
2. Misiunea şi Obiectivele Departamentului 
Întrucât strategia Departamentului trebuie să fie parte integrată în strategia globală a Institutului, care să reflecte 
nevoile şi interesele acestuia, misiunea şi obiectivele Departamentului trebuie să se conecteze la misiunea şi 
obiectivele generale şi specifice ale Institutului.  
 

Obiect de activitate 
* realizarea de studii şi cercetări cu caracter teoretic-aplicativ în domeniul de interes naţional privind 
dezvoltarea socială şi protecţia socială din România 
 

Scop 
* dezvoltarea continuă a cercetării de excelenţă  în domeniul social 
 

Misiune 
* fundamentarea şi participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului privind protecţia socială 
* realizarea obiectivelor ştiinţifice ale programelor naţionale şi europene 
* realizarea de studii şi cercetări cu caracter teoretic fundamental şi practic aplicativ care să răspundă cerinţelor 
în privinţa fundamentării şi dezvoltării bazelor legislative, instituţionale, metodologice şi procedurale în 
domeniul propriu de cercetare 
* realizarea de studii şi cercetări care să răspundă cerinţelor în domeniul propriu de cercetare 
 

Obiective generale 
* promovarea managementului social la nivel naţional, regional şi local prin aplicarea celor mai semnificative 
rezultate ale studiilor şi cercetărilor  
* dezvoltarea unui sistem eficient de securitate socială 
* stimularea spiritului partenerial în rezolvarea problemelor generate de reforma economică în domeniul 
asistenţei sociale 
* armonizarea legislaţiei româneşti cu legislaţia comunitară, cu  privire la protecţia socială 
 

Obiective specifice 
* proiectarea indicatorilor, criteriilor, modelelor şi metodelor de evaluare a mediului social şi a politicii sociale 
pe termen scurt, mediu şi lung 
* elaborarea variantelor de strategie şi a unor programe de acţiune în domeniul social, pentru realizarea unui 
mediu social competitiv la nivel european 
* propunerea de mecanisme şi politici pentru instrumentarea acestora în vederea creării unei economii viabile şi 
eficiente de piaţă 
* elaborarea de diagnoze ale fenomenelor şi riscurilor sociale, de prognoze ale acestor fenomene pentru 
fundamentarea unor politici sociale eficiente şi eficace 
* propunere de metode, tehnici şi strategii de prevenire a riscurilor sociale şi elaborarea unor programe de 
îmbunătăţire a condiţiilor de trai 
* evaluarea şi structurarea impactului factorilor economici, de mediu, legislativi şi instituţionali asupra 
domeniului social 

 

 

Domeniul ştiinţific abordat 
* cercetări în domeniul protecţiei sociale (1) 
 

Direcţii principale de cercetare 
* politici privind incluziunea şi coeziunea socială 
* indicatori sociali (1) 
 



Domenii specifice de competenţă 
* studiul fenomenelor sociale: sărăcie şi fazele sale extreme: sărăcie severă,  sărăcie extremă, marginalizare şi 
excluziune socială 
* metodologie de evaluare normativă a minimului de trai decent/de supravieţuire 
* politici de reducere a sărăciei şi a formelor sale extreme şi de promovare a incluziunii sociale 
* alte competenţe: cursuri de formare formatori în domeniu, etc. 
 
(1) cercetările realizate în cadrul acestui Departament nu s-au axat numai asupra indicatorilor sociali şi asupra 
politicilor privind incluziunea şi coeziunea socială (aşa cum sunt definite ariile de cercetare ale 
Departamentului), ci şi asupra problematicilor care au adiacenţă cu acest domeniu al cercetării, acoperind şi 
domenii conexe, precum: asistenţă socială şi asigurări sociale, dar acordând şi un oarecare sprijin 
interdepartamental, pe direcţiile respective de cercetare din cadrul altor Departamente (piaţa muncii, etc.). 
 
Grafic 1. Total faze coordonate şi realizate în cadrul Departamentului Indicatori Sociali şi Nivel de Trai, în 

cadrul Programelor naţionale şi internaţionale de cercetare, începând din anul 2005 şi până în prezent (număr 

lucrări) 
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Grafic 2. Ponderea fiecărui tip de program cu fazele realizate în total faze realizate în cadrul Departamentului 

Indicatori Sociali şi Nivel de Trai, începând din anul 2005 şi până în prezent (%) 

NUCLEU

40%

Banca Mondiala

5%

CEEX - PNCDI I

35%

PNUD

5%

PNCDI II

15%

 
NOTĂ: Este posibil să se fi omis unele studii realizate de unii cercetători care nu se mai află în prezent, din diferite motive, în acest 

Departament. 

 

Grafic 3. Ponderea fiecărui tip de program în total în cadrul Departamentului Indicatori Sociali şi Nivel de 

Trai, începând din anul 2005 şi până în prezent (%) 
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