ANEXE 14.2
Anexa 14.2.1. - Lista contractelor (părțile contractante, valoare contractului, obiectul contactului etc)

Nr.
Crt.

Tip
proiect

Denumire proiect

Denumire etapa

Data
Incepere

Data
Finalizare

Valoare
contract
(lei)

An
referin
ta

1

PN
(Program
NUCLEU)

Proiect 1. Dinamica pieței
muncii în România.
Reziliență adaptivă și
flexibilitate

Etapa 1. Estimarea rezilienței
adaptive a pieței muncii românești.
Metodologie inovativă (studiu de
interes național)

16.03.2018

06.07.2018

360.352

2018

2

PN
(Program
NUCLEU)

Proiect 1. Dinamica pieței
muncii în România.
Reziliență adaptivă și
flexibilitate

Etapa 2. Analiză comparativă cu țări
membre UE privind reziliența
adaptivă și flexibilitatea ocupării (2
articole)

26.07.2018

20.08.2018

264.360

2018

3

PN
(Program
NUCLEU)

Proiect 1. Dinamica pieței
muncii în România.
Reziliență adaptivă și
flexibilitate

Etapa 3. Previziuni privind reziliența
adaptivă și flexibiliatea ocupării și
recomandări de politică de ocupare (1
articol, recomandări de politică)

26.07.2018

25.10.2018

76.596

2018

PN
(Program
NUCLEU)

Proiect 2. Ciclicitate,
asimetrii și dezechilibre pe
piață. Rolul și efectele
regimurilor succesive de
dialog social în proiectarea
și implementarea
„stabilizatorilor automati” ai
pieței muncii

Etapa 1. Metodologie de analiza a
performantei anti-ciclice a
stabilizatorilor automați ai pietei
muncii in conditiile reformei
dialogului social si pietei muncii in
Romania in perioada 2000-2015

16.03.2018

06.07.2018

323.500

2018

4

Nr.
Crt.

Tip
proiect

Denumire proiect

Denumire etapa

Data
Incepere

Data
Finalizare

Valoare
contract
(lei)

An
referin
ta

5

PN
(Program
NUCLEU)

Proiect 2. Ciclicitate,
asimetrii și dezechilibre pe
piață. Rolul și efectele
regimurilor succesive de
dialog social în proiectarea
și implementarea
„stabilizatorilor automati” ai
pieței muncii

Etapa 2. Dezvoltarea de propuneri si
modele alternative privind
proiectarea si implementarea
stabilizatorilor automați ai pietei
muncii in calitate de instrument de
politica anti-ciclica si suport al
dialogului social (studiu de interes
national si propunere de masuri);

26.07.2018

10.12.2018

155.710

2018

6

PN
(Program
NUCLEU)

Proiect 5. Corelația dintre
starea de sănătate a
populației și participarea pe
piața muncii. Implicații
asupra veniturilor

Etapa 1. Relația dintre starea de
sănătate a populației, participarea pe
piața muncii și venituri - teorie,
rezultate empirice, metode și
indicatori

16.03.2018

09.07.2018

232.330

2018

7

PN
(Program
NUCLEU)

Proiect 5. Corelația dintre
starea de sănătate a
populației și participarea pe
piața muncii. Implicații
asupra veniturilor

Etapa 2. Modele de estimare a
relației dintre starea de sănătate,
participarea pe piața muncii și
veniturile populației - abordări macro
și micro și rezultate pentru România.

26.07.2018

10.12.2018

77.950

2018

TOTAL (Program NUCLEU - CALINOV 2 - 2016-2018)

1.490.798

Anexa 14.2.2. – PROIECTE FINANAȚATE PRIN PLANUL SECTORIAL CDI - MMJS
Nr.
Crt.

1

2

3

Tip
proiect
PS (PLAN
SECTORIAL)

PS (PLAN
SECTORIAL)

PS (PLAN
SECTORIAL)

Denumire proiect

Denumire etapa
2018

Data
incepere

Data
finalizare

Valoare
contract
(lei)

An
referință

Analiza socio-economică a
domeniului ocupare 2014-2020

Etapa 1. Studiu de evaluare a stării
și tendințelor pieței muncii în
perioada de analiză

22.08.2018

20.12.2018

472.048

2018

Agenda pentru competențe
ROMÂNIA 2020,2025

Etapa 1. Anticiparea necesarului de
competențe în economia românească
și creșterea relevanței
competențelor furnizate de
sistemele de educație și formare
profesională

22.08.2018

20.12.2018

1.128.762

2018

Posibile abordări ale politicilor
la nivel UE și național în
perspectiva Președinției române
a Consiliului Uniunii Europene
(Consiliul UE)

2018

Nr.
Crt.

4

5

6

7

8

9

Tip
proiect
PS (PLAN
SECTORIAL)

PS (PLAN
SECTORIAL)

PS (PLAN
SECTORIAL)

PS (PLAN
SECTORIAL)

PS (PLAN
SECTORIAL)

PS (PLAN
SECTORIAL)

Denumire proiect

Denumire etapa
2018

Data
incepere

Data
finalizare

Valoare
contract
(lei)

An
referință

Sistem integrat de reducere a
sărăciei și excluziunii sociale în
mediul rural

Etapa 1. Studiu privind
caracterizarea fenomenului de
sărăcie în mediul rural

01.11.2018

10.12.2018

336.626

2018

Măsuri destinate creșterii
incluziunii sociale a persoanelor
vârstnice

Etapa I Investigarea oportunităţii de
dezvoltare a unor măsuri şi programe
menite a contribui la creşterea
incluziunii sociale a persoanelor
vârstnice

20.08.2018

17.12.2018

44.713

2018

Îngrijirea informală în îngrijirea
de lugă durată a persoanalor
vârstnice - dezvoltarea de
servicii suport și scheme de
finanțare

Etapa 1. Analiza oportunităţii
dezvoltării de servicii - suport şi
scheme de finanţare destinate
îngrijitorilor informali ai persoanelor
vârstnice cu nevoi de îngrijire de
lungă durată şi propunerea de măsuri
de ajustare a politicilor destinate
sprijinirii îngrijirii informale

20.08.2018

17.12.2018

44.700

2018

Metodologie de monitorizare
continuă a calității îngrijirii în
instituțiile ce furnizează sevicii
de îngrijire de lungă durată

Etapa I. Cadrul conceptual și
metodologic de analiză a sistemului
de îngrijire de lungă durată ÎLD
(Etapa implementata de catre UAIC
Iasi)

01.10.2018

17.12.2018

54.341

2018

Metodologie de monitorizare
continuă a calității îngrijirii în
instituțiile ce furnizează sevicii
de îngrijire de lungă durată

Etapa II. Metodologie de măsurare a
calității îngrijirii în centrele
rezidențiale care furnizează servicii
de ÎLD

01.10.2018

17.12.2018

45.659

2018

Calitatea vieții persoanelor
vârstnice dependente în
România

Etapa I Fundamentarea metodologiei
de evaluare a calităţii vieţii

01.10.2018

17.12.2018

100.000

2018

Nr.
Crt.

Tip
proiect

Denumire etapa
2018

Denumire proiect

Data
incepere

Data
finalizare

Valoare
contract
(lei)

An
referință

persoanelor vârstnice dependente
din România

10

PS (PLAN
SECTORIAL)

Evaluarea efectelor beneficiilor
de asistență socială destinate
familiei și copilului asupra
participării părinților pe piața
muncii (PSCD nr.33/23.08.2018)

Etapa I. Participarea părinților pe
piața muncii: implicații cu privire la
concilierea vieții profesionale cu
viața de familie.

23.08.208

17.12.2018

TOTAL Plan sectorial CDI - MMJS 2018

45.000

2018

2.271.849

Anexa 14.2.3. – PROIECTE FINANAȚATE DIN SURSE INTERNAȚIONALE
Nr.
Crt.

Tip
proiect

1

PI

EUROMOD-Microsimulation tool

2

PI

@HomeWork - Increasing Hobby
Based ICT Skills of Inactive Women
and Housewives at Home

Denumire proiect

Denumire etapa
2018

Data
incepere

Data
finalizare

partnership
agreement/PROGRESS -CE

01.06.2016

01.10.2018

Valoare
contract
(lei)

An
referință

58.896

2018

9.218

2018

PI

GLOBE - New Skills For Green Jobs.
Game Based Training To Develop
Transversal Green Skills In
Apprenticeship Programmes

01.10.2017

01.10.2019

7.491

2018

4

PI

BeEurope - Mentoring for better life
& better harmony in society – the
healthy integration of young women
in Europe

01.10.2017

01.10.2019

5.179

2018

5

PI

AT WORK - ICT based evaluation
methodology to assess the social
impact of work- linked training

01.10.2017

01.10.2019

7.138

2018

3

Subtotal 3

87.922

Anexa 14.2.4. – PROIECTE FINANAȚATE DIN PROGRAME SUSȚINUTE PRIN F.S.E.

Nr.
crt.

Tip
proiect

Denumire proiect

Denumire etapa
2018

Data
incepere

Data
finalizare

Valoare
etapa /
contract
(lei)

An
referință

1

2

PF

Dezvoltarea capacităţii
administrative a ANCSI de
implementare a unor
acţiuni stabilite în
Strategia Naţionala de
Cercetare, Dezvoltare
tehnologica şi Inovare,
2014-2020, SIPOCA 27

Activitatea 1.1 - Proiectarea
metodologiilor cantitativ/calitative
de evaluare a impactului investiției
realizate, conform SNCDI, pe cele 4
domenii de specializare inteligentă
(1.bioenonomie, 2.tehnologia
informației și a comunicațiilor, spațiu
și securitate, 3. Energie, mediu și
schimbări climatice și 4. Eco-nanotehnologii și materiale avansate), pe
domeniul de prioritate publică
Sănătate, și pe instrumente de
finanțare

aug.17

iun.19

639.019

2018

PF

DialLogos- Dezvoltarea și
introducerea de sisteme
și standarde comune în
administrația publică ce
optimizează procesele
decizionale orientate
către cetățeni și mediul
de afaceri în concordanță
cu SCAP

Activitatea 2 - Dezvoltarea de
instrumente independente de
fundamentare și monitorizare a
componentei de ”resurse umane” din
politica publică privind detenția și
reintegrarea socială a persoanelor
private de libertate

oct.18

dec.19

65.765

2018

Subtotal 4

Anexa 14.2.5. – PROIECTE FINANAȚATE PRIN CONTRACTE DIRECTE

704.784

Nr.
Crt.

Tip
proiect

Denumire proiect

1

SS

Support to the Ministry of
Labour and Social Justice of
Romania in the areas of social
benefits and social services

2

SS

Asistență tehnică pentru
susținerea capacității de
evaluare

Denumire etapa

data incepere

data finalizare

valoare
contract

Evaluation of Social
Services' functioning and
efficacy

martie 2018

februarie 2019

139.500,00

2018

415.241,29

2018

iulie 2018

Subtotal 5

iulie 2020

554.741,29

An de
referință

