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RRAAPPOORRTT  AANNUUAALL  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE    
IINNSSTTIITTUUTTUULL  NNAAȚȚIIOONNAALL  DDEECCEERRCCEETTAARREE  ȘȘTTIIIINNȚȚIIFFIICCĂĂ    

ÎÎNN  DDOOMMEENNIIUULL  MMUUNNCCIIII  ȘȘII  PPRROOTTEECCȚȚIIEEII  SSOOCCIIAALLEE  ––  IINNCCSSMMPPSS  
  

AANN  22001188  
 
 

1. Datele de identificare ale INCSMPS 
 

1.1. Denumirea 
1.2. Actul de înfiinţare, cu modificările ulterioare; 
1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori; 
1.4. Adresa; 
1.5. Telefon, fax, pagina web, e-mail. 

 
 
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 

În conformitate cu prevederile HG. 1773 din 21 octombrie 2004, INCSMPS Bucureşti este 
persoană juridică română, de drept public, funcţionând ca institut naţional de cercetare – 
dezvoltare (INCD). Din anul 2017, institutul este în coordonarea Ministerului Muncii şi Justiției 
Sociale – MMJS, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2016.  

INCSMPS face parte din Sistemul Național de Cercetare.- Dezvoltare, îndeplinind prevederile 
Capitolului II, Secțiunea 1 art. 7, aliniat a) din OG 57/2002 cu completarile si modificările 
ulterioare. 
 
Institutul se identifică şi prin următoarele specificităţi:  

 
ü 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. 

ü Prin Decizia Preşedintelui ANCSI nr. 9261 din 09.06.2016, s-a acordat institutului 
certificarea pe o perioadă de cinci ani, pe baza evaluării efectuată în conformitate cu 
prevederile 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. 

ü este înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. J/40/1900/1997, Cod unic de înregistrare 
R9254436.  Din 17.07.2017, Institutul este înregistrat cu Cod Unic de Identificare 
European - EUID  ROONRCJ40/1900/1997, eliberat de ONRC -Oficiul Registrului 
Comertului de pe lângă Tribunalul București. 

ü 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 
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şi protecţiei sociale, creare şi menţine de site. Marca este funcțională, fiind reînnoită 
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 pentru o perioadă de 
10 ani. 

ü INCSMPS este certificat ISO 9001:2008 şi IQNet - SRAC RO 9002 managementul calităţii, 
din 2012, parcurgând procedurile auditărilor de certificare/supraveghere în fiecare an: 
2013, 2014, 2015, 2016 și 2017. În anul 2018 a fost realizat auditul recertificare al 
sistemului de Management al Calităţii din institut- ISO 9001, obínând certificarea SRAC și 
IQNet. 

 

 1.3. Numărul de înregistrare în Registrul Potentialilor Contractori:  

              Număr înregistrare RPC: 1915/nume utilizator: 2918, https://rpc.research.ro. 

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

 1.5. 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 funcționat ca institut naţional de 
cercetare-dezvoltare (INCD), în coordonarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  

În anul 2004, ca urmare a procedurii de evaluare reglementată la această dată, INCSMPS a fost 
reacreditat ca institut naţional de cercetare dezvoltare (INCD), misiunea sa fiind definită în H.G. 
nr.1773/2004 privind organizarea și funcționarea lnstitutului National de Cercetare Științifică în 
Domeniul Muncii și Protecției Sociale – INCSMPS și Regulamentul anexă la aceasta. Prin HG nr. 
1773/2004 art. 3 prevede că obiectul de activitate de activitate al institutului este:  “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.”  

Institutul se află în coordonarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale care, în calitate de 
autoritate de stat asigură coordonarea aplicării strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniile 
muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ca urmare a prevederilor art. V - 
Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. 

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”.  

INCSMPS este certificat pe o perioadă de cinci ani, calitate atestată de Decizia Preşedintelui 
ANCSI nr. 9261 din 09.06.2016, emisă ca urmare a aprobării raportul de evaluare întocmit de 
echipa de experţi evaluatori stabilită de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare 
şi Inovare, în conformitate cu prevederile HG nr. 97/25.02.2016. 

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

Structura organizatorică a INCSMPS este prezentată în Organigrama de funcţionare aprobată prin 
Ordinul nr. 2141 din 20.09.2018 (Anexa). Operaţionalizarea acesteia este adecvată conducerii 

https://rpc.research.ro
http://www.incsmps.ro
mailto:office@incsmps.ro
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activităţii conform principiilor “managementului prin obiective” şi a “managementului prin 
proiecte”, fiind fundamentată pe o strategie de gestiune informatică a resursei umane.  

În acest fel este operaţionalizată o structură organizatorică flexibilă, care are la bază 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 desfășoară în cadrul a 4 departamente, fiecare dintre 
acestea constituite din colective de cercetare, organizate pe principalele arii tematice ale 
pieţei muncii şi protecţiei sociale, care corespund obiectivelor M.M.J.S.  

Pentru activitatea de bază a institutului de cercetare - dezvoltare în științe sociale și umaniste - 
CAEN 7220, sunt constituite următoarele departamente cu colectivele aferente: 

 Departamentul Politici Piaţa Muncii, organizat pe colective astfel: 
· Politici de ocupare, prognoze, strategii 
· Oportunităţi egale şi vulnerabilităţi pe piaţa muncii 

 Departamentul Educaţie, Pregatire Continuă şi Relaţia cu Piaţa Muncii, organizat pe 
colective astfel: 

· Anticiparea cererii de forţă de muncă şi corelarea cu oferta educaţională 
· Tranziţia de la scoală la muncă şi mobilitatea pe piaţa muncii 
· Dezvoltarea capitalului uman, formare profesională şi învăţare pe tot 

parcursul vieţii 

 Departamentul Politici Sociale, organizat pe colective astfel: 
· Politici familiale şi politici pentru copilul aflat în dificultate 
· Incluziune socială, sărăcie  
· Politici pentru vârstnici. 

 Departamentul Salarii, Venituri și Fiscalitate, organizat pe colective astfel: 
· Politici salariale, fiscalitate și productivitate 
· Inegalități de venituri. 

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 care stabilesc criteriile referitoare la evoluţia 
în carieră a personalului din cercetare-dezvoltare. 

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 reglementări specifice, atât cele referitoare 
la forma de organizare de INCD, cât şi cele ale domeniului de bază al institutului, cercetare - 
dezvoltare. 
 
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. După clasificarea UNESCO, activitatea institutului se încadrează la 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:  
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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: 
ü 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; 

ü 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. 

ü 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; 

ü 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 ca urmare a implementării 
Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2016 – 2020 și a Planului strategic de dezvoltare pentru 
perioada 2016-2020, fiind făcute unele reorganizări în plan general și al departamentelor.  
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Departamentele, structură funcţională de bază, au fost structurate după arii tematice cheie, 
care corespund în acelaşi timp şi obiectivelor domeniului institutului şi evoluţiei acestora. 
Astfel, în anul 2018 au fost efectuate modificări în organizarea funcțională a institutului prin 
constituirea colectivului „Inegalități de venituri” în cadrul Departamentului Salarii, Venituri și 
Fiscalitate. 

Structura organizatorică astfel definită a fost procedurată la nivelul institutului, organigrama 
aferentă fiind aprobată prin Ordinul Ministrului Muncii şi Justiției Sociale nr. 2141/20.09.2018. 

În anul 2018 au fost elaborate: Strategie de dezvoltare a INCSMPS pe termen mediu și lung, 
2018-2025, precum și Planul multianual de activitate al INCSMPS, 2018 – 2022. 

 

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.  

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 2018 este anexat la 
prezentul raport (Anexa nr. 1). 

Componenţa CA, funcțională în anul 2018, a fost aprobată prin Odinul nr. 745 din 25.05.2017 al 
Ministrului Muncii și Justiției Sociale și este prezentată în tabelul următor:  

Nr. 
crt. Nume, prenume Functia in Consiliul 

de Administrație Functie – loc de muncă 

1 CIUCĂ Vasilica Preşedinte Director general INCSMPS 

2 PIRCIOG Speranţa Vice preşedinte Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al INCSMPS 

3 IONESCU Daniel Membru Secretar general adjunct, Ministerul Cercetării și 
Inovării - MCI 

4 HANGANU CUCU Ioana Membru Reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice - 
MFP; 

5 VASILCOIU Mădălin-
Cristian  Membru Consilier al Ministrului, Ministerul Muncii și 

Justiției  Sociale - MMJS;  

6 DANCIU Dana  Membru Consilier al Ministrului, Ministerul Muncii și 
Justiției  Sociale - MMJS;  

7 AFLOREI Adrian  Membru Director, Ministerul Muncii și Justiției  Sociale - 
MMJS; 

 
3.2. Directorul general  

Directorul general al INCSMPS este doamna dr. Vasilica CIUCĂ, numită pe o perioadă de patru 
ani,  prin Ordinul Ministrului Educație Nationale și Cercetării Științifice nr.6227/2016, emis 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 Ştiințifică şi Inovare cu nr. 4957/19.12.2016. 

Activitatea directorului în 2018, a avut ca obiectiv principal îndeplinirea planului de acţiune 
stabilit pentru anul 2018, ca parte componentă a Strategiei de Dezvoltare pentru perioada 2016 
– 2020 şi a Planului de Dezvoltare Instituţională pentru perioada 2016 – 2020, precum și 
asigurarea funcționării operative a întregii activități. 

Modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță asumați prin contractul de management, se 
prezintă în Anexa 2.   
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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, a fost confirmată componenţa ca 
urmare a alegerii de noi membri.  

In prezent Consiliul ştiințífic are următoarea componență: 
 

Nr. 
crt. Nume, prenume Funcție 

1.  Pîrciog Speranța Președinte  
2.  Zamfir Ana  Membru  
3.  Pașnicu Daniela Membru  
4.  Matei Aniela Membru  
5.  Ghinăraru Catalin Membru  
6.  Militaru Eva Membru  
7.  Lincaru Cristina Membru  

 
Consiliul ştiinţific asigură şi răspunde de: 
ö elaborarea  Planului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (anual); 
ö elaborarea Planului de Formare Profesională (anual); 
ö elaborarea procedurilor pentru încadrarea personalului de cercetare-dezvoltare pentru 

promovarea în grade profesionale; 
ö elaborarea procedurilor de păstrare a confidențialității și eliminare a concurenţei 

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

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

ştiinţific; 
ö organizarea şi coordonarea desfăşurării manifestărilor ştiinţifice din institut. 

 

3.4. Comitetul de direcție 
 
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 și urmărit să fie realizate: 

 Strategia şi Planul de dezvoltare ale INCSMPS pentru perioada 2016 - 2020; 
 Programul de cercetare-dezvoltare-inovare pentru anul 2018; 
 Bugetul anual de venituri şi cheltuieli; 
 Programul anual de investiţii. 
 Probleme curente. 

 

 4. Situaţia economico-financiară a INCSMPS 
 
În anul 2018, prin efortul colectivului de cercetători susţinut de organismele de conducere ale 
institutului, 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.  

Mentionăm în primul rând principale surse: PNCDI III, Planul sectorial al MCI și al MMJS, care nu 
asigură în suficientă măsură predictibilitate cu privire la organizarea competițiilor de finanțare. 
Cu privire la PNCDI III este de semnalat un aspect care crează disfunctionalitate în programarea 
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anuală sau pe termen mai lung a activității, constă în nerespectarea termenelor anunțate pentru 
evaluarea ofertelor.  

Se adaugă acestora și faptul că institutele de cercetare nu sunt eligibile în unele programe 
cofinanţate prin FSE, în condițiile în care acestea dispun de rezultate proprii valoroase, aşa cum 
INCSMPS poate valorifica metodele şi metodologiile realizate în cadrul proiectelor din domeniul 
socio economic.  

În acest context, cu multe greutăţi din motive externe institutului și cu implicații într-o 
programare corespunzătoare a activității, măsurile stabilite în cadrul institutului au făcut posibil 
ca nivelul de îndeplinire a indicatorilor economico-financiari ai anului 2018, să asigure 
sustenabilitatea financiară necesară. 

Astfel, şi în anul 2018 s-au depus eforturi pentru atragerea de noi surse de finanţare, naționale și 
europene, pentru finanțarea de proiecte care să se încadreze în domeniul principal de activitate 
al institutului, aşa cum este prevăzut în HG 1773/2004, în baza căruia funcţionează.  

Totuși, într-un context nefavorabil, aşa cum s-a menţionat, dat de un număr extrem de limitat 
de licitaţii şi competiţii, lansate aleator şi uneori neadecvat specificului unui proiect de CDI, 
anunțate într-un interval de timp care nu permite constituirea unor parteneriate solide și 
adecvate cerințelor, în perioada analizată INCSMPS a reuşit să rămână o instituţie sustenabilă, 
solvabilă şi performantă financiar şi cu vizibilitate ştiinţifică corespunzătoare. 

Raportul prezintă efortul colectivului INCSMPS ca prin autofinanţare să se asigure îndeplinirea 
indicatorilor economico financiari care să permită funcţionarea corespunzătoare a institutului, în 
condiţiile în care pe parcursul anului 2018 au fost organizate la nivel naţional pentru domeniul 
de CD, foarte puține competiții, de regulă pentru direcții care nu sunt din domeniul de bază al 
institutului sau la care institutul, ca structură de INCD, nu este eligibil,  

Distribuţia veniturilor obţinute din contractele de CD, după sursele de finanţare atrase din 
competiţii sau licitaţii organizate pentru domeniul institutului, în plan intern sau internaţional, 
se prezintă în tabelul următor:  
Prin comparaţie, veniturile anului 2018 faţă de anul 2017, după sursele de finanţare din care 
provin și ponderea față de total, pentru fiecare sursă de finanțare, se prezintă astfel:  
 
Tabel – Structura veniturilor din 2018 după sursele de finanțare atrase și ponderea acestora 

în total venituri, comparație cu 2017 
 

Program / Sursa de finanţare 

2018 
(lei) / % 

2017 
(lei) / % 

Total, 
din care: 

% din 
total 

Total, 
din care: 

% din 
total 

Program nucleu / evaluare proiecte –
coordonat MCI 1.490.798 29,70 2.879.807 68,46 

Plan sectorial CDI coordonat MMJS 2.308.570 46,03 0 0 

Fondul Social European – POCA, SIPOCA 
27, SIPOCA 303  703.627 14,27 891.907 21,20 

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

297.930 6,00 180.976 4,30 

Alte surse  214.279 4,00 253.631 6,03 

TOTAL 5.015.204 100,00 4.206.321 100,00 

 
Analiza datelor din tabel, evidențiază creșterea cu 19,23% a veniturilor atrase în anul 2018 față 
de 2017, păstrând o pondere adecvată între surse. Dacă în anul 2017 ponderea proiectelor 
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finanțate din surse naționale constituite distinct pentru activitatea de CDI, a fost de 68,5% în 
total venituri, în anul 2018 ponderea a fost de 75,8%, aspect semnificativ pentru conformarea 
mai bună a activității institutului cu misiunea sa, așa cum se prevede în HG de înființare. Este de 
semnalat de asemenea și faptul că ponderea veniturilor din CDI în total venituri este în ușoară 
creștere față de anul 2017. 

 
Principalii indicatori economici - realizare 2018, comparație cu nivelul din anul 2017: 
 

4.1.  Patrimoniul 
 

Nr. 
Crt. 

Patrimoniul stabilit în baza raportărilor 
financiare la data de 31 decembrie, 

din care: 
2018 2017 

1 
Active Imobilizate  179.458 171.590 

131.897 131.319 
Active Circulante 7.282.414 6.297.237 
ACTIVE TOTALE 7.593.769 6.617.146 

2 CAPITALURI PROPRII 3.230.695 3.534.673 

3 
Datorii istorice 0 0 
Datorii curente 3.448.881 1.673.308 
DATORII TOTALE  3.448.881 1.673.308 

4 RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE  4,10% 4,58% 
5 RATA STABILITĂȚII FINANCIARE 100% 100% 
6 RATA AUTONOMIEI FINANCIARE  100% 100% 
7 LICHIDITATEA GENERALĂ 2,11 3,76 
8 RATA SOLVABILITĂȚII GENERALE 2,20 3,95 

 
4.2. Venituri totale 

 

Venituri totale, din care:  2018 
(lei / %) 

2017 
(lei / %) 

a. venituri realizate prin contracte de cercetare-
dezvoltare finanțate din fonduri publice, din 
care: 

4.674.878 3.918.271 

- surse naționale   
- surse internaționale   

b. venituri realizate prin contracte de cercetare-
dezvoltare finanțate din fonduri private (cu 
precizarea surselor) 

0 0 

c. venituri realizate din activităţi economice 
(servicii, microproducţie, exploatarea 
drepturilor de proprietate intelectuală) 

0 0 

d. subvenții / transferuri  131.252 182.169 
e. Alte venituri (detaliați dacă este cazul) 209.010 105.880 

VENITURI TOTALE 5.015.140 4.206.320 
Pondere Venituri totale fata de 2017 119,23% 100% 

Crestere Venituri totale fata de 2017 19,23%  
Cresteri/descresteri Venituri totale fata de 2017 808.820  
Ponderea veniturilor din CDI în total venituri 93,22% 93,15% 

 
4.3. Cheltuieli 

 

Cheltuieli totale, din care: 2018 
(lei / %) 

2017 
(lei / %) 

a. cheltuieli cu personalul 3.333.535 2.832.176 
b. ponderea cheltuielilor cu 63,00% 68,05% 
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personalul în total cheltuieli 
c. cheltuieli cu utilitățile 13.928 14.119 
d. ponderea cheltuielilor cu 
utilitățile în total cheltuieli; 0,26% 0,34% 

e. alte cheltuieli. 1.943.558 1.315.524 
f. ponderea „alte cheltuieli”  în 
total cheltuieli 36,73% 31,61% 

CHELTUIELI TOTALE 5.291.021 4.161.819 
 

4.4. Rezultatele financiare / rentabilitatea 
 

Nr crt INDICATORI 2018 2017 
1 PROFIT NET   44.049 
2 Rata rentabilității activelor (ROA) 0,00% 0,67% 
3 Marja profitului net 0,00% 1,12% 
4 Pierderea brută (lei) 289.098   

 
4.5. Productivitatea muncii 

 

Nr.crt. INDICATORI 2018 
(lei) 

2017 
(lei) 

1 Productivitatea muncii - total personal 135.544,32 120.180,57 
2 Productivitatea muncii - personal CDI 161.778,71 145.045,52 

 
4.6. Investiíi 

 
Nr. 
crt. INDICATORI 2018 

(lei) 
2017 
(lei) 

1 

Investitii in echipamente/ dotari /mijloace fixe 
de CDI 152.376 117.184 

din care:  
echipamente pentru laboratoare de cercetare 0 0 

 
 
5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare   

 
Evoluția personalului institutului în 2018 în comparație cu anul 2017, prezentată în tabelul 
următor, arată că în anul 2018 a fost adoptată o bună politică în domeniul resurselor umane, în 
corelare cu necesitatea de a se asigura realizarea contractelor angajate în acest an.  
Această afirmație este susținută și de structura personalului, respectându-se ponderea 
personalului de CDI în totalul personalului angajat. Astfel, în anul 2018 personalul total a crescut 
cu 34,15% fata de anul 2017, o crestere cu 42,86% a numarului personalului din activitatea de CD 
si cu 56,67% a personalului cu studii superioare din total personal CD. 
 

 

Personal CD (Nr.) 2018 % 2017 % 

Total personal (nr) 55 100 41 100 

din care:  
50 90,91 35 85,37 

        personal CD  
din care: 

47 94,00 30 85,71         cu studii 
superioare din care: 
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         cu doctorat 34 72,34 25 83,33 

         doctoranzi 1 2,13 1 3,33 

din care: 30 63,83 20 66,67 
        CS grad I si II 

 
 
6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilități de cercetare  
 

Surse de finanțare Categorie 
dotare/investitie 

2018 
(lei) 

2017 
(lei) 

Dotari prin proiecte CD 
Licențe  36.712 11.654,85 

Echipamente IT 84.487 40.529,10 

Investitii /sursă 
coordonator 

Licente programe 
specializate 31.077 0 

Total 2018  152.276 52.184 

 
În anul 2018 INCSMPS este 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 CDI, 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 2018 către acţiuni care au vizat: 

· actualizarea şi dezvoltarea unor produse soft licenţiat, dedicate utilizării tehnicilor 
econometrice;  

· dezvoltarea bazelor de date;  
· abonament ArcGis cloud online; 
· completarea şi dezvoltarea tehnicii de calcul adecvată. 

Gradul de realizare a acţiunilor propuse în planul de dezvoltare instituţională pentru anul 2018, 
a fost de 191% față de anul 2017, sursele de finanţare fiind constituite în principal din proiectele 
de cercetare. Precizăm că în anul 2018, fondurile de investiţii primite de INCSMPS de la 
autoritatea coordonatoare, Ministerul Muncii și Justiției Sociale – MMJS, au avut ca destinație 
actualizarea licențelor pentru programe specializate pentru domeniul de bază al institutului. 
 
Specificul domeniului de activitate a institutului nu necesita echipament cu valoare de 
peste 100.000 euro 
 

https://erris.gov.ro/INSTITUTUL-NATIONAL-DE-CERCE-24
http://www.erris.gov.ro
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7. Prezentarea activității de cercetare-dezvoltare 
 

În anul 2018, având ca referinţă planul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2016-2020, 
activitatea ştiinţifică prezentată în raport prin cele 17 proiecte realizate (cu o depășire de 
cca.10% față de planificat), din care 13 au fost din domeniile cheie au avut în vedere 
dezvoltarea unor arii tematice importante, diversificarea direcţiilor de cercetare şi valorificarea 
cunoştinţelor acumulate în perioadele anterioare. Rezultatele, finale sau parţiale, ale activității 
institutului, au fost concretizate în 25 de produse noi: studii, metode, prognoze pe baza unor 
modele econometrice, baze de date rezultate din prognozele elaborate, modele macroeconomic 
de predicţie, metodologii evaluare de impact, propuneri de măsuri, cărţi, articole etc. 

Structura proiectelor acoperă majoritatea ariilor tematice cheie, cele 17 contracte derulate în 
anul 2018 urmărind obiectivele departamentelor: 

· politici de ocupare, prognoze şi strategii; politici salariale, relaţii industriale; 

· educaţie, pregătire continuă şi relaţia cu piaţa muncii; anticiparea cererii de forţă de 
muncă şi corelarea cu oferta educaţională; tranziţia de la şcoală la muncă şi 
mobilitatea pe piaţa muncii; 

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

 
Față de anul 2017, veniturile din activitatea de bază CDI a crescut cu 19%, în timp ce numărul 
proiectelor din anul 2018 este cu 17% mai mic.  

Distribuţia veniturilor celor 17 de proiecte realizate pe parcursul anului 2017, după tipul de 
programe şi sursa de finanţare, se prezintă în următorul grafic: 

 
Fig.  Ponderea, în total venituri, a surselor de finanțare atrase în anul 2018 

 

 
 

 
Graficul evidențiază corelarea celor două coordonări sub care se află institutul în conformitate 
cu reglemntările în vigoare. Pe de o parte coordonarea de către MMJS dată de faptul că 
obiectivul principal al institutului reprezintă sectorial și domeniul MMJS, realizată prin licitații în 
cadrul Planului Sectorial de CDI, iar coordonarea de către MCI, ca urmare a faptului că INCSMPS 
este o entitate înființată și acreditată pentru a realiza activitate de CDI, având ca instrument de 
coordonare finanțarea prin evaluare de proiecte în cadrul Programului Nucleu.  
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În acest fel institutul poate integra cu efecte benefice, capabilitatea de a dezvolta metode noi, 
previziuni și tendințe în domeniul piața muncii, pe termen mediu sau lung, etc., în proiecte cu 
caracter aplicativ necesare pentru formularea de soluții și măsuri  în același domeniu.  
Evident în acest angrenaj, institutul a avut de rezolvat unele dificultăți, cea mai importantă 
fiind aceea a termenului în care sunt anunțate licitațiile sau competițiile pentru a asigura o 
ritmicitate corectă a încărcării cu lucrări a colectivului, ceea ce influențează pozitiv sau negativ 
activitatea de management, ca urmare a imposibilitatea unei planificări corespunzătoere pentru 
evitarea atât a „suprasolicitării” , dar mai ales a minusurilor în finanțare.   
Apreciem că lansarea de licitații de către MMJS pentru implementarea Planului sectorial de 
cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii și Justiției Sociale - MMJS pentru perioada 2018 – 
2020, aprobat prin Ordinul 2042/28.12.2017, a constituit o acţiune de maximă importanţă pentru 
institut. Aceasta deoarece participarea la licitaţiile organizate de MMJS pentru finanţarea de 
proiecte reprezintă pe lângă preocuparea de a asigura resursele necesare funcţionării 
institutului, și validarea cunoşterii acumulată de colectiv cu referire la problematica pieţei 
muncii, în plan teoretic şi cel practic, precum şi măsura în care poate contribui la 
fundamentarea sau îmbunătăţirea unor aspecte în domeniu.   
O activitate importantă pentru dobândirea excelenței și dezvoltarea expertizei colectivului în 
ansamblul său, desfășurată în anul 2018 in conditiile menţíonate, a fost cea de publicare și 
participare la manifestări științifice interne și internaționale din domeniul institutului.  
Față de anul 2017, sursele de finantare pentru aceste tipuri de activități, care reprezintă 
importante criterii de atestare științifică, au fost foarte reduse, fapt reflectat în principal prin 
scăderea participărilor la manifestări științifice şi în consecinţă şi a publicării  în volume ale 
acestora. În anexa  sunt prezentate detalii ale acestei activități. 
Prin preocuparea colectivului de conduceere, precum și a fiecărui cercetător în parte, acest 
aspect a fost compensat prin publicarea de articole în publicații indexate ISI, cu factor de 
impact de 2 ori mai mare decât în 2017, precizând că 15,4% din revistele în care s-a publicat 
sunt clasificate pentru zona „galbenă” și 53,8% clasificate pentru zona ”gri” în cadrul revistelor 
din același domeniu.  
Semnalăm de asemenea și creşterea calităţii şi vizibilităţii activității științifice a institutului, 
regăsită în cele 45 de citări în reviste cu factor de impact IF>0,25 (cel mai mare IF=5,35 cel mai 
mic IF=0,321), dintre aceste reviste unele au vizibilitate mare mare în subdomeniu / domeniu 
stiintific din care fac parte, 47% fiind clasificate pentru zona 1- “roșie și în zona 2 - ”galbenă”.  
La acest număr de 45 citări cu IF≥ 0,25, la care se adaugă încă 33 de citări în reviste ISI ≤ 0,25 
sau indexate în cel puțin două BDI.   
În anul 2018 au fost consolidate și dezvoltate parteneriate puternice la nivel intern şi 
internaţional astfel încât INCSMPS să devină un centru focal şi un pol de excelenţă naţional, 
precum şi în vederea participării în cadrul unor competiţii pentru atragerea de proiecte cu 
finanţare naţională sau internaţională. 
Exmplificăm  proiectul EUROMOD, care reuneşte într-un parteneriat toate ţările membre UE. La 
acest proiect România participă începând din anul 2011 prin intermediul INCSMPS. Proiectul 
EUROMOD dezvoltă un model de micro simulare a taxelor şi beneficiilor pentru cele 28 de ţări 
ale UE, scopul construirii acestuia fiind realizarea de analize consistente şi comparabile între 
ţări cu privire la efectele pe care le produc asupra veniturilor politicile legate de impozite, taxe 
şi prestaţii sociale. INCSMPS, prin aderarea la reţeaua EUROMOD, a obţinut autorizarea de acces 
la baze de date şi modele legate de sistemele de prestaţii şi taxe din toate ţările membre UE, 
iar pe de altă parte a dobândit expertiză în tehnica simulării pe micro date, dezvoltându-şi în 
acelaşi timp şi expertiza în domeniul evaluării impactului sistemului de beneficii şi taxe asupra 
distribuţiei veniturilor.  
Afirmațiile sunt dovedite prin indicatorii prezentați în sinteză în tabelul de mai jos, precum și în 
datele detaliate în anexele care prezintă, structurat, efortul de a disemina rezultatele obținute 
prin publicarea în reviste relevante pentru domeniul institutului, precum și recunoașterea 
științifică a acestora demonstrată de citările unor articole de specialiști în publicații clasificate 
în zona 1 –”roșie” și zona 2 – „galbenă”. De asemenea și creșterea numerică a citărilor față de 
anii trecuți, în reviste cu factor de impact relevant sau indexate în mai multe BDI, arată că 
efortul colectivului a fost recunoscut. 
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N
r.

 c
rt

. 

DENUMIREA INDICATORILOR  TOTAL 
2018 

 
TOTAL 
2017 

1  Numărul de lucrări prezentate la 
manifestări ştiinţifice  8 31 

2  Numărul de lucrări prezentate la 
manifestări ştiinţifice publicate în volum 14 31 

3  Numărul de manifestări știinţiice organizate 
de institut, cu participare internaţională 2 3 

4  
Numărul de articole publicate în străinătate 
în reviste indexate ISI >0,25, din care 4 
clasificate 'galben' top 2 si 7 'gri' top 3           

14 12 

5  Factor de impact cumulat al lucrărilor 
indexate ISI>0,25 15,806 7,14 

6  Numărul de articole publicate în reviste 
ştiinţifice indexate BDI si ISI  33 44 

7  Numărul de cărţi publicate 6 11 

8  

Citări științifice - tehnice în reviste de 
specialitate indexate  45 ISI>0,25 cu IF 
cumulat 67,567: din care 2 clasificate în 
'zona rosu' si 19 'galben, 6 cu ISI<=0,25 și 27 
in BDI.  

78 
/ IF cumulat = 

67,567 

68 
/ IF cumulat = 

29,58 

 
Aşa cum rezultă din tabel, în 2018, au fost publicate 74 de lucrări ştiinţifice, din care 14 
indexate și cu IF≥0,25 și 33 cu IF≤0,25 și 2 BDI, unele aflate în zonele 1 și 2 (detaliat în Anexele 
14.3.1 – 14.3.5).   

Numărul total al lucrărilor publicate în 2018 faţă de anul 2017 nu acrecut, diminuarea fiind dată 
de participarea redusă la manifestările științifice și implicit acesteaia reducerea numerică a 
publicării în volumele acestora.  

Trebuie remarcată însă creşterea în calitatea acestei activităţi, cu efecte benefice în ceea ce 
priveşte vizibilitatea experienţei şi expertizei institutului în domeniul de bază, şi la fel de 
important în validarea nivelului ştiinţific al rezultatelor în cadrul comunităţii internaţionale. 
Astfel, factorul de impact cumulat al articolelor articolelor publicate în reviste ISI cu IF cumulat 
de 2,21 ori mai mare decât cel din 2017. 

Se constată o evoluţie a acestei activităţi faţă de anul 2017, afirmație susţinută de datele şi 
informaţiile prezentate detaliat în anexele la prezentul raport.  

Un aspect semnificativ este dat de numărul articolelor în care sunt citate lucrări publicate de 
cercetătorii din  INCSMPS, precum şi de nivelul şi vizibilitatea revistelor/publicaţiilor în care au 
fost publicate, factorul de impact cumulat al acestora a fost în anul 2018 de 2,28 ori mai mare 
decât în anul 2017. Pentru colectiv reprezintă validarea calității 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 al activităţii CD. 

Fiind 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. 
Aceasta în condiţiile în care criteriile care sunt reglementate atât pentru promovarea în grade 
ştiintifice, cât şi cele după care se obţine certificarea, au la bază indicatori referitori la 
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publicaţii şi nivelul de indexare al revistei în care au fost publicate. De asemenea au o influenţă 
negativă şi costurile necesare pentru publicare, care sunt încă mari în raport cu resursele 
financiare existente.  

Efortul cumulat al colectivului, susţinut de măsuri adecvate de stimulare pentru 
publicarea/comunicarea unor rezultate obţinute în activitatea de cercetare din institut, este 
dovedit şi de participările 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.  

Preocuparea de a găsi noi posibilităţi de creştere a vizibilităţii activităţii institutului, din anul 
2016, institutul editează o revistă în format online, Romanian Journal of Labour and Social 
Studies – RJLSS, website: www.rjlss.ro, cu ISSN 2601 - 257X; ISSN-L 2601 - 257X.  

Din anul 2018 revista a fost inclusă/indexată în platforma Central and Eastern European Online 
Library – CEEOL. Sunt incluse numerele RJLSS din anii 2016 şi 2017, numărul anului 2018 fiind în 
curs de finalizare şi va cuprinde şi comunicări prezentate la cele două conferinţe organizate în 
parteneriat de INCSMPS. 

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

În anul 2018 au fost obţinue un număr de 25 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) 
valorificate în cadrul unor noi propuneri de proiecte și diseminate în publicații relevante pentru 
domeniul de activitate al institutului și manifestări știintifice organizate la nivel național și 
internațional. 

După gradul de maturitate, rezultatele se incadrează astfel: 

 

Rezultate obținute din 
realizarea de proiecte 

finanțate prin: 
TLR2 TLR3 TLR4 TLR5 DISEMINARE 

Program NUCLEU  - 2 2 2 3 
Plan Sectorial MMJS  - 5 4 1   
Fonduri structurale  - 1 1  -   
Proiecte internationale 3  - 1 1   
Proiecte consultanta  - 2  -  -   
TOTAL 3 10 8 4 3 

 

 

7.2. 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 2018 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
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7.3. 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. 

 
Prin realizarea proiectelor prezentate în anexe, a fost posibilă obţinerea unor rezultate 
importante în îndeplinirea misiunii institutului, care permit  colectivului dezvoltarea 
capitalului 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 şi de analiză spaţială; 

2. Prognoze ale dinamicii pieţei muncii la nivel local, regional şi naţional;   

3. Studii de interes național și de impact al politicilor de cercetare și de ocupare;  

4. Analize cu rol de caracterizare a fenomenelor socio-economice prin combinarea 
tehnicilor econometrice cantitative cu analizele calitative sociologice şi 
comportamentale;   

5. Stabilirea unor direcţii de acţiune politică şi măsuri de politică;   

6. Construcţii metodologice aplicabile în cadrul unor platforme informatice;   

7. Constructii metodologice aplicabile in cadrul unor platforme informatice. 

 

Exemplificăm afirmaţiile de mai sus, prin prezentarea succintă a unor proiecte reprezentative 
pentru domeniul institutului, finanțate în baza unor compeții/licitații, din surse diferite de 
finanţare și care s-au finalizat integral sau parțial (etape)  pe parcursul anului 2018, și anume: 

 

1. Proiectul: ”Agenda pentru competențe ROMÂNIA 2020, 2025”, din Planul Sectorial de 
Cercetare-Dezvoltare al Ministerului Muncii și Justiției Sociale – MMJS, pentru perioada 
2018 – 2020, nr. 30 PSCD / 22.08.2018. 

Scopul proiectului constă în realizarea unor ”produse științifice în materie de competențe care 
să sprijine dezvoltarea și adecvarea politicilor din domeniul ocupării forţei de muncă şi să 
conducă la realizarea obiectivelor formării profesionale a adulților prevăzute de OG nr. 
129/2000 privind formarea profesională a adulţilor”. 
Proiectul este structurat pe 2 ani de desfășurare (2018-2019), având următoarele 3 etape: 

Etapa 1 Anticiparea necesarului de competențe în economia românească și creșterea 
relevanței competențelor furnizate de sistemele de educație și formare profesională; 
Etapa 2. Îmbunătățirea calității și relevanței competențelor pentru creșterea sectoarelor 
economice din România; 
Etapa 3. Fundamentarea și formularea unei viziuni de politică publică în domeniul 
competențelor la nivel național. 

 
2. Proiectul “Support to the Ministry of Labour and Social Justice of Romania in the Areas of 

Social Benefits and Social Services” (“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și serviciilor 
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sociale”) este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin Structural Reform Support 
Service  SRSS/SC2018/012 Lot 1 Implementing Framework Contract No N Srss / Fwc2017/002 
Lot 1. 

Departamentul POLITICI SOCIALE al INCSMPS a fost implicat alături de Ernst & Young (EY) în 
implementarea Componentei 2 Evaluarea funcționalității și eficacității serviciilor sociale.  

Această componentă a proiectului a avut în vedere dezvoltarea unui sistem de monitorizare și 
evaluare a calității și eficienței serviciilor sociale.  

Proiectul s-a desfășurat în perioada martie 2018 - februarie 2019 și a avut în vedere atingerea 
următoarelor obiective/rezultate: 

Obiectiv/Rezultat 1: Construirea unui set de indicatori calitativi pentru monitorizarea și 
evaluarea serviciilor sociale la nivel național; 

Obiectiv/Rezultat 2: Utilizarea unor metode și tehnici pentru culegerea datelor prin 
construirea unor instrumente de cercetare destinate colectării de date în rândul  
furnizorilor și beneficiarilor de servicii sociale; 

Obiectiv/Rezultat 3: Implementarea (pilotarea) unui exercițiu de evaluare a 3 tipuri de 
servicii sociale în rândul furnizorilor și beneficiarilor de astfel de servicii; 

Obiectiv/Rezultat 4: Dezvoltarea/îmbunătățirea funcției de monitorizare și evaluare a 
serviciilor sociale pentru personalul Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România 
(prin organizarea a două sesiuni de training și furnizarea unui mecanism de implementare 
a funcției de monitorizare și evaluare a serviciilor sociale). 

 

3. Proiectul ”Evaluarea eficienței și impactului Strategiei naționale de ocupare a forței de 
muncă 2014-2020 la jumătatea perioadei de implementare”, cod PN 16440103 (Contract 
17N/11.03.2016 cu ANCSI) 

Proiectul și-a propus evaluarea eficienței și impactului Strategiei de ocupare a forței de muncă – 
cu metode inovative macro-econometrice, și efectuând o analiză aprofundată pe lanțuri de 
cauză-efect a rezultatelor produse în primii 2 ani de implementare. 

Proiectul a fost structurat în cei 2 ani de desfășurare pe următoarele 4 etape: 

Etapa 1 Investigarea abordărilor teoretice ale modelării macro-econometrice a eficienței 
și impactului politicilor/ programelor de ocupare și găsirea de soluții inovative. În această 
etapă, s-au analizat modelele macroeconometrice de evaluare a 
strategiilor/programelor/politicilor, cu evidențierea aspectelor pozitive și negative astfel 
încât construcția de model pentru analiza Strategiei naționale să poată prelua inovativ 
experiența internațională și să o adecveze specificului național. În construcția modelului 
de analiză național se va avea în vedere utilizarea unui mix de metode astfel încât 
evaluarea de eficiență și impact să fie cât mai riguros realizată. 

Etapa 2. Estimarea eficienței și a impactului strategiei de ocupare asupra agregatelor 
macroeconomice în cadrul etapei s-a evaluat dinamica pieței muncii și s-a estimat , prin 
scenarii alternative, modul cum se pot atinge țintele asumate prin Strategia națională de 
ocupare a forței de muncă 

Etapa 3. Elaborarea de recomandări privind ajustarea politicii a ocupării pentru perioada 
următoare 

 
4. Proiectul “ Posibile abordari ale politicilor UE si nationale in perspectiva Presedintiei 

Romaniei a Consiliului U.E. (contract nr. 31/PSCD/22.08.2018) 

Proiectul isi propune prin intermediul a patru etape/faze de realizare sa evalueze impactul 
asupra politicilor de ocupare romanesti a contextului European specific Presedintei prin 
rotatie a Consiliului U.E. exercitata pentru prima data de la aderarea la U.E. a Romaniei; Un 
accent deosebit este pus in cadrul proiectului pe evaluarea efectelor in planul pietei muncii 
a procesului de iesire  Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea 
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Europeana (procesul BREXIT). In acest context si utilizand o paleta larga de metode de 
cercetare stiintifica respectiv; analiza comparativa de politici de ocupare in mai multe state 
ale Uniunii Europene, ancheta in randul lucratorilor romani migrant (tara de destinatia 
vizata: Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord),  modelare econometrica, analiza de 
politici de piata muncii bazata pe statistici descriptive, elaborare de documente de 
propuneri de politici sunt fundamentate prin rezultate specific de cercetare urmatoarele 
obiective corespunzatoare celor 4 etape de cercetare (2018, Aug. – 2019, Oct.): 

- Evaluarea impactului iesirii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord DIN Uniunea 
Europeana din perspectiva mobilitatii in scop de munca a lucratorilor romani si a 
posibilelor influente pe care acest process le poate avea asupra celorlalte state membre 
ale Uniunii Europene; 

- Identificarea si formularea de masuri destinate realizatii echilibrului dintre cerera si 
oferta de munca la nivel European; 

- Formularea unor prioritati la nivel national in domeniul mobilitatii externe a fortei de 
munca ca urmare a modificarilor survenite la nivelul pietei europene a muncii (in cadrul 
acestui obiectiv a fost acordat si sprijin in organizarea evenimenului specific MMJS din  
cadrul Presedintiei Romaniei a Consiliului U.E.: “Mobilitatea fortei de munca, element de 
baza in asigurarea echilibrului pietei muncii”, (Apr. 01-02.2019) precum si a reuniunii 
Comitetului European pentru Ocuparea Fortei de Munca (EMCO-Employment Committee, 
03-04.04.2019); 

- Realizarea unei evaluari ex-ante si ex-post a masurilor si prioritatilor propuse  pe baza 
criteriilor de eficienta, eficacitate, relevanta, sustenabilitate si coerenta (interna si 
externa) (in cadrul acestei etape se va acorda si sprijin ANOFM in desfasurarea reununii 
Retelei Europene a Serviciilor Publice de Ocupare/PES Network – 06/07.06.2019). 

 
În anul 2018, s-a urmărit cu atenție ca tematicile proiectelor ce pot fi finanţate în cadrul unor 
competiții, să asigure îndeplinirea obiectivului principal corespunzător domeniului principal de 
activitate, rezultatele obținute să determine soluţii faţă de principalele provocări şi fenomene 
critice ale economiei româneşti.  

Exemplificăm afirmaţiile în tabelul următor, în care sunt prezentate cele 48 de oferte / 
propuneri de proiecte înscrise la licitaţii/ competiţii în anul 2018 care au fost organizate la 
nivel național și european, precizând rezultaele obținute. 

Participarea la competiţiile organizate s-a făcut în contextul unei diminuări severe a numărului 
de competiţii lansate pentru finanţarea de proiecte specifice activităţii de cercetare ştiinţifică 
din institut. Totuși participarea la competiţiile lansate 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.  

Așa cum se evidențiază în graficul de mai jos, numărul ofertelor deja contractate reprezintă 
62,5%, unele fiind realizate sau sunt în curs de realizare. Din numărul celor nefinanțate, care 
reprezintă 37,5% din numărul total, 12,5% sunt din competiții nefinalizate sau nelansate. 
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Tabel - Lista proiectelor competiționate în anul 2018  
 

Nr. 
Crt. Denumire propunere ofertă proiect Licitaţie/ competiţi/ 

organizator/ program Rol INCSMPS Stadiu 2018 

1. Study on mapping opportunities and challenges for micro and small enterprises in 
offering their employees up- or re-skilling opportunities 

EU, Department for 
European Policy 
Management Consulting 

partener finalizat 

2. EU Lot 2.  Lot 2 Framework on Infrastructure, Sustainable Growth and Jobs.  EU, CEI Centre for 
Employment Initiative partener finalizat 

3. Dinamica pieței muncii în România. Reziliență adaptivă și flexibilitate Nucleu- Calinov 2 coordonator finalizat 

4. Ciclicitate, asimetrii și dezechilibre pe piață. Rolul și efectele regimurilor succesive de 
dialog social în proiectarea și implementarea „stabilizatorilor automati” ai pieței muncii Nucleu- Calinov 2 coordonator finalizat 

5. Corelația dintre starea de sănătate a populației și participarea pe piața muncii. 
Implicații asupra veniturilor Nucleu- Calinov 2 coordonator finalizat 

6. Masuri  destinate cresterii incluziunii sociale a persoanelor varstnice Plan sectorial al MMJS coordonator finalizat 
7. Calitatea vieții persoanelor vârstnice din România Plan sectorial al MMJS coordonator finalizat 
8. Curs de Training "Counterfactual impact evaluation methods", beneficiar E&Y agent economic coordonator finalizat 

9. Perspective funcționale a piețelor locale ale muncii în România, în contextul economiei 
inteligente și  inovative Nucleu- InovSoc coordonator în derulare 

10. Analiza riscurilor sociale asociate sărăciei, cu accent asupra sărăciei în muncă Nucleu- InovSoc coordonator în derulare 

11. Inegalitatea și instabilitatea veniturilor,  discriminare și vulnerabilitate. Implicații asupra 
bunăstării și rolul politicilor publice Nucleu- InovSoc coordonator în derulare 

12. Evaluări ale efectelor educației asupra beneficiilor monetare și non-monetare obținute 
pe piața muncii din România Nucleu- InovSoc coordonator în derulare 

13. Regimuri ale tranziției de la școală la muncă în economiile emergente Nucleu- InovSoc coordonator în derulare 

14. Agenda pentru competente 2020-2025 Plan sectorial al MMJS coordonator în derulare 

15. Îngrijirea informală în îngrijirea de lungă durată a persoanelor vârstnice – dezvoltarea de 
servicii-suport și scheme de finanțare Plan sectorial al MMJS coordonator în derulare 

16. Analiza economico-socială a domeniul ocupare 2014-2020 Plan sectorial al MMJS coordonator în derulare 

17. Evaluarea efectelor beneficiilor de asistență socială destinate familiei și copilului asupra 
participării părinților pe piața muncii Plan sectorial al MMJS coordonator în derulare 

18. Metodologie de monitorizare continuă a calității îngrijirii în instituțiile ce furnizează 
servicii de îngrijire de lungă durată Plan sectorial al MMJS coordonator în derulare 

19. Posibile abordări ale politicilor la nivel UE și național din perspectiva președenției 
Române la Consiliul UE Plan sectorial al MMJS coordonator în derulare 

20. Sistem integrat de reducere a sărăciei și excluziuni sociale în mediul rural Plan sectorial al MMJS coordonator în derulare 
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21. Studiu de caz pentru PIAAC Romania PIAAC partener în 
contractare 

22. Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. 
Evaluarea intervențiilor în domeniul ocuparii POCU  partener în 

contractare 

23. Circular economy in wineries. Skills and competences to contribute to the sustainable 
development of wine industry production Programul ERASMUS partener in evaluare 

24. F2F-Trust - Micro-entrepreneurship mentoring system development  for young women 
with fewer opportunities in rurals Programul ERASMUS partener in evaluare 

25. InVET - Systemic strategies for inclusion and boosting social and civic competences VET 
centers  Programul ERASMUS partener in evaluare 

26. LOcal Authorities shared frameworK to contrast violence against women through targeted 
communication campaigns (LOCK.VAW) Programul ERASMUS partener in evaluare 

27. NEET-Assistant   Programul ERASMUS partener in evaluare 
28. Progres Posted Workers Programul ERASMUS partener in evaluare 
29. style4health - e-Training for women on food styling for healthier nutrition of kids  Programul ERASMUS partener in evaluare 

30. Lot 1 – Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității de 
evaluare a AM și OI POR POR partener in evaluare 

31. Prognoza evoluției și tendințelor pieței muncii – amenințări și oportunități”  Beneficiar 
Ministerul Tineretului și Sportului, documente încărcate în SEAP, licitație MTS 

Ministerul Tineretului și 
Sportului coordonator necâștigător 

32. 
Smart Work Environment for Prolonged Work Ability Proposal acronym : SWEPWA 
Proposal ID : 826495 (internal reference number: SEP-210491928) 
Call : H2020-SC1-DTH-2018-1 

HORIZON 2020 partener necâștigător 

33. 
Self-care on the job Mentally healthy workplaces for health and social care professionals. 
Call: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topi
cs/sc1-bhc-22-2019.html  

HORIZON 2020 partener necâștigător 

34. Transformări apărute în conținutul muncii în contextul digitalizării, automatizării și 
robotizării HORIZON 2020 partener necâștigător 

35. Proiecte Norvegiene SNSPA Granturi norvegiene coordonator necâștigător 

36. 
Program 1 Subprogram 1.1 - Resurse Umane 
PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU CERCETĂTORI - 
Competiţia 2018, Cod provizoriu de inregistrare MC-2018-2781;  
Cod final de inregistrare al cererii PN-III-P1-1.1-MC-2018-1901 

PNCDI- III coordonator necâștigător 

37. 

Îmbunătățirea recunoașterii calificărilor și mobilității absolvenților de învățământ 
superior prin trecerea la ISCED -2013 F, precum și reglementări de sistem în privința 
scrierii rezultatelor învățării, angajabilității și clasificării ocupațiilor pe niveluri de 
calificare, pentru învățământul superior în vederea consolidării relației cu piața muncii si 
predictibilității alocării locurilor din învățământul superior pe domenii prioritare din 
CAEN conform strategiilor naționale și europene 

POCA - beneficiar ANC partener necâștigător 

38. Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. POCU  partener necâștigător 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topi
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Evaluarea intervențiilor în domeniul educației  

39. Transformări apărute în conținutul muncii în contextul digitalizării, automatizării și 
robotizării Nucleu- Calinov 2 coordonator nefinanțat 

40. Analiza riscurilor sociale asociate sărăciei cu accent asupra sărăciei în muncă-– indicatori 
strategici ai standardului de viață și ai incluziunii sociale și ocupațional Nucleu- Calinov 2 coordonator nefinanțat 

41.  Educație și carieră în domeniul științei și tehnologiei Nucleu- Calinov 2 coordonator nefinanțat 

42. Metodologie inovativa de masurare si evaluare a calitatii ingrijirii in institutiile de tip 
rezidential destinate persoanelor varstnice Nucleu- Calinov 3 coordonator nefinanțat 

43. Schimbări structurale ale pieței muncii și politici inovative de răspuns la schimbare  Nucleu- InovSoc coordonator nelansat 

44. Noi abordări privind evaluarea politicilor salariale și fiscale în România. Modele, simulări 
și proiectare sistem suport decizional Nucleu- InovSoc coordonator nelansat 

45. Efectele experiențelor de migrație asupra familiilor, copiilor și comunităților lăsate în 
urmă: metode de evaluare și strategii de atenuare a riscurilor de excluziune socială Nucleu- InovSoc coordonator nelansat 

46. Noi competențe pe o nouă piață a muncii Nucleu- InovSoc coordonator nelansat 

47. Strategii inovative de promovare a incluziunii sociale la varste inaintate in contextul 
noilor provociri societale Nucleu- InovSoc coordonator nelansat 

48. Impactul schimbării modelului de ocupare a forţei de muncă asupra capacităţii sistemului 
de pensii din România de a acorda pensii adecvate Nucleu- InovSoc coordonator nelansat 
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8. Măsuri de creștere a prestigiului și vizibilității INCSMPS  
  
Parteneriate strategice și Vizibilitate  
 
În anul 2018 au fost consolidate și dezvoltate parteneriate puternice la nivel intern şi 
internaţional astfel încât INCSMPS să devină un centru focal şi un pol de excelenţă naţional, 
precum şi în vederea participării în cadrul unor competiţii pentru atragerea de proiecte cu 
finanţare naţională sau internaţională. 

Au fost actualizate protocoale încheiate de către institut cu instituţii de cercetare și învăţământ 
din ţară şi străinătate, exemplificând colaborările cu: 

§ Institutul de Prognoză Economică din structura Academiei Române; 
§ Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Facultatea de 

Administraţie Publică;  
§ Universitatea Româno-Americană din Bucureşti; 
§ ICPE CA; 
§ UPB.  

Colaborarea are în vedere: 

- cercetare ştiinţifică, academică; 
- promovarea reciprocă a specialiştilor în 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 realizate în anul 2018 menționăm, pe lângă participarea în consorții la licitații și 
competiții pentru finanțare de proiecte, și organizarea de manifestări științifice pe care le 
menționăm în cele ce urmează.  

Organizarea în 2018, în parteneriat cu alte institute și universități, a 2 conferinţe cu participare 
internațională: „Atragerea tinerilor către știință –deziderat strategic al societății cunoașterii”, 
21-22 iunie 2018, București, organizată în parteneriat cu: Ministerul Cercetării și Inovării; 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - ICPE-CA; Universitatea 
“Politehnica” Bucuresti; Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul muncii și 
Protecţiei Sociale – INCSMPS; Institutul de Sociologie al Academiei Romane, 

și „A VI-a Conferinta Internatională: "Perspective Europene ale pietei muncii" - Inovare, 
Competente, Performanta”,  - 15-16 noiembrie. 2018, organizată în parteneriat de Academia 
Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” Institutul de Prognoză 
Economică; Şcoala Naţională de Studii Politice și Administrative – FAP; Institutul Naţional de 
Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii și Protecţie Sociale –INCSMPS; Universitatea Româno-
Americană. 

 

Pentru creșterea vizibilității, institutul editează din anul 2016 o revista, Romanian Journal of 
Labour and Social Studies – RJLSS; http://www.rjlss.ro  cu ISSN 2601-257X;    ISSN-L 2601-
257X. 

RJLSS este indexată din iulie 2018 pe platforma CEEOL și are în arhivă 3 numere apărute, 2016, 
2017 și 2018 (in curs de inregistrare in platforma); https://www.ceeol.com/search/journal-
detail?id=2254. CEEOL, un important furnizor de e-reviste academice și e-cărți în științele 
umaniste și sociale din Europa Centrală și de Est, reprezentând pentru colectivul de cercetători 
din institut o sursă sigură de creștere a vizibilității și de promovare a expertizei și realizărilor 
științifice către un public mai larg.  

 

 
 

http://www.rjlss.ro
https://www.ceeol.com/search/journal
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Creşterea vizibilităţii institutului este susuținută și prin participarea în cadrul unor acţiuni 
organizate de organisme și organizații naționale și internaționale, a cercetătorilor care au 
calitatea de membri ai acestor structuri sau de reprezentant al institutului.  
 
Tabelul următor prezintă reprezentarea colectivului în câteva structuri naționale și 
internaționale corespunzător domeniului institutului. 
 
Nr. 
Crt
. 

Nume, prenume  Membru /participant in organisme nationale / internationale 

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

2  Militaru Eva Membru al echipei naționale (INCSMPS) în consorțiul EUROMOD 

3  Ghinararu Catalin 
Membru al retelei SkillsNet a CEDEFOP (Centrul European pentru 
Dezvoltarea  Invatamantului Profesional si Tehnic)-country expert 
ROMANIA; 

4  Popescu Madalina Reprezentant salariati INCSMPS 

5  Grecu Liliana Reprezentant salariati INCSMPS 

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

7  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, 

8  Zamfir Ana 
Membru, Comitetul Consultativ pentru Dezvoltarea si Implementarea 
Sistemului învăţării la locul de munca în formarea profesională 
iniţială prin programe de tip ucenicie 

9  Pirciog Speranța Membru, RRSA - Romanian Regional Studies Association; RSAI – 
Regional Science Association International (since 2017), 

10  Cristescu Amalia 
Membru, Asociaţia Generală a Economiştilor din România; Asociaţia 
Română de Ştiinţe Regionale; European Regional Science Association; 
Regional Science Association International. 

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

12  Lincaru Cristina 
Member, RSA -  Regional Studies Association;  RRSA - Romanian 
Regional Studies Association; RSAI – Regional Science Association 
International  (since 2010), 

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

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

15  Ciucă Vasilica Membru, Societatea Română de Statistică  

16  Pirciog Speranța Membru,  Societatea Română de Statistică 

17  Ghinararu Catalin Membru reteaua de experti ai Reprezentantei Comisiei Europene in 
Romania (“Club Europa”); 

18  Ghinararu Catalin Membru, Societatea Romana de Statistica (SRS); 



Page 25 of 118 

 

Nr. 
Crt
. 

Nume, prenume  Membru /participant in organisme nationale / internationale 

19  Ciuca Silvia CLUSTERUL STRATEGIC INOVATIV pentru domeniul specializat 
intelligent Mecatronică «MECHATREC»  

20  Pirciog Speranța CLUSTERUL STRATEGIC INOVATIV pentru domeniul specializat 
intelligent Mecatronică «MECHATREC» 

21  Lincaru Cristina CLUSTERUL STRATEGIC INOVATIV pentru domeniul specializat 
intelligent Mecatronică «MECHATREC» 

 

 

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 
/ Publisher: DE 
GRUYTER OPEN 

SCIPIO;  SSRN; REPEC; 
INDEX COPERNICUS; 
DOAJ (Directory of 
Open Access Journals) 
EBSCO Discovery Service 
EconBiz 
Google Scholar 

Online 
ISSN: 2067-9785 

2  Ciuca 
Vasilica  

SCIENTIFIC 
COMMITTEE 

HOLISTICA – Journal 
of Business and 
Public Administration 
 / Publisher: DE 
GRUYTER OPEN 

SCIPIO;  SSRN; REPEC; 
INDEX COPERNICUS; 
DOAJ (Directory of 
Open Access Journals) 
EBSCO Discovery Service 
EconBiz 
Google Scholar 

Online 
ISSN: 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.spiruha
ret.ro/editor.htm
l 

5  Mladen 
Luise 

Membru 
fondator 

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

Revistă indexată RePEc, 
DOAJ, EBSCO, ProQuest 

http://www.ejist
.ro/page/2/edito
rial-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 

  

http://www.ejist
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Nr. 
crt. 

Nume, 
prenume Rol /Functie Revista Cotare Observatii 

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.re
pec.org/top/top.
series.simple.htm
l#repec:igg:jabe0
0 

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, 
(A.S.E. - 
Republica 
Moldova) 

Membru in 
comitetul 
editorial 

Revista MegaByte 
Universitatea Titu 
Maiorescu 

ISSN: 1841-7361 / 
www.utm.ro   / 
http://megabyte.utm.r
o/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   

14  Pirciog 
Speranta 

Editor in 
chief 

RJLSS - Romanian 
Journal of Labour and 
Social Studies, 
INCSMPS 

ISSN 2601 - 257X; 
ISSN-L 2601 - 257X   
http://www.rjlss.ro/    

 

15  Cătălin 
Ghinăraru 

Editor in 
chief 

RJLSS - Romanian 
Journal of Labour and 
Social Studies, 
INCSMPS 

ISSN 2601 - 257X; 
ISSN-L 2601 - 257X   
http://www.rjlss.ro/    

 

16  Ghenţa 
Mihaela  

Membru 
comitet 
editorial 

RJLSS - Romanian 
Journal of Labour and 
Social Studies, 
INCSMPS 

ISSN 2601 - 257X; 
ISSN-L 2601 - 257X   
http://www.rjlss.ro/    

 

https://ideas.re
http://www.utm.ro
http://megabyte.utm.r
http://www.rjlss.ro/
http://www.rjlss.ro/
http://www.rjlss.ro/
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Nr. 
crt. 

Nume, 
prenume Rol /Functie Revista Cotare Observatii 

17  Maer-Matei 
Monica  

Membru 
comitet 
editorial 

RJLSS - Romanian 
Journal of Labour and 
Social Studies, 
INCSMPS 

ISSN 2601 - 257X; 
ISSN-L 2601 - 257X   
http://www.rjlss.ro/    

 

18  
Davidescu 
Alexandru 
Adriana 
AnaMaria 

Membru 
comitet 
editorial 

RJLSS - Romanian 
Journal of Labour and 
Social Studies, 
INCSMPS 

ISSN 2601 - 257X; 
ISSN-L 2601 - 257X   
http://www.rjlss.ro/    

 

19  Lincaru 
Cristina Editor 

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 

20  Militaru 
Eva Editor 

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 

21  Lincaru 
Cristina 

Member of 
the Editorial 
Board 

E-Journal of 
International and 
Comparative LABOR 
STUDIES, ADAPT 
International School of 
Higher Education in 
Labor and Industrial 
Relations 
http://ejcls.adapt.it/i
ndex.php/ejcls_adapt
/about/editorialTeam  

Labor Law 
Research.net 
Dialnet 
Latindex - Sistema 

Regional de 
Información en 
Línea para Revistas 
Científicas de 
América Latina, el 
Caribe, España y 
Portugal 

OAJI.net Open Academic 
Journal Index 

EBSCO 

ISSN: 2280-4056 

22  Lincaru 
Cristina 

Member în 
The Board 

‘Regional Science 
Inquiry„ Journal 
published by Hellenic 
Association Of 
Regional Scientists 
H.A.R.S 
http://www.rsijournal
.eu/wp-
content/uploads/Ed.B
oard_2017_iii.pdf 

1.EconLit 
2.Scopus 
3.Regional Science 
Association International 
4.EconPapers RSI (English)
5.EconPapers ZRW (Deutsch)
6.EconPapers ICR (Español)
7.EconPapers ΚΠΕ (Ελληνική)
8.EconPapers GGGR (French)

http://www.rsijo
urnal.eu/ 
1464 Regional 
Science Inquiry, 
Hellenic 
Association of 
Regional 
Scientists 
IDEAS/RePEc 
Simple Impact 
Factors for 
Journals 0.1  
Adjusted 
citations 20  

 

 

http://www.rjlss.ro/
http://www.rjlss.ro/
http://www.editurauranus.ro
http://www.editurauranus.ro
http://ejcls.adapt.it/i
http://www.rsijournal
http://www.rsijo
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9. Prezentarea gradului de atingere a obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare 
a INCSMPS pentru perioada de acreditare (certificare). 

Rezultatele generale și specifice prezentate în Raportul de Activitate al institutului pentru anul 
2018, au la baza întregul complex de sarcini și atribuții legale și asumate prin Strategia de 
dezvoltare pe termen mediu pentru perioada 2016-2020, Planul de activitate pentru anul 2018 
aprobat de către Consiliul de Administrație și Contractul de management nr. 612/21.02.2017 
încheiat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

Activitățile desfășurate și rezultatele obținute se corelează nu numai cu contextul intern creat 
și manageriat, dar și cu contextul politicii generale dat de starea și evoluția politicii naționale și 
internaționale din domeniul cercetării științifice.  

Documentele și statisticile din domeniu la nvel european prezintă un mediu favorabil, 
competitiv, de susținere și dezvoltarea a domeniului, formalizat prin documente strategice 
importante, abordări și proceduri adecvate, noi, care sunt puse în practică prin programe și 
finanțări de proiecte și actiuni. Programul Cadru de Cercetare al Uniunii Europene „Orizont 
2020” bazat pe priorități cuprinse în Strategia Europa 2020 reprezintă un model de abordare 
integrată și strategică la nivelul UE în proiectarea suportului pentru dezvoltarea coerentă a 
domeniilor științifice, cu accent pe nevoia de implicare a științelor sociale și umaniste în toate 
în toate programele de cercetare și etapele de derulare ale acestora, dar în special în etapele 
de evaluare. „Cercetarea și inovarea îmbunătățesc condițiile de trai și de muncă în Uniunea 
Europeană (UE), motiv pentru care se află în centrul politicilor prin care Comisia Europeană 
încearcă să stimuleze ocuparea forței de muncă, creșterea economică și investițiile.” Mai mult, 
”UE este principala fabrică de cunoștințe din lume, realizând aproape o treime din producția 
științifică și tehnologică din lume” sunt  aprecieri din documentul Comisiei Euorpene - ”Dincolo 
de limite, pentru o viață mai bună”/2016. În Raportul General privind activitățile Uniunii 
Europene pentru anul 2018, Comisia a propus consolidarea în viitor a dimensiunii sociale a 
Uniunii prin intermediul unui nou Fond social european optimizat.  

Provocarea externă asupra activităţii institului în plan național în anul 2018, a fost lipsa de 
predictibilitate a competițiilor și licitațiilor de finanțare de proiecte de CDI, care anulează 
posibilitatea de aplicare a principiilor unui manangement eficient și coerent la nivelul 
institutului, având în vedere faptul că principalele surse de finanțare accesabile au la bază 
documente strategice ce ar trebui să fie puse în practică prin stabilirea unor cicluri strategice 
din timp stabilite. Institutul a avut de rezolvat unele dificultăți, cea mai importantă fiind aceea 
a termenului în care sunt anunțate licitațiile sau competițiile de finanțare proiecte CDI, astfel 
încât să se poată asigura o ritmicitate corectă a încărcării cu lucrări a colectivului. Acest aspect 
a influențat negativ activitatea de management, ca urmare a imposibilității unei planificări 
corespunzătoare pentru evitarea atât a „suprasolicitării” , dar mai ales a minusurilor în 
finanțare care afectează funcționarea generală a institutului, inclusiv finanțarea manoperii 
colectivului.  

În contextul implementării Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020, 
cu blocajele existente, în principal ca urmare a numărului insuficient de competiții naționale 
organizate în cadrul PNCDI III 2014-2020, a procedurilor netransparente privind selectarea 
instrumentelor de finanțare lansate în competiții, precum și a tematicii acestora, neincluderea 
ca domeniu științific de cercetare socio-economică distinct în PNCDI III, opțiunea strategică a 
managementului institutului pentru a-și putea atinge obiectivele și parametrii de performanță 
stabiliți, a fost aceea de se orienta către surse de finanțare naționale și internaționale 
alternative. 

În condițiile prezentate,  institutul, respectându-și misiunea, a avut în atenție ca principale arii 
tematice de cercetare din domeniul ştiinţele socio-umaniste, următoarele: 
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1. Valorificarea diversităţii, reducerea inegalităţilor - către societăţi mai inovative, 
ţintind către identificarea aspectelor instituţionale necesare unor economii sociale de piaţă, în 
care să fie promovate echitatea intergeneraţională, participarea economică şi politică, 
sustenabilitatea, cunoaşterea şi integrarea. Cercetarea ştiinţifică trebuie să studieze 
inegalităţile socio-economice, sărăcia, diversitate de gen şi socio-culturală, creşterea ocupării 
şi calitatea ei, probleme de demografie, de îmbătrânire activă, mobilitate şi migraţie, 
valorificarea capitalului uman. 

2. Buna guvernare (Europeană şi Internaţionala): ţintind către o analiză a guvernării, 
managementului şi proceselor de coordonare a politicilor structurale, economice şi sociale.   

3. Memorie, identitate şi schimbări culturale: ţintind către evaluarea specificităţilor 
culturale (tradiţii, religie, instituții sociale şi inovare) în Europa. 

În corelare cu caracteristicile „pieței domeniului de CDI”, institutul a participat la licitații și 
competiții de finanțare proiecte de CDI, din surse de finanțare naționale și europene, formulând 
un număr de 48 de care se încadrează în ariilor tematice generale prezentate. 

Astfel, din cele 48 de oferte înregistrate, la 68,58% dintre acestea,  institutul a avut rol de 
coordonator al unui consorțiu și de partener la 17 propuneri, ce reprezintă 35,4% din total. Din 
total propunerilor, 27,8%  sunt propuneri înscrise în competiţii ale unor surse de finanțare din 
fonduri europene de CDI, gestionate la nivelul Comisiei Europene, iar 72,9%  din total propuneri 
reprezintă oferte înscrise pentru accesare fonduri naționale de CDI. Din cele 48 de oferte, 62,5% 
au fost acceptate, proiectele au fost contractate, unele finalizate pe parcursul anului 2018 sau 
continuă în anul următor, 16,7% au fost declarate necâștigătoare și 20,8% nu au fost finanțate 
sau lansate. 

Rata de succes a ofertelor depuse în anul 2018, față de numărul ofertelor evaluate și lansate, 
este de 75%.   

Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă în expresie cantitativă și calitativă 
principalele rezultate ale INCSMPS pe care directorul general dr. Vasilica Ciucă s-a angajat să le 
obțină prin conducerea, organizarea, gestionarea activității și administrarea institutului. 

 Obiectivele asumate au vizat strategia de dezvoltare și eficientizare a activității institutului, 
componentă a ofertei manageriale propusă pentru întreaga durată a contractului de 
management. 

Veniturile din activitatea de bază au atins valoarea de 4.800.925 lei față de 3.952.690 lei în 
anul 2017, ceea ce reprezintă o creștere de +1,21 ceea ce reprezintă deja o depăşire a 
nivelului programat de 1,12, pentru  finalul perioadei de mandat (finalul anului 2020).   

Structura fondurilor financiare pe surse de proveniență arată că în anul 2018 fondurile 
financiare obținute din surse interne de cercetare au fost apropiate ca pondere, adica de 
89,78% din total an 2018 față de 89,66% din total an 2017.  

Fondurile provenite din contracte finanțate de organismele internaționale au crescut în anul 
2018, ponderea acestora in structura veniturilor fata de același indicator al anului 2017 a 
crescut cu 64,6%. 

Acest aspect reprezintă pe de o parte rezultatul eforturilor cercetătorilor din INCSMPS de a găsi 
soluții alternative de finanțare, iar pe de altă parte este dat de necesitatea de a diminua 
efectele lipsei de predictibilitate în lansarea de competiții pentru domeniul CDI în plan 
național, în principal cele aferente implementării Planului Național de CDI 2014-2020, 
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Având în vedere structura proiectelor pe surse de finanțare, nivelul investițiilor eligibile de 
efectuat pentru realizarea acestor proiecte, acceptate de finanțatorii proiectelor 
competiționate, au fost în suma de 142.839 lei, ceea ce reprezintă o diminuare a indicatorului 
față de planificat pentru anul 2017. Acest lucru se datorează și faptului că nu au fost realizate 
investiții din profitul obținut, acesta, cu aprobarea Consiliului de Administrație, au rămas la 
dispoziția INCSMPS pentru realizarea cheltuielilor curente, conform legii.  

Deoarece indicatorul asumat presupune o creștere a cheltuielilor cu investițiile de +0.70 până la 
sfârșitul anului 2020, creșterea cheltuielilor cu investițiile realizate din surse proprii din anii 
următori vor trebui să fie mult mai intense, pentru a prelua întârzierea din anul 2018. 

In anul 2018 institutul a elaborat 48 de oferte participând la competitii si licitatíi de finantare 
proiecte de CDI la nivel naţional şi internaţional.  

A participat cu oferte la licitatiile organizate în 2018 de MMJS pentru implementarea Planului 
sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii și Justiției Sociale - MMJS pentru 
perioada 2018 – 2020 din domeniul pieţei muncii şi social, 10 dintre acestea fiind declarate 
câştigătoare. Proiectele acceptate la finanţare sunt realizate în cadrul unor 
parteneriate/consorţii formate din specialişti din cadrul unor universităţi, institute de CDI şi 
firme cu activitate de CDI, a căror coordonare este asigurată de institut. 

Şi prin această actiune institutul a avut în vedere extinderea numărului de parteneriate cu alte 
institutii academice si de cercetare.  

Anul 2018 reprezintă al doilea an din perioada de 5 ani (2017 – 2021), stabilită ca urmare a 
aplicării în anul 2016 a procedurii de evaluare/certificare a institutului în conformitate cu 
prevederile 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.  

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 
ședința CA din 19.01.2016). Prin „Planul de activitate pentru anul 2018, prezentat şi aprobat în 
şedinţa Consiliului de Administraţie s-au stabilit obiectivele strategice și acțiunile aferente care 
vor asigura realizarea integrală sau parțială a acestora pe parcursul anului 2018.  

 
10. ANALIZA GRADULUI DE REALIZARE A PLANULUI DE ACTIUNE  

al INCSMPS în anul 2018 
 
Reflectarea activității institutului prin principalii indicatori financiar-contabili 

NR. 
CRT. CRITERIU INDICATOR U.M AN = 2018 

cf. BVC 
AN = 2018 
Realizat 

1. 

Încadrarea în sumele 
planificate la capitolul 
venituri conform 
documentelor 
financiare 

Venituri din activitatea de 
baza CD  mii lei 5.988 4.801 

Alte venituri (inclusiv 
financiare) mii lei 284 201 

Total venituri  mii lei 6.272 5.002 

2. 

Încadrarea în sumele 
planificate la capitolul 
cheltuieli conform 
documentelor 
financiare 

Cheltuieli  de bunuri si servicii mii lei 1.015 1.742 

Cheltuieli cu salariile mii lei 4.823 3.387 
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NR. 
CRT. CRITERIU INDICATOR U.M AN = 2018 

cf. BVC 
AN = 2018 
Realizat 

3. Gestionarea eficienta a 
resurselor financiare 

Rezultatul brut al exercitiului mii lei 56 -290 

Profit net mii lei 47 -290 

Creante mii lei 0 4.100,36 

Plăţi restante mii lei 0 0 

Cifra de afaceri mii lei 5.988 4.801 

Productivitatea muncii   122,98 135,19 

Rata rentabilitatii financiare [ 
RF  = PNET / CPROPRIU] 

  0,88 -8,2 

Rata autonomiei financiare 
[RAF  = CPROPRIU / CPERMANENT] 

  n/a 0,47 

4. 
Gestionarea eficienta a 
resurselor alocate 
investiţiilor 

Valoarea investitiilor realizate 
indiferent de sursa de 
finantare 

mii 
lei  60 121 

 
Planul de activitate din anul 2018, prin obiectivele asumate a fost un suport pentru ca 
activitatea institutului, în condițiile enunțate pe parcursul prezentului Raport, să fie sustenabilă 
și să asigure prin acţiunilor prevăzute și realizate sau reactualizate, îndeplinirea misiunii 
institutului, în planul activității de cercetare științifică pentru domeniul socio economic de 
piața muncii.  

În exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 institutul a înregistrat o creştere a cifrei de 
afaceri de 19,31% față de anul 2017.  

În privința rezultatului brut, institutul a înregistrat pierdere pentru prima data în cei 23 de ani 
de la înființare ca INCD, respectiv de (-289.689 lei), comparativ cu rezultatul net din anul 2017 
de +44.501 lei. Pierderea a fost determinată de faptul că semnarea contractului pentru 
proiectele finanțate din Programul Nucleu, a cărei valoare a fost prevăzută în bugetul 
institutului, s-a făcut cu o lună întârziere  fața de calendarul programat al competiției și 
difuzat, fără să se anunțe aceasta întârziere. Astfel, starea de așteptare de la o zi la alta a 
semnării contractului și începutul derulării acestuia, a împiedicat luarea unor măsuri care să 
diminueze pierderea. Prin urmare s-au achitat salariile cercetătorilor implicați în proiect, 
precum si cheltuielile aferente de funcționare, care s-au constituit în pierdere. Prin măsurile 
luate această pierdere va fi recuperată pe întreaga perioadă a mandatului, astfel încât 
rezultatul financiar să fie pozitiv pentru întreaga perioadă a mandatului de 4 ani.  

 
Nivelul de realizare al indicatorilor și al acțiunilor planificate este prezentat și în Raportul 
Consiliului de Administrație, inclus în raport. 
Politica financiară a Institutului a fost orientată astfel încât să se evite 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.  
 
 
10. Surse de informare și documentare din patrimoniul științific și tehnic al INCSMPS. 

 
INCSMPS este membru in rețele de cercetare / membru in asociatii profesionale de prestigiu pe 
plan national/international care se adugă la posibilitățile de informare alături de fondul 
documentelor bibliografice de referință și constituie surse de informare valoroasă și certificată.  
Menţionând principalele platforme/reţele/asociații accesate de institut sau in care este 
membru: 
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1. EUROSTAT, din 2013 INCSMPS este atestat ca “institut de cercetare”  
(http://ec.europa.eu/eurostat/documents/203647/771732/Recognised-research-
entities.pdf);  

2. Platforma EUROMOD - model de microsimulare fiscală-beneficii pentru Uniunea 
Europeană,https://www.euromod.ac.uk/about/country-by-country/romania; 
https://www.euromod.ac.uk/using-euromod/country-reports.  

3. Membru în Clusterul Strategic Inovativ pentru domeniul specializat inteligent 
Mecatronică – „MECHATREC„  

4. Membru în Consiliul Național al Directorilor Generali de Institute Naționale de 
Cercetare Dezvoltare - CNDG-INCD din ianuarie 2018 

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, RePec http://repec.org/, cea 
mai mare baza de date dedicată domeniului  Economics si accesibila liber pe 
Internet; 

7. INCSMPS si înregistrare individuală a 7 cercetatori, ca membri ai Societăţii Române 
de Statistica; 

8. Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti – CCI Municipiu Bucureşti, 
http://www.ccib.ro/; https://ccib.ro/catalog-firme/. 

 

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

 

11. Măsurile stabilite prin rapoartele organelor de control și modalitatea de rezolvare a 
acestora. 

In anul 2018 nu au fost efectuate controale de către organe de control ale administrației 
centrale, abilitate să stabilească măsuri care să fie preluate și rezolvate de conducerea 
institutului și colectivul său. 

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 2018, evidenţiază realizarea într-o pondere importantă 
a obiectivelor din planul de dezvoltare organizaţională a institutului, propuse pentru 
perioada 2016 - 2020. 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; 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/203647/771732/Recognised-research
https://www.euromod.ac.uk/about/country-by-country/romania
https://www.euromod.ac.uk/using-euromod/country-reports
http://mopact.group.shef.ac.uk/
http://edirc.repec.org/laborecon.html
http://repec.org/
http://www.ccib.ro/;
https://ccib.ro/catalog-firme/
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· 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.  

 
 
13. Perspective/priorități pentru perioada următoarea de raportare1. 
 
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 și a celor din Planul de acțiuni 
ale anului 2019.  

Se va urmări includerea măsurilor realizate parțial sau nerealizate în anul 2018, în planul de 
acțiuni ale anului 2019 al institutului și monitorizarea îndeplinirii lor în cadrul ședințelor 
curente. 

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).  

Astfel: 

1 Promovarea cercetărilor axate pe elaborarea sistemelor de indicatori şi a metodologiilor 
de măsurare a rezultatelor şi eficienţei 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 spaţială; 

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 

 
1 în conformitate cu strategia și programul de dezvoltare al INCD 
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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 ariei 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 bunăstării 
individuale şi sociale pe tot parcursul vietii; 

8 Extinderea cercetărilor din aria tematică „Politici salariale, relaţii industriale flexibilitate 
pe piaţa muncii”, spre proiectarea şi optimizarea sistemelor de taxare a muncii, 
elaborarea de modele de optimizare a procesului de negociere şi dezvoltarea de colective 
şi echipe specializate in cadrul parteneriatelor naţionale şi internaţionale, ceea ce va 
creşte excelenţa cercetării în institut; 

9 Dezvoltarea şi actualizarea echipamentelor de tip tehnic și de calcul, în corelaţie cu  nevoia 
de a crea şi gestiona baze de date mari; 

10 Participarea în parteneriat la programe UE de dezvoltare a statisticii sociale şi economice. 
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14. Anexa 
Organigrama INCSMPS 

 

 



Page 36 of 118 

 

 
 

14.1. Anexa 1 -  Raportul de activitate al Consiliului de Administrație 

 
 

RAPORTUL 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  PE ANUL 2018 

 
 

Cuprins  

Capitolul 1 Modul de organizare a activității CA 

Capitolul 2 Analiza rezultatelor activității CA 

2.1 Management instituțional și activitatea Consiliului Științific 

2.1.1. Activitatea organizatorică 

2.1.2. Activitatea Consiliului Științific 

2.2 Activitatea științifică 

2.2 Dezvoltarea resurselor umane 

2.4. Dezvoltarea infrastructurii 

2.5. Activitatea financiar-contabilă 

2.6. Parteneriate strategice și vizibilitate: evenimente, comunicare, colaborare 
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Capitolul 1. Modul de organizare a activității CA 
 

În anul 2018, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în ședințe de lucru. Cu 
excepția lunii iulie când unul dintre membrii a fost absent fiind în concediu de odihna, 
la restul ședințelor lunare au participat toți membrii. Tematica de dezbatere a 
ședințelor Consiliului de administrație a corespuns cu Planul de activitate. Așa cum se 
va vedea mai jos. 
În luna ianuarie, ședința din data de 25.01.2018 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Discutarea și aprobarea Raportului de activitate a Consiliului de Administrație 
pe anul 2017; 

2. Discutarea și aprobarea Planului de activitate a Consiliului de Administrație pe 
anul 2018; 

3. Discutarea și aprobarea Ștatului de funcții pe anul 2018; 
4. Discutarea și aprobarea Planului anual al activității CDI pe anul 2018 
5. Discutarea și aprobarea Planului anual de investiții pe anul 2018 
6. Discutarea și aprobarea propunerilor de casare de mijloace fixe și obiecte de 

inventar rezultate în urma inventarierii patrimoniului la 31.12.2017 
7. Diverse 

În luna februarie ședința din data de 19.02.2018 a avut următoarea ordine de zi:  
1. Discutarea și avizarea proiectului BVC pe anul 2018; 
2. Discutarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2018 în vederea 

realizării obiectivelor Strategice ale INCSMPS 
3. Discutarea si aprobarea Planului de formare profesională pe anul 2018; 
4. Discutarea si aprobarea Planului de dezvoltare a sistemului de Control intern 

managerial pentru anul 2018 
5. Diverse- Discutarea și aprobarea asocierii institutului la Consiliul INCD din 

România; discutarea și aprobarea unui provizion de risc pentru acoperirea a 
30% din riscul potențial din dosarul 6607/2/2014 ; informare cu privire la 
situația patrimoniului institutului 

În luna martie, ședința s-a desfășurat  în 29.03.2018 și a avut ca ordine de zi: 
1. Analiza situației economico -financiare la zi; 
2. Analiza și aprobarea Raportului de activitate al INCSMPS pe anul 2017 
3. Prezentarea și avizarea Raportului de control managerial intern pe anul 2017 
4. Discutarea si aprobarea scoaterii institutului din regimul de societate 

plătitoare de TVA 
5. Discutarea și aprobarea introducerii unui provizion pentru suma achitată la 

wiz-salary pentru implementare sistem calcul salarii 
6. Discutarea şi aprobarea pentru valorificare a unui mijloc de transport; 
7. Diverse  

În luna aprilie ședința s-a ținut în data de 25.04.2018 şi a avut următoarea ordine de zi: 
1. Analizarea situației economico-financiare pe primul trimestru 2018; 
2. Analizarea stadiului de realizare  a obiectivelor propuse prin Planul de 

cercetare-dezvoltare pe primul trimestru al anului 2018; 
3. Analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor din BVC pe primul trimestru al 

anului 2018; 
4. Analizarea și avizarea exercițiului financiar-contabil pe 2017 și aprobarea 

repartizării profitului pe anul 2017; 
5. Aprobarea Raportului de gestiune pe anul 2017; 
6. Avizarea noii Organigrame a institutului (cu introducerea unui nou 

departament); 
7. Diverse. 

În luna mai ședința s-a ținut în data de 30.05.2018 şi a avut următoarea ordine de zi: 
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1. Analizarea situației economico-financiare la zi; 
2. Discutarea acordării participării la profit a salariaților, conform legii și 

criteriior de acordare 
3. Diverse – aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi de asistent cercetare, 

cercetător științific, cercetător științific gradul III, cercetător științific gradul 
II și cercetător științific gradul I domeniul sociologie și economie. 

În luna iunie ședința s-a ținut în data de 25.06.2018 și a avut următoarea ordine de zi: 
1. Analizarea situaţiei financiar-contabile pe primul semestru al anului 2018; 
2. Informare cu privire la derularea contractelor câștigate;  
3. Diverse. 

În luna iulie şedinţa s-a ţinut în data de 25.07.2018 şi a avut următoarea ordine de zi: 
1. Analizarea stadiului de realizare  a obiectivelor propuse prin Planul de măsuri 

în vederea atingerii obiectivelor strategice ale INCSMPS pentru primul 
semestru al anului 2018; 

2. Discutarea gradului de îndeplinire a Planului de formare profesională a 
salariaților INCSMPS pe primul semestru 2018; 

3. Discutarea gradului de realizare a Planului de investiții pe primul semestru 
2018; 

4. Analizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor BVC pe primul semestru al 
anului 2018;  

5. Diverse  
În luna august şedinţa s-a ţinut în data de 23.08.2015 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 și conferinței; 
3. Discutarea și aprobarea actualizării Planului de investiții pe anul 2018; 
4. Diverse – avizarea actuașizării ROI cu prevederile GDPR. 

În luna septembrie şedinţa s-a ţinut în data de 27.09.2018 şi a avut următoarea ordine 
de zi: 

1. Analizarea situaţiei economico-financiare  la zi 
2. Actualizarea și aprobarea proiectului BVC rectificat pe 2018 
3. Diverse – aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi de cercetător științific 

gr. I,  cercetător științific gr. II,  cercetător științific gr. III, cercetător 
științific, asistent de cercetare domeniile economie și sociologie și 1 post de 
responsabil financiar pentru proiect cu finanțare eruropeană (SIPOCA) 

În luna octombrie şedinţa s-a ţinut în data de 30.10.2018 şi a avut următoarea ordine 
de zi: 

1. Analiza și aprobarea Contractului colectiv de muncă pentru perioada 2018-2020 
2. Mandatarea directorului general pentru negocierea Contractului colectiv de muncă 

2018-2020 
3. Discutarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare a INCSMPS pe termen mediu și lung 

(2018-2025) și a Planului multianual de activitate 2018-2022 și analizarea stadiului de 
realizare a obiectivelor propuse prin planul de măsuri pentru atingerea obiectivelor 
strategice ale INCSMPS la 9 luni ale anului 2018 

4. Analizarea modului de realizare a indicatorilor BVC pe primele 9 luni ale anului 2018 
5. Analiza oportunității constituirii fondului de premiere pentru ziua cercetătorului și a 

criteriilor de acordare a primelor pentru anul 2018 
6. Aprobarea politicilor contabile și a procedurilor contabile pentru 2018 
7. Diverse – validarea concursului pentru cercetător științific și aprobarea scoaterii la 

concurs a unui post de economist la biroul  Financiar-contabilitate 
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În luna noiembrie şedinţa s-a ţinut în data de 27.11.2018 şi a avut următoarea ordine 
de zi: 

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

criteriilor de acordare a primelor anuale 
3. Discutarea gradului de realizare a măsurilor ne-realizate în 2017 și preluate în 

planul de acțiune pe anul 2018 
4. Diverse – discutarea și aprobarea completării manualului de politici contabile 

În luna decembrie şedinţa s-a ţinut în data de 11.12.2018 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 2018 
3. Analizarea modului de realizare a indicatorilor bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2018 
4. Analiza gradului de îndeplinire a Planului de formare profesională pentru 2018 
5. Analiza gradului de realizare a Planului de investiții pe anul 2018 
6. Diverse 

Faţă de prevederile din Planul de activitate aprobat în ședința Consiliului de 
Administrație din 25.01.2018, tematica ședințelor Consiliului de administrație a urmărit, 
realizarea acestuia, precum și dezbaterea și luarea de măsuri impuse de situațiile 
curente. 
Urmarea dezbaterii tematicilor sus menționate, au rezultat hotărâri ale Consiliului de 
Administrație cu privire la activitatea științifică, economica-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 2018 (cu excepția celor care din motivul lipsei resurselor 
financiare nu s-au putut realiza).  

Capitolul 2 Analiza rezultatelor activității CA 
 
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 instituțional și activitatea consiliului științific; 
2. Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare pe plan național și internațional desfășurată 

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

 

2.1 Management instituțional și activitatea Consiliului Științific 
 
Conform cu prevederile din PLANUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 AL INCSMPS,  
elaborat având în vedere atingerea graduală a obiectivelor strategice cuprinse în 
PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ PENTRU PERIOADA 2016-2020, activitatea 
organizatorică și cea științifică au urmărit prin obiectivele, acțiunile și măsurile 
specifice dezvoltarea institutului, creșterea performanței științifice și asigurarea 
excelenței în cercetarea socio-economică din domeniul pieței muncii și politicii sociale. 
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1. Activitatea științifică 

1.1. Obiective/activități :  

1.1.1. Cercetare  

Dezvoltarea producției științifice pe criterii de excelență științifică, etică și impact 
economico-social pozitiv, cele trei secțiuni: 

a) Atragerea de  proiecte de cercetare științifică din ariile tematice cheie  
I. Politici de ocupare pentru creșterea cantitativă şi calitativă a ocupării; 
II. Politici salariale, relații industriale şi flexibilitate pe piaţa muncii; 
III. Modele de evaluare a eficienței, eficacităţii şi impactului politicilor publice, 
programelor şi proiectelor asupra creşterii economice, competitivităţii şi dezvoltării 
sociale; 
IV. Dezvoltarea capitalului uman, educaţie şi formare continuă; 
V. Tranziţia de la scoală la muncă si mobilitate pe piaţa muncii; 
VI. Sisteme de protecţie socială inovative, eficienta pieţei muncii şi creşterea 
calităţii vieţii pentru toţi cetăţenii; 
VII. Inegalităţi sociale, reducerea sărăciei – spre o societate mai inclusivă. 
b) Dezvoltarea de noi arii tematice corelat cu noile tendințe identificate în 
dezvoltarea economico-socială 
c) Optimizarea structurii proiectelor (numerică şi valorică) pe surse de finanţare 
prin creşterea ponderii finanţării din surse internaţionale şi din surse private.  
d)Corelarea rezultatelor de cercetare obţinute (tematică şi în timp) cu priorităţile 
dezvoltării domeniului, prin formularea unor teme de cercetare de interes 
guvernamental în cadrul programului nucleu și prin atragere de proiecte finanţate 
din fondurile alocate Planului Sectorial de Cercetare al Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale 
 

      1.1.2. Dezvoltare tehnologică 
a) Dezvoltarea de metodologii, metode şi instrumente la nivel comparabil 
internaţional, necesare realizării de analize de impact ex-ante şi ex-post a 
politicilor/programelor publice;  
b) Dezvoltarea de sisteme de indicatori actualizaţi continuu pentru operaţionalizarea 
metodologiilor de evaluare a impactului şi eficienţei politicilor/programelor publice 
din domeniul de activitate al institutului.   
 
 

         1.1.3. Inovare şi transfer tehnologic 
a) Creşterea nivelului de protejare a dreptului de proprietate intelectuală  şi 

industrială prin modalităţi adecvate domeniului de cercetare socio-economică 
(obţinerea de certificate ORDA pentru  rezultatele de cercetare de tipul:  
instrumentelor, metodologilor, metodelor şi publicarea cărţi, capitole de 
cărţi, articole în reviste din baze de date ISI sau baze de date internaţionale a 
rezultatelor de tipul: studii prospective, prognoze, studii de impact, analize 
comparative etc); 

b) Creşterea valorificării rezultatelor prin transfer direct la beneficiari (conform 
clauzelor contractuale) sau prin informări rezumative a unor rezultate care 
fundamentează politica publica care urmează să fie adoptată/modificată; 

c) Crearea premiselor pentru dezvoltarea unei structuri de tip spin-off, respectiv 
a unui Centru de Previziune, Prognoză şi Realizarea concordanţei dintre 
cererea de muncă şi oferta educaţională. 
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1.2. Indicatori de performanță/termene/responsabilitați/tinte asumate/ grad realizare 

 
 
Nr. 
Crt. 

Denumire indicator UM Valoare 
proiectată termen Responsabil Stadiu la 

12 luni 

1 număr total proiecte Nr 12 Dec 
2018 

Consiliul 
științific 17 

2 valoarea totală a 
proiectelor Lei 5988.200 Dec 

2018 
Comitetul 
de direcție 5028 (84%) 

3 număr de proiecte din 
ariile tematice cheie 

Nr 10 Dec 
2018 

Consiliul 
științific 13 

4 valoarea proiectelor în 
ariile tematice cheie Lei 4800.000 Dec 

2018 
Comitetul 
de direcție 

4800 
(100) 

5 număr de proiecte din 
arii tematice noi Nr 2 Dec 

2018 
Consiliul 
științific 4 

6 valoarea proiectelor în 
arii tematice noi Lei 1188.200 Dec 

2018 
Comitetul 
direcție 228 (19,2%) 

7 
număr de proiecte 
utilizând tehnici 
inovative de cercetare 

Nr 7 Dec 
2018 

Consiliul 
științific 7 

8 număr de produse noi și 
metodologii prospective Nr 15 Dec 

2018 
Consiliul 
științific 25 

9 
% produse noi și 
tehnologii prospective 
din total produse 

% 93 Dec 
2018 

Consiliul 
științific 95% 

10 
număr de proiecte 
internaționale (exclusiv 
FESI) 

Nr 2 Dec 
2018 

Consiliul 
științific 5 

11 număr proiecte cu 
agenți economici Nr 1 Dec 

2018 
Consiliul 
științific 

1 
 

12 număr de oferte pentru 
proiecte internaționale Nr 4 Dec 

2018 
Consiliul 
științific 7 

13 

Raport valoare proiecte 
din surse 
extrabugetare/valoare 
proiecte din surse 
bugetare 

% 5 Dec 
2018 

Consiliul 
științific 6% 

14 

Număr de metodologii/ 
produse posibil de 
transferat prin 
intermediul  spin-off 

Nr 1 Dec 
2018 

Consiliul 
științific 1 

15 

Număr de proiecte care 
valorifică achiziţiile de 
cunoştinţe deja 
acumulate în perioadele 
anterioare 

Nr 5 Dec 
2018 

Consiliul 
științific 8 
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Nr. 
Crt. Denumire indicator UM Valoare 

proiectată termen Responsabil Stadiu la 12 luni 

1 
Număr tineri 
cercetători nou- 
angajați 

nr 3 Dec 
2018 

Comitetul de 
direcție 

2 tineri cercetători 
angajați/lipsa 
proiectelor care 
prevăd angajare 
tineri și menținere 

2 
% tineri 
cercetători în 
total  

% 35 Dec 
2018 

Consiliul 
științific 16% 

3 Număr personal CD  nr 34 Dec 
2018 

Consiliul 
științific 37/ realizat 

4 
Număr cercetători 
promovați în grade 
științifice  

nr 3 Dec 
2018 

Consiliul 
științific 

Nerealizat din 
condiții obiective 
(lipsă cereri) 

5 % noi cercetători 
cu doctorat % 3,5 Dec 

2018 
Consiliul 
științific 3,4 

6 

%cercetători 
științifici  gradul I 
și gradul II în total 
cercetători 

% 47 Dec 
2018 

Consiliul 
științific 42% 

7 Număr de studenți 
în practică nr 2 Dec 

2018 
Comitetul de 
direcție 

Nerealizat din 
condiții 
obiective(lipsă 
cereri) 

9 

Număr de stagii de 
formare 
profesională la 
care au participat 
cercetători 

Nr 4 Dec 
2018 

Consiliul 
științific 

2 / nerealizare din 
lipsă fonduri 
pentru pregătire 
profesională 

10 

- Din care în 
analiză 
statistică, 
modelare 
econometrică și 
matematică 

Nr 3 Dec 
2018 

Consiliul 
științific 3 / realizat 

11 

Număr de 
cercetători 
participanți la 
stagii de formare 
profesională 

Nr 10 Dec 
2018 

Consiliul 
științific 

6/ nerealizare din 
lipsă fonduri 
pentru pregătire 
profesională 

12 

- Din care în 
analiză 
statistică, 
modelare 
econometrică și 
matematică 

Nr 6 Dec 
2018 

Consiliul 
științific 6/ realizat 

13.  

Metodologii/meto
de revizuite de 
evaluare/promova
re/recrutare  

Nr. 4 Iunie 
2018 

Consiliulștiin
țific, 
Comitetul de 
directie 

4 
fișă carieră și 
Criterii de 
evaluare revizuite 
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Așa cum rezultă din tabelul de mai sus, activitatea INCSMPS s-a desfășurat favorabil, în 
special ca urmare a participării la oferte și câștigării de contracte pentru proiecte sectoriale 
finanțate din fondurile MMJS, în condițiile unui an marcat de dificultăți majore în finanțarea 
programelor de CDI. În ceea ce privește rolul membrilor CA reprezentanți ai MMJS, acesta a 
fost major, nu numai prin susținerea rezolvării cu maximă celeritate a problemelor de 
natură organizatorică, dar și de finanțare ale institutului, dar și prin acțiuni concrete în 
asigurarea unei colaborări mai strânse între INCSMPS și MMJS. 

În urma derulării activității Consiliului de Administrație, au fost luate decizii cu 
privire la: 

1. Discutarea și aprobarea Planului anual al activității CDI pe anul 2018; 

2. Discutarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2018 în vederea 
realizării obiectivelor Strategice ale INCSMPS; 

3. Discutarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare a INCSMPS pe termen mediu și 
lung (2018-2025) și a Planului multianual de activitate pe perioada 2018-2022 

4. Analizarea stadiului de realizare  a obiectivelor propuse prin Planul de cercetare-
dezvoltare 2018; 

5. Aprobarea stadiului de realizare  a obiectivelor propuse prin Planul de activitate 
2018; 

6. Aprobarea măsurilor de atragere proiecte de CD; 

7. Aprobarea de măsuri pentru  organizarea conferinței științifice a institutului. 

 
2. Dezvoltarea resurselor umane 

 
2.1. Obiective /activitati  

 
2.1.1. Dezvoltarea carierei de cercetare  

a) Asigurarea continuă a unei mase critice de cercetători cu expertiză ştiinţifică 
relevantă acumulată, capabilă să atragă/execute proiecte relevante conform 
cerinţelor pieţei,  să valorifice şi să transfere rezultatele obţinute în economie 
şi societate (îmbunătăţirea structurii pe vârste a personalului prin atragerea de 
cercetători tineri, îmbunătăţirea structurii pe grade ştiinţifice şi nivele de 
expertiză tematică, conform cu dezvoltarea domeniilor tematice strategice – 
cel puţin 25% tineri cercetători cu varste de până la 30 de ani, cel puţin 50% 
cercetători stiinţifici gradul I şi gradul II).  

b) Evaluarea continuă a nivelului de competenţe şi de performanţă a cercetătorilor, 
prin consolidarea celui existent şi adecvarea lui la standardele naţionale de 
evaluare. 

c) Îmbunătăţirea motivării pecuniare a personalului, corelat cu performanţa 
(creşterea salariului mediu).  

  2.1.2. Perfecționarea profesionala a personalului 

a) Îmbunătățirea componentei specifice de pregătire profesională ce va asigura 
extinderea colectivelor de cercetare și creșterea capacității acestora de atinge 
obiectivele prevăzute în programul de cercetare al institutului 

b) Dezvoltarea sistemelor de promovare, recrutare, selecție a personalului 

2.2. Indicatori de performanță/termene/responsabilitati/tinte asumate/stadiu 
realizare 
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Și obiectivele privind dezvoltarea carierei au fost realizate în cea mai mare măsură, neatingerea 
valorilor propuse la 4 din 13 indicatori fiind rezultatul subfinanțării programului nucleu, singurul 
program care avea cheltuieli eligibile pentru dezvoltarea resursei umane, permițând angajarea 
de programme de pregătire profesională decontate din cheltuielile indirecte ale proiectelor, 
conform planului de formare aprobat. 
În urma derulării activității Consiliului de Administrație, au fost luate decizii cu privire 
la: 

1. Discutarea și aprobarea Planului anual al activității CDI pe anul 2018; 
2. Discutarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2018 în vederea 

realizării obiectivelor Strategice ale INCSMPS; 
3. Discutarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare a INCSMPS pe termen 

mediu și lung (2018-2025) și a Planului multianual de activitate pe perioada 
2018-2022 

4. Discutarea și aprobarea Ștatului de funcții pe anul 2018; 
5. Discutarea si aprobarea Planului de formare profesională pe anul 2018; 
6. Discutarea și aprobarea Contractul Colectiv de Muncă pentru perioada 2018-2020; 
7. Mandatarea directorului general pentru negocierea cu reprezentanții salariaților a 

Contractului Colectiv de Muncă 2018-2020; 
8. Analiza stadiului de realizare a Planului de activitate pe anul 2018 
9. Analiza stadiului de realizare a Planului de formare profesională pe 2018; 
10. aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi pentru asistent cercetare, cercetător 

științific, cercetător științific gradele I, II și III, domeniul economie și sociologie, a 
unui post de responsabil financiar pentru un proeict SIPOCA și a unui post de 
economist la biroul Financiar-contabilitate; 

11. Discutarea acordării participării la profit a salariaților conform legii și eventual a 
criteriilor de acordare; 

12. Validarea concursurilor de angajare de personal de cercetare si responsabil 
financiar; 

13. Analizarea oportunităților constituirii fondului de premiere anuală si a 
criteriilor de acordare a primelor anuale. 

 
3. Creșterea vizibilității și promovarea rezultatelor în mediul economic  

 
3.1. Obiective/activitati 

 
a) Intensificarea metodelor de marketing specifice pentru atragerea de beneficiari 

din mediul privat, organisme ale administraţiei publice locale (regionale) şi de la 
nivel internaţional: participarea la târguri şi expoziţii; mijloace de promovare 
media a rezultatelor obţinute, promovarea prin reţele informatice sociale, 
participarea la sesiuni de dezbatere şi de lucru organizate de organismele 
specializate ale UE şi ale organismelor publice centrale şi locale naţionale.  

b) Dezvoltarea parteneriatelor ştiinţifice prin înscrierea în reţele profesionale 
existente la nivel naţional şi internaţional, încheierea unor protocoale de 
colaborare cu instituţii similare de cercetare şi universităţi de profil la nivel 
naţional şi internaţional; 

c) Dezvoltarea capacităţii institutului de a organiza conferinţe/seminarii cu 
participare internaţională (cel puţin o conferinţă pe an); 

d) Creşterea numărului de publicaţii ştiinţifice în reviste ISI cu nivel mare de 
relevanţă (cu factor de impact mai mare de 1) şi participarea cu prezentări la 
conferinţe ştiinţifice relevante pentru domeniul de activitate (cu evaluare de tip 
peer-review şi cu publicare in volume ISI proceeding). 
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3.2. Indicatori de performanță/termene/responsabilitati/tinte asumate/grad realizare 
 
Nr. 
Crt
. 

Denumire indicator UM Valoare 
proiectată termen Responsabil Stadiu la 

12 luni 

2 Număr articole în 
reviste indexate 
ISI  

Nr 10 Dec 2018 Consiliul 
științific 

9/ 
nerealizar
e din 
lipsă 
proiecte 
de CD cu 
obiective 
și fonduri 
alocate 
pentru 
publicare 

3 Număr articole în 
reviste indexate 
ISI cu factor de 
impact peste 0,25 

Nr. 5 Dec 2018 Consiliul 
științific 

5 / 
realizat 

4 Număr articole în 
BDI 

Nr 15 Dec 2018 Consiliul 
științific 

15/ 
realizat 

5 % articole în 
reviste indexate Isi 
si BDI 

% 72 Dec 2018 Consiliul 
științific 

100%/ 
realizat 

6 Număr cărți în 
edituri 
internaționale 

Nr 1 Dec 2018 Consiliul 
științific 

1 (ebook) 
/ realizat 

7 Număr total cărți Nr 5 Dec 2018 Consiliul 
științific 

2/ 
nerealizar
e din 
lipsă 
proiecte 
de CD cu 
obiective 
și fonduri 
alocate 
pentru 
publicare 

8 Număr capitole de 
carte în cărți 
editate în edituri 
internaționale 

Nr 2 Dec 2018 Consiliul 
științific 

2 

9 Număr participări 
la conferințe 
internaționale 

Nr 10 Dec 2018 Consiliul 
științific 

11/ 
realizat 

10 Număr publicații 
tip raport științific 
anual realizate de 
institut 

Nr 1 Dec 2018 Consiliul 
științific 

1 

11 Număr de 
participări la 

Nr 3 Dec 2018 Consiliul 
științific 

4 / 
realizat 



Page 46 of 118 

 

Nr. 
Crt
. 

Denumire indicator UM Valoare 
proiectată termen Responsabil Stadiu la 

12 luni 

evenimente 
organizate de 
MMJS sau alte 
organisme 
guvernamentale  

12 Număr participări 
la dezbateri 
organizate de 
MMJS sau alte 
organisme 
guvernamentale 

Nr 5 Dec 2018 Consiliul 
științific 

6 / 
realizat 

13 Număr conferințe 
cu participare 
internațională 
organizate de 
INCSMPS 

Nr 1 Dec 2018 Consiliul 
științific 

2 / 
realizat 

14 Număr conferințe, 
workshopuri, 
seminarii 
organizate 

Nr 3 Dec 2018 Consiliul 
științific 

3 / 
realizat 

15 Număr de 
parteneriate 
încheiate 

Nr 2 Dec 2018 Consiliul 
științific 

3 / 
realizat 

16 - Din care Număr 
de parteneriate 
internaționale 

Nr 1 Dec 2018 Consiliul 
științific 

3 / 
realizat 

17 Număr de 
cercetători 
membri în 
organizații 
profesionale 
internaționale 

Nr 5 Dec 2018 Consiliul 
științific 

7 / 
realizat 

18 Număr de 
participări la 
realizarea 
priorităților 
naționale 
(propuneri de 
măsuri de politică, 
evaluări de 
politici) 

Nr 4 Dec 2018 Consiliul 
științific 

6 / 
realizat 

19 Număr de 
rezultate de CDI 
transferate la 
MMJS 

Nr 10 Dec 2018 Consiliul 
științific 

20 / 
realizat 

 
Majoritatea obiectivelor propuse s-au realizat, neatingerea nivelului propus pentru 2 din 
19 indicatori fiind rezultatul structurii proiectelor, cele cu beneficiar direct cum este 
cazul proiectelor din Planul sectorial al MMJS neavând obiective (și ncii finanțare) 
pentru publicare în reviste internaționale. Subfinanțarea masivă a programului nucleu a 
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generat în ceamai mare măsură neatingerea acetor obiective și a generat efecte și în 
planul vizbilității institutului în lumea academică internațională. 

 
În urma derulării activității Consiliului de Administrație, au fost luate decizii cu privire 
la: 

1. Discutarea și aprobarea Planului anual al activității CDI pe anul 2018; 
2. Discutarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare a INCSMPS pe termen mediu și lung 

(2018-2025) și a Planului multianual de activitate pe perioada 2018-2022 
3. Discutarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2018 în vederea 

realizării obiectivelor Strategice ale INCSMPS; 
4. Analiza gradului de realizare a Planului anual de activitate pe anul 2018; 
5. Discutarea si aprobarea Planului de formare profesională pe anul 2018; 
6. Analiza gradului de realizare a Planului de formare profesională pe anul 2018; 
7. Aprobarea organizării conferinței anuale internaționale.  

 
4. Dezvoltarea infrastructurii 

 
4.1. Obiective/activități 

 
4.1.1. Creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi a gradului de utilizare 

a infrastructurii de CD 
a) Actualizarea licențelor softului statistic de specialitate  
b) Crearea unei banci de date operatională privind aditionarea bazelor de date 

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

nevoia de a gestiona baze de date mari. 
d) Achiziția de servicii informatice și echipamente de stocare adecvate pentru 

securizarea datelor statistice achiziționate sau existente. 

     4.1.2. Crearea a 2  infrastructuri mari de interes naţional 

a) Stabilirea necesarului de echipamente și dotări necesare departamentului de 
formare și consultanță 

b) Achizitia de echipamente și dotari specifice departamentului dedicat 
aactivităților conexe 

 
4.2. Indicatori de performanță/termene/responsabilități/tinte asumate/ grad de 

realizare 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
indicator UM Valoare 

proiectată termen Responsabil Stadiu la 12 
luni 

2 Număr softuri 
actualizate 

Nr 7 Dec 2018 Consiliul 
stiintific, 
Comitetul de 
directie, 
Departament 
economic 

7 /realizat 

3 Nr. baze de 
date 
aditionate in 
banca de date 
INCSMPS 

Nr. 5 Dec 2018 Consiliul 
științific. Sefi 
departament 

Nedemarat 

4 Nr. 
echipamente 
tehnica de 

Nr 10 Dec 2018 Comitetul de 
directie, 
Departament

Nerealizat 
din condiții 
obiective 
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Nr. 
Crt. 

Denumire 
indicator UM Valoare 

proiectată termen Responsabil Stadiu la 12 
luni 

calcul  și 
periferice 
achizitionate 

ul economic (Întocmit 
caiet 
sarcini, 
demarat 
licitatie 
inchiere 
licitatie 
fara 
achizitiona
re)– 
propunem 
amânare 
dec 2019  

5 Nr. 
echipamente 
si softuri 
adecvate 
pentru 
stocarea, 
gestiunea si 
securizarea 
bazelor de 
date  

Nr. 1 Dec 2018 Comitetul de 
directie, 
Departament
ul economic 

Întocmit 
caiet 
sarcini, 
demarat 
licitatie 
SICAP, 
inchiere 
licitatie 
fara 
achizitiona
re – 
preopunem 
amânare 
dec 2019 

6 Numar de 
echipamente 
necesare 
departamente
lor conexe 

Nr 4 Dec 2018 Comitetul de 
directie, 
Departament
ul economic 

Nerealizat 
din condiții 
obiective 
(Întocmit 
caiet 
sarcini, 
demarat 
licitatie 
SICAP 
încheiere 
licitație 
fără 
achiziționa
re) – 
propunem 
amânare 
dec 2019 

 
Realizarea majorității indicatorilor propuși s-a realizat pe eforturile colectivelor de cercetare, 
în special ca urmare a derulării de proiecte în cadrul Planului sectorial al MMJS. Nerealizarea a 
3 din cei 6 indicatori este de natură obiectivă, așa cum rezultă din tabelul de mai sus, 
propunându-se amânarea termenului cu 1 an. 
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În urma derulării activității Consiliului de Administrație, au fost luate decizii cu privire 
la: 

1. Discutarea și aprobarea Planului de activitate a Consiliului de Administrație pe 
anul 2018; 

2. Discutarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2018 în vederea 
realizării obiectivelor Strategice ale INCSMPS 

3. Discutarea și aprobarea Planului anual al activității CDI pe anul 2018 
4. Discutarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare a INCSMPS pe termen mediu și lung 

(2018-2025) și a Planului multianual de activitate pe perioada 2018-2022 
5. Aprobarea Planului de investiții pe 2018; 
6. Aprobarea actualizării Planului de investiții pe anul 2018; 
7. Analiza gradului de realizare a Planului de investiții pe 2018. 

 
 

5. Activitatea financiară 
 

5.1. Obiective/activități 
5.1.1.Menținerea sustenabilității financiare a INCSMPS 
5.1.2.Raționalizarea costurilor  

5.2. Indicatori de performanta/termene/responsabilități/ grad de realizare 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
indicator UM Valoare 

proiectată termen Responsabil Stadiu la 12 
luni 

1 Creşterea 
veniturilor 
totale  

% 45% fata 
de anul 

2017 

Dec 2018 Director 
general, 
director 
stiintific, sefi 
departament 

Realizat 
5.028 mii lei 
2018/4.238 
mii lei 2017 
crestere cu 
18,64% = grad 
realiz 80,16% 
fata de cifra 
bugetata la 
2018.  

2 Cresterea 
veniturilor 
din 
activitatea 
de baza 

% 48% fata 
de anul 

2017 

Dec 2018 Director 
general, 
director 
stiintific, sefi 
departament 

crestere cu 
21,53% fata 
de anul 
precedent 

3 Cresterea 
profitului 
realizat 

% 15 % fata 
de anul 

2017 

Dec 2018 Director 
general, 
director 
stiintific, sefi 
departament 

 Pierdere 
estimata 119 
mii lei 

4 Cresterea 
ratei de 
rentabilitate 

 %  Dec 2018 Comitetul de 
directie, 
Departamentul 
economic 

Se estimeaza 
o 
rentabilitate 
negativa 

5 Cresterea 
salariului 
mediu pe 
institut 

%   Dec 2018 Comitetul de 
directie, 
Departamentul 
economic 

Salariu mediu 
inregistreaza 
o crestere 
(estimata) cu 
33,85%, fata 
de anul 2017, 
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Nr. 
Crt. 

Denumire 
indicator UM Valoare 

proiectată termen Responsabil Stadiu la 12 
luni 

din care 
20,3% 
determinata 
de  
OUG79/2017 
si 13,55 
determ. De 
aplicarea 
modificarilor 
HG327/2017 

6. Scaderea 
costurilor de 
intretinere  

% 5% fata 
de anul 

precedent 

Decembrie 
2018 

Comitetul de 
directie, 
Departamentul 
economic 

Scădere cu 5 
%, 
determinata 
de scaderea 
costului la 
internet, 
telefonie 
mobila si 
utilitati. 

 
Măsurile propuse s-au realizat, nivelul proiectat fiind atins în proporție de 70-75% la 
creșterea veniturilor totale și a celor din activitatea de bază. Se apreciază că în 
condițiile nefavorabile mediului de cercetare din anul 2018, realizările înregistrate de 
INCSMPS sunt mulțumitoare. 

În urma derulării activității Consiliului de Administrație, au fost luate decizii cu 
privire la: 
1. Discutarea și aprobarea Planului de activitate a Consiliului de Administrație pe 

anul 2018; 
2. Discutarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2018 în vederea 

realizării obiectivelor Strategice ale INCSMPS 
3. Discutarea și aprobarea Planului anual al activității CDI pe anul 2018 
4. Discutarea si avizarea proiectului BVC pe anul 2018; 
5. Analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor prevăzuți în BVC pe anul 2018 
6. Discutarea și aprobarea propunerilor de casare rezultate în urma inventarierii 

patrimoniului la data de 31.12.2017, 
7. Analiza situației economico-financiare la zi; 

 
6. Activitatea organizatorică 

  
6.1. Obiective :  

6.1.1. Adaptarea structurii organizatorice a institutului în conformitate cu 
obiectivele planificate pentru dezvoltarea capacității, creșterea producției 
științifice și dezvoltarea infrastructurii de transfer 

6.1.2. Dezvoltarea și consolidarea funcțională a departamentelor de cercetare, 
la nivel de colectiv, conform cu organigrama aprobata -Acţiuni de 
recrutare, organizare concursuri de angajare personal de CDI 

6.1.3. Dezvoltarea/operaționalizarea departamentelor dedicate activităților 
conexe, precum si a activităților suport conform cu  organigrama- 
Dezvoltarea şi reorganizarea departamentului de marcheting – recrutare 
şef de departament 

6.1.4. Monitorizarea administrării şi protejării permanente a patrimoniului 
propriu, în condiţiile legii; 
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6.1.5. Dezvoltarea componentelor sistemului informaţional şi de comunicare – 
monitorizarea gestionării infrastructurii existente, gradul de digitalizare şi  
dezvoltarea acesteia, crearea structurii şi digitalizarea componente 
necesare funcţiunii decizionale, dezvoltarea sistemului integrat prin 
crearea unei reţele intra-net cu fluxurile informaţionale create 

6.1.6. Dezvoltarea și operaționalizarea graduală a sistemului de control 
managerial intern conform cu prevederile legale în domeniu. 

 
6.2. Acțiuni/măsuri specifice, termene/responsabilități/tinte asumate/grad de 

realizare 
 

Acțiuni/măsuri 
specifice UM Valoare 

proiectată termen Responsabil Stadiu la 12 
luni 

1.Elaborarea  unei noi 
organigrame si 
aprobarea ei prin 
Ordin de Ministru 

Nr. Ordin de 
organigra-
mă noua 

Aprilie 2018 Director 
general, 
Comitetul de 
direcție, 
Consiliul 
științific 

Realizat 

2.Acţiuni de 
recrutare, organizare 
concursuri de 
angajare personal de 
CDI 

 

% 25% 
personal 
tanar 
Structura 
pe grade a 
personalul
ui de CDI: 
>50% CSII-
CSI  

Dec. 2018 Directorul 
general, 
Consiliul 
Științific, 
Departament 
resurse 
umane  

2 actiuni de 
recrutare 
realizat 

3. Elaborarea 
planurilor de 
activitate la nivel de 
departament 

nr 3 planuri 
de 
activitate 
cu tinte si 
termene 

Sefii de 
departamen
t,  
Comitetul 
de direcție 

- Februarie  
2018 

realizat 

4.Dezvoltarea 
sistemului integrat de 
gestiune/monitorizare 
prin crearea unei 
reţele intra-net cu 
fluxurile 
informaţionale 
oprationale la nivel de 
departament 

Nr.  Formulare 
tipizate de 
raportare, 
set de 
indicatori, 
baze de 
date 
functionale 
Consiliul 
stiintific, 
Comitetul 
de directie 

Iunie 2018 Nedemarat/ 
propunem 
amanare 
termen – 
dec 2018 

5.Actualizare 
inscrisuri Carte 
funciara conform cu 
HG  si Hotararii 
Judecatoresti  

Nr Actualizare
a 
patrimonul
ui 
proprietate 
publica a 
statului 
aflat in 
administra 

Directorul 
general, Of 
Juridic 

Martie 2018 Nerealizat 
din condiții 
obiective 
propunem 
amanare 
termen – 
dec 2018 
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                   ANEXE 14.2 
Anexa 14.2.1. - Lista contractelor (părțile contractante, valoare contractului, obiectul contactului etc) 

 
 

Nr. 
Crt. 

Tip 
proiect Denumire proiect Denumire etapa Data 

Incepere 
Data 

Finalizare 

Valoare 
contract  

(lei) 

An 
referin

ta 

1 
PN 
(Program 
NUCLEU) 

Proiect 1. Dinamica pieței 
muncii în România. 
Reziliență adaptivă și 
flexibilitate 

Etapa 1. Estimarea rezilienței 
adaptive a pieței muncii românești. 
Metodologie inovativă (studiu de 
interes național) 

16.03.2018 06.07.2018 360.352 2018 

2 
PN 
(Program 
NUCLEU) 

Proiect 1. Dinamica pieței 
muncii în România. 
Reziliență adaptivă și 
flexibilitate 

Etapa 2. Analiză comparativă cu țări 
membre UE privind reziliența 
adaptivă și flexibilitatea ocupării (2 
articole) 

26.07.2018 20.08.2018 264.360 2018 

3 
PN 
(Program 
NUCLEU) 

Proiect 1. Dinamica pieței 
muncii în România. 
Reziliență adaptivă și 
flexibilitate 

Etapa 3. Previziuni privind reziliența 
adaptivă și flexibiliatea ocupării și 
recomandări de politică de ocupare (1 
articol, recomandări de politică) 

26.07.2018 25.10.2018 76.596 2018 

4 
PN 
(Program 
NUCLEU) 

Proiect 2. Ciclicitate, 
asimetrii și dezechilibre pe 
piață. Rolul și efectele 
regimurilor succesive de 
dialog social în proiectarea 
și implementarea 
„stabilizatorilor automati” ai 
pieței muncii 

Etapa 1. Metodologie de analiza a 
performantei anti-ciclice a 
stabilizatorilor automați ai pietei 
muncii in conditiile reformei 
dialogului social si pietei muncii in 
Romania in perioada 2000-2015 

16.03.2018 06.07.2018 323.500 2018 
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Nr. 
Crt. 

Tip 
proiect Denumire proiect Denumire etapa Data 

Incepere 
Data 

Finalizare 

Valoare 
contract  

(lei) 

An 
referin

ta 

5 
PN 
(Program 
NUCLEU) 

Proiect 2. Ciclicitate, 
asimetrii și dezechilibre pe 
piață. Rolul și efectele 
regimurilor succesive de 
dialog social în proiectarea 
și implementarea 
„stabilizatorilor automati” ai 
pieței muncii 

Etapa 2. Dezvoltarea de propuneri si 
modele alternative privind  
proiectarea si implementarea 
stabilizatorilor automați  ai pietei 
muncii in calitate de instrument de 
politica anti-ciclica si suport al 
dialogului social (studiu de interes 
national si propunere de masuri); 

26.07.2018 10.12.2018 155.710 2018 

6 
PN 
(Program 
NUCLEU) 

Proiect 5. Corelația dintre 
starea de sănătate a 
populației și participarea pe 
piața muncii. Implicații 
asupra veniturilor 

Etapa 1. Relația dintre starea de 
sănătate a populației, participarea pe 
piața muncii și venituri - teorie, 
rezultate empirice, metode și 
indicatori 

16.03.2018 09.07.2018 232.330 2018 

7 
PN 
(Program 
NUCLEU) 

Proiect 5. Corelația dintre 
starea de sănătate a 
populației și participarea pe 
piața muncii. Implicații 
asupra veniturilor 

Etapa 2. Modele de estimare a 
relației dintre starea de sănătate, 
participarea pe piața muncii și 
veniturile populației - abordări macro 
și micro și rezultate pentru România. 

26.07.2018 10.12.2018 77.950 2018 

  TOTAL (Program NUCLEU - CALINOV 2 - 2016-2018) 1.490.798   
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Anexa 14.2.2. – PROIECTE FINANAȚATE PRIN PLANUL SECTORIAL CDI - MMJS 
 

Nr. 
Crt. 

Tip 
proiect Denumire proiect Denumire etapa 

2018 
Data 

incepere 
Data 

finalizare 

Valoare 
contract  

(lei) 

An 
referință 

1 PS (PLAN 
SECTORIAL) 

Analiza socio-economică a 
domeniului ocupare 2014-2020 

Etapa 1. Studiu de evaluare a stării 
și tendințelor pieței muncii în 
perioada de analiză 

22.08.2018 20.12.2018 472.048 2018 

2 PS (PLAN 
SECTORIAL) 

Agenda pentru competențe 
ROMÂNIA 2020,2025 

Etapa 1. Anticiparea necesarului de 
competențe în economia românească 
și creșterea relevanței 
competențelor furnizate de 
sistemele de educație și formare 
profesională 

22.08.2018 20.12.2018 1.128.762 2018 

3 PS (PLAN 
SECTORIAL) 

Posibile abordări ale politicilor 
la nivel UE și național în 
perspectiva Președinției române 
a Consiliului Uniunii Europene 
(Consiliul UE) 

        2018 

4 PS (PLAN 
SECTORIAL) 

Sistem integrat de reducere a 
sărăciei și excluziunii sociale în 
mediul rural 

Etapa 1. Studiu privind 
caracterizarea fenomenului de 
sărăcie în mediul rural 

01.11.2018 10.12.2018 336.626 2018 

5 PS (PLAN 
SECTORIAL) 

Măsuri destinate creșterii 
incluziunii sociale a persoanelor 
vârstnice 

Etapa I Investigarea oportunităţii de 
dezvoltare a unor măsuri şi programe 
menite a contribui la creşterea 
incluziunii sociale a persoanelor 

20.08.2018 17.12.2018 44.713 2018 
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Nr. 
Crt. 

Tip 
proiect Denumire proiect Denumire etapa 

2018 
Data 

incepere 
Data 

finalizare 

Valoare 
contract  

(lei) 

An 
referință 

vârstnice 

6 PS (PLAN 
SECTORIAL) 

Îngrijirea informală în îngrijirea 
de lugă durată a persoanalor 
vârstnice - dezvoltarea de 
servicii suport și scheme de 
finanțare 

Etapa 1. Analiza oportunităţii 
dezvoltării de servicii - suport şi 
scheme de finanţare destinate 
îngrijitorilor informali ai persoanelor 
vârstnice cu nevoi de îngrijire de 
lungă durată şi propunerea de măsuri 
de ajustare a politicilor destinate 
sprijinirii îngrijirii informale 

20.08.2018 17.12.2018 44.700 2018 

7 PS (PLAN 
SECTORIAL) 

Metodologie de monitorizare 
continuă a calității îngrijirii în 
instituțiile ce furnizează sevicii 
de îngrijire de lungă durată 

Etapa I. Cadrul conceptual și 
metodologic de analiză a sistemului 
de îngrijire de lungă durată  ÎLD 
(Etapa implementata de catre UAIC 
Iasi) 

01.10.2018 17.12.2018 54.341 2018 

8 PS (PLAN 
SECTORIAL) 

Metodologie de monitorizare 
continuă a calității îngrijirii în 
instituțiile ce furnizează sevicii 
de îngrijire de lungă durată 

Etapa II. Metodologie de măsurare a 
calității îngrijirii în centrele 
rezidențiale care furnizează servicii 
de ÎLD 

01.10.2018 17.12.2018 45.659 2018 

9 PS (PLAN 
SECTORIAL) 

Calitatea vieții persoanelor 
vârstnice dependente în 
România 

Etapa I Fundamentarea metodologiei 
de evaluare a calităţii vieţii 
persoanelor vârstnice dependente 
din România 

01.10.2018 17.12.2018 100.000 2018 

10 PS (PLAN 
SECTORIAL) 

Evaluarea efectelor beneficiilor 
de asistență socială destinate 
familiei și copilului asupra 
participării părinților pe piața 
muncii (PSCD nr.33/23.08.2018) 

Etapa I.  Participarea părinților pe 
piața muncii: implicații cu privire la 
concilierea vieții profesionale cu 
viața de familie. 

23.08.208 17.12.2018 45.000 2018 

  TOTAL Plan sectorial CDI - MMJS 2018 2.271.849   
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Anexa 14.2.3. – PROIECTE FINANAȚATE DIN SURSE INTERNAȚIONALE 

 

Nr. 
Crt. 

Tip 
proiect Denumire proiect Denumire etapa 

2018 
Data 

incepere 
Data 

finalizare 

Valoare 
contract  

(lei) 

An 
referință 

1 PI EUROMOD-Microsimulation tool partnership 
agreement/PROGRESS -CE     58.896 2018 

2 PI 
 @HomeWork - Increasing Hobby 
Based ICT Skills of Inactive Women 
and Housewives at Home 

  01.06.2016 01.10.2018 9.218 2018 

3 PI 

GLOBE - New Skills For Green Jobs. 
Game Based Training To Develop 
Transversal Green Skills In 
Apprenticeship Programmes 

   01.10.2017 01.10.2019 7.491 2018 

4 PI 

BeEurope - Mentoring for better life 
& better harmony in society – the 
healthy integration of young women 
in Europe 

  01.10.2017 01.10.2019 5.179 2018 

5 PI 
AT WORK - ICT based evaluation 
methodology to assess the social 
impact of work- linked training 

  01.10.2017 01.10.2019 7.138 2018 

    Subtotal 3 87.922   
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Anexa 14.2.4. – PROIECTE FINANAȚATE DIN PROGRAME SUSȚINUTE PRIN F.S.E. 

 
 

Nr. 
crt. 

Tip 
proiect Denumire proiect Denumire etapa 

2018 
Data 

incepere 
Data 

finalizare 

Valoare 
etapa / 

contract 
(lei) 

An 
referință 

1 PF 

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

Activitatea 1.1 - Proiectarea 
metodologiilor cantitativ/calitative 
de evaluare a impactului investiției 
realizate, conform SNCDI, pe cele 4 
domenii de specializare inteligentă 
(1.bioenonomie, 2.tehnologia 
informației și a comunicațiilor, spațiu 
și securitate, 3. Energie, mediu și 
schimbări climatice și 4. Eco-nano-
tehnologii și materiale avansate), pe 
domeniul de prioritate publică 
Sănătate, și pe instrumente de 
finanțare 

aug.17 iun.19 639.019 2018 

2 PF 

DialLogos- Dezvoltarea și 
introducerea de sisteme 
și standarde comune în 
administrația publică ce 
optimizează procesele 
decizionale orientate 
către cetățeni și mediul 
de afaceri în concordanță 
cu SCAP 

Activitatea 2 -  Dezvoltarea de 
instrumente independente de 
fundamentare și monitorizare a 
componentei de ”resurse umane” din 
politica publică privind detenția și 
reintegrarea socială a persoanelor 
private de libertate  

oct.18 dec.19 65.765 2018 

    Subtotal 4 704.784   
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Anexa 14.2.5. – PROIECTE FINANAȚATE PRIN CONTRACTE DIRECTE 
 

Nr. 
Crt. 

Tip 
proiect Denumire proiect Denumire etapa data incepere data finalizare valoare 

contract 
An de 

referință 

1 SS 

Support to the Ministry of 
Labour and Social Justice of 
Romania in the areas of social 
benefits and social services 

Evaluation of Social 
Services' functioning and 
efficacy 

martie 2018 februarie 2019 139.500,00 2018 

2 SS 
Asistență tehnică pentru 
susținerea capacității de 
evaluare 

  iulie 2018 iulie 2020 415.241,29 2018 

    Subtotal 5 554.741,29   
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Anexa 14.3.1. 
Articole publicate sau acceptate la publicare în reviste ştiinţifice indexate ISI,  cu factor de impact mai mare de 0,25 

 

Nr. 
crt. Titlul articolului 

Autori (in 
ordinea 

publicării) 

Denumire/date de 
identificare revistă 

științifică 
Cod ISBN/ISSN link 

Factor de 
impact 

/clasificare 
revista 

Indexare /Factor de 
impact 

An 
referință 

1. 

Quality of ECEC 
Workforce in 
Romania - Empirical 
Evidence from the 
Parents’ Experiences 

Matei Aniela; 
Ghenţa Mihaela 

 Education Sciences -  
Volume 8, Issue 1 
Article 2, pg. 1-14;  
Publised: MDPI AG. 
Klybeckstrasse 64, 
4057 Basel, 
Switzerland, 2018   

ISSN: EISSN-
2227-7102; 
 
https://doi.or
g/10.3390/edu
csci8010002 

Web site: 
http://www.mdpi.c
om;   
https://www.mdpi.
com/2227-
7102/8/1/2/html;  
https://eric.ed.gov/
?id=EJ1174949  

3,035 

Factor de impact: 3.035 
(2017) 
Citation Index (ESCI) - 
Web of Science and ERIH 
Plus, ERIC (Institute of 
Education Sciences); 
Scopus. 

2018 

2. 

The Relationship 
between the 
Knowledge Economy 
and Global 
Competitiveness in 
the European Union 

Alina Mihaela 
Dima;  
Liviu Begu; 
Maria Denisa 
Vasilescu; 
Maria Alexandra 
Maassen 

Sustainability 10(6), 
1706;  May 2018  

EISSN: 2071-
1050  

https://www.mdpi.
com/2071-
1050/10/6/1706;  
DOI: 
10.3390/su10061706  

2,075 

Impact factor: 2.075 
CAB Abstracts (CABI); 
DOAJ; 
EconPapers; RePEc; 
IDEAS; (RePEc); Inspec; 
Clarivate, Scopus;  Social 
Sciences Citation Index - 
Web of Science. 

2018 

3. China-Angola 
Investment Model 

Liviu Stelian 
Begu;  
Maria Denisa 
Vasilescu; 
Larisa Stanila; 
Roxana Clodnitchi  

Sustainability 2018, 
10(8), 2936; Special 
Issue Innovation and 
Sustainability in a 
Turbulent Economic 
Environment –
Selected Papers 
from the 12th 
International 
Conference on 
Business Excellence 

EISSN 2071-
1050  

https://www.mdpi.
com/2071-
1050/10/9/3186; 
https://doi.org/10.3
390/su10093186  

2,075 

Impact factor: 2.075 
CAB Abstracts (CABI); 
DOAJ; 
EconPapers; RePEc; 
IDEAS; (RePEc); Inspec; 
Clarivate, Scopus;  Social 
Sciences Citation Index - 
Web of Science. 

2018 

4. 

Investigating Health 
Systems in the 
European Union: 
Outcomes and Fiscal 
Sustainability  

Madalina 
Ecaterina 
Popescu; 
Eva Militaru; 
Amalia Cristescu; 
Maria Denisa 

Sustainability 2018, 
Volume 10 Issue 9, 
3186; 
Special Issue 
Sustainability for 
Healthcare; 

EISSN 2071-
1050  

https://www.mdpi.
com/2071-
1050/10/9/3186; 
https://doi.org/10.3
390/su10093186  

2,075 

Impact factor: 2.075 
CAB Abstracts (CABI); 
DOAJ; 
EconPapers; RePEc; 
IDEAS; (RePEc); Inspec; 
Clarivate, Scopus;  Social 

2018 

https://doi.or
http://www.mdpi.c
https://www.mdpi
https://eric.ed.gov/
https://www.mdpi
https://www.mdpi
https://doi.org/10.3
https://www.mdpi
https://doi.org/10.3
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Vasilescu; Monica 
Mihaela Maer 
Matei; 

Published by MDPI 
AG, Basel, 
Switzerland; 6 
September 2018 

Sciences Citation Index - 
Web of Science. 

5. 

Resilient 
Entrepreneurship 
among European 
Higher Education 
Graduates 

Zamfir, A.-M.;  
Mocanu, C.;  
Grigorescu, A. 

Sustainability,  MDPI, 
Open Access Journal,  
10(8), 2594; pg. 1-
24; July 2018 

EISSN: 2071-
1050 

https://www.mdpi.
com/2071-
1050/10/8/2594;  
doi: 
10.3390/su10082594  

2,075 

Impact factor: 2.075 
CAB Abstracts (CABI); 
DOAJ; 
EconPapers; RePEc; 
IDEAS; (RePEc); Inspec; 
Clarivate, Scopus;  Social 
Sciences Citation Index - 
Web of Science. 

2018 

6. 

School-to-work 
transition of higher 
education graduates 
in four European 
countries 

Ana-Maria Zamfir,  
Eva Militaru,  
Cristina Mocanu,  
Eliza Olivia Lungu 

Compare: A Journal 
of Comparative and 
International 
Education; Editor: 
Routledge; Published 
online: 18 Jul 2018 

Print ISSN: 
0305-7925 
Online ISSN: 
1469-3623; 

https://www.tandfo
nline.com/toc/ccom
20/current;  
https://doi.org/10.1
080/03057925.2018.
1493572  

1,828 

2017 Impact Factor 
1.828 / ERIC; Electronic 
Collections Online; 
ProQuest; SCOPUS®;  
Social Sciences Citation 
Index®; Web of Science. 

2018 

7. 
Vocational training 
and employability: 
Evaluation evidence 
from Romania 

Madalina 
Ecaterina 
Popescu 
Monica Roman 

Evaluation and 
Program Planning, 
Elsevier,  
Volume 67, April 
2018, pg. 38-46 

ISSN: 0149-
7189;     

https://www.journa
ls.elsevier.com/eval
uation-and-program-
planningș    
https://www.scienc
edirect.com/science
/article/abs/pii/S01
49718917301258?via
%3Dihub; 
https://doi.org/10.1
016/j.evalprogplan.
2017.11.001  

1,210 

Impact Factor: 1.210 
(2017) 
Scopus; Social Sciences 
Citation Index;  

2018 

8. 

The relationship 
between self-
perceived health and 
labour market 
outcomes in 
Romania 

Militaru, E.,  
Vasilescu, M. D.,  
Cristescu, A.,  
Popescu, M. E. 

Economic 
Computation and 
Economic 
Cybernetics Studies 
and Research, Issue 
4/2018; Vol. 52, pp. 
177-191, pg. 322 

ISSN 0424-
267X 

http://www.ecocyb.
ase.ro/nr2018_4/12
%20-
%20Militaru%20Eva,%
20Maria%20Vasilescu
.pdf 

0,667 

Impact factor 0,667 
ISI Thomson Reuters 
Services : 
Science Citation Index 
Expanded;·          Social 
Sciences Citation Index®; 
·          Social 
Scisearch®;Journal 

2018 

https://www.mdpi
https://www.tandfo
https://doi.org/10.1
https://www.journa
https://www.scienc
https://doi.org/10.1
http://www.ecocyb
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Citation Reports/Social 
Sciences Edition 

9. 

Tranziţia către 
bioeconomie: 
percepţii şi 
comportamente în 
Europa Centrală şi 
de Est / 
Transition to 
bioeconomy:  
perceptions and 
behaviors in Central 
and Eastern Europe 

Daniela Paşnicu,  
Mihaela Ghenţa 
Aniela Matei  

Amfiteatru 
Economic, Editor: 
A.S.E., 
acceptat dec. 2018, 
publicat: Vol. 21 nr. 
50/ pg. 9-23· 
January 2019  

ISSN:  1582 - 
9146;  ISSN 
Online: 2247–
9104 

http://www.amfitea
trueconomic.ro/Arti
colEN.aspx?CodArtic
ol=2787;  
DOI: 
10.24818/EA/2019/5
0/9  

0,664 

2018 Impact factor: 0.664 
Clarivate Analytics 
Services; 
Social Sciences Citation 
Index®; Journal Citation 
Reports/Social Sciences 
Edition; EBSCO Publishing 
Elsevier B.V. 
Bibliographic; SCOPUS; 
ProQuest LLC; Scientific 
Journal Impact Factor 

2018 

10. 

IMM-urile şi 
economia circulară: 
de la politici în 
domeniu la 
dificultăţi de 
implementare / SMEs 
and the circular 
economy: from 
policy to difficulties 
encountered during 
implementation 

Mihaela Ghenta,  
Aniela Matei 

Amfiteatru 
Economic; Vol. 20 
nr. 48,  pp.294-309; 
aprilie 2018 

ISSN:  1582 - 
9146;  ISSN 
Online: 2247–
9104 

http://www.amfitea
trueconomic.ro/tem
p/Articol_2720.pdf   
DOI: 
10.24818/EA/2018/4
8/294  

0,664 

2018 Impact factor: 0.664 
Clarivate Analytics 
Services; 
Social Sciences Citation 
Index®; Journal Citation 
Reports/Social Sciences 
Edition; EBSCO Publishing 
Elsevier B.V. 
Bibliographic; SCOPUS; 
ProQuest LLC; Scientific 
Journal Impact Factor 

2018 

11. 

Youth reservation 
wages in Romania: 
are wage 
expectations 
realistic? 

Vasilescu M. D.,  
Begu, LS 

Applied Economics, 
Published online, 31 
Oct 2018 

Print ISSN: 
1350-4851 
Online ISSN: 
1466-4291; 
Taylor & 
Francis Online  

https://www.tandfo
nline.com/doi/abs/
10.1080/13504851.2
018.1540838?journal
Code=rael20; 
DOI: 10.1080/13504
851.2018.1540838  

0,504 

Impact factor: 0,504 
ISI (Social Sciences 
Citation Index (SSCI), IBZ 
(International 
Bibliography of Periodical 
Literature, Current Index 
to Statistics, ABI Inform, 
EBSCO, SCOPUS etc  

2018 

http://www.amfitea
http://www.amfitea
https://www.tandfo
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12. 

What do post-
communist countries 
have in common 
when predicting 
financial distress? 

Popescu, M. E.; 
Dragota, V.  

Prague Economic 
Papers-PEP , Vol. 27, 
No. 5;  

ISSN 1210-
0455 (print),  
ISSN 2336-
730X (online) 

https://www.bioxbi
o.com/journal/PRA
GUE-ECON-PAP  

0,409 

Impact factor: 0,409 - 
The current  
Thomson Reuters 
products: Social Sciences 
Citation Index, Social 
Scisearch and Journal 
Citation; Report/Social 
Sciences Edition, in 
Elsevier's A&I database 
Scopus, in EconLit and 
RePEc/EconPapers 
electronic databases; SIR 
icon SIR Ranking of Czech 
Republic, Q3 -Economics 
and Econometrics, SJR = 
0,28 

2018 

13. 

The City Redefined: 
Understanding the 
Relationship 
Between People and 
Their Place 

C. Lincaru,  
A. Cristescu,  
D. Atanasiu,  
S.C. Pîrciog 

Romanian Journal of 
Regional Science,  
Vol.12, No.1, 
Summer. Issued on 
June 18th , 2018, 
pp. 59-88 

ISSN 18423-
8520 

http://rjrs.ase.ro/in
dex.php/archive/vol
-12-2018-summer/; 
http://rjrs.ase.ro/ș
http://rjrs.ase.ro/in
dex.php/useful-
links/  

0,780 

Impact factor 0.78  
RePEc-IDEAS, EBSCO, 
CABELLS databases; 
journal h-index =4 

2018 

14. 

The Convergence to 
European Union:  
Investigations for 
Central and Eastern 
Europe Countries 

Cristescu, A. 

Romanian Journal of 
Regional Science - 
RJRS Vol.12, No.2, 
Winter. Issued on 
December 19th , 
2018, pg. 49-69 

ISSN 18423-
8520 

http://rjrs.ase.ro/; 
http://rjrs.ase.ro/in
dex.php/current-
issue/  

0,780 

Impact factor 0.78  
RePEc-IDEAS, EBSCO, 
CABELLS databases; 
journal h-index =4 

2018 
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https://www.bioxbi
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1. Developing ICT’s skills for 
women practicing a hobby 

Grecu Liliana 
Velciu Magdalena 

Proceedings of the 13th 
International Conference on 
Virtual Learning - ICVL 
ISI Proceedings, pg. 512-516 
/ Ed. Universitatii din 
Bucuresti/  

  
ISSN-1844-
8933 

http://www.c3.icvl.eu/
2018/proceedings 
https://www.scribd.co
m/document/390909237
/Proceedings-of-ICVL-
2018-ISSN-1844-8933-ISI-
Proceedings  

Web of Science, 
Clarivate 2018 

2. 

Do Apprenticeships 
Increase Youth 
Employability in Romania? 
A Propensity Score 
Matching Approach. 

Madalina Ecaterina 
Popescu; 
Cristina Mocanu 

Acta Universitatis Danubius. 
Economica, Vol.  14, No 1 
(2018) 

Print ISSN: 
2065-0175 
Online ISSN: 
2067 – 340X  

http://journals.univ-
danubius.ro/index.php/
oeconomica/index  

CNCSIS B+ 
Category; 
RePec; IDEAS; 
ECON PEPERS; 
Index Copernicus; 
DOAJ; EBSCO 

2018 

3. 
Educational paths in 
Romania: choosing general 
or vocational education 

Maer Matei Monica 
Mihaela; 
Mocanu Cristina; 
Zamfir Ana-Maria  

HOLISTICA – Journal of 
Business and Public 
Administration, Volume 9: 
Issue 2; pg. 127–136; First 
Online: 06 Sep 2018  

Online ISSN: 
2067-9785;  

https://content.sciendo
.com/view/journals/hjb
pa/9/2/article-
p127.xml  ;  
DOI: 
https://doi.org/10.2478
/hjbpa-2018-0016 

Cabell's 
Directory; DOAJ; 
EBSCO;  

2018 

4. 
Labour Market Resilience- 
Comparative Evidence 
From Romanian Counties 

Monica Mihaela 
Maer Matei; 
Ana-Maria Zamfir; 
Cristina Mocanu  

Network Intelligence 
Studies, Publised: Fundația 
Română pentru Inteligența 
Afacerii, Editorial 
Department, Volume VI issue 
11, pages 59-66, July 2018. 

Print ISSN: 
2344-1712 
Online-ISSN: 
2344-1712 

http://nis.seaopenresea
rch.eu/;       
http://seaopenresearch
.eu/Journals/articles/NI
S_11_8.pdf  

INDEX 
COPERNICUS; 
EBSCO; DOAJ ; 
RePec; ECON 
Papers; CEEOL; 
ULRICH WEB;  

2018 

http://www.c3.icvl.eu/
https://www.scribd.co
http://journals.univ
https://content.sciendo
https://doi.org/10.2478
http://nis.seaopenresea
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5. 

Low-Low (LL) high human 
capital clusters in public 
administration 
employment-predictor for 
digital infrastructure 
public investment priority-
Romania case study 

C. Lincaru,  
S. Pîrciog,  
A. Grigorescu,  
G. Tudose 

Entrepreneurship and 
Sustainability, Issues Vol. 6 
nr. 2, pg. 729-753, 2018 

ISSN 2345-
0282 (online); 

https://jssidoi.org/jesi/
article/249; 
http://jssidoi.org/jesi/i
ssue/22; 
https://doi.org/10.9770
/jesi.2018.6.2(18)  

Scopus - coverage 
starting with 
2017; CrossRef; 
ROAD; 
IDEAS/RePEc; 
EconPapers; 
Google Scholar;  
Q2 - SJR-0,47; SIR 
Ranking of 
Romania 

2018 

6. Shaping Online Identity 
and future work identity Magdalena Velciu 

The 13th International 
Conference on Virtual 
Learning ICVL 2018, org. 
Universitatea Bucuresti, U 
Alba Iulia 1 Decembrie 2018, 
October 26-28, 2018–Alba 
Iulia, Romania 
ISI Proceedings, pg. 497-501,  

  
ISSN-1844-
8933 

http://www.c3.icvl.eu/
2018/proceedings  
https://www.scribd.co
m/document/390909237
/Proceedings-of-ICVL-
2018-ISSN-1844-8933-ISI-
Proceedings;  

Web of Science, 
Clarivate 2018 

7. 

Some influences of the 
Romanian social strategy 
on the sustainable 
strategic management 

Cristina Stroe,  
Silvia Cojanu, 
Ghenadie Ciobanu 

Economics, Management, 
and Financial Markets / 
Addleton Academic 
Publishers; Volume: 13 
Number: 3 / 2018 
pg. 301-314;  

Print ISSN: 
1842-319  
e-ISSN 1938-
212X 

https://www.questia.co
m/library/p439438/eco
nomics-management-
and-financial-
markets/i4402603/vol-
13-no-3-september  

CEEOL; EBSCO 
Discovery 
Service; EconLit; 
ERIH PLUS 
International 
Bibliography of 
the Social 
Sciences; 
ProQuest; Scopus;  
Ulrich's 
Periodicals 
Directory. 

2018 

8. Suporting SMEs in creating 
Jobs Daniela Pașnicu 

Journal of Economic 
Development Enviroment 
and 
People (JEDEP), Editura 
Fundația România de Mâine, 
vol 7, issue1, pg. 15-22; 
2018  

ISSN 2285-
3642, ISSN-L = 
2285 – 3642,   

http://ojs.spiruharet.ro
/index.php/jedep/issue
/view/62 ; DOI: 
https://doi.org/10.2645
8/jedep.v7i1.575  

Proquest, DOAJ, 
BASE,Worldcat, 
Econbiz,REPEC. 

2018 

https://jssidoi.org/jesi/
http://jssidoi.org/jesi/i
https://doi.org/10.9770
http://www.c3.icvl.eu/
https://www.scribd.co
https://www.questia.co
http://ojs.spiruharet.ro
https://doi.org/10.2645
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9. 

Vocational training in 
organizations and 
cognitive changes in work 
processes 

Vasilica Ciucă, 
Ph.D 
Cristina Lincaru, 
Ph.D 
Gabriela Tudose, 
Ph.D 
Daniela Pașnicu, 
Ph.D, professor 

Romanian Statistical Review 
- THE JOURNAL OF 
NATIONAL INSTITUTE OF 
STATISTICS; vol. 1, pg. 75-94 
/2019 March  20;  

ISSN Print  
1018-046X 
ISSN (online) 
1844-7694 

http://www.revistadest
atistica.ro/index.php/ro
manian-statistical-
review-12019/;       
http://www.revistadest
atistica.ro/index.php/ro
manian-statistical-
review-42018/ 

Web Of Science  
Core Collection – 
Emerging Sources 
Citation Index 
(ESCI), a 
Clarivate 
Analytics 
database.  DOAJ; 
EBSCO; RePec; 

2018 

10. 
An IT solution to support 
the managerial decisions 
in preventing financial 
failure 

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

Quality-Access to succes,  
martie 2018 Supplement 1, 
Vol. 19, p. 406-411 / 
Publisher SRAC - Societatea 
Romana Pentru Asigurarea 
Calitatii 

ISSN 1582-
2559 

https://www.srac.ro/ca
litatea/en/arhiva_journ
al.html;  
https://www.scimagojr.
com/journalsearch.php?
q=17700156709&tip=sid
&clean=0  
https://web.a.ebscohos
t.com/abstract?direct=t
rue&profile=ehost&scop
e=site&authtype=crawle
r&jrnl=15822559&AN=12
8670296&h=fZEB3aPYRG
TZx4ZhQyxjf1%2fxqCXJc
QgvtezVw4Is9or9TMF5Y
GISCeb2%2f6TI2upVgd6q
Fv8Vo4nvwYWXcVjtYQ%
3d%3d&crl=c&resultNs=A
dminWebAuth&resultLoc
al=ErrCrlNotAuth&crlhas
hurl=login.aspx%3fdirect
%3dtrue%26profile%3deh
ost%26scope%3dsite%26a
uthtype%3dcrawler%26jr
nl%3d15822559%26AN%3
d128670296 

Q3 Business and 
International 
Management - 
SJR 2017=0,23 ; 
SIR Ranking of 
Romania 
Web of Science™ 
Core Collection - 
Emerging Sources 
Citation Index 
(ESCI), SCOPUS, 
EBSCO, 
PROQUEST and 
listed in CABELL'S 
Whitelist  

2018 

http://www.revistadest
http://www.revistadest
https://www.srac.ro/ca
https://www.scimagojr
https://web.a.ebscohos
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11. 
Quality of ECEC Workforce 
in Romania - Empirical 
Evidence from the 
Parents’ Experiences 

Matei Aniela; 
Ghenţa Mihaela 

Education Sciences - Volume 
8, Issue 1 Article 2, pg. 1-14;  
Publised: MDPI AG. 
Klybeckstrasse 64, 4057 
Basel, Switzerland, CH-4052, 
2018 

ISSN 2227-
7102 

https://www.mdpi.com
/journal/education;http
://www.mdpi.com;http
s://www.mdpi.com/222
7-7102/8/1/2/html; 
https://eric.ed.gov/?id=
EJ1174949 ; 
https://www.mdpi.com
/2227-
7102/8/1?view=compact
&listby=date&page_no=
1; 
https://www.mdpi.com
/about/announcements
/1335; 
https://doi.org/10.3390
/educsci8010002  

Emerging Sources 
Citation Index 
(ESCI) - Web of 
Science and ERIH 
Plus, as well as 
ERIC (Institute of 
Education 
Sciences). To be 
indexed by 
Scopus from Vol. 
8 (2018). 

2018 

T G Articole publicate sau acceptate la publicare în 2018, în reviste ştiinţifice indexate ISI, cu factor de impact egal sau 
mai mic de 0,25  =  11 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mdpi.com
http://www.mdpi.com;http
http://www.mdpi.com/222
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crt. 
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Tip conferinta  
(1 - conferinta 

internationala in tara; 
2 - in strainatate;  

3 - conferinte 
nationale) 

Titlul comunicarii Autori (in ordinea 
din comunicare) 

Editură / Volum /cod 
ISSN / ISBN link 

Anul de 
referint

a 

1 

Attraction Of Young 
People Toward 
Science – Strategic 
Wish Of The 
Knowledge Society 

1 

The Contribution Of 
PNCDI 2 Programs To 
The Development Of 
Young Researchers' 
Careers  

Eva MILITARU,  
Madalina 
POPESCU,  
Ana-Maria ZAMFIR,  
Cristina MOCANU,  
Speranta PIRCIOG,  
Amalia CRISTESCU  

RJLSS / ISSN 2601-257X www.rjlss.ro 2018 

2 

Attraction Of Young 
People Toward 
Science – Strategic 
Wish Of The 
Knowledge Society / 
Bucharest, ROMANIA 
21 – 22 of June, 
2018  

1 
A spatial analysis of 
youth researchers in 
Romania 

Speranța Pîrciog,  
Vasilica Ciucă,  
Cristina Lincaru,  
Draga Atanasiu 

RJLSS / ISSN 2601-257X www.rjlss.ro 2018 

3 

Attraction Of Young 
People Toward 
Science – Strategic 
Wish Of The 
Knowledge Society / 
Bucharest, ROMANIA 
21 – 22 of June, 
2018  

1 
Skills For Early Career 
Reasearchers- A Text 
Mining Approach 

Monica Mihaela 
MAER MATEI,  
Ana-Maria ZAMFIR,  
Cristina MOCANU 

RJLSS / ISSN 2601-257X www.rjlss.ro 2018 

4 

ICVL - International 
Conference on 
Virtual Learning, 
2018; Conferința 
Virtual Learning (nr. 

1 
Developing ICT’s skills 
for women practicing 
a hobby 

Grecu Liliana; 
Velciu Magdalena ISSN 1844 - 8933 

http://c3.icvl.e
u/2018/accepte
d-full-papers  

2018 

http://www.rjlss.ro
http://www.rjlss.ro
http://www.rjlss.ro
http://c3.icvl.e
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din comunicare) 

Editură / Volum /cod 
ISSN / ISBN link 

Anul de 
referint

a 

79), Alba Iulia 
Romania 

5 

Proceedings of the 
IE 2018 
International 
Conference 

2 

The effects of 
subsidies to employ 
graduates of 
education institutions 
on the labour market, 

Lazar, I.M,  
Popescu, M.E.,  
Paun, R.M.  

ISSN 2284-7472 
http://www.con
ferenceie.ase.ro
/  

2018 

6 

The 17th 
International 
Conference on 
Informatics in 
Economy (IE 2018), 
Iasi, Romania, 17– 
20 May, 2018 

1 

Churn analysis in a 
Romanian tele 
communications 
company 

Monica Mihaela 
MAER MATEI, 
Andreea 
DUMITRACHE 

ISSN 2247 – 1480  
The IE 2018 Conference 
Proceeding Volume will 
be sent to Thomson 
Reuters for indexing.  
http://www.conferenc
eie.ase.ro/?page_id=74
4 

ISI Thomson 
Reuter; Cabell’s 
; EBSCO; Index 
Copernicus;    

2018 

7 

The 2018 edition of 
the STRATEGICA 
International 
Conference / The 
Faculty of 
Management from 
SNSPA and the 
Management 
Academic Society in 
Romania (SAMRO), 
with the support of 
the National Bank of 
Romania/ 
Bucharest, 

1 

Strategic focus for 
changing path to 
digital transformation 
in Romania – case 
study gis open e-
governance system 
applications 

Adriana 
GRIGORESCU;  
Cristina LINCARU;  
Speranța PÎRCIOG;  
Gabriela TUDOSE;  

ISBN 978-606-749-365-8 
ISSN 2392–702X/  
Procceding Strategica, 
Publisher: 978-606-
749-365-8 / Publisher: 
Tritonic / Faculty of 
Management, SNSPA 
/ pg. 1163-1175; 

http://strategic
a-
conference.ro/p
revious-
editions/2018-
edition/  

2018 

http://www.con
http://www.conferenc
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Nr. 
crt. 

Titlul conferinţei 
/organizatori 

/locatie 

Tip conferinta  
(1 - conferinta 

internationala in tara; 
2 - in strainatate;  

3 - conferinte 
nationale) 

Titlul comunicarii Autori (in ordinea 
din comunicare) 

Editură / Volum /cod 
ISSN / ISBN link 

Anul de 
referint

a 

Romania/ 11th to 
12th October 2018 

8 

10th International 
Conference on 
Education and New 
Learning 
Technologies, At 
Palma de Mallorca 
(Spain) on the 2-4 of 
July, 2018 

2 Lifelong Learning for 
innovation in SMES Daniela Pasnicu 

Conference Paper·July 
2018 
EDULEARN18 
Proceedings, ISBN 978-
84-09-02709-5 at IATED 
Digital Library; 
ISBN: 978-84-09-02709-
5; ISSN: 2340-1117;  
doi: 
10.21125/edulearn.201
8.2295 

https://library.i
ated.org/publica
tions/EDULEARN
18 
https://library.i
ated.org/view/P
ASNICU2018LIF 

2018 

T G Comunicări ştiinţifice, publicate în lucrări ale conferinţelor internaționale sau în reviste cu ISSN / ISBN   =  8 Articole  2018 

 
 
 
 
 
 
 

https://library.i
https://library.i


Page 71 of 118 

 

Anexa 14.3.4. 
Articole publicate în reviste și/sau volume ale manifestărilor ştiinţifice, în 2018, indexate în minim două baze de date 

 

Nr. 
crt. Titlul articolului 

Autori (in 
ordinea 

publicării) 

Denumire/date de 
identificare 
publicația 
științifică 

Cod 
ISBN/ISSN link Indexare BDI 

Stare articol 
("P" - 

publicat;  "A" 
- acceptat, 

dar in curs de 
publicare) 

Anul de 
referință 

1 

Challenges and 
Demand for 
Workers in Social 
Care for Older 
People 

Ghenţa 
Mihaela; 
Matei Aniela 

Revista de Strategii 
Manageriale, Nr. 1, 
2018. 
Editura 
Independenţa 
Economică 

ISSN 1844 - 
668X 
ISSN 2392 – 
8123 

https://www.research
gate.net/publication/
331346827_The_Childc
are_Services_Sector_D
evelopment_Romanian
_Situation_in_Europea
n_Contex 

 (editura 
acreditată 
CNCSIS) 
EconPapers 
(RePEC)  

A 2018 

2 

Do 
apprenticeships 
increase youth 
employability in 
Romania? A 
propensity score 
matching 
approach 

Popescu, 
M.E.; 
Mocanu, C. 

Acta Universitatis 
Danubius. 
Œconomica 
 14(1), pg. 215-225. 
 https://nbn-
resolving.org/ 
urn:nbn:de:0168-
ssoar-61731-3 

ISSN: 2065-
0175 (Print); 
2067-340X 
(Online)  

http://journals.univ-
danubius.ro/index.php
/oeconomica/article/
viewFile/4739/4407  

Recognized 
by CNCSIS B+ 
Category  
DOAJ; IDEAS;  

P 2018 

3 

Driving Forces 
For Returning 
Behaviour After 
Graduation 
Abroad 

M. Velciu; 
L. Grecu  

CrossCultural 
Management 
Journal, 29-32, vol 
XX, issue 1 / 2018, 
pp. 29-32  

ISSN-L: 2286-
0452 (in 
English) / 
ISSN-L 1454 – 
9980 (in 
francophone)
/  
Edited-
Fundația 
Română 
pentru 

http://cmj.seaopenre
search.eu/volume-xx  

DOAJ; 
EBSCO; 
RePec; 
Cabells Econ 
Papers, 
EconLit, 
CEEOL 

P 2018 

https://www.research
http://journals.univ
http://cmj.seaopenre
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Nr. 
crt. Titlul articolului 

Autori (in 
ordinea 

publicării) 

Denumire/date de 
identificare 
publicația 
științifică 

Cod 
ISBN/ISSN link Indexare BDI 

Stare articol 
("P" - 

publicat;  "A" 
- acceptat, 

dar in curs de 
publicare) 

Anul de 
referință 

Inteligența 
Afacerii; 
Opensorces - 
online 

4 

Education and 
Poverty–
Assessments of 
Beneficiaries of 
Social Aid for 
Guaranteed 
Minimum Income 

Silvia Florina 
Cojanu, 
Cristina Stroe 

LUMEN Proceedings  
Volume 4; Issue 1 
(2018): CATES 2017; 
pg. 105-116 / 
2018/6/19 

ISSN: 2344 – 
5386 
ISSN–L: 2067 – 
0532                            
ISBN: 978-1-
910129-10-4 
| ISSN: 2344 – 
5386 | ISSN–
L: 2067 – 
0532. 
https://doi.o
rg/10.18662/
lumproc.12    

http://proceedings.lu
menpublishing.com/oj
s/index.php/lumenpro
ceedings   

CEEOL, 
RePeC, 
EconPapers 
and proposed 
for indexing 
in Web of 
Science, 
Conference 
Proceedings 
Citation 
Index 
Thomson 
Reuters 

P 2018 

5 

Educational 
paths in 
Romania: 
choosing general 
or vocational 
education 

Maer Matei, 
M.M.; 
Mocanu, C;  
Zamfir, A.M. 

HOLISTICA–Journal 
of Business and 
Public 
Administration 

doi: 10. 
2478/hjbpa-
2018-0016 

https://www.degruyte
r.com/downloadpdf/j
/hjbpa.2018.9.issue-
2/hjbpa-2018-
0016/hjbpa-2018-
0016.pdf 

SCIPIO;  SSRN; 
REPEC; INDEX 
COPERNICUS; 
DOAJ (Directory 
of Open Access 
Journals) 
EBSCO Discovery 
Service 
EconBiz 
Google Scholar 

P 2018 

https://doi.o
http://proceedings.lu
https://www.degruyte
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Nr. 
crt. Titlul articolului 

Autori (in 
ordinea 

publicării) 

Denumire/date de 
identificare 
publicația 
științifică 

Cod 
ISBN/ISSN link Indexare BDI 

Stare articol 
("P" - 

publicat;  "A" 
- acceptat, 

dar in curs de 
publicare) 

Anul de 
referință 

6 

Ex-Ante 
Assessment of 
the Activation 
Component 
Insertion within 
the Guaranteed 
Minimum Income 
on the Incidence 
of Poverty in 
Romania 

Cristina 
Stroe,  
Silvia Florina 
Cojanu, 

LUMEN Proceedings: 
Vol 5 No 1; pg. 276-
288; (2018): 
RSACVP2018 

ISBN: 978-1-
910129-10-4 
| ISSN: 2344 – 
5386 | ISSN–
L: 2067 – 
0532. 
DOI: 
https://doi.o
rg/10.18662/
lumproc.54  

http://proceedings.lu
menpublishing.com/oj
s/index.php/lumenpro
ceedings/article/view
/59;    
http://proceedings.lu
menpublishing.com/oj
s/index.php/lumenpro
ceedings   

CEEOL, 
RePeC, 
EconPapers 
and proposed 
for indexing 
in Web of 
Science, 
Conference 
Proceedings 
Citation 
Index 
Thomson 
Reuters 

P 2018 

7 

Financial 
Behaviour of 
Romanian 
Guaranteed 
Minimum Income 
Beneficiaries  

Silvia Florina 
Cojanu, 

LUMEN Proceedings: 
Vol 5 No 1; pg. 65-
79; (2018): 
RSACVP2018 

ISBN: 978-1-
910129-10-4 
| ISSN: 2344 – 
5386 | ISSN–
L: 2067 – 
0532. 
Vol 5 No 1 
(2018): 
RSACVP2018    
DOI: 
https://doi.o
rg/10.18662/
lumproc.36 

http://proceedings.lu
menpublishing.com/oj
s/index.php/lumenpro
ceedings   

CEEOL, 
RePeC, 
EconPapers 
and proposed 
for indexing 
in Web of 
Science, 
Conference 
Proceedings 
Citation 
Index 
Thomson 
Reuters 

P 2018 

8 
Identity 
management 
maintenance for 

Popescu, 
M.E., 
Popescu, 

Journal of Eastern 
Europe Research in 
Business and 

ISSN: 2169-
0367 

 DOI: 
10.5171/2018.944309    
http://ibimapublishing

Cabell’s 
Directory; 
DOAJ; 

P 2018 

https://doi.o
http://proceedings.lu
http://proceedings.lu
https://doi.o
http://proceedings.lu
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Nr. 
crt. Titlul articolului 

Autori (in 
ordinea 

publicării) 

Denumire/date de 
identificare 
publicația 
științifică 

Cod 
ISBN/ISSN link Indexare BDI 

Stare articol 
("P" - 

publicat;  "A" 
- acceptat, 

dar in curs de 
publicare) 

Anul de 
referință 

governmental 
system 
integration 

I.P.,  
Barbu, C.A., 

Economics - IBIMA, 
Vol. 2018, Article ID 
944309 

.com/articles/JEERBE
/2018/944309/ 

EBSCO; 
Google 
Scholar; 
Index of 
Information 
Systems 
Journals 

9 

Labour market 
resilience. 
Comparative 
evidence from 
Romanian 
counties 

Maer Matei, 
M.M.; Zamfir, 
A.M.;  
Mocanu, C. 

Network 
Intelligence Studies 

ISSN: 2344 – 
1712 

http://seaopenresearc
h.eu/Journals/articles
/NIS_11_8.pdf 

DOAJ; RePec P 2018 

10 

Strategic focus 
for changing path 
to digital 
transformation in 
Romania – case 
study gis open e-
governance 
system 
applications 

Adriana 
GRIGORESCU;  
Cristina 
LINCARU;  
Speranța 
PÎRCIOG;  
Gabriela 
TUDOSE  

The 2018 edition of 
the STRATEGICA 
International 
Conference/ The 
Faculty of 
Management from 
SNSPA and the 
Management 
Academic Society in 
Romania (SAMRO), 
with the support of 
the National Bank 
of Romania/ 
Bucharest, Romania 
11th to 12th 
October 2018 

ISBN 978-606-
749-365-8 
ISSN 2392–
702X/  
Publisher: 
978-606-749-
365-8 
Publisher: 
Tritonic / 
Faculty of 
Management, 
SNSPA , 
October 2018   
/ pg. 1163-
1175; 

http://strategica-
conference.ro/previou
s-editions/2018-
edition/  
http://strategica-
conference.ro/previou
s-editions/2018-
edition/ 

Conference  
Proceedings 
Citation 
Index 
(Clarivate 
Analytics, 
former 
Thomson 
Reuters/ISI 
Proceedings 

P 2018 
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Nr. 
crt. Titlul articolului 

Autori (in 
ordinea 

publicării) 

Denumire/date de 
identificare 
publicația 
științifică 

Cod 
ISBN/ISSN link Indexare BDI 

Stare articol 
("P" - 

publicat;  "A" 
- acceptat, 

dar in curs de 
publicare) 

Anul de 
referință 

11 Suporting SMEs in 
creating Jobs” 

 Daniela 
Pașnicu 

2018, Journal of 
Economic 
Development 
Enviroment and 
People (JEDEP), vol 
7, issue1, pg15-22 

ISSN 2285-
3642, ISSN-L 
= 2285 – 3642 

http://ojs.spiruharet.
ro/index.php/jedep/a
rticle/view/jedep.v7i1
.575/pdf 

CEEOL; 
ROAD; DOAJ; 
CROSSREF 

P 2018 

12 

The Childcare 
Services Sector 
Development: 
Romanian 
Situation in 
European 
Context 

Matei Aniela; 
Ghenţa 
Mihaela 

Revista de Strategii 
Manageriale, Nr. 1, 
2018. 
Editura 
Independenţa 
Economică 

ISSN 1844 - 
668X 

https://www.research
gate.net/publication/
331346827_The_Childc
are_Services_Sector_D
evelopment_Romanian
_Situation_in_Europea
n_Contex 

 (editura 
acreditată 
CNCSIS) 

A 2018 

13 

Two scenarios of 
financial 
activation of the 
guaranteed 
minimum income 
recipients, in 
terms of reducing 
poverty in 
Romania 

 
C Stroe,  
C Dragoiu,  
A Cambir 

Economic and Social 
Development: Book 
of Proceedings,  pg. 
69-78, Zagreb, 14-
15 December 2018  

ISSN 1849-
6903 (CD-
ROM) ISSN 
1849-7535 
(Online) , 
Book of 
Proceedings; 
Publisher 
Varazdin 
Development 
and 
Entrepreneur
ship Agency 
(VADEA);   

https://www.esd-
conference.com/past-
conferences;               
researchgate.net 

Web of 
science; 
EconLit, ABI 
Inform (by 
ProQuest), 
EBSCO and 
EconBIZ! 

P 2018 

http://ojs.spiruharet
https://www.research
https://www.esd
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Nr. 
crt. Titlul articolului 

Autori (in 
ordinea 

publicării) 

Denumire/date de 
identificare 
publicația 
științifică 

Cod 
ISBN/ISSN link Indexare BDI 

Stare articol 
("P" - 

publicat;  "A" 
- acceptat, 

dar in curs de 
publicare) 

Anul de 
referință 

14 

Worldwide Image 
of Poverty and 
In-work Poverty 
for Total and 
Young Population 
in Romania  

Cristina 
STROE, Silvia 
Florina 
COJANU,  

LUMEN Proceedings: 
Vol 4 No 1; pg. 271-
285; (2018): CATES 
2017 

ISBN: 978-1-
910129-10-4 
| ISSN: 2344 – 
5386 | ISSN–
L: 2067 – 
0532. 
DOI: 
https://doi.o
rg/10.18662/
lumproc.26  

http://proceedings.lu
menpublishing.com/oj
s/index.php/lumenpro
ceedings   

CEEOL, 
RePeC, 
EconPapers 
and proposed 
for indexing 
in Web of 
Science, 
Conference 
Proceedings 
Citation 
Index 
Thomson 
Reuters 

P 2018 

T G  Articole publicate în reviste și/sau volume ale manifestărilor ştiinţifice,indexate în minim două baze de date  = 14 
articole   

 
 
 

https://doi.o
http://proceedings.lu
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Anexa 14.3.5. 
Cărți sau capitole din cărti, publicate sau acceptate la publicare la o editură de prestigiu, în anul de referinta 2018 

 
Notă: linkul la care pot fi găsite listele de edituri de prestigiu este: http://www.cnatdcu.ro/metodologie/abilitare/ 
 

Nr. 
crt. Denumire carte Denumire capitol Autori (in ordinea 

publicării) Editură cod ISBN 

Tip ("1" - carte de 
specialitate publicata la 
o editura de prestigiu 
internațional din 
străinătate conform 
listei A1 
"2" - capitol de carte 
publicat intr-un volum 
colectiv la o editura de 
prestigiu din străinătate 
conform listei A1 
 "3" - carte publicata la o 
editura de prestigiu 
internațional din țară 
conform listei A2  
 "4" - capitol publicat in 
volum colectiv la editura 
de prestigiu 
internațional din tara 
conform listei A2 

Anul 
2018 

1 Analiza datelor cu R   Maer Matei Monica 

Editura Universitara 
București 
https://www.editurauniv
ersitara.ro/  
recunoscuta CNATDCU. 

ISBN: 978-606-
28-0802-0 
DOI: 
10.5682/978606
2808020 
pagini: 122 

3 2018 

2 EUROMOD - Country 
Report, December 2018    Eva Militaru, Miko 

Tammik 

European Union 
Programme for 
Employment and Social 
Innovation “Easi” (2014-
2020) 

https://www.eu
romod.ac.uk 

2 2018 

3 
Munca atipică în 
România Vector de 
competitivitate 

  

Ghinararu Cătălin, 
Ghenadie Ciobanu, Luise 
Mladen, Mihaela Ghenta, 
Aniela Matei, Delia Bădoi, 
Bertha Sănduleasa, 
Codruța Drăgoiu 

Editura Universitară 
București,   
https://www.editurauniv
ersitara.ro/  
Editura de prestigiu 
recunoscuta CNATDCU. 

ISBN: 
978-606-28-
0685-9 
DOI: 
10.5682/978606
2806859 

3 2018 

http://www.cnatdcu.ro/metodologie/abilitare/
https://www.editurauniv
https://www.eu
https://www.editurauniv
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Nr. 
crt. Denumire carte Denumire capitol Autori (in ordinea 

publicării) Editură cod ISBN 

Tip ("1" - carte de 
specialitate publicata la 
o editura de prestigiu 
internațional din 
străinătate conform 
listei A1 
"2" - capitol de carte 
publicat intr-un volum 
colectiv la o editura de 
prestigiu din străinătate 
conform listei A1 
 "3" - carte publicata la o 
editura de prestigiu 
internațional din țară 
conform listei A2  
 "4" - capitol publicat in 
volum colectiv la editura 
de prestigiu 
internațional din tara 
conform listei A2 

Anul 
2018 

4 

Starea de sănătate a 
populaţiei şi 
participarea pe piaţa 
muncii 

  

Vasilescu, M.D. (coord.), 
Militaru, E., Popescu, 
M.E., Cristescu, A., Maer 
Matei, M.M. 

Editura Universitară 
București 
https://www.editurauniv
ersitara.ro/  
recunoscuta CNATDCU. 

ISBN 978-606-
28-0835- 
 CIP 2018-26339  
DOI: 
10.5682/978606
2808358 
https://www.bi
bnat.ro/dyn-
doc/publicatii/
CIP/Bibliografia
%20cartilor%20i
n%20curs%20de%
20aparitie%20-
%20CIP%20noie
mbrie%202018.p
df 

3 2018 

https://www.editurauniv
https://www.bi
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Nr. 
crt. Denumire carte Denumire capitol Autori (in ordinea 

publicării) Editură cod ISBN 

Tip ("1" - carte de 
specialitate publicata la 
o editura de prestigiu 
internațional din 
străinătate conform 
listei A1 
"2" - capitol de carte 
publicat intr-un volum 
colectiv la o editura de 
prestigiu din străinătate 
conform listei A1 
 "3" - carte publicata la o 
editura de prestigiu 
internațional din țară 
conform listei A2  
 "4" - capitol publicat in 
volum colectiv la editura 
de prestigiu 
internațional din tara 
conform listei A2 

Anul 
2018 

5 

The Distributional 
Impact of Taxes and 
Social Spending in 
Romania 

  Gabriela Inchauste, 
Eva Militaru 

World Bank Group, 
https://elibrary.worldba
nk.org/doi/abs/10.1596/
1813-9450-8565; 
https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10
986/30292  
http://documents.worldb
ank.org/curated/en/9155
61535028397212/The-
distributional-impact-of-
taxes-and-social-
spending-in-Romania 

Series Name: 
Policy Research 
working paper;  
no. WPS 
8565/2018/08/2
3/ 
Collection(s): 
Policy Research 
Working Papers; 
World Bank, 
Washington, DC. 
© World Bank. 
License: CC BY 
3.0 IGO. 
http://www.wo
rldbank.org/en/
research 
http://hdl.hand
le.net/10986/30
292; 

3 2018 

https://elibrary.worldba
http://documents.worldb
http://www.wo
http://hdl.hand
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Nr. 
crt. Denumire carte Denumire capitol Autori (in ordinea 

publicării) Editură cod ISBN 

Tip ("1" - carte de 
specialitate publicata la 
o editura de prestigiu 
internațional din 
străinătate conform 
listei A1 
"2" - capitol de carte 
publicat intr-un volum 
colectiv la o editura de 
prestigiu din străinătate 
conform listei A1 
 "3" - carte publicata la o 
editura de prestigiu 
internațional din țară 
conform listei A2  
 "4" - capitol publicat in 
volum colectiv la editura 
de prestigiu 
internațional din tara 
conform listei A2 

Anul 
2018 

6 

Transilvanian 
International 
Conference in Public 
Administration 2017 

Health Literacy, 
Public Service 
Announcements And 
Health Policies – The 
Disconnected Flow 

Mihăilă, V.,  
Zamfir, A.M., 
Papuc R. 

  978-606-561-
184-9 4 2018 

TG Cărți sau capitole din cărti, publicate sau acceptate la publicare la o editură de prestigiu    =   6  
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Anexa 14.4.  
Rezultate pe categorii [produse, servicii, tehnologii] 

 
Din Programul Nucleu 

Nr. 
Crt. 

Tip 
proiect Denumire proiect Denumire etapa Rezultate TLR 2 TLR 3 TLR 4 TLR 5 TLR 6 Diseminare 

1 PN 
Proiect 1. Dinamica pieței 
muncii în România. Reziliență 
adaptivă și flexibilitate 

Etapa 1. Estimarea rezilienței 
adaptive a pieței muncii 
românești. Metodologie 
inovativă (studiu de interes 
național) 

studiu de interes 
național privind 
reziliența adaptivă a 
pieței muncii 
românești 

  X    

2 PN 
Proiect 1. Dinamica pieței 
muncii în România. Reziliență 
adaptivă și flexibilitate 

Etapa 2. Analiză comparativă cu 
țări membre UE privind 
reziliența adaptivă și 
flexibilitatea ocupării (2 
articole) 

2 articole propuse la 
publicare (in reviste 
cotate in min 3 BDI) 

     X 

3 PN 
Proiect 1. Dinamica pieței 
muncii în România. Reziliență 
adaptivă și flexibilitate 

Etapa 3. Previziuni privind 
reziliența adaptivă și 
flexibiliatea ocupării și 
recomandări de politică de 
ocupare (1 articol, recomandări 
de politică) 

1 articol publicat (în 
revistă cotată în min 3 
BDI), Propuneri de 
măsuri politice 

   X  X 

4 PN 

Proiect 2. Ciclicitate, 
asimetrii și dezechilibre pe 
piață. Rolul și efectele 
regimurilor succesive de 
dialog social în proiectarea și 
implementarea 
„stabilizatorilor automati” ai 
pieței muncii 

Etapa 1. Metodologie de analiza 
a performantei anti-ciclice a 
stabilizatorilor automați ai 
pietei muncii in conditiile 
reformei dialogului social si 
pietei muncii in Romania in 
perioada 2000-2015 

metodologie  X     

5 PN 

Proiect 2. Ciclicitate, 
asimetrii și dezechilibre pe 
piață. Rolul și efectele 
regimurilor succesive de 
dialog social în proiectarea și 
implementarea 
„stabilizatorilor automati” ai 
pieței muncii 

Etapa 2. Dezvoltarea de 
propuneri si modele alternative 
privind  proiectarea si 
implementarea stabilizatorilor 
automați  ai pietei muncii in 
calitate de instrument de 
politica anti-ciclica si suport al 
dialogului social (studiu de 
interes national si propunere de 
masuri); 

studiu de interes 
national, propunere de 
politică 

   X   
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Nr. 
Crt. 

Tip 
proiect Denumire proiect Denumire etapa Rezultate TLR 2 TLR 3 TLR 4 TLR 5 TLR 6 Diseminare 

6 PN 

Proiect 5. Corelația dintre 
starea de sănătate a 
populației și participarea pe 
piața muncii. Implicații 
asupra veniturilor 

Etapa 1. Relația dintre starea de 
sănătate a populației, 
participarea pe piața muncii și 
venituri - teorie, rezultate 
empirice, metode și indicatori 

Studiu de interes 
național   X     

7 PN 

Proiect 5. Corelația dintre 
starea de sănătate a 
populației și participarea pe 
piața muncii. Implicații 
asupra veniturilor 

Etapa 2. Modele de estimare a 
relației dintre starea de 
sănătate, participarea pe piața 
muncii și veniturile populației - 
abordări macro și micro și 
rezultate pentru România. 

Studiu de interes 
național și publicare 
unui articol indexat 
ISI/BDI 

   X   X 

   Total rezultate nucleu = 9 6 TRL + 3 diseminare   2 2 2  3 
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Prin Planul Sectorial MMJS 
Nr. 
Crt. 

Tip 
proiect Denumire proiect Denumire etapa Rezultate TLR3 TLR4 TLR5 

1 PS Analiza socio-economică a 
domeniului ocupare 2014-2020 

Etapa 1. Studiu de evaluare a 
stării și tendințelor pieței 
muncii în perioada de analiză 

studiu X     

2 PS Agenda pentru competențe 
ROMÂNIA 2020,2025 

Etapa 1. Anticiparea 
necesarului de competențe în 
economia românească și 
creșterea relevanței 
competențelor furnizate de 
sistemele de educație și 
formare profesională 

R1/Raport științific Evaluarea 
necesarului de competențe al 
economiei românești 2020, 2025 
(competențe pentru cererea 
înlocuită, competențe pentru 
cererea de expansiune) 
R2/ Raport științific Analiza 
capacității de furnizare de 
competențe a sistemelor de 
formare profesională 
R3/ Raport științific Mecanisme 
de tratare a deficitelor și 
excedentelor de competenţe 

 X   

3 PS 

Posibile abordări ale politicilor 
la nivel UE și național în 
perspectiva Președinției române 
a Consiliului Uniunii Europene 
(Consiliul UE) 

  STUDIU COMPARATIV X     

4 PS 
Sistem integrat de reducere a 
sărăciei și excluziunii sociale în 
mediul rural 

Etapa 1. Studiu privind 
caracterizarea fenomenului de 
sărăcie în mediul rural 

studiu X     

5 PS 
Măsuri destinate creșterii 
incluziunii sociale a persoanelor 
vârstnice 

Etapa I Investigarea 
oportunităţii de dezvoltare a 
unor măsuri şi programe menite 
a contribui la creşterea 
incluziunii sociale a persoanelor 
vârstnice 

Rezultat 1. Studiu privind 
elaborarea cadrului conceptual şi 
metodologic de analiză şi 
interpretare, precum şi măsurile 
care pot contribui la incluziunea 
socială a persoanelor vârstnice;                                                            
Rezultat 2. Elaborarea de 
recomandări de politică publică 

    X 
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Nr. 
Crt. 

Tip 
proiect Denumire proiect Denumire etapa Rezultate TLR3 TLR4 TLR5 

6 PS 

Îngrijirea informală în îngrijirea 
de lugă durată a persoanalor 
vârstnice - dezvoltarea de 
servicii suport și scheme de 
finanțare 

Etapa 1. Analiza oportunităţii 
dezvoltării de servicii - suport şi 
scheme de finanţare destinate 
îngrijitorilor informali ai 
persoanelor vârstnice cu nevoi 
de îngrijire de lungă durată şi 
propunerea de măsuri de 
ajustare a politicilor destinate 
sprijinirii îngrijirii informale 

• Propunere de servicii-suport şi 
scheme de finanţare privind rolul 
îngrijirii informale în îngrijirea 
persoanelor adulte dependente; 
• Evaluarea ex-ante a 
propunerilor de servicii-suport şi 
scheme de finanţare destinate 
îngrijitorilor informali (cercetare 
calitativă); 
• Set de recomandări de politică 
publică destinate sprijinirii 
îngrijirii informale a persoanelor 
vârstnice. 

  X   

7 PS 

Metodologie de monitorizare 
continuă a calității îngrijirii în 
instituțiile ce furnizează sevicii 
de îngrijire de lungă durată 

Etapa I. Cadrul conceptual și 
metodologic de analiză a 
sistemului de îngrijire de lungă 
durată  ÎLD (Etapa 
implementata de catre UAIC 
Iasi) 

Studiu privind elaborarea cadrului 
conceptual și metodologic de 
analiză și interpretare: definiții 
conceptuale, modalități de 
analiză și interpretare 

  X   

8 PS 

Metodologie de monitorizare 
continuă a calității îngrijirii în 
instituțiile ce furnizează sevicii 
de îngrijire de lungă durată 

Etapa II. Metodologie de 
măsurare a calității îngrijirii în 
centrele rezidențiale care 
furnizează servicii de ÎLD 

Metode și instrumente de 
măsurare a calității îngrijirii în 
instituțiile ce furnizează servicii 
de îngrijire de lungă durată 

  X   
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Nr. 
Crt. 

Tip 
proiect Denumire proiect Denumire etapa Rezultate TLR3 TLR4 TLR5 

9 PS 
Calitatea vieții persoanelor 
vârstnice dependente în 
România 

Etapa I Fundamentarea 
metodologiei de evaluare a 
calităţii vieţii persoanelor 
vârstnice dependente din 
România 

Rezultat 1. Studiu privind teorii și 
metode de evaluare a calității 
vieții persoanelor vârstnice 
dependente (realizat de INCSMPS 
- CO) 
Rezultat 2. Studiu privind 
principalii indicatori ce definesc 
calitatea vieții persoanelor 
vârstnice din România (realizat 
de ICCV - P1) 

X     

10 PS 

Evaluarea efectelor beneficiilor 
de asistență socială destinate 
familiei și copilului asupra 
participării părinților pe piața 
muncii (PSCD nr.33/23.08.2018) 

Etapa I.  Participarea părinților 
pe piața muncii: implicații cu 
privire la concilierea vieții 
profesionale cu viața de 
familie. 

Studiu: Analiza situației existente 
în domeniul beneficiilor sociale în 
ceea ce privește participarea 
părinților pe piața forței de 
muncă, în funcție de zonă 
(mediul rural-urban, numărul 
copiilor din familie)-  

X     

   Total rezultate sectorial = 11   5 4 1 
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Prin FSE 
Nr. 
Crt. 

Tip 
proiect Denumire proiect Denumire etapa Rezultate TLR1 TLR2 TLR3 TLR4 

1 PF 

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

Activitatea 1.1Proiectarea 
metodologiilor 
cantitativ/calitative de 
evaluare a impactului 
investiției realizate, 
conform SNCDI, pe cele 4 
domenii de specializare 
inteligentă 
(1.bioenonomie, 
2.tehnologia informației și 
a comunicațiilor, spațiu și 
securitate, 3. Energie, 
mediu și schimbări 
climatice și 4. Eco-nano-
tehnologii și materiale 
avansate), pe domeniul de 
prioritate publică 
Sănătate, și pe 
instrumente de finanțare 

R1.1 Proiectarea şi 
testarea metodologiilor 
cantitative/calitative de 
evaluare a impactului 
investiției realizate, 
conform SNCDI, pe cele 
4 domenii de 
specializare inteligentă 
(1.bioeconomie, 
2.tehnologia informației 
și a comunicațiilor, 
spațiu și securitate, 3. 
Energie, mediu și 
schimbări climatice și 4. 
Eco-nano-tehnologii și 
materiale avansate), pe 
domeniul de prioritate 
publică Sănătate, și pe 
instrumente de 
finanțare 

     X 

2 PF 

DialLogos- Dezvoltarea și 
introducerea de sisteme și 
standarde comune în 
administrația publică ce 
optimizează procesele 
decizionale orientate către 
cetățeni și mediul de afaceri 
în concordanță cu SCAP 

Activitatea 2 - Dezvoltarea 
de instrumente 
independente de 
fundamentare și 
monitorizare a 
componentei de ”resurse 
umane” din politica 
publică privind detenția și 
reintegrarea socială a 
persoanelor private de 
libertate  

instrumente 
independente de 
fundamentare și 
monitorizare a 
componentei de 
”resurse umane” din 
politica publică privind 
detenția și reintegrarea 
socială a persoanelor 
private de libertate  

    X   

      Total rezultate TRL = 2       1 1 
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Prin proiecte finanțate din surse CE 

Nr. 
Crt. 

Tip 
proiect Denumire proiect Rezultate TLR1 TLR2 TLR3 TLR4 TLR5 TLR6 TLR7 TLR8 TLR9 

11 PI EUROMOD-Microsimulation tool 
Metodologie - micro 
simulare a taxelor şi 
beneficiilor 

      X         

12 PI 

@HomeWork - Increasing Hobby 
Based ICT Skills of Inactive 
Women and Housewives at 
Home 

IT Platforma și aplicatie 
telefon mobil pentru 
dezvolktare competente 
in utilizarea mijloace IT 
ca hobyurile și timp 
liber  – tinta femei 
casnice  

      X          

13 PI 

GLOBE - NEW SKILLS FOR GREEN 
JOBS. GAME BASED TRAINING TO 
DEVELOP TRANSVERSAL GREEN 
SKILLS IN APPRENTICESHIP 
PROGRAMMES 

Joc de dezvoltare a 
competentelor verzi 
pentru ucenici; 
Manual adresat 
mentorilor . 

  X               

14 PI 

BeEurope - Mentoring for 
better life & better harmony in 
society – the healthy integration 
of young women in Europe 

 IT platforma – 
dezvoltare competente 
mentorat pentru 
integrarea femeilor 
migrante  

  X               

15 PI 

AT WORK - ICT based 
evaluation methodology to 
assess the social impact of 
work- linked training 

Platforma IT de 
autoevaluare a 
impactului social al 
formarii preofesionale – 
tinta tinerilor formati la 
locul de munca 

  X               

      Total rezultate    3  1 1         
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ANEXE – 14.5. - Vizibilitate, citări 
 

CITARI ALE ARTICOLELOR PUBLICATE, VIZIBILE IN ANUL 2018 IN  REVISTE COTATE ISI CU FACTOR DE IMPACT MAI MARE DE 0,25   
 

Nr. 
crt. 

Titlul articolului citat 
/ Informatii publicare 

Autorii 
articolului 

citat 

Titlul articolului care 
citează 

Autori (in ordinea 
publicării) 

Denumire / 
identificare revistă 

care citează 

Cod 
ISSN/ISBN  

revistă 
care 

citează 

link  
revistă 
care 

citează 

Factor 
impact 
revistă 
care 

citează 

Clasificare 
revista2 

1 

Circular economy and 
decision models among 
European SMEs / 
Sustainability, MDPI, 
Open Access Journal, 
vol. 9(9), pages 1-15, 
August 2017 

Ana-Maria 
Zamfir  
Cristina 
Mocanu  
Adriana 
Grigorescu  

Mapping circular 
economy activities in the 
European Union: Patterns 
of implementation and 
their correlates in small 
and medium‐sized 
enterprises 

Katz-Gerro, T.;  
Lopez Sintas, J. 

Business Strategy 
and the 
Environment, 2018 / 
WILEY, 111 RIVER 
ST, HOBOKEN, USA, 
NJ, 07030-5774/ 
https://doi.org/10.1
002/bse.2259 
https://onlinelibrary
.wiley.com/journal/
10990836 

Online 
ISSN:1099-
0836 

https://o
nlinelibra
ry.wiley.c
om/doi/a
bs/10.100
2/bse.225
9  

5,355 2018 

2 

Investigating health 
systems in the 
European Union: 
Outcomes and fiscal 
sustainability / 
Sustainability 2018, 10, 
3186 

Popescu, M.E.; 
Militaru, E.; 
Cristescu, A.; 
Vasilescu, 
M.D.; Monica 
Mihaela Maer, 
M. I 

The relationship between 
free press and under-
reporting of non-fatal 
occupational injuries 
with data from 
representative national 
indicators, 2015: focusing 
on the lethality rate of 
occupational injuries 
among 39 countries 

Sung-Shil Lim,  
Jin-Ha Yoon,  
Jeongbae Rhie,  
Suk Won Bae,  
Jihyun Kim  
Jong-Uk Won  

International journal 
of environmental 
research and public 
health  / 
MDPI, ST ALBAN-
ANLAGE 66, BASEL, 
SWITZERLAND, CH-
4052 2018 Dec 14;  
15(12). pii: E2856.  
doi: 
10.3390/ijerph15122
856. 

ISSN: 1660-
4601 
E-ISSN: 
1660-4601 
Science 
Citation 
Index 
Expanded 
Social 
Sciences 
Citation 
Index 
Current 
Contents - 
Agriculture
, Biology & 
Environmen
tal 
Sciences 
Current 
Contents - 

https://s
cholar.go
ogle.cz/s
cholar?cit
es=97919
60147135
544375&a
s_sdt=200
5&sciodt=
0,5&hl=cs 

2,145 2018 

https://doi.org/10.1
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Nr. 
crt. 

Titlul articolului citat 
/ Informatii publicare 

Autorii 
articolului 

citat 

Titlul articolului care 
citează 

Autori (in ordinea 
publicării) 

Denumire / 
identificare revistă 

care citează 

Cod 
ISSN/ISBN  

revistă 
care 

citează 

link  
revistă 
care 

citează 

Factor 
impact 
revistă 
care 

citează 

Clasificare 
revista2 

Social & 
Behavioral 
SciencesCu
rrent 
Contents - 
Clinical 
Medicine 

3 

Investigating Health 
Systems in the 
European Union: 
Outcomes and Fiscal 
Sustainability / 
Sustainability, MDPI, 
Open Access Journal, 
vol. 10(9), pages 1-28, 
September 2018. 

Madalina 
Ecaterina 
Popescu & Eva 
Militaru & 
Amalia 
Cristescu & 
Maria Denisa 
Vasilescu & 
Monica 
Mihaela Maer 
Matei  

The Relationship between 
Free Press and Under-
Reporting of Non-Fatal 
Occupational Injuries 
with Data from 
Representative National 
Indicators, 2015: 
Focusing on the Lethality 
Rate of Occupational 
Injuries among 39 
Countries 

 Lim, Sung-
Shil; Yoon, Jin-
Ha; Rhie, 
Jeongbae; et al. 

International Journal 
of Environmental 
Research and Public 
Health; MDPI, ST 
ALBAN-ANLAGE 66, 
BASEL, 
SWITZERLAND, CH-
4052 
Volume: 15   Issue: 1
2 

ISSN: 1660-
4601 
E-ISSN: 
1660-4601 
Science 
Citation 
Index 
Expanded 
Social 
Sciences 
Citation 
Index 
Current 
Contents - 
Agriculture
, Biology & 
Environmen
tal 
Sciences 
Current 
Contents - 
Social & 
Behavioral 
SciencesCu
rrent 

https://w
ww.mdpi.
com/1660
-
4601/15/
12/2856  

2,145 2018 
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Nr. 
crt. 

Titlul articolului citat 
/ Informatii publicare 

Autorii 
articolului 

citat 

Titlul articolului care 
citează 

Autori (in ordinea 
publicării) 

Denumire / 
identificare revistă 

care citează 

Cod 
ISSN/ISBN  

revistă 
care 

citează 

link  
revistă 
care 

citează 

Factor 
impact 
revistă 
care 

citează 

Clasificare 
revista2 

Contents - 
Clinical 
Medicine 

4 

Mapping transversal 
skills required in the 
workplace: a case 
study on romanian 
higher education 
graduates / Iceri2014: 
7th International 
Conference of 
Education, Research 
and Innovation 
(Seville) 1361–1368.  

Mocanu C.,  
Zamfir A. M.  

Can Emotional 
Competence Be Taught in 
Higher Education? A 
Randomized 
Experimental Study of an 
Emotional Intelligence 
Training Program Using a 
Multimethodological 
Approach 

Gilar-Corbi, R.; 
Pozo-Rico, T.; 
Sanchez, B., 
Castejon, J.L. 

Frontiers in 
Psychology 
 2018 Jun 27;9:1039. 
doi: 
10.3389/fpsyg.2018.
01039.  

1664-1078 

https://w
ww.fronti
ersin.org/
articles/1
0.3389/fp
syg.2018.
01039/ful
l  

2,089 2018 

5 

Mapping transversal 
skills required in the 
workplace: a case 
study on romanian 
higher education 
graduates / Iceri2014: 
7th International 
Conference of 
Education, Research 
and Innovation 
(Seville),  361–1368 
(2014)..  

Mocanu C., 
Zamfir A. M.  

Can Emotional 
Competence Be Taught in 
Higher Education? A 
Randomized 
Experimental Study of an 
Emotional Intelligence 
Training Program Using a 
Multimethodological 
Approach 

Gilar-Corbi, R.; 
Pozo-Rico, T.; 
Sanchez, B., 
Castejon, J.L. 

Front Psychol. 2018; 
9: 1039./ Published 
online 2018 Jun 27. 
doi: 
10.3389/fpsyg.2018.
01039 

1664-1078 

https://w
ww.fronti
ersin.org/
articles/1
0.3389/fp
syg.2018.
01039/ful
l  

2,089 2018 



Page 91 of 118 

 

Nr. 
crt. 

Titlul articolului citat 
/ Informatii publicare 

Autorii 
articolului 

citat 

Titlul articolului care 
citează 

Autori (in ordinea 
publicării) 

Denumire / 
identificare revistă 

care citează 

Cod 
ISSN/ISBN  

revistă 
care 

citează 

link  
revistă 
care 

citează 

Factor 
impact 
revistă 
care 

citează 

Clasificare 
revista2 

6 

Skills and 
employability of higher 
education graduates 
from romania and 
bulgaria: the 
employers' 
perspective. / Psychol. 
Psychiatry Sociol. 
Healthcare Educ. 3, 
809–816. 
10.5593/sgemsocial201
4/B13/S3.106 
[CrossRef] , 2014 

Mocanu C.,  
Zamfir A. M.,  
Maer-Matei M. 
M.  

Can Emotional 
Competence Be Taught in 
Higher Education? A 
Randomized 
Experimental Study of an 
Emotional Intelligence 
Training Program Using a 
Multimethodological 
Approach 

Gilar-Corbi, R.; 
Pozo-Rico, T.; 
Sanchez, B., 
Castejon, J.L. 

Frontiers in 
Psychology 
 2018 Jun 27;9:1039. 
doi: 
10.3389/fpsyg.2018.
01039.  

1664-1078 

https://w
ww.fronti
ersin.org/
articles/1
0.3389/fp
syg.2018.
01039/ful
l  

2,089 2018 

7 

Skills and 
employability of higher 
education graduates 
from romania and 
bulgaria: the 
employers' 
perspective. Psychol. 
Psychiatry Sociol. 
Healthcare Educ. 3, 
809–816.  
.10.5593/sgemsocial20
14/B13/S3.106 
[CrossRef] (2014) 

Mocanu C.,  
Zamfir A. M.,  
Maer-Matei M. 
M. 

Can Emotional 
Competence Be Taught in 
Higher Education? A 
Randomized 
Experimental Study of an 
Emotional Intelligence 
Training Program Using a 
Multimethodological 
Approach 

Gilar-Corbi, R.; 
Pozo-Rico, T.; 
Sanchez, B., 
Castejon, J.L. 

Frontiers in 
Psychology. 2018; 9: 
1039./ Published 
online 2018 Jun 27. 
doi: 
10.3389/fpsyg.2018.
01039 
https://www.frontie
rsin.org/journals/psy
chology# 

1664-1078   

https://w
ww.fronti
ersin.org/
articles/1
0.3389/fp
syg.2018.
01039/ful
l  

2,089 2018 

8 

Circular economy and 
decision models among 
European SMEs / 
Sustainability, MDPI, 
Open Access Journal, 
vol. 9(9), pages 1-15, 
August 2017 

Ana-Maria 
Zamfir  
Cristina 
Mocanu  
Adriana 
Grigorescu  

The Sustainability of 
Romanian SMEs and Their 
Involvement in the 
Circular Economy 

Oncioiu, I.; 
Capusneanu, S.; 
Turkes, M.C.; 
Topor, D.I.; Oprea 
Constantin, D.M.; 
Marin-Pantelescu, 
A.; Stefan Hint, M. 

Sustainability 
2018,10(8), 2761; 
doi:10.3390/su10082
761 
www.mdpi.com/jour
nal/sustainability 

2071-1050   

https://w
ww.mdpi.
com/2071
-
1050/10/
8/2761 

2,075 2018 

https://www.frontie
http://www.mdpi.com/jour
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crt. 

Titlul articolului citat 
/ Informatii publicare 

Autorii 
articolului 

citat 

Titlul articolului care 
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ISSN/ISBN  
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care 

citează 
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care 

citează 
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impact 
revistă 
care 

citează 

Clasificare 
revista2 

9 

Circular economy and 
decision models among 
European SMEs / 
Sustainability, MDPI, 
Open Access Journal, 
vol. 9(9), pages 1-15, 
August 2017 

Ana-Maria 
Zamfir  
Cristina 
Mocanu  
Adriana 
Grigorescu  

Financial Resources for 
the Circular Economy: A 
Perspective from 
Businesses 

Alfonso Aranda-
Usón 
Pilar Portillo-
Tarragona 
Luz María Marín-
Vinuesa 
Sabina Scarpellini 

Sustainability 2019, 
11, 888; 
doi:10.3390/su11030
888 

ISSN 2071-
1050; 
CODEN: 
SUSTDE 

https://w
ww.mdpi.
com/jour
nal/sustai
nability  

2,075 2018 

10 

IMM-urile şi economia 
circulară: de la politici 
în domeniu la 
dificultăţi de 
implementare / SMEs 
and the circular 
economy: from policy 
to difficulties 
encountered during 
implementation / ./  
Amfiteatru Econ. vol. 
20(48) , pg. 294–309, 
2018,. 

Ghenta, M.;  
Matei, A.      

An Exploration of Circular 
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