANOFM; 
6. AJOFM-uri judeţene; 
7. Casa Natională de Pensii Publice - CNPP; 
8. Academia de Studii Economice Bucureşti (ASE), Catedra  de Statistică şi Econometrie; 
9. Academia de Studii Economice, Catedra de Economie şi Politici Economice; 
10. Institutul Naţional de Statistică; 
11. Centrul National de Pregatire în Statistică; 
12. Societatea Romana de Statistica (SRS); 
13. Inspectoratul Şcolar Judeţean - ISJ Gorj; 
14. Inspectoratul Şcolar Judeţean - ISJ Cluj  
15. Inspectoratul Şcolar Judeţean - ISJ Olt; 
16. Inspectoratul Şcolar Judeţean - ISJ Vâlcea;  
17. Inspectoratul Şcolar Judeţean - ISJ Dambovita 
18. Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS); 
19. Institutul de Economie Naţională al Academiei Române; 
20. Institutul de Prognoza  Economica al Academiei Române; 
21. Universitatea Politehnica Bucuresti; 
22. Universitatea Politehnica din Timisoara; 
23. Universitatea Bucuresti; 
24. Universitatea Valahia din Târgovişte; 
25. Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – SNSPA; 
26. INOE 2000 Bucureşti; 
27. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională CJRAE Dambovita; 
28. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională CJRAE – Gorj; 
29. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională CJRAE – Galaţi; 
30. Novel Research SRL; 
31. Agora Est Consulting; 
32. Denkstatt România; 
33. Labour Market Strategies Consulting SRL – Romania; 
34. Centrul Judetean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa 

http://www.zf.ro/opinii/mirajul-cresterii-salariului-minim-de-cate-ori-se-majoreaza-de-atatea-ori-creste-economia-subterana-si-munca-la-negru-iar-primii-afectati-sunt-tinerii-si-cei-cu-salarii-mici-15827679
http://www.zf.ro/opinii/mirajul-cresterii-salariului-minim-de-cate-ori-se-majoreaza-de-atatea-ori-creste-economia-subterana-si-munca-la-negru-iar-primii-afectati-sunt-tinerii-si-cei-cu-salarii-mici-15827679
http://www.zf.ro/opinii/mirajul-cresterii-salariului-minim-de-cate-ori-se-majoreaza-de-atatea-ori-creste-economia-subterana-si-munca-la-negru-iar-primii-afectati-sunt-tinerii-si-cei-cu-salarii-mici-15827679


 

 

35. BEST HR SOLUTIONS SRL 
 
 
La nivel internaţional 
 
1. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din Republica Moldova; 
2. Banca Mondială- Republica Moldova; 
3. Institute for Social & Economic Research (ISER) / University of Essex / 

(www.iser.essex.ac.uk); 
4. European Centre for Social Welfare Policy and Research (Austria); 
5. International Labour Office, ILO; 
6. ASIMAG Servicios Empresariales, Bilbao, Spain; 
7. ATHENA- Association for Education and Development of Women, Ostrava, Czech Republic; 
8. Institut pro ženy, Krmelina, Czech Republic; 
9. Asociacion de Mujeres Empresarias de Sociedades Laborales - AMESAL, Madrid, Spain, 

www.amesal.org ; 
10. Agencia para el Empleo, Spain; 
11. Associazione Equilibrio & Risoluzione Conflitti, Bologna, Italy; 
12. XXI INVESLAN S.L, Bilbao, Spain; 
13. ET Infoart – Tinko Stoyanov, Bulgary; 
14. Sociedade Portuguesa de Inovação – Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, 

S.A. (SPI), Porto, Portugalia;  
15. p&w praxis und wissenschaft projekt gmbh, Ingolstadt, Germany; 
16. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola- ISMA, Riga, Latvia; 
17. Institute for Social and Economic Research - Point Ltd. Ankara, Turcia; 
18. Verein Blickpunkt Identität, Austria; 
19. Educational Training Centre for Public Employees (Starfsmennt), Islanda; 
20. Hellenic Management Association  - HMA, Grecia; 
21. GINGERBREAD, Irlanda; 
22. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE JÓVENES EMPRESARIOS – 

CEAJE, Spania; 
23. Foundation in Support of Local Democracy - MISIA, Cracovia Polonia; 
24. Expert for Europe – Italy; 
25. ÖSB Consulting GmbH – Austria;  
26. RONSEL Foundation – Spain; 
27. Universitatea Sheffield, Marea Britanie; 
28. Universitatea de Stat din Moldova. 
29. PRAXIS Estonia 
30. ETLA Finland 
31. INRCA Italy 
 
Au fost actualizate înscrierile în principalele baze de date la nivel european, pentru încluderea 
institutului în parteneriate de realizare de proiecte din cadrul principalelor programe susţinute de 
Comisia Europeană sau alte organisme internaţionale. 
Menţionăm în acest sens următoarele: 
 

 http://www.refernet.ro/ 

 http://www.adam-europe.eu/prj/5851/prj/LEAFLET%202_RO.pdf; www.amesal.org; 

 www.cedefop.europa.eu/skillsnet;  

 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/romania-
skills-forecasts-2025; 

 http://edirc.repec.org/romania.html 

 https://www.euromod.ac.uk/about/meet-team/national-teams  
 

 
Platforme la a căror construcţie şi dezvoltare în cadrul unor proiecte finanţate prin programe 
europene sau naţionale, au fost dezvoltate sau cu contribuţia INCSMPS: 

http://www.iser.essex.ac.uk/
http://www.amesal.org/
http://www.refernet.ro/
http://www.adam-europe.eu/prj/5851/prj/LEAFLET%202_RO.pdf
http://www.amesal.org/
http://www.cedefop.europa.eu/skillsnet
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/romania-skills-forecasts-2025
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/romania-skills-forecasts-2025
http://edirc.repec.org/romania.html
https://www.euromod.ac.uk/about/meet-team/national-teams


 

 

 
- http://www.sistempartenerialdeocupare.ro/ 
- http://dynahu.inoe.ro/ 
- http://infolearning.org/womenin/  
- http://www.firststepfirstjob.eu/  
- http://www.vowplusiplm.eu/en/  
- http://www.pwdemploy-ple.net/   
- http://www.deintra.eu/   
- http://www.parteneriatanalizaocupare.ro 
- http://www.prevedu.ro 

 
 
8.1.1. Creşterea vizibilităţii ştiinţifice a institutului, în plan naţional şi internaţional  
 
În condiţiile unei „pieţe a cercetării” reduse în domeniul socio economic, dificile pentru 
desfăşurarea unei activităţii de cercetare prin autofinanţare, în anul 2016, în cadrul 
managementului general s-a acordat o atenţie deosebită creşterii vizibilităţii ştiinţifice a institutului, 
atât în plan naţional cât şi internaţional.  
Gradul de realizare a măsurilor luate la nivelul institutului de creştera a vizibilităţii şi a consolidării 
parteneriatelor strategice a fost de 100%, toate acţiunile şi măsurile fiind realizate integral. Cu 
eforturi deosebite pentru asigurarea suportului financiar aferent, s-a susţinut şi stimulat publicarea 
de articole în reviste de specialitate cotate, precum şi participarea cercetătorilor cu comunicări 
ştiintifice la conferinţe cu tematică din domeniu, naţionale şi internaţionale, rezultatele fiind 
prezentate în anexe. 
Creşterea vizibilităţii institutului a fost asigurată şi prin anunţarea unor evenimente sau lansarea 
de proiecte pe pagina Website a institutului, precum şi prin organizarea unor evenimente de 
diseminare a rezultatelor obţinute de institut. 
De asemenea vizibilitatea ştiinţifică a fost susţinută şi prin promovarea institutului la nivel naţional 
şi internaţional, ca urmare a unor acţiuni întreprinse pe parcursul anului 2016.  
Astfel, a fost continuată preocuparea, deja tradiţie a institutului, de a organiza anual, singur sau 
în parteneriat, conferinţe / sesiuni de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională. 
În acest cadru cercetătorii din institut au posibilitatea de a comunica şi de a valida într-un cadru 
mai larg rezultatele obţinute pe parcursul unui an.  
În acest sens, şi în anul 2016 a fost continuată tradiţia organizării conferinţei anuale cu participare 
internaţională, sub titlul generic: „Policies for the Vulnerable - Measures and Solutions in 
Romania and the EU / Politici pentru categoriile vulnerabile - Măsuri si soluţii din practica 
românească si europeană”, desfăşurată în 17 noiembrie 2016, având sprijinul Global Economy 
& Governance Interdisciplinary Research Platform - National School of Political Studies and 
Public Administration, Bucharest, Romania.  
Aşa cum s-a mai menţionat pe parcursului acestui raport, în perioada 24 -25 noiembrie 2016 
INCSMPS a fost promotor în organizare, ca membru al parteneriatului format din: Institutul de 
Prognoză Economică al  Academei Române – IPE al Academiei Române, Şcoala Naţională de 
Studii Politice şi Administrative – Facultatea de Administraţie Publică, Fundazione Giacomo 
Brodolini – FGB Italia; Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei 
Sociale – INCSMPS şi Universitatea Româno-Americană. 
 
 

 înscrierea INCD în baze de date internaţionale care promovează parteneriatele; 
 
INCSMPS este membru in retele de cercetare / membru in asociatii profesionale de prestigiu pe 
plan national/international, menţionând următoarele reţele: 
 

1. EUROSTAT, din 2013 INCSMPS este atestat ca “institut de 
cercetare”  (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/203647/771732/Recognised-
research-entities.pdf); 

2. Baza de date pentru evaluarea performanţelor manageriale Platforma E+RACE+, 
http://www.erace.eu/; 

http://www.sistempartenerialdeocupare.ro/
http://infolearning.org/womenin/
http://www.firststepfirstjob.eu/
http://www.vowplusiplm.eu/en/
http://www.pwdemploy-ple.net/
http://www.deintra.eu/
http://www.parteneriatanalizaocupare.ro/
http://www.prevedu.ro/


 

 

3. Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World Labor and 
Demographic Economics (EDRIC), College of Liberal Arts and Sciences/ 
Department of European Sociological Association (ESA) 
http://www.europeansociology.org/  

4. International Sociological Association (ISA) http://www.isa-sociology.org/  
5. Consortiul „MOPACT – Mobilising the potential of active ageing in Europe”, since 

2013; http://mopact.group.shef.ac.uk/ 
6.  Economics - http://edirc.repec.org/laborecon.html; 
7. Inregistrare în RePec, cea mai mare baza de date dedicată domeniului  Economics si 

accesibila liber pe Internet; 
8. INVESLAN S.L, Bilbao, Spain - http://europa.inveslan.com/login/index.php; 
9. INCSMPS si înregistrare individuală a 7 cercetatori, ca membri ai Societăţii Române 

de Statistica; 
10. Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti – CCI Municipiu Bucureşti, 

http://www.ccib.ro/; 
 

 înscrierea INCSMPS ca membru în reţele de cercetare/membru în asociaţii 
profesionale de prestigiu pe plan naţional/internaţional; 

 
Membri în asociaţii profesionale de specialitate  
 

1. Dr. Speranta Pîrciog, membru în Comisia Naţională de Statistică şi Prognoză pentru 
Învăţământul Superior (2012 – 16.12.2016 cf. OMENCS nr. 6110/2016) 

2. Dr. Lincaru Cristina - Membru al asociaţiilor profesionale: 
- RSA Regional Studies Association (since 2010), 
- RRSA Romanian Regional Studies Association (since 2010),  
- RSAI – Regional Science Association International (since 2010) 
- European Association of Labour Economics (since 2011) 
- Forumul Climatic (din 2014) promovat de Regional Environmental Center Romania, 

Terra Milenium III şi Greeninitiative;  
 

3. Membri în Societatea Română de Statistică (SRS): dr. Vasilica Ciucă, dr. Speranţa 
Pîrciog, dr. Cătălin Ghinăraru, dr. Cristina Lincaru, dr. Eva Militaru, D. Atanasiu; dr. Luise 
Mladen 

4. Cristescu Amalia, Membru în următoarele asociaţii profesionale naţionale şi 
internaţionale: 
- Asociaţia Generală a Economiştilor din România;  
- Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale;  
- European Regional Science Association;  
- Regional Science Association International. 

5. Ana Zamfir, Membru in Comitetul Consultativ pentru dezvoltarea si implementarea 
sistemului învăţării la locul de munca în formarea profesională iniţiala prin programe de 
tip ucenicie. 

6. Luise Mladen, membru în:  
- Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER); 

7. Adriana AnaMaria Davidescu (Alexandru) 
- Membru Fondator al Clubului Statisticienilor Romani  http://dse.ase.ro/MembriCSR, 
perioada 2014-pezent 
 

 înscrierea în BDI şi reţele, instituţional şi personal 
 

1. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 
(INCSMPS), Bucureşti (National Scientific Institute for Labour and Social Protection; 
inscris în baza de date Econ Papers http://econpapers.repec.org/ care oferă acces la 
RePEc (Research Papers in Economics); http://edirc.repec.org/romania.html, cea mai 
mare colectie on-line din lume de lucrări de economie, articole din reviste şi software. În 

http://www.europeansociology.org/
http://www.isa-sociology.org/
http://mopact.group.shef.ac.uk/
http://edirc.repec.org/laborecon.html
http://europa.inveslan.com/login/index.php
http://www.ccib.ro/
http://dse.ase.ro/MembriCSR
http://dse.ase.ro/MembriCSR
http://econpapers.repec.org/
http://edirc.repec.org/romania.html


 

 

RePeC apar cele mai multe dintre articolele  cercetătorilor din institut, ca urmare a faptului 
că revistele în care au publicat sunt înregistrate în această bază de date şi informatii. 
 
În RePEC sunt inscrişi individual, următorii: 

a) Dr. Lincaru Cristina 
b) Dr. Ciobanu Ghenadie 
c) Dr. Lungu Eliza Olivia  
d) Dr. Predosanu Gabriela 
e) Dr. Velciu Magdalena 

 
2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in domeniul Muncii si Protectiei Sociale 

(INCSMPS) este din 2015, membru în Romanian Network for Eco-Innovation (RR-IN) 
http://www.cnpcd.ro, agenţiile patronale sunt UNIDO (Organizatia Natiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Industriala) si UNEP (Programul de Mediu al Natiunilor Unite), care 
ofera suport pentru reteaua RECPnet prin programul lor comun “RECP Programme”. 

 

 participarea în comisii de evaluare concursuri naţionale şi internaţionale; 
În anul 2016 nu au fost participări; 

 

 personalităţi ştiinţifice ce au vizitat INCSMPS: 
In anul 2016 activitatea INCSMPS a fost evaluată în vederea acreditării/certificării pentru 
activitatea de cercetare. Cu această ocazie, institutul a fost vizitat de : 

- Acad. Lucian Albu, director IPE al Academiei Române ; 
- Prof. Dr. Valentina VASILE, director ştiinţific IEN al Academiei Române   
- Prof. Dr. Lucian-Ionel CIOCA  Universitatea Lucian Blaga, Sibiu 
- Prof. Dr. Elena DRUICĂ, Universitatea din Bucureşti 
- Prof. Dr. Ing. Anca Alexandra PURCĂREA, Universitatea Politehnica din 

Bucuresti 
- Dr. Virgil DUMBRAVĂ, reprezentant al Colegiului Consultativ pentru CDI,     
- Daniela IACOB, reprezentant al ANCSI 

 
 lecţii invitate, cursuri şi seminarii susţinute de personalităţile ştiinţifice invitate; 

 

 Întâlnirile organizate în cadrul unor proiecte de cercetare, menţionând în mod deosebit 
proiectele finanţate prin programe ale Uniunii Europene - Comisia Europeană, precum 
FP7 şi programul Leonardo da Vinci, cu participarea unor personalităţi din mediul 
academic, organizaţii de formare profesională a adulţilor, companii IT, precum şi 
organizaţii sindicale şi patronale din diverse ţări din UE, au constituit un real schimb de 
experienţă; 

 Vizite în institut ale unor personalităţi din mediul academic naţional şi internaţional: 
- Prof. Dr. Adriana Grigorescu, prodecan, SNSPA – FAP 
- Dr. Mioara IORDAN, director adjunct IPE, Academia Română 

 
Membri în comitete editoriale şi conferinţe ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze 
internaţionale de date) şi în colective editoriale internaţionale şi/sau naţionale: 
 
  

http://www.cnpcd.ro/


 

 

8.1.2. Participare în comitete ştiinţifice ale conferinţelor internaţionale 

 

Nr. 
crt. 

Nume, 
prenume 

Rol in: Comitet 
organizare, 

comitet 
ştiinţific etc. 

Denumire 
conferinţă/ 
Organizator 

Data desfasurarii /site Indexare 

1  
Cristescu 
Amalia 

Suport 
tehnic/Moderator 

Nurturing New 
Talent” – PhD 
Student Workshop/ 
Romanian 
Regional Science 
Association 
(RRSA)  

19-20 mai 2016 / 
http://www.regionalscience.
org/~16c8regionalh/index.ph
p?option=com_k2&view=ite
m&id=1653:nurturing-new-
talent-phd-student-
workshop-19-20-may-2016-
bucharest-
romenia&Itemid=646 
http://www.ase.ro/2013_files
/media/Avizier_2016/Progra
mme%20-
%20Final%20Version-
RRSA.pdf      

  

2  
Popescu 
Madalina 

Membru in 
comitetul de 
organizare 

Dezvoltare 
durabilă în condiţii 
de instabilitate 
economică / 
Academia 
Comercială din 
Satu Mare 

24-25 iunie2016 / , 
http://conferinta.academiaco
merciala.ro/comitetul_organi
zare/      

BDI 

3  
Popescu 
Madalina 

Membru in 
comitetul de 
organizare 

The 15th 
International 
Conference on 
Informatics in 
Economy/ 
Departamentul de 
Informatică şi 
Cibernetică 
Economică şi 
INFOREC 

2-3 iunie 2016 / 
http://www.conferenceie.ase
.ro/    

ISIp, BDI 

4  
Popescu 
Madalina 

Membru in 
comitetul de 
organizare 

The 11th 
International 
Conference on 
Economic 
Cybernetic 
Analysis/ 
Departamentul de 
Informatică şi 
Cibernetică 
Economică şi 
CIBEREC 

4-5 nov. 2016, 
http://www.asecib.ase.ro/si
mpozion/2016/simpozion.ht
m     

  

5  
Popescu 
Madalina 

Membru în 
comitetul 
ştiinţific  

ICESBA / Univ. 
Spiru Haret 

26-30 sept. 2016, 
http://icesba.eu/about.html#
sc2016      

  

6  
Velciu 
Magdalena  

Comitet ştiinţific  

International 
Educational 
Technology 
Conference "IETC" 
16-18.08.2017    

http://www.iet-c.net/  

ISSN: 2146-
7366 

http://www.regionalscience.org/~16c8regionalh/index.php?option=com_k2&view=item&id=1653:nurturing-new-talent-phd-student-workshop-19-20-may-2016-bucharest-
http://www.regionalscience.org/~16c8regionalh/index.php?option=com_k2&view=item&id=1653:nurturing-new-talent-phd-student-workshop-19-20-may-2016-bucharest-
http://www.regionalscience.org/~16c8regionalh/index.php?option=com_k2&view=item&id=1653:nurturing-new-talent-phd-student-workshop-19-20-may-2016-bucharest-
http://www.regionalscience.org/~16c8regionalh/index.php?option=com_k2&view=item&id=1653:nurturing-new-talent-phd-student-workshop-19-20-may-2016-bucharest-
http://www.regionalscience.org/~16c8regionalh/index.php?option=com_k2&view=item&id=1653:nurturing-new-talent-phd-student-workshop-19-20-may-2016-bucharest-
http://www.regionalscience.org/~16c8regionalh/index.php?option=com_k2&view=item&id=1653:nurturing-new-talent-phd-student-workshop-19-20-may-2016-bucharest-
http://www.regionalscience.org/~16c8regionalh/index.php?option=com_k2&view=item&id=1653:nurturing-new-talent-phd-student-workshop-19-20-may-2016-bucharest-
http://www.regionalscience.org/~16c8regionalh/index.php?option=com_k2&view=item&id=1653:nurturing-new-talent-phd-student-workshop-19-20-may-2016-bucharest-
http://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2016/Programme%20-%20Final%20Version-RRSA.pdf
http://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2016/Programme%20-%20Final%20Version-RRSA.pdf
http://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2016/Programme%20-%20Final%20Version-RRSA.pdf
http://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2016/Programme%20-%20Final%20Version-RRSA.pdf
http://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2016/Programme%20-%20Final%20Version-RRSA.pdf
http://conferinta.academiacomerciala.ro/comitetul_organizare/
http://conferinta.academiacomerciala.ro/comitetul_organizare/
http://conferinta.academiacomerciala.ro/comitetul_organizare/
http://www.conferenceie.ase.ro/
http://www.conferenceie.ase.ro/
http://www.asecib.ase.ro/simpozion/2016/simpozion.htm
http://www.asecib.ase.ro/simpozion/2016/simpozion.htm
http://www.asecib.ase.ro/simpozion/2016/simpozion.htm
http://icesba.eu/about.html#sc2016
http://icesba.eu/about.html#sc2016
http://www.iet-c.net/


 

 

Nr. 
crt. 

Nume, 
prenume 

Rol in: Comitet 
organizare, 

comitet 
ştiinţific etc. 

Denumire 
conferinţă/ 
Organizator 

Data desfasurarii /site Indexare 

7  Mladen Luise 
Comitet 
organizare 

3rd International 
Conference on 
Economic 
Sciences and 
Business 
Administration - 
ICESBA 2016: 
Rethinking the 
Global Economy/ 
Universitatea Spiru 
Haret România in 
colaborare cu Hitit 
University Turkey 

29-30 Septembrie 2016, 
Bucureşti/ 
http://icesba.eu/call.html#i20
16    

RePEc, 
BASE, 
ERIHPLUS 

8  Ciuca Silvia Comitet Stiintific 

A IV-a Conferinţă 
Internaţională 
“PERSPECTIVE 
EUROPENE 
ALE PIEŢEI 
MUNCII 
– INOVARE, 
COMPETENŢE, 
PERFORMANŢĂ  

24- 25 noiembrie 2016 
indexate 
articole 
selectate 

9  
Pirciog 
Speranta 

Comitet Stiintific 

A IV-a Conferinţă 
Internaţională 
- PERSPECTIVE 
EUROPENE 
ALE PIEŢEI 
MUNCII 
– INOVARE, 
COMPETENŢE, 
PERFORMANŢĂ  

24- 25 noiembrie 2016 
indexate 
articole 
selectate 

10  
Adriana 
Davidescu 

Comitet de 
organizare 

International 
Conference on 
Applied Statistics 

June 2016 BDI 

11  
Vasilescu 
Maria Denisa 

Comitet 
organizare 

The 10th 
International 
Conference on 
Applied Statistics, 
organizată de 
Facultatea de 
Cibernetică, 
Statistică şi 
Informatică 
Economică, 
Departamentul de 
Statistică şi 
Econometrie 

3-4 iunie 2016, Brasov,  
http://www.simpstat.ase.ro/i
ndex.php/conference-
committee    

  

12  
Vasilescu 
Maria Denisa 

Comitet 
organizare 

Bilateral 
Conference on 
Statistical Methods 
for service 
evaluation, 
organizată de 
Italian Statistical 
Society şi 
Facultatea de 
Cibernetică, 

17 iunie 2016, Bucureşti,  
http://ies.ase.ro/index.php/b
oards/       

  

http://icesba.eu/call.html#i2016
http://icesba.eu/call.html#i2016
http://www.simpstat.ase.ro/index.php/conference-committee
http://www.simpstat.ase.ro/index.php/conference-committee
http://www.simpstat.ase.ro/index.php/conference-committee
http://ies.ase.ro/index.php/boards/
http://ies.ase.ro/index.php/boards/


 

 

Nr. 
crt. 

Nume, 
prenume 

Rol in: Comitet 
organizare, 

comitet 
ştiinţific etc. 

Denumire 
conferinţă/ 
Organizator 

Data desfasurarii /site Indexare 

Statistică şi 
Informatică 
Economică 

13  

Ciobanu 
Ghenadie 
(ASE 
Moldova) 

Membru în 
Comitetul 
Ştiinţific 

PEEC 2016 - 
Performanţă 
ecologică într-o 
economie 
competitivă/ASE 
BUCUREŞTI, in 
parteneriat  

3-4 martie 2016 

Supliment 
revista 
Quality – 
Access to 
Success, 
indexată în 
SCOPUS, 
EBSCO, 
ProQuest şi 
CABELL’s 

14  
Paşnicu 
Daniela  

membru in 
Comitetul 
Ştiinţific  

International 
Conference on 
education and new 
developments-
END 2016, 
WIARS, World 
Institute for 
Advanced 
Research and 
Science 

12-14 iunie 2016 ISSN 

15  
Paşnicu 
Daniela  

membru in 
Comitetul 
Ştiinţific  

3th International 
Conference on 
Economic, 
Sciences and 
Business 
Administration, 
ICESBA 2016 

29-30 septembrie 2016, 
Bucureşti/ 
http://icesba.eu/call.html#i20
16    

RePEc;  
BASE; 
ERIHPLUS; 
WorlCat; 
ResearchBib; 
Illinois 
Registry; 
Google 
Scholar 

16  
Paşnicu 
Daniela  

membru în 
Comitetul 
Ştiinţific de 
Recenzie 

World Lumen 
Conference (WLC) 
2016, organizatori 
LUMEN 
Conference 
Center, Iasi 
(ROMANIA); 
LUMEN Research 
Center in Social 
and Humanistic 
Sciences, Iasi 
(ROMANIA) 
LUMEN 
Publishing, Iasi, 
ROMANIA, 
LUMEN Media 
Publishing, 
London (UNITED 
KINGDOM) 
LUMEN 
Consultancy & 
Training Center, 
Iasi (ROMANIA) 

12-17 aprilie 2016 
Thomson 
Reuters Web 
of Science 

 

  

http://icesba.eu/call.html#i2016
http://icesba.eu/call.html#i2016
https://ideas.repec.org/s/icb/wpaper.html
https://ideas.repec.org/s/icb/wpaper.html
https://ideas.repec.org/s/icb/wpaper.html
https://ideas.repec.org/s/icb/wpaper.html
https://ideas.repec.org/s/icb/wpaper.html
https://ideas.repec.org/s/icb/wpaper.html
https://ideas.repec.org/s/icb/wpaper.html
https://ideas.repec.org/s/icb/wpaper.html
https://ideas.repec.org/s/icb/wpaper.html


 

 

8.1.3. Participare în comitetele ştiinţifice ale conferinţelor/sesiuni/seminarii naţionale 

 

Nr. 
crt. 

Nume, prenume 

Rol in: Comitet 
organizare, 

comitet 
ştiinţific etc. 

Denumire conferinţă/ 
Organizator 

Data desfasurarii /site 

1  
Ghinararu 
Corneliu Catalin 

Organizing 
Committee 
president 

Conferinta  cu participare 
internaţională 
Policies for the vulnerable - 
measures and solutions in 
Romania and the EU  

17.11.2016 / 
http://www.incsmps.ro/ind
ex.php?option=com_cont
ent&task=view&id=28&Ite
mid=43  

2  Pirciog Speranta 
Program 
Committee 
President 

Conferinta  cu participare 
internaţională 
Policies for the vulnerable - 
measures and solutions in 
Romania and the EU  

17.11.2016 / 
http://www.incsmps.ro/ind
ex.php?option=com_cont
ent&task=view&id=28&Ite
mid=43  

3  Ciuca Vasilica 
Membru Comitet 
program 

Conferinta  cu participare 
internaţională 
Policies for the vulnerable - 
measures and solutions in 
Romania and the EU  

17.11.2016 / 
http://www.incsmps.ro/ind
ex.php?option=com_cont
ent&task=view&id=28&Ite
mid=43  

4  Zamfir AnaMaria  
Membru Comitet 
program 

Conferinta  cu participare 
internaţională 
Policies for the vulnerable - 
measures and solutions in 
Romania and the EU  

17.11.2016 / 
http://www.incsmps.ro/ind
ex.php?option=com_cont
ent&task=view&id=28&Ite
mid=43  

5  Matei Aniela  
Membru Comitet 
program 

Conferinta  cu participare 
internaţională 
Policies for the vulnerable - 
measures and solutions in 
Romania and the EU  

17.11.2016 / 
http://www.incsmps.ro/ind
ex.php?option=com_cont
ent&task=view&id=28&Ite
mid=43  

6  Militaru Eva  
Membru Comitet 
program 

Conferinta  cu participare 
internaţională 
Policies for the vulnerable - 
measures and solutions in 
Romania and the EU  

17.11.2016 / 
http://www.incsmps.ro/ind
ex.php?option=com_cont
ent&task=view&id=28&Ite
mid=43  

7  Paşnicu Daniela  
Membru in 
comitetul 
stiintific  

Conferinta Economica 
Nationala CEN 2016, CEN 
(ISSN 2285-584X) 

19-20 mai 2016 

8  Mladen Luise 
Comitet 
organizare 

CEN 2016 -  Oportunităţi şi 
provocări pentru economia 
românească în spaţiul 
european/ Universitatea 
Spiru Haret 

19-20 mai 2016 

http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43


 

 

Nr. 
crt. 

Nume, prenume 

Rol in: Comitet 
organizare, 

comitet 
ştiinţific etc. 

Denumire conferinţă/ 
Organizator 

Data desfasurarii /site 

9  Ghenţa Mihaela  Comitet ştiinţific 

CONFERINŢA 
ECONOMICĂ NAŢIONALĂ 
- CEN 2016, Bucuresti, 
România, 19-20 mai 2016 - 
Oportunităţi si provocări 
pentru economia  
românească în spaţiul 
european. Manifestarea 
este organizată anual de 
Universitatea „Spiru Haret”. 

19-20 mai 2016 

 

8.1.4. Participare în colective editoriale ale publicaţiilor ştiinţifice 

Nr. 
crt. 

Nume, 
prenume 

Rol /Functie Revista Cotare Observatii 

1  
Pirciog 
Speranta 
Camelia   

SCIENTIFIC 
COMMITTEE 

HOLISTICA Journal 
of Business and 
Public 
Administration 
ISSN 2067 – 9785 / 
Publisher: Editura 
URANUS, 
www.editurauranus.
ro  

SCIPIO;  SSRN; REPEC; 
INDEX COPERNICUS 

ISSN-L  2067 - 
9785;  
ISSN print 2457-
5720 
ISSN online  
2067 - 9785 

2  
Ciuca 
Vasilica  

SCIENTIFIC 
COMMITTEE 

HOLISTICA Journal 
of Business and 
Public 
Administration 
ISSN 2067 – 9785 / 
Publisher: Editura 
URANUS, 
www.editurauranus.
ro  

SCIPIO;  SSRN; REPEC; 
INDEX COPERNICUS 

ISSN-L  2067 - 
9785;  
ISSN print 2457-
5720 
ISSN online  
2067 - 9785 

3  
Popescu 
Madalina 
Ecaterina  

Editorial 
Review Board 

International 
Journal of Applied 
Behavioral 
Economics (IJABE) 

Indices/  Bacon's Media 
Directory  
Cabell's Directories 
Google Scholar 
JournalTOCs 
MediaFinder 
RePEc 
Standard Periodical 
Directory/ Ulrich's 
Periodicals Directory 
Web of Science (All 
Journals) 
Emerging Sources 
Citation Index (ESCI) 

Published 
Quarterly. Est. 
2012. 
ISSN: 2160-
9802|EISSN: 
2160-9810|DOI: 
10.4018/IJABE 

4  Mladen Luise Membru 

Analele Universităţii 
Spiru Haret. Seria 
Economie, Editura 
Fundaţiei România 
de Mâine, 
Bucureşti, ISSN 
2068-2909  

Revistă indexată RePEc, 
SSRN, BASE 

http://anale-
economie.spiruh
aret.ro/editor.htm
l 

http://www.editurauranus.ro/
http://www.editurauranus.ro/
http://www.editurauranus.ro/
http://www.editurauranus.ro/


 

 

Nr. 
crt. 

Nume, 
prenume 

Rol /Functie Revista Cotare Observatii 

5  Mladen Luise 
Membru 
fondator 

European Journal 
of Interdisciplinary 
Studies, Editura 
ASE, ISSN: 2067-
3795  

Revistă indexată RePEc, 
DOAJ, EBSCO, ProQuest 

http://www.ejist.r
o/page/2/editorial
-board.html 

6  
Pasnicu 
Daniela 

Membru in 
comitetul 
stiintific 

 Journal of 
Economic 
Development, 
Environment and 
People - JEDEP 

ProQuest, Ebsco, Doaj, 
Copernicus, Repec, 
EconBiy, Academic, etc 

  

7  
Ghinararu 
Catalin 

Editor  

International 
Journal of Applied 
Behavioural 
Economics-IJABE 
si review-er la 
IJABE (USA) in IGI 
Global / Editor-in-
Chief: Rodica 
Ianole (University of 
Bucharest, 
Romania) 

Indices 
Bacon's Media Directory  
Cabell's Directories 
Google Scholar 
JournalTOCs 
MediaFinder 
RePEc 
he Standard Periodical 
Directory 
Ulrich's Periodicals 
Directory 
Web of Science (All 
Journals) 
Emerging Sources 
Citation Index (ESCI) 

ISSN: 2160-9802 
Impact factor 
0,037 
/https://ideas.rep
ec.org/top/top.se
ries.simple.html#
repec:igg:jabe00 

8  
Pasnicu 
Daniela 

Membru in 
comitetul 
editorial 

Anale Spiru Haret – 
Seria Economie 

REPEC, SSRN, ROAD, 
BASE, WorldCat, Google 
scholar, PKP, Research 
Bib 

  

9  
Pasnicu 
Daniela 

 Membru in 
comitetul 
editorial 

International 
Journal of 
Management, 
Knowledge and 
Learning (IJMKL) 

Directory of Open 
Access Journals, Erih 
Plus, EconPapers, 
Central and Eastern 
European Online Library, 
and Cabell’s Directories. 
ISSN 2232-5107 (printed) 
ISSN 2232-5697 (online) 

  

10  
Cristescu 
Amalia 

Asistent 
editorial  

Theoretical and 
Applied Economics 

BDI - EconLit, RePEc, 
DOAJ, EBSCO-
Publishing, ICAAP 

  

11  

Ciobanu 
Ghenadie, 
(Academia 
de Studii 
Economice, 
Republica 
Moldova) 

Membru in 
comitetul 
editorial 

Revista MegaByte 
Universitatea Titu 
Maiorescu 

ISSN: 1841-7361 / 
www.utm.ro   / 
http://megabyte.utm.ro/en/
index.htm 

  

12  
Davidescu 
Adriana 

Assistant 
editor  

Journal of Social 
and Economic 
Statistics  

BDI   

13  
Vasilescu 
Denisa 

Associate 
Editor 

Journal of Social 
and Economic 
Statistics 

BDI   



 

 

Nr. 
crt. 

Nume, 
prenume 

Rol /Functie Revista Cotare Observatii 

14  

Ciobanu 
Ghenadie, 
(ASE, R. 
Moldova) 

Membru in 
comitetul 
stiintific 

Journal of 
Knowledge 
Management  and 
Information 
Technology  / ASE 

REPEC, EBSCO, 
ECOLIT, DOAJ, Index 
Copernicus Journals, 
Open Acces Digital 
Library, Library of 
Congress 
ISSN 2069 - 5934 
ScientificPapers.org / 
http://www.scientificpaper
s.org/  

  

15  

Ciobanu 
Ghenadie, 
(ASE, R. 
Moldova) 

Membru in 
comitetul 
editorial 

Budgetary 
Research Review 
(BRR), ASE 
Bucuresti  

ISSN 2067–1784 
Budgetary Research 
Review is indexed by 
EconStor 
(www.econstor.eu),  
Ulrich's 
(www.ulrichsweb.com),  
FIaF (www.buget-
finante.ro/fiaf) , ourGlocal 
Academic Resources 
(www.ourglocal.com) 

  

16  
Davidescu 
Adriana 

Member of 
the network of 
European 
corresponden
ts Eurofound, 
Romania 

      

17  
Davidescu 
Adriana 

Membru 
Fondator al 
Clubului 
Statisticienilor 
Romani   

 http://dse.ase.ro/M
embriCSR 

    

18  
Lincaru 
Cristina 

Academic 
Member  

ATINER - Atens 
Institute for 
Education and 
Research, 
belonging to the 
Economic research 
Unit and the 
Management 
Research Unit 
(since 2016); (since 
04. Feb. 2016) 

 http://www.atiner.gr/docs/
Academic-Members.htm  , 

  

19  
Ghinararu 
Catalin 

Editor in chief 

RJLSS - Romanian 
Journal of Labour 
and Social Studies, 
INCSMPS 

Neindexată   

20  
Ghinararu 
Catalin 

Membru in 
board-ul 
editorial  

Analele Socio-
Economice ale 
Universitatii  Sf. 
Chiril si Metodie din 
Tarnovo (BG). 

    

21  
Pirciog 
Speranta 

Editor in chief 

RJLSS - Romanian 
Journal of Labour 
and Social Studies, 
INCSMPS 

Neindexată   

http://www.econstor.eu/
http://www.ulrichsweb.com/
http://dse.ase.ro/MembriCSR
http://dse.ase.ro/MembriCSR
http://dse.ase.ro/MembriCSR
http://dse.ase.ro/MembriCSR
http://dse.ase.ro/MembriCSR
http://www.atiner.gr/docs/Academic-Members.htm
http://www.atiner.gr/docs/Academic-Members.htm


 

 

Nr. 
crt. 

Nume, 
prenume 

Rol /Functie Revista Cotare Observatii 

22  Badoi Delia 
Membru 
comitet 
editorial 

RJLSS - Romanian 
Journal of Labour 
and Social Studies, 
INCSMPS 

Neindexată   

23  
Ghenţa 
Mihaela  

Membru 
comitet 
editorial 

RJLSS - Romanian 
Journal of Labour 
and Social Studies, 
INCSMPS 

Neindexată   

24  
Lincaru 
Cristina 

Member  

Editorial Board E-
Journal of 
International and 
Comparative 
LABOUR 
STUDIES, ADAPT 
International School 
of Higher Education 
in Labour and 
Industrial Relations, 
(since 2012) 

    

25  
Maer-Matei 
Monica  

Membru 
comitet 
editorial 

RJLSS - Romanian 
Journal of Labour 
and Social Studies, 
INCSMPS 

Neindexată   

26  

Davidescu 
Alexandru 
Adriana 
AnaMaria 

Membru 
comitet 
editorial 

RJLSS - Romanian 
Journal of Labour 
and Social Studies, 
INCSMPS 

Neindexată   

 

8.1.5. recenzori în colectivul redacţionale  

 

Nr. 
crt. 

Nume, 
prenume 

Rol 
/Functie 

Revista Indexare Observatii 

1  Mladen Luise Recenzor 

Journal of Economic 
Policy Reform, 1748-7870 
(Print), 1748-7889 
(Online) 

 ISI cu factor de impact > 
0,25 

http://www.t
andfonline.
com/toc/GP
RE20/curre
nt 

2  
Ghenţa 
Mihaela  

Recenzor Amfiteatru Economic 

ISI Thomson Reuters 
Services:  Social Sciences 
Citation Index®,   Social 
Scisearch®, EBSCO 
Publishing, Elsevier B.V. 
Bibliographic Databases 
(SCOPUS), ProQuest LLC, 
Directory of Open Access 
Journals (DOAJ), Journal of 
Economic Literature 
(EconLit), Research Papers 
in Economics (RePEc) 

  

3  
Davidescu 
Adriana 

Reviewer 
Romanian Statistical 
Review 

ISI   

4  
Ghenţa 
Mihaela  

Recenzor 
Annals of "Spiru Haret". 
Economic Series 

Research Papers in 
Economics (RePEc), 
SSRN, ROAD, World Cat, 
Base, PKP (Public 
Knowledge Project Open 
Journal Systems) 

  

http://www.tandfonline.com/toc/GPRE20/current
http://www.tandfonline.com/toc/GPRE20/current
http://www.tandfonline.com/toc/GPRE20/current
http://www.tandfonline.com/toc/GPRE20/current
http://www.tandfonline.com/toc/GPRE20/current


 

 

Nr. 
crt. 

Nume, 
prenume 

Rol 
/Functie 

Revista Indexare Observatii 

5  
Ghinararu 
Catalin 

Reviewer  
Olsztyn Economic Journal 
(PL) 

Indexed and abstracted in 
The Central European 
Journal of Social Sciences 
and Humanities (CEJSH) 
(http://cejsh.icm.edu.pl) 
Index Copernicus Journal 
Master List, BazEcon and 
BazHum 

PL ISSN 
1897-2721 

 

8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile şi expoziţiile naţionale şi internaţionale;  

 târguri şi expoziţii internaţionale – nu sunt organizate pentru specificul domeniului; 

 târguri şi expoziţii naţionale – nu sunt organizate pentru specificul domeniului. 
 

8.3. Premii obţinute prin proces de selecţie/distincţii, etc.  
 

8.4. Prezentarea activităţii de mediatizare:  
 extrase din presa (interviuri)  

 
 participare la dezbateri radiodifuzate / televizate 

 
- INCSMPS utilizează ca şi canal de informare şi promovare aplicaţia Facebook – având o 

pagină a institutului https://www.facebook.com/pages/Incsmps  
De asemenea, tot pe Facebook,  există create pagini ale unor proiecte: 

 https://www.facebook.com/vowplusiplm?ref=hl 

 https://www.facebook.com/pages/Vtecoach/305439502922365?ref=hl 

 https://www.facebook.com/womeninproject?ref=hl 

 https://www.facebook.com/Playing4interculturality?ref=hl 

 https://www.facebook.com/eraceplus?ref=hl 
Prin aceste reţele de comunicare, odată cu promovarea proiectelor şi a rezultatelor acestora, se 
asigură vizibilitatea activităţii institutului şi totodată se realizează şi oportunitatea unor schimburi 
utile de informaţii, experienţe şi cunoştinţe pe topicul proiectelor sau a unor tendinţe în domeniu. 
Evenimentele ştiinţifice organizate de institut sunt promovare utilizând canalele de informare 
Facebook, Linkedin şi publicaţii on line, precum şi transmisii live.  
 
9. Prezentarea gradului de atingere a obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare 

a INCSMPS pentru perioada de certificare 
 
Aplicarea în anul 2011 a prevederilor din HG 1062/ 2011 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi 
instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr. 
804 din 14.11.2011, din motive care nu ţin de INCSMPS, nu a fost finalizată, în condiţiile în care 
institutul a respectat toate etapele procedurale, respectiv elaborarea şi încărcarea documentele 
cerute de procedura de certificare pentru INCD, la data stabilită - 15 decembrie 2011, pe 
platforma http://rpc.ancs.ro. Documentele sunt înregistrate şi se găsesc pe aceasta platforma.  
Emiterea HG nr. 97/25.02.2016 – de aprobare a Normelor metodologice pentru evaluarea în 
vederea certificării a unităţilor si instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 147 din 25 februarie 2016, a permis INCSMPS să se înscrie la o 
nouă procedură de evaluare. În acest scop INCSMPS a răspuns la toate etapele, cele privind 
realizarea tuturor documentelor necesare în vederea evaluării, înscrierea acestora pe platforma 
RPC în termenul legal stabilit, precum şi vizita în institut a echipei de experţi evaluatori stabilită. 
În consecinţă, prin Decizia Preşedintelui ANCSI nr. 9261 din 09.06.2016, s-a acordat INCSMPS 
certificarea pe o perioadă de cinci ani, având la bază raportul de evaluare întocmit de echipa de 
experţi evaluatori stabilită, de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare. 
În acest context, anul 2016 a devenit an de referinţă pentru perioada 2017 – 2021 care 
reprezintă perioada de certificare stabilită prin procedurii de evaluare/certificare, referirea la 

https://www.facebook.com/pages/Incsmps/797223977003092?fref=ts
https://www.facebook.com/vowplusiplm?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Vtecoach/305439502922365?ref=hl
https://www.facebook.com/womeninproject?ref=hl
https://www.facebook.com/Playing4interculturality?ref=hl
https://www.facebook.com/eraceplus?ref=hl
http://rpc.ancs.ro/


 

 

realizările din acest an în raport de perioada de certificare vor fi cele efective, neasumate în 
cadrul sau prin procedura de certificare.  
Analiza din acest capitol are ca bază nivelul / gradul de realizare a obiectivelor prevăzute prin 
Strategia de dezvoltare pentru perioada 2016-2020, elaborată anterior certificării (aprobată în 
şedinţa CA din 19.01.2016). Prin „Planul de activitate pentru anul 2016”, discutat şi aprobat în 
şedinţa Consiliului de Administraţie din februarie 2016, s-au stabilit obiectivele strategice şi 
acţiunile aferente care vor asigura realizarea integrală sau parţială  a acestora pe parcursul anului 
2016.  
Se precizează de asemenea, faptul că institutul a fost certificat începând cu luna iunie 2016 
(09.06.2016), deci în semestrul II al anului, s-a considerat că este adecvat cerinţei precizate 
pentru acest capitol, să se prezinte indicatorii anului 2016 comparativ, valori planificate şi valori 
realizate efectiv, faţă de care a fost previzionată evoluţia institutului pentru perioada de certificare 
de 5 ani. 
În tabelul următor se prezintă nivelul obţinut pentru principalii indicatori financiar-contabili în 2016:  
 

NR. 
CRT. 

CRITERIU INDICATOR U.M 
AN = 2016 
Planificat 

AN = 2016 
Realizat 

1. 

Încadrarea în sumele 
planificate la capitolul 
venituri conform 
documentelor financiare 

Venituri din activitatea de baza 
CD  

mii lei 3.851 3.755 

Alte venituri (inclusiv 
financiare) 

mii lei 251 280 

Total venituri  mii lei 4102 4.035 

2. 

Încadrarea în sumele 
planificate la capitolul 
cheltuieli conform 
documentelor financiare 

Cheltuieli  de bunuri si servicii mii lei 960 958 

Cheltuieli cu salariile mii lei 2.200 2.154 

3. 
Gestionarea eficienta a 
resurselor financiare 

Rezultatul brut al exercitiului mii lei 19 33 

Profit net mii lei 16 30 

Creante mii lei  0 

Plăţi restante mii lei  0 

Cifra de afaceri mii lei 3.851 3.761 

Productivitatea muncii   117.20 115.31 

Rata rentabilitatii financiare [ 
RF  = PNET / CPROPRIU] 

  0.41 0.49 

Rata autonomiei financiare 
[RAF  = CPROPRIU / CPERMANENT] 

  1 1 

4. 
Gestionarea eficienta a 
resurselor alocate 
investiţiilor 

Valoarea investitiilor realizate 
indiferent de sursa de finantare 

mii lei 136 166 

 

Măsura activităţii desfăşurată de INCSMPS în 2016, în plan managerial şi de execuţie, în 
condiţiile ce se regăsesc pe parcursul prezentului Raport, este dată de gradul/nivelul de realizare 
al unor obiective strategice, prevăzute în Strategia şi Planul pentru perioada 2016 – 2020, ale 
institutului, care au fost urmate de măsuri detaliate pentru 2016 prin Planul anual. 
În tabelele de mai jos, urmând structura Planului de activitate 2016, se prezintă nivelul de 
realizare al obiectivelor asumate faţă de numărul acţiunilor prevăzute şi realizate pentru atingerea 
acestora:   
 
 
 



 

 

1. Activitatea organizatorică 
 

Obiectiv 1. Dezvoltarea şi consolidarea funcţională a celor 3 departamente de cercetare, conform cu 
organigrama aprobată prin Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 2064 din data 
de 01.08.2012 

Acţiuni/ măsuri Stadiul de realizare la 31.12.2016 

1.1. Obţinerea certificării ca INCD prin 
procedura de evaluare, conform cu legislaţia în 
vigoare 

Realizată, cf. Deciziei Preşedintelui ANCSI nr. 9261 
din 09.06.2016   

1.2. Organizare concurs pentru funcţia de şef 
departament (ocupată interimar) pentru 
”Departamentul politici piaţa muncii” ; 

Nu a fost organizat concurs din lipsa de resurse 
financiare corespunzătoare, funcţia este cumulată de 
de secretarul ştiinţific, pentru evitare riscuri în 
activitatea departamentului  

1.3. Elaborarea strategiei de dezvoltare a 
fiecărui department în concordanţă cu Strategia de 
dezvoltare 2016-2020. 

Realizat, elaborat 3 strategii departamentale 

Gradul de realizare  66,70% 

 

Obiectiv 2. Dezvoltarea şi operaţionalizarea graduală a sistemului de control managerial intern 
conform cu prevederile legale în domeniu. 

Acţiuni/ măsuri Stadiul de realizare la 31.12.2016 

2.1.Monitorizare implementare sistem. Realizat, transmis raport la MMJS 

2.2 Revizuire/actualizare proceduri operaţionale Realizat editia revizuită a 2 proceduri 

Gradul de realizare  100% 

 
2. Activitatea ştiinţifică 

 

Obiectiv 2.1.1. Dezvoltarea şi continuarea cercetărilor pe cele 7 arii tematice cheie ale INCSMPS, 
conform strategiei 

Acţiuni Situaţia la 31.12.2016 

1.Planificarea proiectelor/etapelor deja contractate 
pentru anul 2016 şi a colectivelor de cercetare  
 

Realizat  
Graficul anual cu alocarea proiectelor pe cele 7 arii 
tematice cheie 

2.Propunerea şi fundamentarea Programului Nucleu 
, 2016-2017 

Realizat 
Aprobarea Programului nucleu-CALINOV de către 
finanţator ANCSI (MCI) şi beneficiar (MMJS) 

3.Propunere proiecte pentru fundamentarea unui 
nou Plan sectorial al MMFPSPV  

Realizat 
Propunere proicte structurate pe arii tematice 
transmis direcţiilor de specialitate din MMFPSPV 

4. Participarea la competiţie Plan sectorial al 
MMFPSPV în domeniu ariilor tematice cheie 

Nerealizat 
MMFPSPV nu a organizat licitaţii de finanţare proiecte 
pregătite  

5.Participarea cu oferte în competiţiile organizate 
intern şi internaţional pe cele 7 tematici cheie   

Realizat 
Rata succes 65,2% 
23 proiecte depuse, 15 finantate  

Gradul de realizare  80% 

 

Obiectiv 2.1.2. Contractarea unor proiecte  pe arii tematice noi şi de impact privind principalele 
provocări şi arii tematice critice ale economiei româneşti şi europene  

Acţiuni/ măsuri Stadiul de realizare la 31.12.2016 



 

 

3.Stabilire direcţii tematice de contractat pentru 
proiecte noi anul 2016 

Realizat 
4 propuneri pe domenii SN CDI III 

1.Participarea la alte competiţii potenţial active pe 
programul FP7, programul Progress, Fonduri 
structurale, alte competitii internationale 

Realizat 
8 propuneri (ERASMUS -, Progress) 

Gradul de realizare 100% 

 
2.1.3.Dezvoltarea capacităţii de a atrage contracte finanţate de organisme internaţionale şi de către 
agenţi economici 

Acţiuni/ măsuri Stadiul de realizare la 31.12.2016 

1.Depunere proiecte in competiţii finanţate de 
către finanţatori internaţionali 

Realizat 
4,74% surse finanațatori externi continuare 
1 proiect nou ERASMUS – acceptat la finanţare 

2.Atragere proiecte finanţate de către agenţi 
economici 

Realizat 
1 proiect finanţat de MMFPSPV 

Gradul de realizare 100% 

 

Obiectiv 2.1.4. Dezvoltarea mecanismelor de transfer a produselor ştiinţifice către principalul 
beneficiar  MMFPSPV şi către alţi beneficiari direcţi 

Acţiuni/ măsuri Stadiul de realizare la 31.12.2016 

1.Transmiterea sinteze de informare cu rezultatele 
relevante şi de interes pentru MMFPSPV 

Realizat 

2.Dezvoltarea şi înregistrarea în baza de date cu rezultate 
obţinute in CDI a rezultatelor posibil de transferat către alti 
beneficiari directi de pe piaţă.  

Realizat 
BD – UEFISCDI 
BD – ANCSI 
Website INCSMPS 

3.Valorificarea rezultatelor deja obţinute în alte oferte de 
proiect  

Realizat 
Utilizate în 27 oferte  

Gradul de realizare 100% 

 
 

3. Dezvoltarea resurselor umane 
 

Obiectiv 3.1.1. Îmbunătăţirea componentei specifice de pregătire profesională ce va asigura 
extinderea colectivelor de cercetare şi creşterea capacităţii acestora de atinge obiectivele prevăzute 
în programul de cercetare al institutului 

Acţiuni/ măsuri Stadiul de realizare la 31.12.2016 

1.Continuarea acţiunilor de specializare a personalului 
prin studii doctorale şi post-doctorale axate pe tematica 
domeniilor de interes ale institutului   

1 program doctorat in derulare 
(64% doctori/total personal CD cu studii 
superioare) 

2.Organizarea de cursuri de pregătire pentru 
dezvoltarea cunoştinţelor de modelare econometrică, 
competenţe lingvistice şi de utilizare a softurilor 
statistice în concordanţă cu Planul de formare 
profesională 

1 - program master lb engleza finalizat in 2016 
5 – program scurta durată utilizare GIS 

3.Stimularea participării personalului în programe de 
formare profesională de scurtă durată   

8 formare - Curs mamagement 
3 – curs Ecoinovare 

Gradul de realizare 100% 

 

Obiectiv 3.1.2.Dezvoltarea sistemelor de promovare, recrutare, selecţie a personalului 

Acţiuni/ măsuri Stadiul de realizare la 31.12.2016 



 

 

1.Recrutarea şi selectarea tinerilor absolvenţi cu studii 
doctorale finalizate în ţară/străinătate pentru 
completarea locurilor de muncă vacante şi echilibrarea 
colectivelor de cercetare. 

Nedemarat din motive financiare reduse  
Organizat concurs promovare CS II si CSI 
Promovat 7 – grad CS II 

Gradul de realizare 100% 

 
 

4. Dezvoltarea infrastructurii 
 
 

Obiectiv 4.1.1. Menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii existente 

Acţiuni/ măsuri Stadiul de realizare la 31.12.2016 

1.Actualizarea licenţelor softului statistic de 
specialitate  

 
5 licente actualizate 

2. Crearea unei banci de date operatională privind 

aditionarea bazelor de date existente obţinute in 

INCSMPS prin anchete statistice şi completarea cu 

altele noi 

Nedemarat din motive financiare 

3.Dezvoltarea şi  actualizarea echipamentelor de tip 

tehnică de calcul in corelatie cu nevoia de a gestiona 

baze de date mari. 
6 echipamente achiziţionate 

4. Achiziţionarea unor baze de date cu informaţii 
statistice necesare  dezvoltării cercetării 

4 baze de date achiziţionate 

Gradul de realizare 75% 

 
 

5. Activitatea financiară 
 

Obiectiv 5.1.1.Menţinerea sustenabilităţii financiare a INCSMPS 

Acţiuni/ măsuri Stadiul de realizare la 31.12.2016 

1.Dezvoltarea capacităţii de planificare bugetară   2 rectificări bugetare 

2. Dezvoltarea capacităţii de monitorizare, urmărire 
şi control a resurselor financiare la nivel general şi 
la nivel de proiect, în structura costurilor planificate 

17 Rapoarte financiare /per proiect/ etapă finalizată.  
2 Rapoarte de execuţie bugetară trimestrială 

3. Diversificarea structurii proiectelor pe surse de 
finanţare 

4,74% venituri atrase din surse internaţionale  

Gradul de realizare  100% 

 
 

Obiectiv 5.1.2. Raţionalizarea costurilor de întreţinere 

Acţiuni/ măsuri Stadiul de realizare la 31.12.2016 

1.Perfectionarea  procedurilor de planificare a 
costurilor  indirecte la nivel de INCSMPS şi de 
alocare a acestora per proiecte 

1 Procedură  

2. Propuneri de raţionalizare a unor costuri de 
întreţinere 

1 - Metodă  

Gradul de realizare 100% 



 

 

 
 

6. Parteneriate strategice şi vizibilitate: evenimente, comunicare, colaborare 
 

Obiectiv 6.1.1. Dezvoltarea de reţele parteneriale  la nivel naţional şi internaţional 

Acţiuni/ măsuri Stadiul de realizare la 31.12.2016 

2.Dezvoltarea parteneriatelor existente prin 
participarea împreună la competiţii şi dezvoltarea 
de acţiuni comune de diseminare a rezultatelor 
ştiinţifice 

20 de parteneriate formate pentru propuneri oferte 
proiecte depuse în parteneriat în competiţii 

Gradul de realizare 100% 

 
 

Obiectivul 6.1.3.- Creşterea vizibilităţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale a institutului 

Acţiuni/ măsuri Stadiul de realizare la 31.12.2016 

3.1. Organizarea de conferinţe anuale cu 
participare internaţională, în cadrul căreia vor fi 
diseminate principalele rezultate de CD obţinute; 

Au fost organizate 2 Conferinţe cu participare 
internaţională: organizator INCSMPS, 17 noiembrie 
2016 şi 24 – 25 noiembrie 2016, în parteneriat, 
promotor INCSMPS 

Înfiinţarea unei publicaţii proprii cu bord editorial 
internaţional, indexată, cuprinsă în bazele de date 
ale ANCSI; 

A fost publicat Volume 1, No.1, 2016/2017 al revistei 
on line – Romanian Journal of Labour and Social 
Studies - www.rjlss.ro, editată de institut  

Publicarea rezultatelor de cercetare în reviste 
indexate ISI cu scor relativ de influenţă mai mare 
de 0,5 

În anul 2016 au fost publicate 12 articole în reviste ISI, 
din care 4 cu factor de impact >0,5 si 8 cu factor de 
impact < sau = cu 0,5 

Publicarea rezultatelor cercetărilor în volume 
publicate în edituri recunoscute internaţional  şi 
naţional; 

Au fost publicate 42 de articole în publicaţii indexate 
BDI recunoscute şi 15 cărţi sau capitole de cărţi  

Participarea cu prezentări la conferinţe 
internaţionale de prestigiu care publică lucrările 
prezentate in volume cotate ISI.  

Au fost prezentate 45 de comunicări la conferinţe 
internaţionale sau cu participare internaţională, din 
care cca 27% publicaţii ISI 

Participarea în dezbaterile organizate de 
MMFPSPV şi către alte organisme guvernamentale 

Au fost cca 50 intervenţii în dezbaterile organizate de 
organisme ale administraţiei centrale  

Participarea cercetătorilor ca membri în comitetele 
naţionale şi internaţionale ale diverselor organisme 
de cercetare la nivel UE sau la nivel naţional 

18 cercetători sunt membri în diverse organisme 
naţionale şi internaţionale din domeniul CDI sau de 
piaţa muncii 

Gradul de realizare a obiectivului  100% 

10. Surse de informare şi documentare din patrimoniul ştiinţific şi tehnic al INCSMPS 

 
Institutul dispune de surse de informare si documentare, de o bibliotecă cu documente utile pentru 
dezvoltarea şi realizarea temelor de cercetare.  

 
De asemenea, INCSMPS utilizează pentru informare – documentare facilităţile accesului online 
şi / sau este abonat la unele surse de informare: 

 Labour Economics, The Official Journal of the European Association of Labour 
Economists (EALE); 

 Periodice ale Institutului Naţional de Statistică - INS; 
 Tempo line INS (Institutul Naţional de Statistică); 
 Regional Science Association International (RSAI) - The Regional Science Association 

International now serves as an umbrella organization overseeing three major 
superregional organizations in North America, Europe and the Pacific; 

http://www.rjlss.ro/


 

 

 WIPO - World Intellectual Property Organization (WIPO); 
 ISO - International Organization for Standardization  
 

 

11. Măsurile stabilite prin rapoartele organelor de control şi modalitatea de 

rezolvare a acestora 

În anul 2016 nu au fost efectuate controale de către organe de control ale administraţiei 

centrale. 

    12. Concluzii  

 

 Modul de organizare şi derulare, precum şi calitatea rezultatelor obţinute pentru 
îndeplinirea obiectivelor stabilite prin planul de dezvoltare instituţională pentru perioada 
2016 – 2020,  au făcut posibilă ca institutul să–şi îndeplinească indicatorii economici şi 
financiari, precum şi respectarea obiectului principal de activitate, în condiţiile de autofinanţare 
şi dificultăţi în atragerea de resurse financiare pentru domeniul de CD. 

 Dificultăţile date de lipsa competiţiilor la nivel naţional pentru finanţarea de proiecte de CD, 
au fost depăşite sau diminuate ca urmare a măsurilor manageriale stabilite şi a efortului 
colectiv de reorientare către alte surse de finanţare, internă sau/şi europeană. 

 Analiza rezultatelor obţinute în anul 2016, evidenţiază realizarea într-o pondere importantă a 
obiectivelor din planul de dezvoltare organizaţională a institutului, propuse pentru perioada 
2016 - 2020. Considerat ca referinţă în analiza activităţii desfăşurată în anul 2016, se poate 
aprecia că au fost îndeplinite acele direcţii care asigurau sustenabilitate, menţinerea stabilă a 
personalului angajat, activitatea de cercetare constituind sursa de bază pentru constituirea 
veniturilor totale. 

 S-a urmărit participarea în cadrul unor competitii organizate in parteneriate stabile cu alte 
entitati de cercetare (institute de cercetare, universitati), companii, ONG, IMM-uri, pentru 
atragerea de proiecte cu finanţare naţională sau internaţională; 

 Prin realizarea proiectelor contractate, in limita fondurilor atrase, s-a urmarit atingerea 
nivelului de excelenta, favorabil competiţiei pe piaţa de CD; 

 S-a acordat o atentie deosebită cresterii vizibilitatii activitatii de cercetare inovare si a 
rezultatelor obtinute – prin găsirea metodelor adecvate de diseminare si aplicare a rezultatelor 
obtinute (publicarea rezultatelor sub forma de articole in reviste prestigioase nationale si 
internationale, precum si participarea la conferinte, simpozioane si seminarii nationale si 
internationale); 

 Au fost inregistrate rezultate semnificative in activitatea de cercetare propriu-zisa (prognoze, 
metode, studii, baze de date, comunicari stiintifice, articole publicate etc), transferate şi 
utilizate de administraţia centrală în elaborarea strategiilor şi programelor de acţiune; 

 Preocuparea şi ataşamentul colectivului faţă de dezvoltarea institutului, sunt evidenţiate de 
efortul de creştere a expertizei şi a vizibilităţii, prin numărul apreciabil de articole şi cărţi 
publicate, de participări la manifestări ştiinţifice, în condiţiile în care sursele de finanţare a unor 
proiecte au fost limitate, iar numărul solicitanţilor concurenţi pe piaţa domeniului socio 
economic a crescut în mod deosebit, uneori confundând noţiunea generică de studiu, cu 
„studiu” ca rezultat al unor cercetări ştiintifice bazate pe metode şi tehnici dedicate.  

 Un aspect important al activităţii a fost acela de susţinere a pregătirii profesionale, în condiţiile 
unor resurse financiare reduse, prin stimularea acesteia sub diferite forme, urmărindu-se 
reducerea riscului de erodare a cunoştinţelor şi în consecinţă a competenţelor personalului, 
ceea ce a permis traversarea perioadei dificile. 



 

 

 

13. Perspective/priorităţi pentru perioada următoare de raportare (în conformitate cu 
strategia şi programul de dezvoltare al institutului) 
 
În perioada următoare, se are în vedere punerea în practică a direcţiilor stabilite prin Strategia şi 
Planul de dezvoltare ale INCSMPS pentru perioada 2016 - 2020.  
Noile tendinţe ale evolutiei pietei cercetării, impun INCSMPS dezvoltarea tipologiei şi structurii 
de beneficiari direcţi ai produselor de cercetare obtinute.  
Având in vedere tendinţele tot mai vizibile de descentralizare a deciziei de la nivel national către 
nivelul local; INCSMPS va trebui sa actioneze pentru a câştiga o piată locală, la nivelul 
administratiilor judetene şi locale, la nivelul instituţiilor specializate în elaborarea  de politici 
publice la nivelul unor state aflate în proces de preaderare (Republica Moldova, Turcia, Serbia 
etc).  

Se au în vedere: 

1 Promovarea cercetărilor axate pe elaborarea sistemelor de indicatori şi a metodologiilor de 
măsurare a rezultatelor şi eficientei politicilor de ocupare inovatoare, evaluarea ex-ante a 
impactului acestor politici asupra creşterii calitative şi cantitative a ocupării forţei de muncă 
asupra creşterii economice şi asupra dezvoltării capitalului uman; dezvoltarea de analize 
utilizând tehnici de cercetare spatială; 

2 Dezvoltarea metodelor de cercetare privind prognozele şi previziunile (mai ales cercetări 
prospective), prin extinderea utilizării tehnicilor de analiză spaţială, imbunătăţirea modelelor 
de prognoză, crearea de noi metodologii de cercetare în ceea ce priveşte măsurarea şi 
identificarea concordanţei dintre cererea şi oferta de muncă: 

3 Continuarea cercetărilor privind tranziţiile şi mobilitatea pe piaţa fortei de muncă. prin 
dezvoltarea de instrumente ştiinţifice de măsurare a impactului comportarnentului de piaţă. 
dar şi evaluarea comportamentului indivizilor privind realizarea cu succes a tranzitiei de la 
şcoală la muncă, de măsurare a tranziţiei lor pe piaţa muncii de la inactivitate, respectiv 
şomaj, la ocuparea forţei de muncă măsurarea mobilităţii ocupaţionale şi de statut 
profesional, a mobilităţii teritoriale şi a migraţiei forţei de muncă; 

4 Dezvoltarea ariei tematice privind “Dezvoltarea capitalului uman. pregătire şi formare 
continuă", prin menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor strategice, dezvoltarea 
instrumentelor de eînvăţare şi digitalizarea economiei; 

5 Continuarea cercetărilor în aria tematică a politicilor privind oportunităţi egale şi politici anti-
discriminare, prin dezvoltarea unor abordări noi privind măsurarea tipurilor de discriminare, 
excludere socială, dezagregare socială, discriminare muliplă şi impactul acestor fenomene 
asupra performanţei pieţei muncii, sărăciei, creşterii economice şi dezvoltării sociale; 

6 Dezvoltarea arieie tematice "Sisteme de protecţie socială inovative. Eficienţa pieţei muncii 
şi creşterea calităţii vieţii pentru toţi cetăţenii" prin abordări sinergice ale politicilor sociale 
cu procesele generate de dezvoltarea demografică şi cu politicile pieţei muncii. Elaborarea 
de studii de impact economic si social deopotrivă ex-ante şi ex-post. Dezvoltarea capacităţii 
de modelare econometrică în domeniu pentru elaborarea unor modele de optimizare între 
nevoia de protecţie socială, solidaritate şi performanţă economică. 

7 Abordări inovative privind măsurarea inegalităţilor de venit şi inegalităţile sociale, în general, 
şi evaluarea impactului acestora asupra eficienţei economice şi bunastării individuale şi 
sociale pe tot parcursul vietii; 
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Capitolul 1 Introducere 

 
În anul 2016, Consiliul de Administraţie s-a întrunit lunar în şedinţe de lucru (în luna 

martie şi în 2 şedinţe extraordinare), în 10 luni fiind prezenţi cei 6 membri nominalizaţi (cu 
excepţia reprezentantului MMFPSPV), în două luni (iunie şi august) fiind prezenţi 5 membri. 

Tematica de dezbatere a şedinţelor Consiliului de administraţie a fost următoarea: 
 
În luna ianuarie, şedinţa din data de 19.01.2016 a avut următoarea ordine de zi: 
1. Discutarea şi aprobarea Raportului de activitate a Consiliului de Administraţie pe anul 2015 
2. Discutarea şi aprobarea Planului de activitate al CA pe anul 2016 
3. Discutarea Planului de Dezvoltare Strategică pe perioada 2016-2020 
4. Discutarea şi aprobarea Ştatului de funcţii al institutului pentru anul 2016 
5. Diverse 
 
Şedinţa din luna februarie s-a desfăşurat în data de 18.02.2016 şi a avut următoarea ordine 
de zi: 

1. Discutarea şi aprobarea proiectului BVC pe anul 2016 
2. Discutarea şi aprobarea Planului de investiţii pe anul 2016 
3. Discutarea şi aprobarea Planului de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial pe 2016 
4. Discutarea şi aprobarea Planului de măsuri pentru 2016 în vederea realizării 

obiectivelor strategice ale INCSMPS 
5. Discutarea planificării fluxurilor de  numerar pe primul trimestru al anului 2016 
6. Discutarea şi aprobarea propunerilor de casare rezultate în urma inventarierii 

patrimoniului la 31.12.2015 
7. Aprobarea creării de provizionae pentru deprecierea creanţelor 
8. Diverse 

 
În luna martie s-a ţinut 2 şedinţe extraordinare şi una ordinară. Prima şedinţă extraordinară s-
a ţinut în data de 1 martie care a avut ca rdine de zi: 

1. Discutarea situaţiei contractării programului Nucleu şi a implicaţiilor necontractării 
acestuia 

2. Diverse 
 
A doua şedinţă extraordinară s-a ţinut în data de 3.03.2016 şi a avut ca ordine de zi: 

1. Revenirea la decizia din şedinţa extraordinară din data de 1.03.2016 
Şedinţa ordinară s-a ţinut în data de 22.03.2016 şi a avut următoarea ordine de zi: 

1. Analizarea situaţiei economico-financiare la zi 
2. Discutarea Raportului de auto-evaluare a activităţii iNCSMPS pregătit pentru 

procesul de evaluare 
3. Măsuri organizatorice privind procesuld e evaluare a institutului în vederea 

certificării 
4. Recunoaşterea ajustării de valoare la creanţe 

 
Pentru şedinţa din martie au mai fost planificate şi următoarele teme de discuţie care au fost 
amânate pentru luna aprilie: 

1. Analizarea şi aprobarea Raportului de activitate a INCSMPS  pe anul 2015 
2. Analizarea şi avizarea exerciţiului financiar-contabil din anul 2015 
3. Aprobarea raportului de gestiune pentru anul 2015 
4. Analizarea şi aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2015 
5. Discutarea acordării participării la profit a salariaţilor conform legii şi discutarea 

criteriilor de acordare 
 
În luna aprilie şedinţa s-a ţinut în data de 26.04.2016 şi a avut următoarea ordine de zi: 

1. Analizarea şi avizarea exerciţiului financiar-contabil din anul 2015 



 

 

2. Aprobarea raportului de gestiune pentru anul 2015 
3. Analizarea şi aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2015 
4. Discutarea acordării participării la profit a salariaţilor conform legii şi discutarea 

criteriilor de acordare 
5. Analiza situaţiei economico-financiare pe primul trimestru 2016 
6. Analiza stadiului de realizare a obiectivelor propuse prin Planul de cercetare-

dezvoltare pe primul trimestru al anului 2016 
7. Analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor din BVC pe primul trimestru 2016 
8. Analizarea şi aprobarea Planului de pregătire profesională pe anul 2016 
9. Aprobarea Raportului de activitate al INCSMPS pe anul 2015 
10. Diverse 

 
În luna mai şedinţa s-a ţinut în data de 30.05.2016 şi a avut următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situaţiei economico-financiare la zi 
2. Discutarea măsurilor de atragere de proiecte de cercetare prin participarea la 

competiţii în 2016 
3. Aprobarea scoaterii la concurs a 3 posturi CS gr. I – domeniul economie, 10 posturi 

CS gr. II, din care 8 în domeniul economie şi 2 în domeniul sociologie, 3 posturi CS 
gr. III, domeniul economie şi 3 posturi CS domeniul economie 

4. Informare cu privire la modul de derulare a vizitei de evaluare în vederea certificării 
INCSMPS 

 
În luna iunie şedinţa s-a ţinut în data de 27.06.2016 şi a avut următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situaţiei financiar-contabile pe primul semestru al anului 2016 
2. Analiza modului de îndeplinire a Planului de pregătire profesională a salariaţilor 

INCSMPS pe primul semestru al anului 2016 
3. Informare cu privire la derularea contractelor câştigate  
4. Discutarea şi aprobarea Contractului Colectiv de Muncă 2016-2018 
5. Mandatarea directorului general pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă 

2016-2018 cu reprezentanţii salariaţilor 
6. Diverse 

 
În luna iulie şedinţa s-a ţinut în data de 27.07.2016 şi a avut următoarea ordine de zi: 

1. Analizarea gradului de îndeplinire a obiectivelor propuse din Planul de măsuri în 
vederea atingerii obiectivelor strategice ale INCSMPS pe primul semestru al anului  
2016 

2. Discutarea gradului de realizare a Planului de Inevstiţii pe primul semestru 2016 
3. Analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor BVC pe primul semestru al anului 2016 
4. Aprobarea propunerii de BVC rectificativ pe anul 2016 
5. Aprobarea validării concursului pentru ocuparea a 3 posturi CS gr. I -  – domeniul 

economie, 10 posturi CS gr. II, din care 8 în domeniul economie şi 2 în domeniul 
sociologie, 3 posturi CS gr. III, domeniul economie şi 3 posturi CS domeniul economie 

6. Aprobarea metodologiei interne în vederea aplicării OUG 32/2016 pentru completarea 
Legii 227/2015 

7. Diverse 
 
În luna august şedinţa s-a ţinut în data de 31.08.2015 şi a avut următoarea ordine de zi: 

1. Analizarea situaţiei economico-financiare la zi 
2. Prezentarea măsurilor cu privire la organizare conferinţei ştiinţifice anuale a 

institutului şi conferinţei  
3. Diverse 

Pentru luna august a fost programat a se discuta şi următorul subiect care a fost amânat pentru 
luna septembrie: 

4. Discutarea gradului de realizare a Planului de investiţii pe primul semestru 2015 
 



 

 

În luna septembrie şedinţa s-a ţinut în data de 23.09.2016 şi a avut următoarea ordine de zi: 
1. Analizarea situaţiei economico-financiare  la zi 
2. Prezentarea măsurilor cu privire la actualizarea Planului de investiţii anuale şi 

aprobarea lor 
3. Discutarea şi aprobarea scoaterii la concurs a unui post de CS gr. I – domeniul 

economic, 3 posturi asistent cercetare, 3 posturi CS gr. III domeniul economic, 1 
post inspector resurse umane 

4. Diverse 
 
În luna octombrie şedinţa s-a ţinut în data de 31.10.2016 şi a avut următoarea ordine de zi: 

1. Analizarea stadiului de realizare a obiectivelor propuse prin planul de măsuri pentru 
atingerea obiectivelor strategice ale INCSMPS primele trei semestre ale anului 
2016 

2. Discutarea şi aprobarea unei noi variante pentru rectificarea BVC pe anul 2016 
3. Analiza oportunităţii constituirii fondului de premiere pentru ziua cercetătorului şi a 

criteriilor de acordare a primelor  
4. Analizarea modului de realizare a indicatorilor BVC pe primele 9 luni ale anului 

2016 
5. Aprobarea scoaterii la concurs a unui post de auditor intern si a unui director de 

marketing 
 
În luna noiembrie şedinţa s-a ţinut în data de 29.11.2016 şi a avut următoarea ordine de zi: 

1. Analizarea situaţiei economico- financiare la zi 
2. Analizarea oportunităţilor constituirii fondului de premiere anuală si a criteriilor de 

acordare  
3. Diverse 

 
În luna decembrie şedinţa s-a ţinut în data de 19.12.2015 şi a avut următoarea ordine de zi: 

1. Analizarea situaţiei economico-financiare la zi 
2. Analizarea stadiului de realizare  a obiectivelor propuse prin Planul de măsuri 

pentru realizarea Strategiei de dezvoltare a institutului pe 2016 
3. Analizarea modului de realizare a indicatorilor bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2016 
4. Analiza gradului de îndeplinire a Planului de formare profesională pentru 2016 
5. Diverse 
 

Faţă de prevederile din Planul de activitate aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 
19.01.2016, tematica şedinţelor Consiliului de administraţie a urmărit, realizarea acestuia, 
precum şi dezbaterea şi luarea de măsuri impuse de situaţiile curente, cu două  excepţii 
generate una de situaţia eligibilităţii INCSMPS la competiţia pentru programul Nucleu şi 
încheierea contractului de finanţare pentru acesta – discutate în şedinţe excepţionale şi alta 
de amânarea discutării unor subiecte programate în luna martie pentru luna aprilie.  
Urmarea dezbaterii tematicilor sus-menţionate, au rezultat hotărâri ale Consiliului de 
Administraţie cu privire la activitatea ştiinţifică, economico-financiară şi organizatorică 
aprobate în unanimitate de către membrii CA şi puse în practică de către conducerea 
Institutului, prin decizii ale directorului general. 
Hotărârile Consiliului de Administraţie au avut efecte pozitive atât în planul activităţii 
economico-financiare, cât şi a celei ştiinţifice, fiind îndeplinite majoritatea obiectivelor 
planificate pentru anul 2016 (cu excepţia celor care din motivul lipsei resurselor financiare nu 
s-au putut realiza).  
Vom prezenta, în cele ce urmează o analiză detaliată a modului de realizare a obiectivelor 
propuse prin planul anual de activitate, pe capitolele principale: 

1. Managementul instituţional şi activitatea consiliului ştiinţific; 
2. Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare pe plan naţional şi internaţional 

desfăşurată de INCSMPS; 



 

 

3. Activitatea financiar-contabilă; 
4. Dezvoltarea resurselor umane. 

Capitolul 2 Management instituţional şi activitatea Consiliului Ştiinţific 
 
Conform cu prevederile din Planul de Activitate pentru anul 2016 al INCSMPS,  elaborat 
având în vedere atingerea graduală a obiectivelor strategice cuprinse în Planul de dezvoltare 
instituţională pentru perioada 2016-2020, activitatea organizatorică şi cea ştiinţifică au 
urmărit prin obiectivele, acţiunile şi măsurile specifice dezvoltarea institutului, creşterea 
performanţei ştiinţifice şi asigurarea excelenţei în cercetarea socio-economică din domeniul 
pieţei muncii şi politicii sociale. 
 

2.1. Management instituţional 
Principalele obiective ale managementului instituţional au fost: 

2. Dezvoltarea şi consolidarea funcţională a celor 3 departamente de cercetare, la nivel 
de colectiv, conform cu organigrama aprobată prin Ordinul Ministrului Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale nr. 2064 din data de 01.08.2012; 

3. Dezvoltarea şi operaţionalizarea graduală a sistemului de control managerial intern 
conform cu prevederile legale în domeniu; 

 
Corelat cu obiectivele de mai sus, acţiunile, respectiv măsurile specifice, termenele, 
responsabilităţile şi rezultatele aşteptate au fost programate după cum urmează: 

 
Obiectiv 1. Dezvoltarea şi consolidarea funcţională a celor 3 departamente de cercetare, 
conform cu organigrama aprobată prin Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale nr. 2064 din data de 01.08.2012 
1.1. Obţinerea certificării ca INCD prin procedura de evaluare, conform cu legislaţia în 

vigoare 
1.2. Organizare concurs pentru funcţia de şef departament (ocupată interimar) pentru 

”Departamentul politici piaţa muncii” ; 
1.3. Elaborarea strategiei de dezvoltare a fiecărui department în concordanţă cu Strategia 

de dezvoltare 2016-2020. 
 
Obiectiv 2. Dezvoltarea şi operaţionalizarea graduală a sistemului de control managerial 
intern conform cu prevederile legale în domeniu. 

2.1.Monitorizare implementare sistem. 
2.2 Revizuire/actualizare procedure operaţionale 

 
Gradul de realizare a acestor acţiuni/măsuri a fost de 80%, din cele 5 măsuri, 1 nu a fost 
realizată din lipsa resurselor financiare, şi anume:  

1. Organizarea concursului pentru funcţia şef departament ”Politici piaţa muncii”; 
 
Realizarea acţiunilor/măsurilor a fost ca urmare a deciziilor CA privind: 

1. Aprobarea Planului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2016 
2. Aprobarea Planului de măsuri pentru anul 2016 în vederea realizării obiectivelor 

Strategice ale INCSMPS 
3. Aprobarea Raportului de activitate a INCSMPS pe 2015 (şi a perspectivelor pe 

2016) 
4. Aprobarea stadiului de realizare  a obiectivelor propuse prin Planul de măsuri în 

vederea atingerii obiectivelor strategice ale INCSMPS pentru primul semestru al 
anului 2016 

5. Aprobarea stadiului de realizare a obiectivelor propuse prin planul de măsuri 
pentru atingerea obiectivelor strategice ale INCSMPS pe primele 3 trimestre ale 
anului 2016 



 

 

6. Aprobarea stadiului de realizare  a obiectivelor propuse prin Planul de masuri 
pentru realizarea Strategiei de dezvoltare a INCSMPS pe 2016-2020 

 
Nerealizarea măsurilor/acţiunilor organizatorice nu a creat dificultăţi în plan organizatoric, nu 
a generat întârzieri sau alte sincope în realizarea activităţii curente a institutului.departamentul 
Politici piaţa muncii având un şef de departament interimar (care cumulează şi funcţia de 
secretar ştiinţific). 
 

2.2.  Activitatea Consiliului Ştiinţific 
 
Consiliul ştiinţific s-a reunit în şedinţe lunare ordinare, cu ordine de zi privind: 

 Discutarea şi avizarea Planului anual de  cercetare ştiinţifică pentru 2016 

 Urmărirea realizării obiectivelor privind activitatea ştiinţifică din Planul pe anul 2016 

 Analiza şi avizarea/reavizarea rezultatelor obţinute de colectivele de cercetare pentru 
realizarea obiectivelor ştiinţifice ale proiectelor de cercetare în derulare 

 Avizarea concursurilor ştiinţifice pentru promovare în grade ştiinţifice 

 Discutarea măsurilor pentru organizarea conferinţei internaţionale şi a seminariilor în 
parteneriat cu IPE – Academia Română şi SNSPA 

Capitolul 3 Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare pe plan naţional şi 
internaţional desfăşurată de INCSMPS 

 
Obiectivele activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare pe plan naţional şi interaţional, 
conform Planului anual, au fost: 

1. Dezvoltarea şi continuarea cercetărilor pe cele 7 arii tematice cheie ale INCSMPS, 
conform strategiei 

2. Contractarea unor proiecte pe arii tematice noi şi de impact privind principalele 
provocări şi arii tematice critice ale economiei româneşti şi europene 

3. Dezvoltarea capacităţii de a atrage contracte finanţate de organisme internaţionale şi 
de către agenţi economici 

4. Dezvoltarea mecanismelor de transfer a produselor ştiinţifice către principalul 
beneficiar  MMFPSPV şi a altor beneficiari direcţi 

 
Corelat cu obiectivele de mai sus, s-au avut în vedere acţiuni/măsuri specifice, 
termene/responsabilităţi, după cum urmează: 
 
Obiectiv 2. 1. Dezvoltarea şi continuarea cercetărilor pe cele 7 arii tematice cheie ale 
INCSMPS, conform strategiei 

2.1.1.Planificarea proiectelor/etapelor deja contractate pentru anul 2016 şi a 
colectivelor de cercetare; 
2.1.2.Propunerea şi fundamentarea de proiecte noi in cadrul Programului NUCLEU 
2016-2017; 
2.1.3.Propunere de proiecte pentru fundamentarea unui nou Plan sectorial al 
MMFPSPV 
2.1.4. Participarea la competiţia de proiecte din Planul sectorial al MMFPSPV 
2.1.5. Participarea cu oferte în competiţiile organizate intern şi internaţional pe cele 7 
tematici cheie   
 

Obiectiv 2.2. Contractarea unor proiecte  pe arii tematice  noi şi de impact privind 
principalele provocări şi arii tematice critice ale economiei româneşti şi europene 

2.2.1. Stabilire direcţii tematice de contractat pentru proiecte noi anul 2016 
2.2.2. Participarea la alte competiţii potenţial active pe programul FP7, programul 

Progress, Fonduri structurale, alte competitii internationale 



 

 

 
Obiectiv 2.3. Dezvoltarea capacităţii de a atrage contracte finanţate de organisme 
internaţionale şi de către agenţi economici 

2.3.1 Depunere proiecte in competiţii finanţate de către finanţatori internaţionali; 
2.3.2 Atragere proiecte finanţate de către agenţi economici. 

 
Obiectiv 2.4. Dezvoltarea mecanismelor de transfer a produselor ştiinţifice către 
principalul beneficiar  MMFPSPV şi cître alţi beneficiari direcţi 

2.4.1. Transmiterea sinteze de informare cu rezultatele relevante şi de interes pentru 
MMFPSPV; 
2.4.2. Dezvoltarea şi înregistrarea în baza de date cu rezultate obţinute in CDI a 
rezultatelor posibil de transferat către alti beneficiari directi de pe piaţă; 
2.4.3. Valorificarea rezultatelor deja obţinute în alte oferte de proiect. 

 
Gradul de realizare a activităţii de Cercetare-dezvoltare a fost de 91,7%, 11 din cele 12 
acţiunile şi măsurile propuse fiind realizate integral. Cele două măsuri/acţiuni nerealizate  s-
au datorat lipsei oportunităţilor de competiţionare pe Planul Naţional de CDI sau cu agenţi 
economici. 
 
În urma derulării activităţii Consiliului de Administraţie, au fost luate decizii cu privire la: 

1. Aprobarea stadiului de realizare  a obiectivelor propuse prin Planul de cercetare-
dezvoltare pe primul trimestru al anului 2016 

2. Aprobarea măsurilor de atragere proiecte de CD 
3. Aprobarea modului de îndeplinire a Planului de pregătire profesională a salariaţilor 

INCSMPS pe primul semestru al anului 2016 
4. Aprobarea de măsuri pentru  organizarea conferinţei ştiinţifice a institutului  
5. Aprobarea fondului de premiere anuală 
6. Aprobarea modului de îndeplinire a Planului de formare profesională pe anul 2016 
7. Aprobarea scoaterii la concurs şi validarea concursului pentru posturi de CD (3 posturi 

CS gr. I domeniul economic, 8 posturi CS gr. II domeniu economic şi 2 posturi CS gr. II 
domeniul sociologie, 3 posturi CS gr. III, 3 posturi CS şi 3 posturi ACS). 

 
Dezvoltarea infrastructurii INCSMPS 
 
În ce priveşte dezvoltarea infrastructurii, obiectivele au fost: 
1 Menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii existente; 
 
Corespunzător obiectivelor, acţiunile, măsurile specifice, termenele şi responsabilităţile 
au fost: 
Obiectiv 4.1. Menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii existente 

4.1.1. Actualizarea licenţelor softului statistic de specialitate; 
4.1.2. Crearea unei banci de date operatională privind aditionarea bazelor de date 

existente obţinute in INCSMPS prin anchete statistice şi completarea cu altele noi 
4.1.3. Dezvoltarea şi  actualizarea echipamentelor de tip tehnică de calcul in corelatie cu 

nevoia de a gestiona baze de date mari. 
4.1.4. Achiziţionarea unor baze de date cu informaţii statistice necesare  dezvoltării 

cercetării. 
 

Gradul de realizare  a acestor acţiuni a fost de 75%, 3 din cele 4 obiective nefiind atinse din 
lipsa resurselor financiare. 
În urma derulării activităţii Consiliului de Administraţie, au fost luate decizii cu privire la: 

1. Aprobarea Planului de investiţii pe 2016 
2. Aprobarea actualizării Planului de investiţii pe anul 2016 

 



 

 

Capitolul 4 Activitatea financiar-contabilă 
 
 Principalele obiective ale activităţii financiar-contabile au fost: 

1. Menţinerea sustenabilităţii financiare a INCSMPS 
2. Raţionalizarea costurilor de întreţinere 

 
Corespunzător acestor obiective, acţiunile, măsurile specifice, termenele şi 
responsabilităţile au fost: 
 
Obiectiv 5.1. Menţinerea sustenabilităţii financiare a INCSMPS 

5.1.1.Dezvoltarea capacităţii de planificare bugetară; 
5.1.2.Dezvoltarea capacităţii de monitorizare, urmărire şi control a resurselor financiare 
la nivel general şi la nivel de proiect, în structura costurilor planificate: 
5.1.3.Diversificarea structurii proiectelor pe surse de finanţare; 
 

Obiectiv 5.2. Raţionalizarea costurilor de întreţinere 
5.2.1. Perfectionarea  procedurilor de planificare a costurilor  indirecte la nivel de 
INCSMPS şi de alocare a acestora per proiecte; 
5.2.2. Propuneri de raţionalizare a unor costuri de întreţinere; 

 
Gradul de realizare a activităţilor financiar-contabile a fost de 100%, toate cele 5 acţiuni fiind 
realizate. 
 

În urma derulării activităţii Consiliului de Administraţie, au fost luate decizii cu privire la: 
1. Aprobarea propunerii de BVC şi de BVC rectificat pentru 2016 
2. Aprobarea propunerilor de vânzare a mijloacelor fixe casate 
3. Aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 
4. Aprobarea exerciţiului financiar-contabil din 2015 
5. Aprobarea Raportului de gestiune pentru 2015 
6. Aprobarea reportării profitului realizat în anul 2016 urmând să se stabilească 

ulterior repartizarea acestuia 
7. Aprobarea amânării acordării participării la profit a salariaţilor conform legii până 

când sursele financiare o permit 
8. Aprobarea gradului de îndeplinire a indicatorilor BVC pe primul, al doilea, al treilea) 

semestru al anului 2016 şi pe întreg anul. 
9. Aprobarea constituirii fondului pentru acordarea primei anuale 2016 şi a criteriilor 

de acordare 

Capitolul 5 Managementul resurselor umane 
In ce priveşte dezvoltarea resurselor umane, obiectivele au fost: 

1. Îmbunătăţirea componentei specifice de pregătire profesională ce va asigura 
extinderea colectivelor de cercetare şi creşterea capacităţii acestora de atinge 
obiectivele prevăzute în programul de cercetare al institutului; 

2. Dezvoltarea sistemelor de promovare, recrutare, selecţie a personalului. 
 

 
Corespunzător obiectivelor, acţiunile, măsurile specifice, termenele şi responsabilităţile 
au fost: 
 



 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 2 
 

Tabel 2 Lista contractelor derulate în anul 2016 de institut, în calitate de coordonator sau partener în cadrul unor consorţii la nivel naţional şi 
european, structurată în tabele după sursele de finanţare 

 
Tabel 2.1 Proiecte finanţate din surse financiare ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV 

 

 
 
 
    

  

 
Nr. 
Crt. 

Titlul proiectului Competiţie / licitaţie Rol INCSMPS 
Data de lansare 

(ll-aaaa) 

Data de 
încheiere 
(ll-aaaa) 

Buget total 
(mii lei) 

Buget 2016 
(mii lei) 

3 
 

Ctr. Nr. 41/07.10.2016 
Servicii CDI pentru MMFPSPV  - 
realizarea studiului referitor la 
nivelul salariului minim brut 
garantat în plată 

Solicitare Ministerul Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice – 
alocare directa 

Unic Prestator 07.10.2016 30.11.2016 157,939 157,939 

 TOTAL 157,939 157,939 



 

 

 

 
Tabel 2.2. Proiecte derulate în anul 2016, cu sursa de finanţare din competiţii organizate de UEFISCDI în anul 2011,  

în cadrul PNCDI II, 2007 – 30.VI.2014 
 

 

 
  

Nr. 
Crt. 

Titlul proiectului Competiţie 
Rol /funcţie 
INCSMPS 

Data de 
lansare 

Data de 
încheiere 

Bugetul total al 
proiectului 

aferent 
INCSMPS (mii 

lei) 

Bugetul aferent 
INCSMPS în 

2016 
(mii lei) 

1 

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

Programul 
Parteneriate 

Partener 
octombrie 
2012 

15 decembrie 
2016 

400,000 95,392 

 TOTAL 400,000 95,392 



 

 

 

TABEL 2.3. 
 

 
PROIECTE CU SURSA DE FINANTARE PRIN PROGRAMUL NUCLEU, COORDONAT DE A.N.C.S.I. 

 
 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului 
Competiţie/ evaluare/ 

acronim proiect 
Rol /funcţie 
INCSMPS 

Buget total  
(mii lei) 

Buget 2016 
(mii lei) 

1 
Noua geografie a locurilor de muncă din România - Perspective 
spaţiale ale pieţei muncii 

PN 16 44 01 01 
 

Contractor 296,443 296,443 

2 
Impactul institutiilor pietei muncii asupra informalitatii. Abordari micro 
si macroeconomice 

PN 16 44 01 02 Contractor 177,136 177,136 

3 
Evaluarea eficienţei şi impactului Strategiei naţionale de ocupare a 
forţei de muncă 2014-2020 la jumătatea perioadei de implementare 

PN 16 44 01 03 Contractor 249,502 249,502 

4 
Creşterea flexibilităţii pieţei muncii din România prin lărgirea şi 
diversificarea modalităţilor de contractualizare a muncii 

PN 16 44 01 04 Contractor 313,307 313,307 

5 
Micro-modelarea corelaţiei productivitate-salarii pentru  întreprinderile 
mijlocii,  pe activităţi ale economiei  naţionale 

PN 16 44 01 05 Contractor 321,406 321,406 

6 Evaluarea calitatii ocupării în firmele de dimensiuni mici PN 16 44 01 06 Contractor 192,453 192,453 



 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului 
Competiţie/ evaluare/ 

acronim proiect 
Rol /funcţie 
INCSMPS 

Buget total  
(mii lei) 

Buget 2016 
(mii lei) 

7 
Forţa de muncă din sectorul de activitate economică sănătate şi 
asistenţă socială: gradul de ocupare şi adecvare prezent şi estimarea 
evoluţiei viitoare 

PN 16 44 01 07 Contractor 336,614 336,614 

8 Inegalităţi educaţionale: efecte asupra participării pe piaţa muncii PN 16 44 02 01 Contractor 175,962 175,962 

9 
Modele de evaluare a impactului politicii sociale şi fiscale asupra  
inegalităţilor de venituri şi rezultate pentru Romania 

PN 16 44 02 02 Contractor 242,548 242,548 

10 
Tinerii NEETs în România: cauze, competenţe şi strategii pentru 
reintegrare în educaţie şi pe piaţa muncii 

PN 16 44 03 01 Contractor 197,031 197,031 

11 Migraţia pentru studii: determinanţi şi efecte PN 16 44 03 02 Contractor 150,156 150,156 

12 
Mecanisme de stabilire a nivelului salarial de stimulare a inserţiei 
tinerilor pe piaţa muncii 

PN 16 44 03 03 Contractor 160,892 160,892 

13 
Evaluarea impactului unor beneficii de asistenţă socială asupra 
reducerii sărăciei severe în România 

PN 16 44 04 01 Contractor 166,677 166,677 

 
TOTAL PROGRAM Nucleu 2016: OCUPARE DE CALITATE, POLITICI SOCIALE INOVATIVE, COEZIUNE ŞI 

INCLUZIUNE SOCIALĂ – CALINOV 
2.980,127 2.980,127 

 
  



 

 

 

TABEL 2.4 
 

 
PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI ALE UNOR ORGANISME INTERNATIONALE 

 
 

 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Licitaţie/Competiţie/ evaluare 
Rol /funcţie 
INCSMPS 

Bugetul total 
INCSMPS 

(lei) 

Buget 2016 
INCSMPS 

(lei 

1 EUROMOD-Microsimulation tool Partnership agreement Subcontractor 89.123,63 89.123,63 

2 
MOPACT-Mobilising the Potential of 
Active Ageing in Europe 

Contract de finantare UEFISCDI Contractor 49.926,00 4.789,00 

3 
MOPACT-Mobilising the Potential of 
Active Ageing in Europe 

Consortium Agreement nr. 320333/25.03.2013 /FP7 - 
Comisia Europeană prin Universitatea Sheffield 

Partener 29 186.808,80 50.467,45 

4 
Katholieke Universiteit Leuven – 
Euromod extension to indirect taxation 

Services Agreement Subcontractor 33.858,75 33.858,75 

 TOTAL 359.717,18 178.238,83 

 
 
 

  



 

 

 

TABEL 2.5. 
 
 

PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI FSE PRIN POCA 2014 – 2020 
 
 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Competiţie/ evaluare 
Rol / funcţie 

INCSMPS 

Buget total 
INCSMPS 
(mii lei) 

Buget 2016 
INCSMPS  
(mii lei) 

1 

Dezvoltarea capacităţii administrative a 
ANCSI de implementare a unor acţiuni 
stabilite în Strategia Naţionala de 
Cercetare, Dezvoltare tehnologica şi 
Inovare,  2014-2020,  SIPOCA 27 

FSE din Programul Operational "Capacitate 
Administrativa" 2014-2020, axa prioritara - 1. 
Administratie publica şi sistem judiciar eficiente, 
domeniul de interventie, Obiectivul specific 1.1: 
Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde 
comune în administratia publica ce optimizeaza 
procesele decizionale orientate catre cetateni şi mediul 
de afaceri, în concordanta cu SCAP. 

Partener 2.969.753 375.669 

 TOTAL 2.969.753 375.669 

 

  



 

 

 

   Anexa nr. 3. 
 

Tabel 3.1. Articole publicate sau acceptate la publicare în anul 2016, în reviste ştiinţifice indexate în bazele ISI cu factor de impact cel puţin egal cu 
0,25 

 

Nr. 
crt. 

Denumire articol 
Denumire revistă 

ştiinţifică 
Autori (in ordinea 

publicării) 
Cod ISBN/ISSN 

Stare articol 
("P" - publicat;  
"A" - acceptat, 
dar in curs de 

publicare) 

link 

1 

Interactions Between Policy 
Effects, Population 
Characteristics and the Tax-
Benefit System: An 
Illustration Using Child 
Poverty and Child Related 
Policies in Romania and the 
Czech Republic 

Social Indicators 
Research,  
September 2016, 
Volume 128, 
Issue 3, pp 1365–
1385 

Silvia Avram,  
Eva Militaru 

ISSN: 0303-8300 
(Print)  1573-0921 
(Online)  
23 sept. 2016 

P 

http://repository.essex.ac.uk/16728/    
http://dx.doi.org/10.1007/s11205-015-
1083-6 
http://link.springer.com/article/10.100
7/s11205-015-1083-6 
 
Impact factor 1.380 

2 

Regional Development 
Fueled by 
Entrepreneurial Ventures 
Providing KIBS – Case 
Study on Romania.  

Amfiteatru 
Economic Volum: 18
, nr. 41/2016 

Vasile Alecsandru 
Strat ,  
Adriana Ana Maria 
Davidescu,  
Raluca Mariana 
Grosu  
Ion-Daniel Zgură 

1582 - 9146 P 

http://www.amfiteatrueconomic.ro/Arti
colRO.aspx?CodArticol=2489  
 
Thomson Reuters 
Factor de impact: 2015 - 0,564 

3 
O abordare cantitativă a 
evoluţiei firmelor turistice în 
România în timpul şi după 

Amfiteatru 
Economic Volum: 18
, nr. Special 10/2016 

Vasile Alecsandru 
Strat 

1582 - 9146 P 
http://www.amfiteatrueconomic.ro/Arti
colRO.aspx?CodArticol=2570 
Thomson Reuters 

http://repository.essex.ac.uk/16728/
http://dx.doi.org/10.1007/s11205-015-1083-6
http://dx.doi.org/10.1007/s11205-015-1083-6
http://link.springer.com/article/10.1007/s11205-015-1083-6
http://link.springer.com/article/10.1007/s11205-015-1083-6
http://www.amfiteatrueconomic.ro/ArticolRO.aspx?CodArticol=2489%20
http://www.amfiteatrueconomic.ro/ArticolRO.aspx?CodArticol=2489%20
http://www.amfiteatrueconomic.ro/ArticolRO.aspx?CodArticol=2570
http://www.amfiteatrueconomic.ro/ArticolRO.aspx?CodArticol=2570


 

 

 

recesiunea financiară -
globală 

Adriana Ana Maria 
Davidescu 
Raluca Mariana 
Grosu  
Ion-Daniel Zgură 

Factor de impact: 2015 - 0,564 

4 
A Scientometric Method to 
Evaluate the Academic 
Research Performance 

Studies in 
Informatics and 
Control, Vol. 25, No. 
4, pp. 1-12 

Resteanu, C., 
Popescu, C., 
Popescu, M.E. 

ISSN 1220-1766 A 

https://sic.ici.ro/?page_id=14639 
 
Thomson Reuters Journal Citation 
Reports (JCR 2013-2015) 
Impact Factor (IF): 2015: 0.723 

 
 

  

https://sic.ici.ro/?page_id=14639


 

 

 

Tabel 3.2. Articole publicate sau acceptate la publicare în 2016, în reviste ştiinţifice indexate în baze de date Thomson Reuters, 
 cu factor de impact mai mic de 0,25 
 

Nr. 
crt. 

Denumire articol Denumire revistă ştiinţifică 
Autori (in ordinea 

publicării) 
Cod ISBN/ISSN 

Stare articol ("P" 
- publicat;  "A" - 
acceptat, dar in 

curs de 
publicare) 

link 

1.  

Key Factors of Health 
Employee Motivation in 
Jordan. Evidence from Dual-
Factor Theory Based on 
Structural Equation Models 

Economic Computation and 
Economic Cybernetics Studies 
and Research , Vol. 50, issue 
4,  2016 

Ion Dobre,  
Adriana AnaMaria 
Davidescu,  
Marji Tania Issa Eid 

Format: online  
ISSN 1842–3264  
Format: print  
ISSN 0424–267 X 

A 
http://www.ecocyb.ase.ro
/ 

2.  

Peri-urban Areas and Land 
Use Structure in Romania at 
LAU2 Level: An Exploratory 
Spatial Data Analysis 

Procedia Environmental 
Sciences 32, 124-137 / 2016/ 
Journal  - 
Published by Elsevier B.V. 
This is an open access article 
under the CC BY-NC-ND 
license 
Indexed in ISI Web of Science 

C Lincaru,  
D Atanasiu,  
V Ciucă,  
S Pirciog 

1878-0296 © 2016 - 
Conferences and 
Proceedings;  
 

P 

www.sciencedirect.com/s
cience/journal/18780296 
http://www.scimagojr.co
m/journalsearch.php?q=
19700183123&tip=sid&cl
ean=0; H=14 
http://www.journals.elsevi
er.com/procedia-
environmental-sciences/ 
http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S1
878029616001432 
isi-dl.com/item/154283 

3.  
A Model of a System of 
Monitoring and Alert System 

Regional Science Inquiry 
(RSI), Grece, Vol. VIII, (3), 

Lincaru C.,  
Pîrciog S.,  

LCCN 2016008516. 
(print) / ISBN 

P  
Indexata 
1.EconLit 

http://www.ecocyb.ase.ro/
http://www.ecocyb.ase.ro/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18780296
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18780296
http://www.journals.elsevier.com/procedia-environmental-sciences/
http://www.journals.elsevier.com/procedia-environmental-sciences/
http://www.journals.elsevier.com/procedia-environmental-sciences/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029616001432
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029616001432
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029616001432


 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire articol Denumire revistă ştiinţifică 
Autori (in ordinea 

publicării) 
Cod ISBN/ISSN 

Stare articol ("P" 
- publicat;  "A" - 
acceptat, dar in 

curs de 
publicare) 

link 

of The Risk of 
Unemployment – Romanian 
Case 

2016, pp. 125-145 / Hellenic 
Association of Regional 
Scientists 

Atanasiu D. 9781634849364 and 
LCCN 2016014939 
(ebook) / ISBN 
9781634849661, 
http://www.rsijournal.e
u/ English Edition  
ISSN: 1791-5961 Print 
ISSN: 1791-7735 On 
line 

2.Scopus 
3.Regional Science 
Association International 
https://ideas.repec.org/s/
hrs/journl.html 
4.EconPapers RSI ( 

4.  

Explaining the Migration 
Intentions Of Romanian 
Youth: Are Teenegers 
Different? 

Romanian Statistical Review 
4/2016 

Roman, M;  
Vasilescu Maria 
Denisa 

ISSN (tipar) 1018-046x                 
ISSN (online) 1844-
7694 

P 

http://www.revistadestati
stica.ro/index.php/explain
ing-the-migration-
intentions-of-romanian-
youth-are-teenegers-
different/ 

5.  

Correlations between 
expenditure and employees 
in  R&D activity by 
performance sectors from 
Romania 

Romanian Statistical Review, 
nr. 1/2016  

Ciuca Vasilica,      
Paşnicu Daniela,    
Tudose  Gabriela, 
Paşnicu Mihai Robert  

ISSN (tipar) 1018-046x                 
ISSN (online) 1844-
7694 

P 

http://www.insse.ro/cms/
sites/default/files/field/pu
blicatii/revista_romana_d
e_statistica_nr1_engleza
.pdf;  
ww.revistadestatistica.ro 
pag. 42- 51 

https://ideas.repec.org/s/hrs/journl.html
https://ideas.repec.org/s/hrs/journl.html
http://www.revistadestatistica.ro/index.php/explaining-the-migration-intentions-of-romanian-youth-are-teenegers-different/
http://www.revistadestatistica.ro/index.php/explaining-the-migration-intentions-of-romanian-youth-are-teenegers-different/
http://www.revistadestatistica.ro/index.php/explaining-the-migration-intentions-of-romanian-youth-are-teenegers-different/
http://www.revistadestatistica.ro/index.php/explaining-the-migration-intentions-of-romanian-youth-are-teenegers-different/
http://www.revistadestatistica.ro/index.php/explaining-the-migration-intentions-of-romanian-youth-are-teenegers-different/
http://www.revistadestatistica.ro/index.php/explaining-the-migration-intentions-of-romanian-youth-are-teenegers-different/
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/revista_romana_de_statistica_nr1_engleza.pdf;%20ww.revistadestatistica.ropag.%2042-%2051
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/revista_romana_de_statistica_nr1_engleza.pdf;%20ww.revistadestatistica.ropag.%2042-%2051
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/revista_romana_de_statistica_nr1_engleza.pdf;%20ww.revistadestatistica.ropag.%2042-%2051
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/revista_romana_de_statistica_nr1_engleza.pdf;%20ww.revistadestatistica.ropag.%2042-%2051
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/revista_romana_de_statistica_nr1_engleza.pdf;%20ww.revistadestatistica.ropag.%2042-%2051
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/revista_romana_de_statistica_nr1_engleza.pdf;%20ww.revistadestatistica.ropag.%2042-%2051
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/revista_romana_de_statistica_nr1_engleza.pdf;%20ww.revistadestatistica.ropag.%2042-%2051


 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire articol Denumire revistă ştiinţifică 
Autori (in ordinea 

publicării) 
Cod ISBN/ISSN 

Stare articol ("P" 
- publicat;  "A" - 
acceptat, dar in 

curs de 
publicare) 

link 

6.  

Analyzing the Determinants 
of Job Satisfaction among 
Jordanian Hospital 
Employees Using The Warr-
Cook-Wall Scale 

Romanian, Statistical Review, 
nr. 3 / 2016  

Adriana Anamaria 
Davidescu,  
Cristina Sacală,  
Marji Tania Issa Eid 

1844-7694 P 

 
http://www.revistadestati
stica.ro/index.php/analyzi
ng-the-determinants-of-
job-satisfaction-among-
jordanian-hospital-
employees-using-the-
warr-cook-wall-scale/ 

7.  
A behavioural economics 
approach to poverty – the 
case of Romania 

The European Proceedings of 
Social &Behavioural Sciences, 
WLC 2016 – World LUMEN 
Congress. Logos Universality 
Mentality Education Novelty 
2016, Lumen 15th Anniversary 
Edition - ISI Thompson, 
EBSCO 

Silvia Cojanu, 
Cristina  Stroe,  
Eva Militaru 

e-ISSN: 2357-1330 , 
ISI Thompson, 
EBSCO 

P 

http://dx.doi.org/10.1540
5/epsbs(2357-
1330).2016.9 
 

8.  

Dimensions of severe 
poverty in Romania – a 
dynamic picture of social 
cohesion 

The European Proceedings of 
Social &Behavioural Sciences, 
WLC 2016 – World LUMEN 
Congress. Logos Universality 
Mentality Education Novelty 
2016, Lumen 15th Anniversary 
Edition - ISI Thompson, 
EBSCO 

Cristina Stroe,  
Silvia Cojanu,  
Eva Militaru,  
Codruta Dragoiu 

e-ISSN: 2357-1330, 
ISI Thompson, 
EBSCO 

P 

http://dx.doi.org/10.1540
5/epsbs(2357-
1330).2016.9,     
http://www.futureacadem
y.org.uk/publication/EpS
BS/WLC2016 

http://www.revistadestatistica.ro/index.php/analyzing-the-determinants-of-job-satisfaction-among-jordanian-hospital-employees-using-the-warr-cook-wall-scale/
http://www.revistadestatistica.ro/index.php/analyzing-the-determinants-of-job-satisfaction-among-jordanian-hospital-employees-using-the-warr-cook-wall-scale/
http://www.revistadestatistica.ro/index.php/analyzing-the-determinants-of-job-satisfaction-among-jordanian-hospital-employees-using-the-warr-cook-wall-scale/
http://www.revistadestatistica.ro/index.php/analyzing-the-determinants-of-job-satisfaction-among-jordanian-hospital-employees-using-the-warr-cook-wall-scale/
http://www.revistadestatistica.ro/index.php/analyzing-the-determinants-of-job-satisfaction-among-jordanian-hospital-employees-using-the-warr-cook-wall-scale/
http://www.revistadestatistica.ro/index.php/analyzing-the-determinants-of-job-satisfaction-among-jordanian-hospital-employees-using-the-warr-cook-wall-scale/
http://www.revistadestatistica.ro/index.php/analyzing-the-determinants-of-job-satisfaction-among-jordanian-hospital-employees-using-the-warr-cook-wall-scale/
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.9
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.9
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.9
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.9
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.9
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.9
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.9
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.9
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.9


 

 

 

 

 

Anexa 4 nu sunt specifice activităţii din institut 

 

Anexa 5 nu sunt specifice activităţii din institut 

 



 

 

 

Anexa 6 

Lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate cotate BDI, fără cotaţie ISI, în 2016 
      
   

Nr. 
crt. 

Denumire articol 
Denumire revistă 

ştiinţifică 
Autori (in ordinea 

publicării) 
Cod 

ISBN/ISSN 

Stare articol (P - 
publicat;  A - 

acceptat, dar in 
curs de 

publicare) 

link Indexare 

1 

A behavioural 
economics 
approach to 
poverty – the case 
of Romania 

The European 
Proceedings of Social 
&Behavioural Sciences, 
WLC 2016 – World 
LUMEN Congress. Logos 
Universality Mentality 
Education Novelty 2016, 
Lumen 15th Anniversary 
Edition - ISI Thompson, 
EBSCO 

Silvia Cojanu, 
Cristina  Stroe, Eva 
Militaru 

e-ISSN: 2357-
1330 

P 
http://dx.doi.org/10.1540

5/epsbs(2357-
1330).2016.9 

  

2 

A COMPARATIVE 
APPROACH OF 
LONG TERM 
CARE SYSTEMS 
IN ROMANIA 
AND BULGARIA 

3rd International 
Multidisciplinary Scientific 
Conference Social 
Sciences & Arts SGEM 
2016, Book 1, Psychology 
& Psychiatry, Sociology & 
Healthcare, Education, 
Book 1, Volume II 

Mihaela Ghenţa, 
Speranţa Pîrciog, 
Aniela Matei, Bertha 
Sănduleasa, Luise 
Mladen  

ISBN: 978-
619-7105-71-1 
/ ISSN 2367-

5659 
DOI: 

10.5593/SGE
MSOCIAL201

P 
http://sgemsocial.org/ss
gemlib/spip.php?article2

102&lang=en 

  Thomson 
Reuters, ISI Web 

of Science, ISI 
Web of 

Knowledge, 
EBSCOHost, 
ProQuest şi în 

proces de 

http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.9
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.9
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.9
http://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article2102&lang=en
http://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article2102&lang=en
http://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article2102&lang=en


 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire articol 
Denumire revistă 

ştiinţifică 
Autori (in ordinea 

publicării) 
Cod 

ISBN/ISSN 

Stare articol (P - 
publicat;  A - 

acceptat, dar in 
curs de 

publicare) 

link Indexare 

6/B12/S02.00
7 

includere în 
SCOPUS, 

ELSEVIER.  

3 

A European 
Perspective of the 
Minimum Wage 
Impact upon 
Labour Market 

Journal of Eastern Europe 
Research in Business and 
Economics  

Stănilă, L., 
Cristescu, A., 
Popescu, M.A. 

ISSN 2169-
0367-  

indexed: 
EBSCO-

Publishing, 
ProQuest. 

P 
http://ibimapublishing.co
m/articles/JEERBE/201
6/791126/791126.pdf 

  

4 

A survey based 
analysis of 
undeclared work 
in Romania 

Theoretical and Applied 
Economics, Volume XXIII, 
Special Issue/2016, 
Spring, pp. 63-72 

Vasilescu, M.D., 
Stănilă. L., 
Cristescu, A., 
Popescu, M.E. 

 ISSN 1841-
8678, indexed: 

EconLit, 
RePEc, 
DOAJ, 

EBSCO-
Publishing, 

ICAAP 

P 

http://store.ectap.ro/supl
imente/International_Co
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http://ibimapublishing.com/journals/journal-of-eastern-europe-research-in-business-and-economics/
http://ibimapublishing.com/journals/journal-of-eastern-europe-research-in-business-and-economics/
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Proceedings, 
ELSEVIER, 
Scopus,  

36 

The Dimension of 
Atypical 
Employment in 
Romania 

The Journal of Economic 
Development, 
Environment and People, 
, Vol.5, Issue 3, 2016, 
Editura Fundatiei 
Romania de Maine 

Ghinăraru Cătălin, 
Mladen Luise 

ISSN 2285-
3642, ISSN-L 
2285-3642 

A 
http://ojs.spiruharet.ro/in
dex.php/jedep/issue/arc

hive  
  

37 

The guaranteed 
minimum income 
impact on poverty 
reduction in 
Romania and 
some scenarious 
regarding the 
employment 
activation 
presented into the 
law 

Proceedings of the 18th 
International Scientific 
Conference on Economic 
and Social Development - 
"Building Resilient 
Society”  September 
2016. Vol. 3, No. 2, 
(Zagreb 2016) - 
ECONLIT, PROQUEST 

Cristina Stroe, Silvia 
Florina Cojanu 

ISSN 1849-
3327 / print 
ISSN 1849-
6628 
UDK 33:316 
September 
2016. JESD 
Vol. 3 No. 2 

p 

http://www.esd-
conference.com/index.p
hp?page=conference&i

d=19 

ECONLIT, 
PROQUEST 

http://ojs.spiruharet.ro/index.php/jedep/issue/archive
http://ojs.spiruharet.ro/index.php/jedep/issue/archive
http://ojs.spiruharet.ro/index.php/jedep/issue/archive
http://www.esd-conference.com/index.php?page=conference&id=19
http://www.esd-conference.com/index.php?page=conference&id=19
http://www.esd-conference.com/index.php?page=conference&id=19
http://www.esd-conference.com/index.php?page=conference&id=19
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38 

The impact of 
consumption from 
own resources on 
the rates of 
severe poverty 
among the 
persons from 
households in 
Romania 

Management Strategies, 
indexed by DOAJ, 
EconPapers (RePEC) 
and IDEAS 

Cristina Stroe, Silvia 
Florina Cojanu 

ISSN 2392 - 
8123, ISSN-L 
1844-668X 

A 
www.strategiimanageria

le.ro 

DOAJ, 
EconPapers 
(RePEC) and 

IDEAS 

39 

The intention of 
young Romanians 
for leaving to 
study abroad and 
returning dilema   

HOLISTICA. Journal of 
Business and Public  

Magdalena Velciu, 
Liliana Grecu 

ISSN 2067 -
9785 

A     

40 

The new model of 
economic growth 
of OECD country - 
normative 
reference for 
Romania 

HOLISTICA. Journal of 
Business and Public 
Administration – SNSPA, 
nr. 1 , vol 7, 2016, 
SCIPIO;   SSRN;  RePEc;   
INDEX COPERNICUS 
INTERNATIONAL 

Chiriac, B., Lincaru, 
C 

ISSN 2067-
9785, 2457-
5720 

A Acceptat spre publicare   

http://www.strategiimanageriale.ro/
http://www.strategiimanageriale.ro/
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41 

The Romanian 
Health and Social 
Care System - 
Funding 
Arrangements and 
Approach to 
Social and 
Medical Care 
Delivery 

Procedia of Economics 
and  Business 
Administration 

Sănduleasa B.  
ISSN: 2392-
8174, ISSN-L: 
2392-8166  

P 

http://icesba.eu/RePEc/i
cb/wpaper/ICESBA2016
_17SANDULEASA_p13

8-145.pdf  

  

42 

Understanding 
transition into 
higher education 
in Romania 

SEA – Practical Applicatin 
of Science, 
MULTIDISCIPLINARY 
APPROACH, volumul IV, 
Issue 2 (12) Economic 
experiences  Issue 12: 
Economic EXperiences 
 November 10, 2016 

Zamfir A.M. (2016) 
ISSN CODE: 
2360 – 2554 

P 

https://ideas.repec.org/a
/cmj/seapas/y2016i12p5

67-571.html 
https://scholar.google.ro
/scholar?q=ana+zamfir+
2016&btnG=&hl=ro&as

_sdt=0%2C5 

 (indexat In 
DOAJ, IDEAS 

REPEC, 
ECONPAPERS ) 

 
 

http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf
http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf
http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf
http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf
https://ideas.repec.org/a/cmj/seapas/y2016i12p567-571.htmlhttps:/scholar.google.ro/scholar?q=ana+zamfir+2016&btnG=&hl=ro&as_sdt=0%2C5
https://ideas.repec.org/a/cmj/seapas/y2016i12p567-571.htmlhttps:/scholar.google.ro/scholar?q=ana+zamfir+2016&btnG=&hl=ro&as_sdt=0%2C5
https://ideas.repec.org/a/cmj/seapas/y2016i12p567-571.htmlhttps:/scholar.google.ro/scholar?q=ana+zamfir+2016&btnG=&hl=ro&as_sdt=0%2C5
https://ideas.repec.org/a/cmj/seapas/y2016i12p567-571.htmlhttps:/scholar.google.ro/scholar?q=ana+zamfir+2016&btnG=&hl=ro&as_sdt=0%2C5
https://ideas.repec.org/a/cmj/seapas/y2016i12p567-571.htmlhttps:/scholar.google.ro/scholar?q=ana+zamfir+2016&btnG=&hl=ro&as_sdt=0%2C5
https://ideas.repec.org/a/cmj/seapas/y2016i12p567-571.htmlhttps:/scholar.google.ro/scholar?q=ana+zamfir+2016&btnG=&hl=ro&as_sdt=0%2C5
https://ideas.repec.org/a/cmj/seapas/y2016i12p567-571.htmlhttps:/scholar.google.ro/scholar?q=ana+zamfir+2016&btnG=&hl=ro&as_sdt=0%2C5
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1  
Abordări moderne ale 
managementului previzional al 
organizaţiilor economice 

  
Andreica, M., Popescu, M.E., 
Micu, D.  

ASE 
ISBN 978-606-34-
0063-6 

2  

Development, Growth and 
Finance of Organizations from 
an Eastern European Context: 
The 2016 Griffiths School of 
Management Annual 
Conference on Business, 
Entrepreneurship and Ethics 
(GSMAC) 

What are the main 
determinants of the Romanian 
shadow economy? An 
empirical analysis based on 
structural equation models 

Davidescu Adriana AnaMaria Springer 

 Legal entity number 
1128 Springer 
International 
Publishing AGSpringer 
C-CTP-05/2016 

3  
Educatie si mobilitate. Traiectorii 
de viata ale tinerilor din 
Romania 

  

Ana Maria Zamfir 
Cristina Mocanu 
Magdalena Velciu 
Liliana Grecu 

Editura Universitara 

ISBN: 978-606-28-
0522-7  
Doi: 10.5682/ 
9786062805227  
138 pg. 

4  
Eurasian Studies in Business 
and Economics, Volume 3/2 
2016, Entrepreneurship, 

Cap. Prediction Models for 
high versus less Performant 

Huseyin Bilgin, Hakan Danis 
(editori), autori capitol: 
Popescu, M.E., Păun, R.M. 

SPRINGER, 
http://link.springer.com/ch
apter/10.1007/978-3-319-

ISBN: 978-3-319-
27572-7  
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Business and Economics - Vol. 
2,  

Economies in the European 
Union, pp. 307-317) 

27573-4_21Mehmet, DOI 
10.1007/978-3-319-
27573-4_21, Nr. pag.=720  

5  

EUROMOD version G3.0, 
Euromod Country Report, 
Romania (2011-2014), Febr. 
2016 – publicaţie electronică 

Euromod, Country Report, 
Romania (2011-2014), Febr. 
2016 

Cristina Stroe, Eva Militaru 
and Silvia Avram 

Publicaţie electronică, 
https://www.euromod.ac.u
k/sites/default/files/country
-
reports/year6/Y6_CR_RO
_final-06-04-2016.pdf,  
63 pg. 

  

6  
Inegalitati pe piata muncii: 
prestigiul ocupatiilor 

Inegalitati pe piata muncii: 
prestigiul ocupatiilor 

Ana-Maria Zamfir 

EDITURA 
UNIVERSITARĂ, 
http://www.editurauniversit
ara.ro/carte/sociologie_si_
stiintele_comunicarii- 
76/inegalitati_pe_piata_m
uncii_prestigiul_ocupatiilor
/11433  

ISBN: 978-606-28-
0523-4; 
Doi: 
10.5682/97860628052
34  

7  

La sociologie publique – 
Orientations critiques sur 
l’usage de la connaissance 
sociologique dans la société 
contemporaine 

La sociologie publique – 
Orientations critiques sur 
l’usage de la connaissance 
sociologique dans la société 
contemporaine 

Delia Bădoi Tritonic 
ISBN: 978-606-749-
174-6 

https://www.euromod.ac.uk/sites/default/files/country-reports/year6/Y6_CR_RO_final-06-04-2016.pdf
https://www.euromod.ac.uk/sites/default/files/country-reports/year6/Y6_CR_RO_final-06-04-2016.pdf
https://www.euromod.ac.uk/sites/default/files/country-reports/year6/Y6_CR_RO_final-06-04-2016.pdf
https://www.euromod.ac.uk/sites/default/files/country-reports/year6/Y6_CR_RO_final-06-04-2016.pdf
https://www.euromod.ac.uk/sites/default/files/country-reports/year6/Y6_CR_RO_final-06-04-2016.pdf
http://www.editurauniversitara.ro/carte/sociologie_si_stiintele_comunicarii-
http://www.editurauniversitara.ro/carte/sociologie_si_stiintele_comunicarii-
http://www.editurauniversitara.ro/carte/sociologie_si_stiintele_comunicarii-
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8  
Ocuparea in sectorul sanatate si 
asistenta sociala. Provocari si 
tendinte 

Instituţii  implicate  în  
furnizarea  serviciilor  de  
lungă durată în România  

Mihaela Ghenta 
Delia Badoi 
Aniela Matei 
Bertha Sanduleasa 

Editura Universitară,  
acreditata B de CNCS si  
recunoscuta de 
CNATDCU editura de 
prestigiu 

ISBN: 978-606-28-
0493-0 
DOI: 
10.5682/97860628049
30 
154 pg. 

9  
Ocuparea in sectorul sanatate si 
asistenta sociala. Provocari si 
tendinte 

Muncă precară sau muncă 
atipică? Provocări şi schimbări 
la nivelul condiţiilor de muncă 
din sectorul sănătate şi 
asistenţă socială 

Mihaela Ghenta 
Delia Badoi 
Aniela Matei 
Bertha Sanduleasa 

Editura Universitara  

ISBN: 978-606-28-
0493-0.  
Doi: 
10.5682/97860628049
30,  
 pg. 154 

10  
Ocuparea in sectorul sanatate si 
asistenta sociala. Provocari si 
tendinte 

Calitatea locului de muncă în 
organizaţiile din sectorul 
sănătate şi asistenţă socială 

Mihaela Ghenta 
Delia Badoi 
Aniela Matei 
Bertha Sanduleasa 

Editura Universitara 

ISBN: 978-606-28-
0493-0.  
Doi: 
10.5682/97860628049
30,  
 pg. 154 
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11  
Ocuparea în sectorul sănătate şi 
asistenţă socială. Provocari şi 
tendinţe 

Ocuparea în sectorul sănătate 
şi asistenţă socială. Provocari 
şi tendinţe 

Mihaela Ghenta 
Delia Badoi 
Aniela Matei 
Bertha Sanduleasa 

Editura Universitară 

ISBN: 978-606-28-
0493-0.  
Doi: 
10.5682/97860628049
30,  

12  
Progress in Economics 
Research 

Chapter 4. Romania’s Study 
Case: National Benchmarking 
Counties Regarding a 
Sustainable Economic Growth 
Profile Using the World Bank 
JoGG’s Model  

Cristina Lincaru, Vasilica 
Ciuca and Speranţa Pirciog  

Nova Science Publishers, 
Inc.;  
www.novapublishers.com/
catalog/product_info.php?
products_id=61381&osCsi
d=c377e9d5e96405aeb62
9ca33fb63ed77 

dead line 31.12.2016/  
ISBN: 978-1-53611-
327-3 
an 2017 

13  
Sisteme suport pentru decizii 
economice. Tehnici de analiză şi 
modelare 

  Popescu, M.E., Georgescu, I. 
Editura ASE,  
https://editura.ase.ro 

ISBN: 978-606-34-
0071-1 
004:65.012.123  
CIP 2016-06557  
http://www.bibnat.ro/dy
n-
doc/publicatii/CIP/Bibli
ografia%20cartilor%20i
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n%20curs%20de%20a
paritie%20-
%20CIP%20martie%2
02016.pdf 

14  
The informal economy: 
exploring drivers and practices 

Labour market institutions and 
undeclared work: A multilevel 
analysis of Central and 
Eastern European countries 

Davidescu Adriana AnaMaria Routledge 978 1 78471 9872 

15  

Selected Issues in 
Macroeconomic and Regional 
Modeling: Romania as an 
Emerging Country in the EU 

A Profile of Unemployment in 
Romania, at Territorial Level,  
Section II: Regional Economic 
Issues / capitol de carte nr.11, 
22pg /309pg 

Cristina LINCARU,  Speranta 
PÎRCIOG, 

Nova Science Publishers, 
Inc./ 
Series: Economic Issues, 
Problems and 
Perspectives, ebook 

 ISBN: 978-1-63484-
966-1 
and LCCN 
2016014939 (ebook) / 
ISBN 10: 1634849361 
/ ISBN 13: 
9781634849364 - Neu 
/ Anzahl: 2 
Verkäufer Speedy Hen 
LLC (Sunrise, FL, 
USA)   
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1.  

Proceedings of the Conference 
Sustainable Development in 
Conditions of Economic Instability, 
4th edition, Satu-Mare 

A corpus linguistic analysis on 
vocational training 

Popescu, M.E. 

ISBN: 978-606-
92757-7-1  
 in curs de 
publicare 

  1 

2.  
Proceedings of the 10th International 
Conference on Economic Cybernetic 
Analysis 

A decision support system to 
predict the risk of financial 
failure using CHAID models 

Popescu, M.E., 
Popescu, I.P. 

ISSN: 2247-1820   1 

3.  

Proceedings of the 10th International 
Management Conference 
"Challenges of Modern 
Management", 3-4 nov. 2016, 
Bucharest, Romania 

Adaptive management 
procedural model for support of 
economic organizations 

Andreica, M., Popescu, 
M.E., Micu, D., Albu, E.  

 ISSN 2286-1440 
in curs de 
publicare in  

  1 

4.  
Clusters as Drivers of Value Chain 
Development Across the Danube 
Region - Knowledge Triangle 

An analysis of the spatial 
pattern of employment and the 

Cristina Lincaru  Editura 
Economică, 2016, 
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role of economic sectors in job 
creation  

ISBN 978-973-
709-789-7 

5.  

Conferinţa internaţională 
Dezvoltarea durabilă în condiţii de 
instabilitate economică, Ediţia V-a 
Universitatea Academia Comercială 
Satu Mare, 24-25 iunie 2016  

Analiza cadrului strategic de 
dezvoltare regională în 
Romania 

Ghenadie Ciobanu 
în curs de 
publicare 

  1 

6.  
International Conference on 
Economic Cybernetic Analysis, 2016 

Analysing economic sector 
outputs based on production 
functions - The case of 
Romanian medium sized firms 

Popescu, M. E.,  
Cataniciu, N.,   Popescu, 
I.P. 

in curs de 
publicare in 
Proceedings of 
the 11th  
ISSN:2247-1820 

http://www.aseci
b.ase.ro/ 
simpozion/2016/
simpozion.htm    

1 

7.  

Conferinţă Ştiinţifică Internaţională 
consacrată aniversării a XXV de la 
fondarea ASEM. 25 de ani de 
reformă economică în Republica 
Moldova: prin inovare şi 
competitivitate spre progres 
economic Academia de Studii 

Aportul Strategiilor de creştere 
inteligentă la dezvoltarea 
regional în România, Academia 
de Studii Economice a Moldovei    

Ghenadie Ciobanu 
în curs de 
publicare 

  2 
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Economice a Moldovei, 23-24 
septembrie 2016  

8.  

University of Economics and 
Management MPGU from Moskva – 
Russia,  University's  book  with the 
topic on  education development or 
international  issues of the economic  

Aspects regarding the 
volunteering work measurement 
in Romania on the background 
ILO’s methodological 
framework 

Lincaru, C.   
in curs de 
publicare  

1 

9.  

ICERI 2016 Proceedings 9th 
International Conference of 
Education, Research and Innovation, 
14-16 november, 2016, SEVILLE 
(SPAIN) 

Assessing the stock and 
distribution of education in 
Romania 

Zamfir Ana-Maria 

IATED, ISBN 978-
84-617-5895-1 
ISSN: 2340-1095 
doi: 
10.21125/iceri.20
16.0506,  
pg. 6591 - 6596 

https://library.iate
d.org/publication
s/ICERI2016 

2 

10.  

ICERI 2016 Proceedings 9th 
International Conference of 
Education, Research and Innovation, 
14-16 november, 2016, SEVILLE 
(SPAIN) 

Being a NEET: opinions and 
attitudes on education and skills 

Cristina Mocanu 
IATED, ISBN 978-
84-617-5895-1, 
pg. 1242 - 1250 

https://iated.org/i
ceri/publications 

2 

https://library.iated.org/publications/ICERI2016
https://library.iated.org/publications/ICERI2016
https://library.iated.org/publications/ICERI2016
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11.  

Volumul Conferinţei  ”Politici pentru 
categoriile vulnerabile – Măsuri şi 
soluţii din practica românească şi 
europeană”/ ”Policies for the 
vulnerable – Measures and solutions 
in Romania and the EU” 

Cauzele sărăciei – percepţii / 
Poverty Attribution Analysis 

Silvia Florina Cojanu,  
Cristina Stroe 

    1 

12.  

3rd International Conference on 
Economic Sciences and Business 
Administration (ICESBA 2016) - 
Rethinking the Global Economy, 
29th to 30th September 2016, 
Bucharest, Romania 

Cluster Analysis of the EU 
Countries in Terms of Labor 
Market Indicators 

Daniela Pasnicu, 
Speranţa Parciog, 
Cătălin Ghinararu, 
Gabriela Tudose 

Procedia of 
Economics 
and Business 
Administration, 
Volume 3, Issue 1 
ISSN: 2392-8166, 
ISSN-L: 2392-
8166 

www.icesba.eu; 
http://icesba.eu/
RePEc/icb/wpap
er/ 

1 

13.  

Rolul investiţiilor în dezvoltarea 
economiei digitale în contextul 
globalizării financiare , Academia de 
Studii Economice din Moldova, 22-
23 decembrie 2016 

Corelaţii intre economia digitală 
şi economia verde - noi 
oportunităţi pentru piaţa muncii   

Ghenadie Ciobanu, 
Cătălin Ghinăraru 

în curs de 
publicare 

  2 

http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf
http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf
http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf
http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf
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14.  

Procedia Economics and Finance, 
Volume 39, 2016, 
doi:10.1016/S2212-5671(16)30294-
5, 3rd Global Conference on 
Business, Economics, Management 
and Tourism  

Determinants of Undeclared 
Work in the EU Member States 

Popescu, M.E., 
Cristescu, A., Stănilă. L., 
Vasilescu, M.D 

ISSN 2212-5671,  

http://www.scien
cedirect.com/scie
nce/article/pii/S2
2125671163029
45 

2 

15.  

Rolul investiţiilor în dezvoltarea 
economiei digitale în contextul 
globalizării financiare  
Academia de Studii Economice a 
Moldovei, 22-23 decembrie 2016 

Economia digitală în România - 
dinamică economică şi 
sociologică 

Ghenadie Ciobanu 
în curs de 
publicare 

  3 

16.  
WLC 2016 -The European 
Proceedings of Social and 
Behavioural Sciences 

Education, labour market status 
and household income 
dynamics in Romania 

Eva Militaru 
eISSN: 2357-
1330 

http://dx.doi.org/
10.15405/epsbs(
2357-
1330).2016.9 

1 

17.  
CEN2016 – Oportunităţi şi provocări 
pentru economia românească în 
spaţiul european, 16-28  

Evaluarea ex-ante a politicilor 
active pe piaţa muncii – 
abordare teoretică  

Daniela Paşnicu, 
Gabriela Tudose 

Editura. 
Universitara, 
Bucureşti, 2012, 
ISSN 2285-584x,. 
ISSN-L 2285-

http://www.editur
auniversitara.ro/ 

1 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116302945
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116302945
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116302945
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116302945
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116302945
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.9
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.9
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.9
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.9
http://www.editurauniversitara.ro/
http://www.editurauniversitara.ro/
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584X. 4. 
ISSN 2285-584x 

18.  

Proceedings of the 9th International 
Management Conference 
"Approaches in Organisational 
Management", Bucharest, Romania 

Identity and access 
management- a risk-based 
approach 

Popescu, I.P.,  

Barbu, C.A.,  

Popescu, M.E. 

ISSN 2286-1440   1 

19.  

”Politici pentru categoriile vulnerabile 
– Măsuri şi soluţii din practica 
românească şi europeană”/ ”Policies 
for the vulnerable – Measures and 
solutions in Romania and the EU” 

Impactul programului privind 
ajutorul social asupra incidenţei 
sărăciei / The impact of the 
social aid program on the 
incidence of poverty 

Cristina Stroe, Silvia 
Florina Cojanu 

    1 

20.  
Conferinţa Economica Naţionala – 
CEN 2015. Teorie şi practică în 
economia românească    

Impactul stimulentului pentru 
creşterea copilului asupra 
incidenţei sărăciei în România, 
în perioada 2008-2013 

Cristina Stroe,  

Eva Militaru,  

Silvia Cojanu 

  
volum în curs de 
apariţie 

1 

21.  
ICERI 2016 Proceedings 9th 
International Conference of 
Education, Research and Innovation 

Increasing the quality of 
employment in rural areas 

Daniela Paşnicu, 
Gabriela Tudose 

ICERI2016 
Proceedings, 
ISBN: 978-84-

https://library.iate
d.org/publication
s/ICERI2016 

2 

https://library.iated.org/publications/ICERI2016
https://library.iated.org/publications/ICERI2016
https://library.iated.org/publications/ICERI2016
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through the education adapted 
to labor market requirements  

617-5895-1, pg. 
8326 - 8335 

22.  

A IV-a Conferinţă Internaţională  
“Perspective europene ale pieţei 
muncii – inovare, competenţe, 
performanţă” 24-25 noiembrie 2016  

Managementul cunoştinţelor şi 
noile priorităţi în politicile active 
pentru piaţa muncii  

Ghenadie Ciobanu 
în curs de 
publicare 

  1 

23.  

Conferinţa cu participare 
internatională „Policies for the 
vulnerable groups - measures and 
solutions in Romania and the EU, 17 
noiembrie 2016 

Measures aimed at 
increasing employment in the 
rural areas 

Daniela Paşnicu, 
Gabriela Tudose 

in curs de 
publicare 

http://www.incsm
ps.ro/documente
/Program%20Co
nferinta%202016
-17-11.pdf 

1 

24.  

11th International Conference 
ELSEDIMA 2016 - “Environmental 
Legislation, Safety Engineering and 
Disaster Management” - Building 
Disaster Resilience In A Changing 
World, Book of Abstracts - 26 Mai 
2016 - 28 Mai 2016, Cluj-Napoca, 
Babes-Bolyai University, Romania/  

Multicriteria environmental 
impact assessment of fast 
urban development areas in 
Romania 

Cristian Ioja,  

Gabriel Vanau , Simona 
Gradinaru , Elfrida M. 
Carstea 

Lidia Niculita,  

Cristina Lincaru  

  

Web site / link 
http://enviro.ubbc
luj.ro/evenimente
/international-
conference-
elsedima-
2016.htm 
in curs de 
publicare  

1 

http://www.incsmps.ro/documente/Program%20Conferinta%202016-17-11.pdf
http://www.incsmps.ro/documente/Program%20Conferinta%202016-17-11.pdf
http://www.incsmps.ro/documente/Program%20Conferinta%202016-17-11.pdf
http://www.incsmps.ro/documente/Program%20Conferinta%202016-17-11.pdf
http://www.incsmps.ro/documente/Program%20Conferinta%202016-17-11.pdf
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25.  

A IV-a Conferinţă Internaţională: 
Perspective Europene ale Pieţei 
Muncii - Inovare, Competenţe, 
Performanţă,  24-25 noiembrie 2016 

New jobs framework for Eco-
Innovation acceleration process 
adoption in Romanian 
economy: INCSMPS proposal 
for RE-IN  Romanian Eco – 
Innovation Network’s  Action 
directions for Eco-innovation 
acceleration process adoption 
in Romania 

Cristina Lincaru,  
Speranţa Pîrciog,  
Vasilica Ciucă 
Draga Atanasiu,  
Ghenadie Ciobanu,   
Beatrice Chiriac,  

  
http://www.ipe.ro
/ConferintaIPE-
20-21nov.pdf 

1 

26.  

Conferinţa INCSMPS cu Participare 
Internaţională: Politici  pentru 
categoriile vulnerabile - Măsuri şi 
soluţii din practica românească şi 
europeană,  17 noiembrie  

Noul context al muncii în 
economia cunoaşterii 

Chiriac Beatrice C.S. III - 
INCSMPS,   

Dr. Cristina  Lincaru 
C.S.II - INCSMPS 

  

http://www.incsm
ps.ro/index.php?
option=com_cont
ent&task=view&i
d=28&Itemid=43 

1 

27.  
4th International Conference on 
Comparative Public Administration 
and Management,  23 iunie 2016 

Noul model de creştere 
economică al ţărilor OCDE -  
referinţă normativă pentru 
România/The new model of 
economic growth of OECD 

Chiriac Beatrice C.S. III - 
INCSMPS,  Dr. C ristina  
Lincaru C.S.II - 
INCSMPS 

Journal Holistica 
Nr. 1, vol. 7/2016 

ISSN 2067 – 
9785 
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country - normative reference 
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28.  

Conferinţa ştiinţifică internaţională - 
Rolul investiţiilor în dezvoltarea 
economiei digitale în contextul 
globalizării financiare, cu ocazia 
celei de-a 25-a aniversări de la  
fondarea Academiei de Studii 
Economice a Moldovei,  22 - 23 
decembrie 

Ocuparea  resurselor umane 
între calitate şi cantitate 

Chiriac Beatrice C.S. III - 
INCSMPS   

În curs de aparitie 
in cadrul 
Volumului 
Conferinţei 2016 

http://ase.md/pu
blicatii/revista-
economica.html 

1 

29.  

Conferinţă Ştiinţifică Internaţională 
consacrată aniversării a XXV de la 
fondarea ASEM. 25 de ani de 
reformă economică în Republica 
Moldova: prin inovare şi 
competitivitate spre progres 
economic Academia de Studii 
Economice a Moldovei, 23-24 
septembrie 2016  

Oportunitatea de creare de 
locuri de muncă prin 
dezvoltarea afacerilor verzi,  

Ghenadie Ciobanu 
în curs de 
publicare 

  2 
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30.  

Conferinţa cu participare 
internaţională " Politici pentru 
categoriile vulnerabile - Măsuri şi 
soluţii din practica românească şi 
Europeană", 17 noiembrie 2016  

Oportunităţi de construire a 
reţelei de ecoinovare în 
România şi o nouă deschidere 
pentru piaţa muncii 

Ghenadie Ciobanu, 
Beatrice  Chiriac 

în curs de 
publicare 

  2 

31.  

Conferinţa internaţională 
Dezvoltarea durabilă în condiţii de 
instabilitate economică, Ediţia V-a, 
Universitatea Academia Comercială 
Satu Mare, 24-25 iunie 2016    

Oportunităţi de strategii şi 
politici de dezvoltare a 
economiei digitale în România  

Ghenadie Ciobanu 
în curs de 
publicare 

  1 

32.  

Conferinţa INCSMPS cu Participare 
Internaţională: Politici  pentru 
categor+D45iile vulnerabile - Măsuri 
şi soluţii din practica românească şi 
europeană 

Prezentarea departamentului   
Piaţa muncii, Demografie, 
Prognoze, Strategii. 

Chiriac Beatrice C.S. III - 
INCSMPS,  Dr. C ristina  
Lincaru C.S.II - 
INCSMPS 

  

http://www.incsm
ps.ro/index.php?
option=com_cont
ent&task=view&i
d=28&Itemid=43 

1 

33.  

3rd International Conference on 
Economic Sciences and Business 
Administration (ICESBA 2016) - 
Rethinking the global economy, 29th 

Quantifying Atypical 
Employment in Romania – The 
Social Dimension 

Cătălin GHINĂRARU, 
Luise MLADEN 

Procedia of 
Economics 
and Business 
Administration 
ISSN: 2392-8166, 

www.icesba.eu;  
http://icesba.eu/
RePEc/icb/wpap
er/ 

1 

http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf
http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf
http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf
http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf
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to 30th September 2016, Bucharest, 
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34.  

Conferinţa ştiinţifică internaţională  
Rolul investiţiilor în dezvoltarea 
economiei digitale în contextul 
globalizării financiare, cu ocazia 
celei de-a 25-a aniversări de la  
fondarea Academiei de Studii 
Economice a Moldovei,  22 - 23 
decembrie 

Resursele de muncă ale noului 
model economic 

Chiriac Beatrice C.S. III - 
INCSMPS   

În curs de aparitie 
in cadrul 
Volumului 
Conferinţei 

http://ase.md/pu
blicatii/revista-
economica.html 

1 

35.  

3rd International Conference on 
Economic Sciences and Business 
Administration (ICESBA 2016) - 
Rethinking the global economy, 29th 
to 30th September 2016, Bucharest, 
Romania 

Social business models in the 
context of Romanian rural 
environment 

Daniela Paşnicu, 
Gabriela Tudose 

Procedia of 
Economics and 
Business 
Administration - 
ISSN 2392-8174, 
ISSN-L 2392-
8166 

http://icesba.eu/
RePEc/icb/wpap
er/ICESBA2016_
PEBA_Online.pd
f 

1 

36.  
Annual International Scientific 
Conference Financial and Monetary 
Economics – FME 2016 , October 

Spatial Distribution of the 
Universities in Romania and 

Ghenadie Ciobanu 
în curs de 
publicare 

  1 

http://ase.md/publicatii/revista-economica.html
http://ase.md/publicatii/revista-economica.html
http://ase.md/publicatii/revista-economica.html
http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_PEBA_Online.pdf
http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_PEBA_Online.pdf
http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_PEBA_Online.pdf
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2016,  Romanian Academy, National 
Institute for economic research 
Costin Chiritescu 

Their Impact on the Regions 
Development   

37.  

A IV-a Conferinţă Internaţională 
“Perspective europene ale pieţei 
muncii – inovare, competenţe, 
performanţă – 24- 25 noiembrie 
2016 

Summary indicators of EPL 
strictness for Romania based 
on OECD Methodology 

Mladen Luise                        
Ciuca Vasilica                       
Lincaru Cristina 

  
http://www.ipe.ro
/piata-muncii-
nov-2016.pdf 

1 

38.  
The  28th IBIMA Conference, 9-10 
November 2016 in Seville, Spain    

The Improvement of 
Operational Management in e - 
Administration 

Popescu, M.E., Păcurar, 
G.,  
Ivanov, F. 

ISBN:978-0-
9860419-8-3 

  2 

39.  

WLC 2016-The European 
Proceedings of Social & Behavioural 
Sciences EpSBS,Volume XV, Pages 
690-701 (September 2016)  

The Main Structural 
Deficiencies on the Rural 
Labour Market and Employment 
Quality 

Daniela Paşnicu, 
Gabriela Tudose 

 e-ISSN: 2357-
1330 

http://dx.doi.org/
10.15405/epsbs.
2016.09.88 
 

2 

40.  

3rd International Conference on 
Economic Sciences and Business 
Administration (ICESBA 2016) - 
Rethinking the global economy, 29th 

The Romanian Health and 
Social Care System - 
Funding Arrangements and 

Bertha SĂNDULEASA 

Procedia of 
Economics 
and Business 
Administration 
ISSN: 2392-8166, 

www.icesba.eu; 
http://icesba.eu/
RePEc/icb/wpap
er/ICESBA2016_

1 

http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.09.88
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.09.88
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.09.88
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.09.88
http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf
http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf
http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf
http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf


 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire volum conferinţă Denumire comunicare 
Autori (in ordinea 

publicării) 
Editură, cod 

ISBN 
link 

Tip 
conferinta (1 
- conferinta 

in: in tara; 2 - 
in strainatate 

to 30th September 2016, Bucharest, 
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Approach to Social and 
Medical Care Delivery 

ISSN-L: 2392-
8166 

ERIH PLUS, 
RePEc 

17SANDULEAS
A_p138-145.pdf 

41.  

Conferinţa ştiinţifică internaţională “ 
Contabilitate şi finanţe – limbile 
globale în afaceri”, Ediţia 1, 18 
martie 2016, Universitatea 
Constantin Brâncoveanu, Piteşti ( 
România) şi Facultatea de Finanţe –
Contabilitate din Piteşti 

Theories and policies aspect of 
development of the digital 
economuy 

Ghenadie Ciobanu 
în curs de 
publicare 

http://www.univc
b.ro/java_script/u
ploaded/Brosura
%20AFISC%202
016.pdf 

1 

42.  

ICVL 2016 Proceedings of the 11th 
International Conference on Virtual 
Learning                           ISI Web of 
Sciences (Thomson Reuters):  

Tool for identifying determinants 
of youth’s migration 

Liliana Grecu, 
Magdalena Velciu 

Editura 
Universităţii din 
Bucureşti;  ISSN: 
1844-8933 

http://www.c3.icvl
.eu/2016/vol-
icvl2016  

2 

43.  

Conferinţa  cu participare 
Internaţională „Policies for the 
vulnerable - measures and solutions  
in Romania and the EU /   politici 
pentru categoriile vulnerabile - 

Vulnerabilities and risks 
induced by human activity - 
illustrated issues by Landsat 
images analysis for Bucharest 

Lincaru, C.,  
Pirciog, S.,  
Atanasiu D.  

  
in curs de 
publicare  

1 

http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf
http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2016_17SANDULEASA_p138-145.pdf
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măsuri si soluţii din practica 
românească si europeană” -17 
Noiembrie 2016   

and the suburban areas during 
1990-2016  

44.  

ICERI 2016 Proceedings 9th 
International Conference of 
Education, Research and Innovation, 
14-16 november, 2016, SEVILLE 
(SPAIN) 

What happens with early school 
leavers on the labour market? 
The case of Eastern and 
Central Europe 

Cristina Mocanu, 
Madalina Ecaterina 
Popescu 

IATED, ISBN 978-
84-617-5895-1, 
pg. 1292-1299 

https://iated.org/i
ceri/publications 

2 

45.  

ICERI 2016 Proceedings 9th 
International Conference of 
Education, Research and Innovation, 
14-16 november, 2016, SEVILLE 
(SPAIN) 

Youth mobility for study – first 
step towards migration for work 

Zamfir, Ana-Maria, 
Velciu, Magdalena, 
Grecu, Liliana 

IATED, ISBN 978-
84-617-5895-1, 
pg. 8540 - 8546 
 ISI Web of 
Sciences 
(Thomson  

https://library.iate
d.org/publication
s/ICERI2016 

2 

  

https://library.iated.org/publications/ICERI2016
https://library.iated.org/publications/ICERI2016
https://library.iated.org/publications/ICERI2016


 

 

 

ANEXA 8.  

STUDII PROSPECTIVE ŞI TEHNOLOGICE, NORMATIVE, PROCEDURI, METODOLOGII ŞI PLANURI TEHNICE, NOI SAU 

PERFECŢIONATE, COMANDATE SAU UTILIZATE DE BENEFICIAR 

Nr. crt. TITLUL REZULTATULUI OPERATORUL ECONOMIC NUMĂRUL CONTRACTULUI / PROTOCOLULUI 

1.  

Metodologie de benchmarking național pentru profilul 

performanțelor economice la nivel de județ 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2016 

2.  

Studiu de interes național  - profil teritorial al locurilor de 

munca pe sectoare de activitate.  
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2017 

3.  

Studiu de interes național  - profilul teritoarial al resurselor de 

muncă având potențial creativ 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2018 

4.  

Metodologie de identificare externalități pozitive ale locurilor 

de muncă creative 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2019 

5.  
Studiu privind estimarea dimensiuni economiei informale. MMFPSPV Contract 17N/11.03.2020 

6.  

Studiu privind relația dintre instituțiile pieței muncii și 

informalitate. Publicare articol 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2021 



 

 

 

Nr. crt. TITLUL REZULTATULUI OPERATORUL ECONOMIC NUMĂRUL CONTRACTULUI / PROTOCOLULUI 

7.  

Studiu de interes național privind impactul salariului minim și 

al indemnizației de șomaj asupra activității economice 

informale 

MMFPSPV Contract 17N/11.03.2022 

8.  

Studiu de interes național privind impactul 

politicilor/programelor de ocupare asupra dezvoltării 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2023 

9.  

Studiu privind factori determinați ai dinamicii ocupării în 

perioada post-criză 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2024 

10.  

Studiu de interes național privind flexibilizarea muncii în 

perioada crizei economice. Recomandări de politică 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2025 

11.  

Studiu privind tipologiile de adaptare și diversificare 

modalități de contractualizare a muncii. Recomandări de 

politică.  

MMFPSPV Contract 17N/11.03.2026 

12.  

Metodologie de evaluare a efectelor diversificării modalităților 

de contractualizare a muncii 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2027 

13.  

Studiu de interes național privind dezvoltarea formelor de 

dialog social 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2028 



 

 

 

Nr. crt. TITLUL REZULTATULUI OPERATORUL ECONOMIC NUMĂRUL CONTRACTULUI / PROTOCOLULUI 

14.  

Metodologie de studiu a corelației dintre productivitate și 

salarii utilizând situațiile financiare ale firmelor românești 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2029 

15.  

Studiu de interes național privind corelația dintre salarii și 

productivitate 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2030 

16.  
Metodologie de măsurare a calității ocupării în firmele mici MMFPSPV Contract 17N/11.03.2031 

17.  

Studiu privind analiza strategiilor, politicilor și programelor de 

dezvoltare a IMM și a efectelor asupra ocupării 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2032 

18.  

Studiu de interes național privind diagnoza sectorului de 

sănătate și asistență socială la nivel eurpean 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2033 

19.  

Studiu de interes național privind prognoza forței de muncă 

în sectorul sănătate.  
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2034 

20.  
Metodologie de evaluare a inegalităților MMFPSPV Contract 17N/11.03.2035 

21.  

Studiu de interes național privind evaluarea factorilor de 

influență asupra parcursului educațional 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2036 



 

 

 

Nr. crt. TITLUL REZULTATULUI OPERATORUL ECONOMIC NUMĂRUL CONTRACTULUI / PROTOCOLULUI 

22.  

Metodologie de evaluare a impactului distribuționalal politicii 

sociale și fiscale 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2037 

23.  

Studiu privind performanțele beneficiilor sociale în reducerea 

sărăciei 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2038 

24.  
Cadru metodologic de analiză cauzală pentru tinerii NEETs MMFPSPV Contract 17N/11.03.2039 

25.  
Studiu de interes național privind profilul NEETs. MMFPSPV Contract 17N/11.03.2040 

26.  

Studiu de interes național privind factorii de succes pentru 

ieșirea din categoria NEETs.  
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2041 

27.  
Metodologie de analiză a migrației pentru studii MMFPSPV Contract 17N/11.03.2042 

28.  

Studiu de interes național privind determinanții deciziei de 

migrare pentru studii 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2043 

29.  

Studiu privind determinanții salariului de rezervă în rândul 

tinerilor.  
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2044 

30.  

Metodologie pentru determinare salariu de rezervă pentru 

tineri 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2045 
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31.  

Studiu de interes național privind sărăcia șisărăcia severă în 

gospodăriile din România. 
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2046 

32.  

Studiu de interes național privind analiza comportamentală a 

sărăciei.  
MMFPSPV Contract 17N/11.03.2047 

33.  

Studiul privind salariul minim și impactul asupra veniturilor 

salariaților; relația cu nivelul de sărăcie  
MMFPSPV Contract 41/7.10.2014 

34.  

Studiu de interes national privind impactului salariului minim 

asupra entităților juridice 
MMFPSPV Contract 41/7.10.2015 

35.  

Studiu de interes national privind impactul salariului minim 

asupra variabilelor macro-economice 
MMFPSPV Contract 41/7.10.2016 

36.  

Scenarii de evoluție a salariului minim însoțite de analize de 

impact micro și macroeconomic 
MMFPSPV Contract 41/7.10.2017 

37.  

Estimare cu privire la numărul de salariați retribuiți la nivelul 

salariului minim brut garantat în plată 
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Caracterizarea firmelor din România care prezintă o 
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garantat în plată 

MMFPSPV Contract 41/7.10.2017 

41.  

Metodologie de evaluare a impactului salariului minim asupra 

principalelor variabile ale nivelului de trai al salariaților 
MMFPSPV Contract 41/7.10.2017 

42.  

Analiza impactului salariului minim asupra principalelor 

variabile ale nivelului de trai al salariaților 
MMFPSPV Contract 41/7.10.2017 

43.  

Analiza comparativă privind starea de fapt și evoluția în timp 

a salariului minim în țări ale UE și OECD 
MMFPSPV Contract 41/7.10.2017 

44.  

Model econometric aplicabil la nivel de firma (micro) pentru 
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salariului minim  
MMFPSPV Contract 41/7.10.2017 
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Evaluarea impactului (la nivel micro si macro) scenariilor 

propuse pentru evoluția salariului minim 
MMFPSPV Contract 41/7.10.2017 

50.  
Raport naţional privind sistemul de beneficii sociale şi taxe 
în România, 2013-2016 

Comisia Europeană 
No. VS/2015/0291 (coordinator Universitatea din 

Essex, Institute for Social and Economic Research) 

51.  
Model de microsimulare a beneficiilor sociale şi taxelor 
pentru România 

Comisia Europeană 
No. VS/2015/0291 (coordinator Universitatea din 

Essex, Institute for Social and Economic Research) 

52.  Studiu privind sistemul de impozitare indirectă în România 
Comisia Europeană  

Service Contract nr. 198961-2015-A10-UK 
Universitatea din Leuven 
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The Distributional Effects 
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Nine Countries / / 
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Paulus A., 

Fiscal Studies, 
June 2016 
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2 The Journal of 
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Institute for Fiscal 
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Figari, Alari 
Paulus, Holly 
Sutherland, 
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Removing 
Homeownership Bias 
in Taxation: The 
Distributional Effects 
of Including Net 
Imputed Rent in 
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