
 

4.  Participări cu Studii/Rezultate ale 

Cercetărilor, din 2005 
- Comisia Guvernamentală Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale (CASPIS – în prezent 

şi-a încheiat activitatea) 

- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)  

- Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 – 2013 

- Banca Mondială (BM) şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) 

- Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) – Raportul Dezvoltării Umane 

 

Evenimentul „Employment Week 2008” – conferinţă şi expoziţie, Ediţia 15, 11-12 iunie 2008, Bruxelles; 

Au fost pregătite pentru prezentare şi expunere, 3 postere (expuse la standul nr. 6):  

 „Study regarding the impact of some social protection programmes on poverty and social 

exclusion reduction”,  

 „Ex-ante evaluation of the impact of the guaranteed minimum income law on the reduction of 

poverty and severe poverty”,  

 „Main elements for the evaluation of the degree of social integration / participation of persons 

with disabilities”  

 

 Sesiuni / Comunicări ştinţifice / Workshop-

uri / Conferinţe, din 2005 
 

1. Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, 

2005, cu tema: ”Politici ale ocupării şi veniturilor în societatea românească”, lucrarea „Aprecierea inegalităţilor din prisma 

persoanelor beneficiare de ajutor social”, Bucureşti, Hotel Howard Johnson, Platinium Ball Room, 24 februarie 2005 (lucrarea nu a 

fost prezentată şi nici trecută în Programul Sesiunii, dar a fost publicată în Revista institutului şi s-a aflat şi pe site-ul institutului, 

www.incsmps.ro/home.html, Secţiunea II. Politici de stabilizare şi creştere privind veniturile populaţiei, lucrarea nr. 5, pag. 249) – 

(carte) 

2. Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, 

2006, cu tema: ”Securitate în Diversitate” – „Reforma Sistemelor de Securitate Socială din România în contextul aderării la Uniunea 

Europeană”, lucrările: „Evaluarea gradului de integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi”, „Sărăcia în rândul persoanelor 

vârstnice”, „Integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii – practici în plan internaţional”, Bucureşti, Howard Johnson Grand 

Plaza, Platinium Grand Ballroom, 20 februarie 2006 

3. Seminarul Naţional de prezentare a monografiei statistice „Sistemul de indicatori ai protecţiei sociale din România”, Institutul Naţional 

de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Bucureşti, 30 ianuarie 2007 

4. Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, 

2007, cu tema: ”Paradoxul şomajului în rândul tinerilor români în contextul aderării la Uniunea Europeană – 2007 Anul European 

pentru egalitatea de şanse”, lucrările „Sărăcia în rândul persoanelor tinere”, „Emigraţia în rândul tinerilor – o şansă pentru ei sau un 

risc pentru România”, „Perspective asupra integrării/participării tinerilor cu dizabilităţi pe piaţa muncii”, Bucureşti, Howard 

Johnson Grand Plaza, 12 martie 2007 

5. Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, 

2008, (sesiune cu participare internaţională), cu tema: ”Flexibilitate şi Securitate pe Piaţa Românească a Muncii la începutul noii etape 

(2008-2010) a Strategiei Lisabona Revizuite – Provocări, Idei,  Soluţii şi Programe de Acţiune”, lucrările „Aspecte cantitative privind 

integrarea ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi”, „Compatibilitatea dintre sistemul de pensii din România şi cerinţele de 

flexibilitate şi de securitate pe piaţa muncii”, „Participarea persoanelor cu dizabilităţi la forţa de muncă în România”, „Şanse egale 

pentru persoane cu nevoi speciale”, Bucureşti, Hotel Howard Johnson Grand Plaza, Iridium Grand Ballroom, 13 – 14 martie 2008 – 

lucrările se vor publica ulterior în revista institutului 

6. Evenimentul „Employment Week 2008” – conferinţă şi expoziţie, Ediţia 15, 11-12 iunie 2008, Bruxelles; Am pregătit pentru prezentare 

şi expunere, 3 postere: „Study regarding the impact of some social protection programmes on poverty and social exclusion reduction”, 

„Ex-ante evaluation of the impact of the guaranteed minimum income law on the reduction of poverty and severe poverty”, „Main 

elements for the evaluation of the degree of social integration / participation of persons with disabilities” (postere expuse la standul nr. 

6) 

7. Organizarea şi susţinerea unui seminar, cu tema „Aspecte privind integrarea / participarea socială a persoanelor cu dizabilităţi”, în data 

de 10 iunie 2008, la sediul unuia din parteneri, respectiv Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, unde au fost prezenţi peste 50 de 

participanţi 



8. Pentru Sesiunea Ştiinţifică dedicată Programului Cercetare de Excelenţă, Modulul I, Ariile tematice 8, 10, 11, unde s-au prezentat 

rezultatele deosebite obţinute în contractele finanţate de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în perioada 2005 – 2008, 

Iaşi, 18-19 septembrie 2008, a fost pregătit un articol din cadrul Proiectului CEX 60/2005, „Aspecte cantitative privind integrarea 

ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi” (se va edita şi un volum dedicat Sesiunii ştiinţifice) 

9. Forumul Asociaţiei Internaţionale a Socilogilor- ISA Forum, Barcelona, septembrie 2008, participare cu lucrarea „Impact of 

remittances on income inequalities in Romania” (Impactul remitenţelor asupra inegalităţilor de venit în România), co-autor 

10. Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Universitatea Spiru Haret Bucureşti intitulată „ Economie, Integrare, 

Eficienţă”, mai 2008, participare cu lucrarea „Adecvare şi sustenabilitate în sistemul de pensii din România” 

 


