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I N V I T A Ţ I E 
 
 
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS,  
Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române - IPE, 
Institutul de Economie Naţională al Academiei Române – IEN, 
Centrul Naţional de Pregătire în Statistică – CNPS Bucureşti, 

 
 
 

organizează în data de 28 iunie 2012, Sala Opera, Hotel Intercontinental Bucureşti   
 

Conferinţa cu tematica 

„REZULTATE ALE PROGNOZELOR CU PRIVIRE LA CEREREA ŞI OFERTA DE 

MUNCĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR” 
 
activitate a proiectului “Evaluarea şi prognozarea cererii de muncă potenţiale pentru 
absolvenţii de învăţământ superior, în structură ocupaţională, la orizontul anului 2020, în 
vederea dezvoltării corespunzătoare a politicilor privind instruirea de nivel universitar”, 
beneficiar Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”, finanţat prin licitaţia 
organizată de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică – ANCS, în cadrul 
Programului sectorial.   
 

Organizatorii doresc ca această acţiune cu caracter ştiinţific să reprezinte un prilej pentru un 
schimb real de idei şi experienţă, la nivel naţional, pe o tematică de interes major privind o 
mai bună absorbţie a absolvenţilor din sistemul de învăţământ superior prin integrarea mai 
bună pe pieţa muncii, în noul context conturat de Strategia Europa 2020.  
 

Ne propunem ca prin experienţa, ideile şi soluţiile pe care le vom obţine prin participarea 
dvs., să validăm rezultatele proiectului, astfel încât eforturile naţionale pentru performanţa 
sistemului de învăţământ superior, să fie regăsite în eficienţei pieţei muncii din România. 
  

Cu aceste gânduri, vă adresăm invitaţia de a participa la această acţiune, rugându-vă să 
ne confirmaţi participarea dumneavostră şi/sau a persoanelor pe care le veţi desemna. 
Aşteptăm cu deosebit interes răspunsul dvs. pe adresa de e-mail pirciog@incsmps.ro.  
 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la  telefon 021.312.40.69, precum şi la adresa 
http://www.incsmps.ro .  
 

 
DIRECTOR GENERAL  INCSMPS, 
 

Dr. Vasilica CIUCĂ 
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Programul conferinţei 
 

28 iunie 2012 

 
 Primire invitati (9.00-9.30) 

 Lucrările conferinței, partea I  (9.30 – 11.00) 

1. Obiectivele proiectului si principalele realizari – dr. Vasilica Ciucă, director 

proiect, Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și 

Protecției Sociale (15 min) 

2. Prognoze ale ocupării totale și ale ocupării cu nivel de pregătire universitară la 

orizontul anului 2020 – prof. dr. Ion Ghizdeanu, Institutul de Prognoză Economică 

al Academiei Române, Președintele Comisiei Naționale de Prognoză, Tiberiu 

Diaconescu, asistent cercetare Institutul de Prognoză Economică al Academiei 

Române  (20 min) 

3. Metode si rezultate privind prognozele cererii de forță de muncă pe activități 

economice – dr. Mioara Iordan, cercetător ştiinţific gr. I, prof. dr. Dorin Jula, 

cercetător ştiinţific gr. I, Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române 

(20 min) 

4. Metode și rezultate privind prognozele cererii de forță de muncă pe subgrupe 

ocupaționale  – dr. Eva Militaru, cercetător ştiinţific gr. III, dr. Monica Matei, 

cercetător științific, Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii 

și Protecției Sociale (20 min) 

 

  Intervenţii (10.45 – 11.00) 

 Pauza de cafea (11.00-11.30) 

 Lucrările conferinței, partea a II-a (11.30 -12.30) 

5. Metodologie de estimare și rezultate privind cererea de forță de muncă pe 

domenii de pregătire – dr. Speranța Pîrciog, cercetător ştiinţific gr. I, dr. Adriana 

Davidescu, cercetător științific, Institutul Național de Cercetare Științifică în 

Domeniul Muncii și Protecției Sociale (20 min) 

6. Metode și rezultate privind proiecțiile ofertei de forță de muncă pe domenii de 

pregătire – prof. dr. Valentina Vasile, cercetător ştiinţific gr. I și prof. dr. Florin 

Pavelescu, cercetător ştiinţific gr. I, Institutul de Economie Națională al Academiei 

Române (20 min) 

7. Ajustări ale ofertei de forță de muncă la tendințele de evoluție a cererii -  dr. 

Vasilica Ciucă, director proiect, Institutul Național de Cercetare Științifică în 

Domeniul Muncii și Protecției Sociale (20 min) 

 

 Intervenții, dezbateri (12.30-14.00) 

  


