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Un traseu de 25 de ani   
pe scena cercetării de 

excelență din România –  
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ADMINISTRATIV: 
 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 
 

 În 1996 devine INCD prin HG 1305/1996 în coordonarea 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 
 

 În 2004 a fost reacreditat ca institut naţional (HG 1773/2004) 
în coordonarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 
 

 În 2013 trece în coordonarea Ministerului Educaţiei și 
Cercetării Știinţifice 
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DOMENII PRINCIPALE DE CERCETARE: 
 
 Piaţa muncii  (resursele de muncă; cererea de forţă de 

muncă; şomajul; prognoze privind piaţa muncii; sistemul 
informaţional al pieţei muncii; salariul, salariul minim şi 
echilibrul pieţei muncii; instituţii şi agenţi ai pieţei muncii; 
dialogul social; legislaţia muncii) 
 

 Educaţia continuă și relaţia ei cu educaţia iniţială ș cu 
cerinţele pieţei muncii (angajatorilor) 
 

 Managementul resurselor umane  (sisteme de recrutare, 
selecţie, evaluare, promovare; politici şi sisteme salariale la 
nivel de firmă) 
 

 Politici sociale şi fenomene sociale: sărăcia şi excluziunea 
socială 
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PRIORITĂȚI ȘTIINȚIFICE URMĂRITE: 
 îndeplinirea cu prioritate a misiunii principale 

reglementate prin actul constitutiv 
 
 orientarea către dezvoltarea ariilor tematice cheie de 

cercetare, diversificarea direcţiilor de cercetare şi 
valorificarea cunoştinţelor acumulate în perioadele 
anterioare în concordanţă cu principalele provocări 
economico-sociale naţionale, europene și internaţionale 

 
 Găsirea și aplicarea celor mai eficiente mecanisme de 

transfer a rezultatelor ştiinţifice în practica economico-
socială 

 
 Creșterea vizibilităţii știinţifice 
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REZULTATE NOTABILE în activitatea CD: 
- Participarea la competiţii, câștigarea și derularea de 

proiecte în cadrul Planului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare (I și II) în programele CERES, CEEx, Capacităţi, 
Parteneriate, Nucleu  

- Participarea la competiţii, câștigarea de proiecte și 
derularea lor în cadrul Planului Sectorial de CD al 
MMFPSPV 2008-2015 și în cadrul Planului Sectorial de CD 
al ANCS 2011-2012 

- Participarea la competiţii, câștigarea de proiecte și 
derularea lor în calitate de coordonatori sau parteneri în 
cadrul FSE- POSDRU 

- Participarea la competiţii și câștigarea unui proiect în 
cadrul Program Cadru 7 de Cercetare 

- Identificarea de competiţii internaţionale finanţate din 
fonduri publice (LeonardoDaVinci, Progress, CEDEFOP, 
Banca Mondiala, UNDP, Phare), participare și derulare 
proiecte  
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EXEMPLIFICĂRI de REZULTATE NOTABILE: 
 partener  al unui consorţiu internaţional cuprinzând 27 

state europene, coordonat de Institute for Social & 
Economic Research (ISER), Universitatea din Essex şi 
finanţat de Comisia Europeană prin programul Progress  
- din 2010 

 Partener în consorţiu în cadrul unui proiect din 
Programul cadru 7 de CD la nivel european 

 Punct de contact  CEDEFOP pentru România  
 Coordonator și partener în proiecte finanţate de CE prin 

programul Progress și Programul Leonardo Da Vinci 
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Distribuţia numărului de proiecte realizate și a volumului 
veniturilor în 2014 
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REZULTATE ÎN PLANUL VIZIBILITĂ ȚII: 
 
 

  Nr. 

  
An 

2013 
An 

2014 

7.1.1 
Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI, pISI şi BDI 
(Anexa  5) 

32 33 

7.1.1.1 
Lucrări ştiinţifice/tehnice în curs de publicare în reviste de specialitate 
cotate ISI, pISI şi BDI  (Anexa 6)9 

14 16 

7.1.2 factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI, pISI şi BDI  8,681 9,68 
7.1.3 citări în reviste de specialitate sau cotate ISI  22 35 
7.1.4 Brevete de invenţie (solicitate / acordate) ./. ./. 
7.1.5 citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate. ./. ./. 

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

././. ././. 

7.1.7 lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate fără cotaţie ISI    26 
7.1.7.1 cărţi publicate de edituri recunoscute /sau cu ISBN (Anexa nr. 7) 12 11 
7.1.8 comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale.(Anexa 8) 21 35 

7.1.9 
studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi 
planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de 
beneficiar. 

140 158 

7.1.10 drepturi de autor protejate ORDA sau în sisteme similare legale. - - 
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REZULTATE NOTABILE în activitatea  conexă: 
 
Coordonarea și asigurarea suportului administrativ pentru 
derularea programului naţional de recalculare a pensiilor în 
perioada 2004-2011 (acţiune a Casei Naţionale de Pensii și 
Asigurări Sociale) 
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Includerea în reţele de cercetare europene şi 
internaţionale, reprezintă o preocupare continuă: 
- participarea şi acceptarea INCSMPS în consorţii create la 

nivel european sau internaţional 
 

- participarea la competiţiile de finanţare de proiecte de 
CD,  
 

- Creșterea vizibilităţii prin organizarea de manifestări 
știinţifice internaţionale și prin participarea și  
diseminarea rezultatelor știinţifice la conferinţe 
internaţionale 
 

- Publicarea de cărţi și articole în edituri renumite 
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Activitatea economică 
• politici de eficientizare a costurilor administrative şi de 

reducere a cheltuielilor, cu efect direct în sustenabilitatea 
activităţii institutului 

• protecţia mediului 
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RESURSE UMANE: 
 
o orientare spre recrutare tineri (vârsta medie 41 ani) 

 
o susţinerea pregătirii doctorale și post-doctorale a 

tinerilor recrutaţi, precum și a pregătirii continue a 
personalului în actualizarea cunoștinţelor de specialitate 
 

o  85% din personal este de CD 
 

o 64% din personalul de CD are titlu de doctor 
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INFRASTRUCTURA: 
 
• Dezvoltată cu resurse proprii și prin Programul 

Capacităţi 
 
• A avut în vedere actualizarea și dezvoltarea produselor 

software de analiză și calcul statistic de specialitate, 
dezvoltarea bazelor de date, completarea tehnicii de 
calcul 
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PERSPECTIVE/PRIORITĂȚI PENTRU perioada următoare 
  Creşterea ratei de succes a participărilor cu oferte în cadrul 

competiţiilor europene sau internaţionale; 
 Orientarea cu preponderenţă spre programe europene, dat 

fiind nivelul redus al fondurilor prevăzute în bugetul naţional 
şi lipsa de previzibilitate a competiţiilor pentru proiecte din 
programe ale PNCDI II; 

 Participarea în consorţii interdisciplinare, pentru extinderea 
domeniilor de aplicabilitate a rezultatelor de cercetare;  

 Valorificarea într-o mai mare pondere a rezultatelor 
obţinute până în prezent, pentru creşterea numărului de 
beneficiari direcţi, precum şi a numărului de articole şi cărţi 
publicate; 

 Identificarea unor modalităţi de motivare a personalului; 
 Creşterea numărului de articole publicate în reviste cotate 

ISI sau BDI; 
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