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Viziune și colective de cercetare 

Aria 1 
• Anticiparea cererii de forță de muncă și corelarea cu oferta educațională 

Aria 2 
• Tranziția de la școala la muncă și mobilitatea pe piața muncii 

Aria 3 

• Dezvoltarea capitalului uman, formare profesională și învățare pe tot 
parcursul vieții 

Provocări Nevoia unei mai bune corelări a ofertei cu cererea de forță de muncă – condiție 
esențială în vederea creșterii competitivității economiei românești 

Necesitatea îmbunătățirii accesului tinerilor la piața muncii prin facilitarea tranziției de 
la școală la muncă și sprijinirea carierelor – cu rol în construirea unei societăți favorabile 
incluziunii și accesului la ocupare 

Importanța adaptării permanente a cunoștințelor și competențelor lucrătorilor în 
actualul context economic - pentru susținerea performanțelor individuale și organizaționale 
și sporirea calității vieții 



Evaluarea necesarului de calificări și competențe în firme 

Proiecte Beneficiari: Ministerul Muncii (direcțiile de specialitate), Ministerul Educației (direcțiile de specialitate), 
CNDIPT 

Programe de finanțare variate: Banca Mondială, programe naționale de cercetare, FSE 

Anchete sociologice în rândul firmelor reprezentative la nivel național, regional 

 - evaluarea fluxurilor de salariați (”intrări” și ”ieșiri” la nivelul firmelor)   

 - locuri de muncă vacante: număr și structură, dificultăți la recrutare, competențe solicitate 

 - decalaj de calificare 

 - recrutarea absolvenților, satisfacție față de nivelul lor de calificare 

 - anticipări privind locurile de muncă create și distruse în următoarele 6 / 12 luni  

 

Alte metode inovative aplicate: monografii ocupaționale, analiză conjoint asupra preferințelor 
angajatorilor la recrutare 

 

Rezultate 

 

Achiziții / 
dezvoltări 

Studii privind necesarul de calificări și competențe în profil sectorial, ocupațional, regional, pe clase de 
mărime, nivel de educație, domenii de formare 

Rezultatele au contribuit la fundamentarea politicilor educaționale 

 
Dezvoltarea expertizei și a metodologiilor de evaluare a deficitului de calificări și necesarului de 
competențe 

 
Dezvoltarea parteneriatelor cu instituții cu responsabilități în domeniul pieței muncii și educației la nivel 
central și cu alte centre naționale și internaționale de cercetare 



Tranziția de la școala la muncă și mobilitatea pe piața muncii 

Proiecte Beneficiari: Inspectorate Școlare Județene 

 

șapte proiecte finanțate prin FSE, 7 județe: Vrancea, Dâmbovița, Olt, Galați, Gorj, Cluj și Vâlcea  

- informații privind participarea pe piața muncii  

- continuarea studiilor 

- comportamente de căutare a unui loc de muncă, durata până la ocuparea unui loc de muncă 

- adecvarea ocupării la calificarea deținută  

- condiții de muncă, satisfacție față de locul de muncă 

- evaluarea gradului inserției de succes 

Cercetări privind monitorizarea inserției profesionale a absolvenților de IPT : 

 participare la realizarea metodologiei de monitorizare a inserției profesionale a absolvenților (OMECT 6011/2008) 

Rezultate 

 

 

Achiziții / 
dezvoltări 

52 studii de monitorizare a inserției la nivel județean pentru absolvenți ai promoțiilor 2009, 2010, 2011  

 la 6 și 12 luni de la absolvire  

Rezultatele au contribuit la fundamentarea politicilor educaționale pentru IPT 

Dezvoltarea expertizei și a metodologiilor de monitorizare a inserției profesionale prin anchetă 

Dezvoltarea parteneriatelor cu instituții cu responsabilități în domeniul educațional la nivel local 

 



Tranziția de la școala la muncă și mobilitatea pe piața muncii 

Proiecte Beneficiar: Ministerul Educației (direcțiile de specialitate) 

 
1 proiect sectorial, 4 proiecte finanțate prin programele naționale de cercetare și 1 proiect FSE 

 
Metode:  

 - anchete sociologice de monitorizare a inserției profesionale  

 - tehnici econometrice 

 - prognoze ale cererii (în profil ocupațional, sectorial și pe domenii de formare) și ofertei de forță 
 de muncă cu studii superioare (pe domenii de pregătire) 

 - analiza corelativă a cererii și ofertei de forță de muncă 

Cercetări privind participarea pe piața muncii a absolvenților de învățământ superior : 

Rezultate 

 

 

 

 

 

Achiziții / 
dezvoltări 

Studii de interes național și publicații privind:  

 - evaluarea participării pe piața muncii a absolvenților de studii superioare 

 - identificarea ariilor de  neconcordanță între cererea și oferta de forță de muncă cu studii 
 superioare 

 - incidența și efectele ocupării inadecvate asupra veniturilor și parcursului de  carieră, 

 - competențe necesare la locul de muncă, relația dintre competențe și venituri   

Rezultatele au contribuit la fundamentarea politicilor educaționale pentru învățământ superior 

Acumularea de cunoștințe și dezvoltarea unor abordări metodologice inovative în domeniu  

 
Dezvoltarea parteneriatelor cu instituții cu responsabilități în domeniul educațional la nivel central 

 



Tranziția de la școala la muncă și mobilitatea pe piața muncii 

Proiecte Proiecte finanțate prin programele naționale de cercetare 

Metode  și analize la nivel micro:  

 - anchete sociologice în gospodării, anchete online 

 - tehnici econometrice 

 - tehnici de evaluare a tranzițiilor 

 - analiză conjoint 

 - analiză de rețea 

 - interviuri în profunzime 

 

Cercetări privind mobilitatea lucrătorilor : 

Rezultate 

 

 

 

 

 

Achiziții / 
dezvoltări 

Rezultate: Studii și publicații dedicate următoarelor tematici 

 - mobilitate ocupațională 

 - relația dintre migrație și inegalitățile de venit 

 - relația dintre educație și mobilitatea de venit 

 - preferințele tinerilor privind caracteristicile locurilor de muncă 

 - migrația de revenire în rândul lucrătorilor români 

  
Acumularea de cunoștințe și dezvoltarea unor abordări metodologice inovative în domeniu  

 

Dezvoltarea parteneriatelor cu centre de cercetare naționale și internaționale 

 



Formare profesională în întreprinderi 

Proiectul Beneficiar: Ministerul Muncii, Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al MMFPSPV 

Obiectiv: dezvoltarea de produse și servicii de cercetare specifice MMFPSPV în vederea 
 fundamentării pe baze științifice a deciziei de politică la nivel național 

 
Metode :  

 - metodologie de foresight în rândul patronilor şi managerilor 

 - metodologie de anchetă sociologică în rândul firmelor 

 - studiu de caz în rândul firmelor beneficiare de sprijin pentru formarea  profesională a propriilor 
 angajaţi 

 - metodologie de evaluare ex-ante a efectelor măsurilor de politică 

 

”Modele de încurajare a investiţiei în formarea profesională continuă la nivel de firmă” 

Rezultate 

 

 

 

 

 

Achiziții / 
dezvoltări 

Rezultate: 7 studii de interes național 

 - evaluarea incidenţei, nivelului şi intensităţii investiţiilor întreprinderilor româneşti în formarea 
 profesională continuă 

 - caracterizarea programelor de formare profesională continuă şi a participanţilor la acestea 

 - fundamentarea unui set de măsuri destinate stimulării investiţiei în formare profesională 
 continuă la nivel de firmă 

  

Acumularea de cunoștințe și dezvoltarea unor abordări metodologice inovative în domeniu 

Dezvoltarea parteneriatului cu organizații cu expertiză în dezvoltarea de metodologii și investigații de 
teren 

 



 

 

 

 

 

Vă mulțumesc! 


