
 

3.  Studii de Cercetare derulate începând 
din anul 2005 până în prezent în cadrul 
Departamentului 
 
 

1. Principalele elemente de evaluare a gradului de integrare / participare socială a persoanelor cu 
dizabilităţi (Programul CEEX – Cercetare de Excelenţă)  

 
Proiect câştigat la Competiţia 2005, cu 89,0 puncte, poziţia 8/45 pe domeniul 8, din rezultatele preliminare 
În 2005, a fost câştigată propunerea de proiect depusă pentru Programul Cercetare de Excelenţă, cu un 
punctaj de 89,0 care a ocupat a 8-a poziţie din cele 45 de proiecte depuse pe total domeniul 8. Ştiinţe socio-
economice şi umaniste (aria tematică a FP 7), respectiv a doua poziţie din cele 7 oferte depuse de institut. 
 

Parteneri: INCSMPS – Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 

(Coordonator); UCDC - Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”; CURS – Centrul de Sociologie Urbană şi 

Regională 

 

Obiective: 

 Experienţa internaţională / europeană privind problematica persoanelor cu dizabilităţi şi integrarea 

lor socială 

 Definirea persoanelor cu dizabilităţi 

 Identificarea nevoilor şi facilităţilor persoanelor cu dizabilităţi 

 Analize cantitative şi calitative privind integrarea / participarea socială a persoanelor cu dizabilităţi 

 Aspecte ocupaţionale în privinţa persoanelor cu dizabilităţi 

 Măsuri / direcţii de acţiune pentru integrarea / participarea socială a persoanelor cu dizabilităţi 

Durata: 2005-2008 

 

2. Studiu privind impactul unor programe de protecţie socială asupra reducerii sărăciei şi 
excluziunii sociale (Programul NUCLEU) 

 

Obiective: 

 Abordări ale fenomenului de sărăcie şi excluziune socială în Uniunea Europeană. Strategii de 

promovare a incluziunii sociale 

 Abordare conceptuală a fenomenului de sărăcie şi excluziune socială 

 Privire de ansamblu asupra cadrului legislativ şi instituţional privind  

 programele de reducere a sărăciei şi excluziunii sociale 

 Configurarea cadrului legislativ privind programele de reducere a sărăciei şi excluziunii sociale în 

concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene 

 

Durata: 2006-2008 

 
3. Sistem de indicatori ai protecţiei sociale din România 

Parteneri: INCSMPS – Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale; INS 

– Institutul Naţional de Statistică; ASE – Academia de Studii Economice Bucureşti 

Durata: 2006 

 
4. Raportul Dezvoltării Umane (Human Development Report), PNUD, 2006-2007 

Durata: 2007 

 
5. O societate românească mai coezivă prin modernizarea sistemului de protecţie socială pentru 

reducerea sărăciei, inegalităţilor şi excluziunii sociale (Programul PNCDI II, CNMP, 2008) 
 



Proiect PNCDI II – Program Parteneriate, proiect câştigat la Competiţia din 2008 cu 89,0 puncte, poziţia 
31/60 de proiecte câştigătoare din cadrul domeniului 9 (31 din 310 proiecte depuse, 31 din 60 câştigătoare) 
- MOSPSS 
Parteneri: INCSMPS – Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 

(Coordonator); CNPS - Centrul Naţional de Pregătire în Statistică; UCDC - Universitatea Creştină „Dimitrie 

Cantemir”; CURS – Centrul de Sociologie Urbană şi Regională 

Obiective: 

 Cadrul conceptual privind sărăcia, inegalităţile şi excluziunea socială în contextul integrării 

europene. Indicatori de măsurare  

 Programe de protecţie socială cu rol de reducere a sărăciei, inegalităţilor şi excluziunii sociale 

 Evaluarea impactului programelor de protecţie socială asupra reducerii sărăciei, inegalităţilor şi 

excluziunii sociale 

 Analize cantitative / calitative privind impactul programelor de protecţie socială asupra sărăciei, 

inegalităţilor şi excluziunii sociale/creşterii incluziunii sociale 

 Contribuţie la promovarea incluziunii sociale şi creşterea coeziunii sociale – suport al dezvoltării 

sustenabile 

 Modernizarea sistemului de protecţie socială 

Durata: 2009-2011 

 
 

6. Mecanisme de stimulare a activizării resurselor de muncă în vederea creşterii ocupării 
(Programul NUCLEU) 

Obiective: 

 Propunere de măsuri pentru activizarea resurselor de muncă în România 
 Analiză macroeconomică comparativă privind relaţia dintre piaţa muncii şi sistemele de prestaţii sociale 

 Proiectarea şi testarea metodologiei de măsurare a relaţiei dintre sistemele de prestaţii sociale şi 

comportamentul pe piaţa muncii în România 

Durata: 2008 

 
 

 

 


