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Reliefarea aportului Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul
Muncii şi Protecţiei Sociale în fundamentarea politicilor naţionale de ocupare şi
de venituri;
Promovarea creaţiei ştiinţifice originale şi cu caracter de noutate, ca rezultat al
activităţii de cercetare a institutului;
Mediatizarea viziunii institutului cu privire la evoluţiile economiei şi ale
pieţei muncii din Romania, cu focalizare asupra ocupării şi veniturilor,
pentru perioada 2007 – 2013;
Mai buna cunoaştere a activităţii de cercetare – dezvoltare din domeniu, pentru
valorificarea rezultatelor obţinute;
Îmbunătăţirea colaborării şi cooperării în cadrul comunităţii ştiinţifice de profil, în
contextul integrării României în structurile europene;
Îmbogăţirea aportului teoretic şi experimental, ca urmare a schimburilor de idei şi
de rezultate între practicieni, specialişti în domeniu.

Structura sesiunii şi obiective specifice


Primirea participanţilor

ora 900



Deschiderea lucrărilor sesiunii

ora 930

Cuvântul de deschidere prezentat de Directorul general al institutului
Mesaje de salut prezentate de demnitari din MMSSF şi MEC, beneficiari,
colaboratori, etc

1. Sesiunea plenară




ora 1030

Obiective specifice
Prezentarea unor lucrări cu caracter de noutate ştiinţifică, reprezentative atât
pentru tematica Sesiunii, cât şi pentru activitatea din anul 2004 a INCSMPS;
Reliefarea contribuţiei cercetătorilor din institut în studierea unor fenomene socioeconomice cu impact major asupra ocupării şi veniturilor din România, cu
influenţe asupra ansamblului evoluţiilor la nivel macro-economic.

Se vor prezenta lucrări reprezentative la care şi-au adus contribuţia colective
interdisciplinare din institut, care au avut beneficiari direcţi ai rezultatelor obţinute,
precum şi un important impact mediatic, prin tratarea unor subiecte de stringentă
actualitate şi larg interes, din aria ocupării forţei de muncă şi a veniturilor, luată în sens
larg.
Vor fi prezentate maximum 4 lucrări.

2. Secţiunea I
Politici ale ocupării în
perspectiva aderării la U.E. şi a
integrării în Zona Euro, la
orizontul anului 2013
Durata propusă
maxim 2 ore
00
(12 – 1300; 1400-1500)

Obiective specifice
Prezentarea unor lucrări de cercetare
ştiinţifică orientate în mod specific către
diverse aspecte ale următoarelor
problematici:
Ocuparea forţei de muncă,
structurile
şi
dinamica
acesteia;
formarea profesională continuă; politici
active de piaţa muncii; stimularea
ocupării pentru grupurile defavorizate;
munca fără forme legale şi munca
copiilor; migraţia forţei de muncă;
Impactul acestor problematici
asupra procesului de formulare a
politicilor şi strategiilor de ocupare
naţionale, în perspectiva aderării ţării
noastre la U.E. în anul 2007 şi a primilor
ani de funcţionare a pieţei româneşti a
muncii în context european.

Se vor prezenta lucrări de CDI specializate pe temele: ocuparea forţei de muncă,
formare profesională, politici active, politici regionale şi locale de piaţa muncii,
stimularea ocupării, munca fără forme legale, ocuparea femeilor, ocuparea grupurilor
sociale defavorizate, etc. Se vor selecţiona şi alte lucrări, specific orientate şi care au
fost în general mai puţin mediatizate, dar ale căror rezultate de cercetare au contribuit la
fundamentarea unor documente importante în procesul de aderare si de stabilire a
direcţiilor majore de dezvoltare în primii ani de după aderare, respectiv: Memorandumul
Comun în Domeniul Incluziunii Sociale (JIM), Raportul Anual de Progres privind
îndeplinirea obiectivelor asumate prin Documentul Comun de Evaluare a Politicilor de
Ocupare (JAP), Planul Naţional de Acţiune pentru Ocupare (PNAO), Planul Naţional de
Dezvoltare 2007 – 2013 (PND).
Vor fi prezentate 4-5 lucrări, urmate de dezbateri şi intervenţii.

3. Secţiunea a II -a
Politici de stabilizare şi creştere
privind veniturile populaţiei
Durata propusă
maxim 2 ore
(1500 – 1700)
Obiective specifice
Prezentarea unor lucrări de cercetare
ştiinţifică orientate în mod specific către

diverse
aspecte
ale
următoarelor
problematici:
Veniturile salariale şi salariul
minim; structura veniturilor gospodăriilor
populaţiei; pensiile şi asigurările sociale;
veniturile din prestaţiile de asistenţă
socială; impozitarea şi taxarea factorului
de muncă; veniturile informale; creditul
pentru gospodăriile populaţiei şi microîntreprinderi; productivitatea muncii şi
impactul evoluţiilor de pe pieţele
financiare asupra pieţei muncii.

Se vor prezenta lucrări de CDI specifice, inclusiv lucrări cu o tematică dedicată, pe
subiecte strict specializate şi, de regulă, care au fost mai puţin mediatizate, dar care
confirmă, pe de o parte, preocupările constante ale cercetătorilor din institut pentru
această arie problematică, iar pe de altă parte, au avut contribuţii în fundamentarea
unor documente de sinteză din procesul de pregătire a aderării României la U.E., cum
ar fi: Memorandumul Comun în Domeniul Incluziunii Sociale (JIM), Raportul Anual de
Progres privind îndeplinirea obiectivelor asumate prin Documentul Comun de Evaluare
a Politicilor de Ocupare (JAP), Planul Naţional de Acţiune pentru Ocupare (PNAO),
Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 (PND).
Vor fi prezentate 4-5 lucrări, urmate de dezbateri şi intervenţii.

Pauza de prânz
ora 1300 - 1400

4. Sesiunea plenară de închidere

Obiectiv specific

Viziuni şi proiecţii asupra
evoluţiilor economiei şi pieţei
româneşti a muncii, în perioada
2005 - 2013

Prezentarea unor prognoze alternative
privind principalele agregate macroeconomice şi de piaţa muncii în
România, pentru perioada 2005 – 2013.

Durata propusă
maxim 30 minute
(ora 1700)
Se vor prezenta în sinteză, prognoze alternative privind evoluţia principalelor
macro-agregate economice la nivelul României, comparaţii între diferitele variante de
prognoză (inclusiv o variantă elaborată de institut), precum şi comparaţii între
prognozele pentru economia românească şi prognoze pentru evoluţiile economiilor
integrate în U.E. la începutul anului 2005.



Închiderea lucrărilor sesiunii

ora 1730

Cuvântul de închidere prezentat de Directorul general al institutului

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în
Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale
I.N.C.S.M.P.S.
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Bucuresti, Romania
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PRIMIREA PARTICIPANŢILOR

ora 900

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNII

ora 930

Cuvânt de deschidere prezentat de:
domnul Gheorghe BARBU, Ministru - Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei; domnul Anton ANTON, Secretar de Stat - Ministerul
Educaţiei şi Cercetării; doamna Vasilica CIUCĂ Director general –
INCSMPS.

SESIUNEA PLENARĂ

1. Provocări privind creşterea ocupării în România în contextul integrării
în UE. Rolul cercetării ştiinţifice de profil în fundamentarea şi evaluarea
impactului politicilor de ocupare. Autori: dr. Speranţa PÎRCIOG, dr.
Vasilica CIUCĂ, INCSMPS
ora 1030
2. Starea actuală a ocupării forţei de muncă în România. Autor: drd.
Cristina LINCARU, INCSMPS
ora 1045

Pauza de cafea (15 minute)

ora 1100 – 1115

3. Coordonate ale pieţei muncii în societatea cunoaşterii. Autor: prof.
univ. dr. Gheorghe RĂBOACĂ, INCSMPS
ora 1115
4. Legislaţia privind protecţia ocupării şi performanţa pieţei muncii. Autor:
dr. Vasilica CIUCĂ, INCSMPS
ora 1130

SECŢIUNEA I - POLITICI ALE OCUPĂRII ÎN PERSPECTIVA
ADERĂRII LA U.E. ŞI A INTEGRĂRII ÎN ZONA EURO, LA
ORIZONTUL ANULUI 2013
5. Formarea Profesională Continuă în România în context european;
decalaje, dileme şi oportunităţi. Autori: dr. Steliana PERŢ, dr. Valentina
VASILE, I.E.N.
ora 1145
6. Orientări privind dezvoltarea serviciilor publice şi impactul acestora
asupra ocupării. Autor: prof. univ. dr. Mihail DUMITRESCU, INCSMPS
ora 1200
7. Performanţa pieţei muncii din România comparativ cu performanţele
pieţelor muncii din statele UE. Autor: Luise MLADEN, INCSMPS
ora 1215

„CUNOAŞTEREA

GENEREAZĂ
REZULTATE”
NOTE

„CUNOAŞTEREA

GENEREAZĂ
REZULTATE”

8. e-Inclusion - un nou obiectiv al politicilor sociale. Autor: Adrian TOIA,
expert
ora 1230
9. Impactul măsurilor active de ocupare – România. Autori: Andra Bertha
Polch, Aniela ALEXANDRESCU, INCSMPS
ora 1245

NOTE

Pauza de prânz (60 minute)

ora 1300 – 1400

10. Politici active de ocupare. Formarea profesională continuă. Autor: dr.
Marta Christina SUCIU, prof. univ., ASE Bucuresti
ora 1400

INTERVENTII SI DEZBATERI (max. 45 minute – 1415–1500)
11. Dinamica sistemului de formare a adulţilor în vederea unei ocupări
optimale. Autori: Codruţa DRĂGOIU, Cristina ROMAN, INCSMPS
12. Necesitatea dezvoltării unor politici de formare continuă, adecvate
cererii de pe piaţa muncii. Autor: Beatrice Monica CHIRIAC, INCSMPS
13. Politici de ocupare vizând persoanele cu handicap. Autori: Codruţa
DRĂGOIU, Cristina ROMAN, INCSMPS
14. Efectul instituţiilor pieţei muncii asupra şomajului. Autor: dr. Daniela
PAŞNICU, INCSMPS
15. Ce-ai vrea să fii când te faci mare? Prestigiul ocupaţiilor în România.
Autor: Corneliu CÂRŢÂNĂ, CURS
16. Analiza valorii privind ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea durabilă
în context european. Autor: prof. univ. dr. Eduard RĂDĂCEANU, UPB
17. Stiinţa cognitivă - vector major în formarea profesională continuă a
lucrătorilor din mediul virtual. Autor dr. Mircea DUZINEANU, M.Justiţiei

SECŢIUNEA A II -A „POLITICI DE STABILIZARE
ŞI CREŞTERE PRIVIND VENITURILE POPULAŢIEI”
18. Analiza comparativă a salariului minim în România, ţările UE şi ţările
candidate. Autori: dr. Nicolae CĂTĂNICIU, Daniela STOIAN, Olivia
Alexandra MACOVEI, INCSMPS
ora 1500
19. Modele ale contribuţiilor de asigurări sociale. Autor: dr. Nicolae
CĂTĂNICIU, INCSMPS
ora 1515

20. Microfinanţarea ca stimulent al ocupării pe cont propriu în România.
Autori: Cristina Mariana MOCANU, dr. Cătălin GHINĂRARU,
INCSMPS
ora 1530
21. Impactul politicilor privind fiscalitatea şi beneficiile indirecte asupra
veniturilor şi ocupării, în perspectiva integrării României în structurile
UE. Autor: Silviu ŢECULESCU, INCSMPS
ora 1545

Pauza de cafea (15 minute)

ora 1600 – 1615

INTERVENTII SI DEZBATERI – SECŢIUNEA A II-A
(max. 45 minute – 1615–1700)

SESIUNEA PLENARĂ DE ÎNCHIDERE - VIZIUNI ŞI
PROIECŢII ASUPRA EVOLUŢIILOR ECONOMIEI ŞI
PIEŢEI ROMÂNEŞTI A MUNCII, ÎN PERIOADA 2005 - 2013
22. Viziuni şi prognoze alternative privind evoluţia economiei şi pieţei
româneşti a muncii, în perioada 2005 – 2014. Autor: lect. univ. dr.
Cătălin GHINĂRARU, INCSMPS
ora 1700
23. Dinamica ocupării forţei de muncă la nivel regional şi estimări de
trenduri pentru 2013. Autor: dr. Speranţa PÎRCIOG, INCSMPS
ora 1715

INCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNII

ora 1730

Cuvânt de închidere şi concluzii prezentate de Directorul
general al institutului

„CUNOAŞTEREA

GENEREAZĂ
REZULTATE”
NOTE

