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Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  Pîrciog Speranţa 

Adresa  Bdul Decebal nr. 2, bl. H3, sc. A, ap. 12, 
sector 3, Bucuresti 

 

Telefon  021 31240 69  

Fax  021 311 75 95 

E-mail  pirciog@incsmps.ro 
 

naţionalitate  Română 
 

Data naşterii  01.01.1965 
 

 Sex  F 

 
 

Experienţa profesională 
 

Perioada  Ianuarie 2003 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Director ştiinţific, cercetător principal gr. I/ doctor in economie 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonare în calitate de director proiect/responsabil din partea partenerului a peste 25 Studii si 
cercetări privind analiza și prognoza evoluţiilor pieţei muncii la nivel național, regional și local, 
proiectare și analiza indicatorilor pieţei muncii, proiectarea de metodologii de gestiune previzională a 
pieţei muncii la nivel naţional şi regional, de proiecţie a evoluţiei ocupaţiilor pe piaţa muncii la nivel 
regional și național, studii privind disparități regionale economico-sociale, metodologii de evaluare a 
inegalităţilor de gen, proiecţii ale ofertei de forţă de muncă în profil regional şi local, studii privind 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie 

Numele si adresa angajatorului   Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Str. Povernei nr. 
6-8, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Cercetare ştiinţifică 

 

Experienţa profesională 
 

Perioada  Noiembrie 1997- Ianuarie 2003  

Funcţia sau postul ocupat  Director general, cercetător principal gr. II (1997-1998), cercetător principal gr. I 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Management de obiective, management de proiect, coordonare și membru în echipe de cercetare 
pentru proiecte privind studii ale dinamicii ocupaționale pe piaţa muncii, metodologii de evaluare a 
sărăciei,  monitorizarea dinamcii acesteia şi a politicilor de reducere a săăciei, formator în programe 
de pregătire profesională, cercetări legate de indicatorii sociali și nivel de trai, marginalizarea şi 
excluziunea socială   

Numele si adresa angajatorului   Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Str. Povernei nr. 
6-8, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de  Cercetare ştiinţifică 
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activitate 

 

Experienţa profesională 
 

Perioada  Octombrie 1994-Noiembrie 1997 

Funcţia sau postul ocupat  Director executiv, cercetător principal gr. III 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Management de departament, cercetător în echipe de proiect privind studii ale dinamicii pieţei 
muncii, proiectarea sistemului de indicatori ai ocupării,  elaborarea de metodologii de evaluare 
normativă a nivelului minim de trai, studii ale dinamicii unor indicatori sociali, nivelul de trai, sărăcia, 
marginalizarea şi excluziunea socială, caracteristicile şi perpetuarea inegalităţilor în România, studii 
cu privire la inegalităţile de gen   

Numele si adresa angajatorului   Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Str. Povernei nr. 
6-8, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Cercetare ştiinţifică 

 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada  Octombrie 1992- ianuarie 1998 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor in economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Economia muncii, Statistica, Macroeconomie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice, Bucuresti 

Nivelul in clasificarea naţională sau 
internaţională 

 ISCED 8 

 
 

Perioada  Septembrie 1983 – Iunie 1987 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de merit   - absolvire a Facultăţii Planificare şi Cibernetică Economică 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Cibernetică economică, Macroeconomie, Microeconomie, Statistică, Planificare economică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Nivelul in clasificarea naţională sau 
internaţională 

 ISCED 6 si ISCED 7 

 
 

 Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă  Româna 

 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţii de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  
 

Engleza   C1  C2  B2  B2  C2 

Franceza   B2  B2  B1  B1  B1 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competente şi abilităţi sociale  Abilități de comunicare complexe, dovedite prin numărul mare de ani deținuți în funcții de conducere 
și prin numărul mare de comunicări științifice manageriale la nivel de companie de dimensiune 
medie dovedite în cei 16 ani cât am deținut funcții de conducere, abilități de coordonare echipe 
multidisciplinare, de comunicare şi lucru în echipă dobândite în decursul celor 20 ani de experienţă 
în lucrul pe proiecte, de la iniţiere propunere de proiect până la obținerea și diseminarea rezulatelor 
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obținute.  
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Competenţe organizatorice în lucrul în proiecte de cercetare dobândite din coordonarea programului 
nucleu „Cresterea ocupării și incluziunii sociale- O societate activă și durabilă” pe parcursul a 11 ani, 
în coordonarea de proiecte naţionale (în cadrul Planului național de Cercetare-dezvoltare-Inovare I 
și II), pe parcursul a  11 ani şi internaţionale (PhareVET, Banca Mondiala, UNDP, World Bank) în 
decursul celor 22 ani de activitate in cercetarea socio-economică 

Competeţe organizatorice dobândite în activitatea managerială dovedite prin funcţiile deţinute: 
director general de institut de C-D 3 ani, director ştiinţific de institut de C-D 11 ani, presedinte ales al 
Consiliului ştiinţific, 15 ani, preşedinte al Consiliului de Adminstraţie al Institutului de C-D, 3 ani, 
vicepreşedinte al Consiliului de Adminstraţie al institutului de C-D, 11 ani, director executiv de centru 
de studii -3 ani 

 

Competenţe  şi aptitudini tehnice  Competenţe în cercetarea economico-socială în domeniile tematice: evaluări și prognoze ale cererii 
de forță de muncă și concordanța acesteia cu dinamica ofertei (10 ani), tranzitia de la scoala la 
munca (7 ani), gestiunea previzională a pieței muncii (15 ani), identificare, evaluare si analiza 
politicilro destinate reducerii inegalităților sociale și sărăciei (6 ani), evaluarea disparităților regionale 
și locale privind dinamica cererii și oferteid e forță de muncă (11 ani).  

 
Premii ale Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică 
Premiul I pentru proiecte de cercetare-dezvoltare domeniul prioritar: Cercetare socio-economică şi  
umanistă pentru proiectul „Proiecţia ocupării şi a deficitului de calificări pe termen scurt şi mediu” -
2007 
Diplome de excelenţă acordate de Institut, prin care se recunoaşte activitatea de cercetare 
1  Diplomă de excelenţă la secţiunea Proiecte cu impact major, 6 Diplome de excelenţă pentru 
întreaga activitate ştiinţifică 
Diplome acordate de alte instituții academice 
Diplomă de excelență în activitatea de cercetare științifică – acordată de Institutul de Economie 
Națională al Academiei Române în 2010 
 

 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Windows, MS Office Package (Word, Excel, Power Point), Fox Pro, SPSS,  

 
 

Alte competenţe şi aptitudini  Excelente abilităţi analitice, de rezolvare a problemelor complexe, rezistență la stress şila presiunea 
termenelor strânse, capacitate excelentă de comunicare și de antrenare, capacitate ridicată de 
implicare în acțiuni sociale 

 

Permis de conducere  Permis de conducere categoria B din anul 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semnătura,  
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Informaţii suplimentare Activitatea de cercetare – proiecte relevante 

Proiectul, perioada 
 
 
 

Beneficar/finanțare 
 
 

Responsabilitati principale 
 
 
 
 
 

 
Proiectul, perioada 

 
Beneficiar/finanțare 

 
Responsabilități principale 

 
 
 

Proiectul, perioada 

Evaluarea și prognozarea cererii de muncă potențiale pentru absolvenții de 
învățământ superior, în structură ocupațională, la orizontul anului 2020, în 
vederea dezvoltării corespunzătoare a politicilor privind instruirea de nivel 
universitar / 2011-2012 

Ministerul Educației Cercetării Tineretului și Sportului / finanțare prin Planul sectorial 
al MECTS 
 
Coordonarea echipei de cercetare a coordonatorului de proiect, coordonarea realizării metodologiei 
de proiecție a cererii de forță de muncă pentru absolvenții de învățământ superior și a elaboarării de 
analize ale corelării ofertei educaționale cu cererea de forță de muncă național și regional, 
coordonarea proiecției unui mecanism (instrument operaţional cu suport instituţional) pentru 
monitorizarea concordanţei dintre cererea şi oferta de forţă de muncă, prezentarea rezultatelor către 
beneficiar, coordonarea reazliare obiective științifice parteneri. 

 
 
Managementul corelării sistemului de învățământ cu piața muncii – 2010-2013 
 
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului / finanțare prin FSE-POSDRU 
 
Coordonarea echipei de cercetători din INCSMPS pentru proiectarea, testarea, pilotarea și 
implementarea unor instrumente, proceduri, metodologii de monitorizare a inserției alumni pe piața 
muncii și de elaborarea de prognoze ale cererii de forță de muncă la nivel local, diseminarea 
rezultatelor partenerilor și în conferințe, colaborarea cu partenerii de proiect  

 

Corelarea ofertei educaționale a învățământului profesional și tehnic cu 
cerințele pieței muncii – 2010-2012 

Beneficiar/finanțare 
Responsabilități principale 

 
 
 

Centrul Național de Dezvoltare a Invățământului Profesional și Tehnic /FSE-POSDRU 
Coordonarea echipei de cercetători din INCSMPS pentru proiectarea, testarea și implementarea 
metodologiei de corelare a ofertei educaționale din învățământul profesional și tehnic cu cerințele 
pieței muncii, diseminarea rezultatelor partenerilor și în conferințe, colaborarea cu partenerii de 
proiect  

Proiectul, perioada 
 

Beneficiar/finanțare 
Responsabilități principale 

 
 
 
 
 

Proiectul, perioada      
 

Previziuni privind evoluţia ocupaţiilor în România în noua economie – 2008-
2011 
Centrul Național de Management Programe (Autoritatea Națională de Cercetare Științifică) 
Coordonator al consorțiului (compus din 1 INCD, 2 univeristăți, 1 institut al Academiei Române) în 
vederea  proiectării metodologiei de evaluare a modificărilor ocupaționale în noua economie, realizării 
studiului privind estimarea impactului dinamicii TIC asupra modificărilor de conținut al muncii și a 
studiului privind evaluarea schimbărilor de conținut în sistemul ocupațional românesc, cu privire 
specială la condițiile noii economii, precum și elaborarea previziunilor privind dinamica ocupațiilor în 
România la orizontul anului 2020 
 

Dezvoltarea instituţională a învăţământului profesional şi tehnic/2010 

Beneficiar/finanţare Centrul Național de Dezvoltare a Invățământului Profesional și Tehnic / Phare TVET RO 2005 
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Responsabilităţi principale Coordonarea activităților echipei de proiect din institut pentru realizarea anchetei-pilot asupra gradului 
de inserţie profesională a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic în judeţul Galaţi, 
realizarea anchetei asupra cererii de forţă de muncă la nivelul firmelor din regiunea Bucureşti-Ilfov și 
realizarea anchetei-pilot privind gradul de satisfacţie a angajatorilor cu privire la absolvenţii de 
învăţământ profesional şi tehnic angajaţi în regiunea București-Ilfov, menținerea legăturii cu ceilalți 
parteneri, participare la elaborarea rapoartelor de cercetare la nivelul regiunii Bucurețti-Ilfov 

Proiectul, perioada Proiecţii ale ocupării forţei de muncă pe termen scurt şi mediu – 2009-2011 

Beneficiar/finanţare Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale/  Programul NUCLEU ”SOACT-3” 

Responsabilităţi principale Coordonarea echipei de cercetători în vederea elaborării metodologiei de investigare a mobilităţii 
ocupaţionale din perspectiva teoriilor prestigiului ocupaţional, testarea şi validarea metodologiei, 
prezentarea rezultatelor proiectului, paticiparea la elaborare de articole pentru diseminarea științifică 
a rezultatelor 

  

Proiectul, perioada Determinanţi ai inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ 
superior în România, 2007-2010 

Beneficiar/finanţare Centrul Național de Management Programe/ Aurtoritatea Națională de Cercetare Științificăi 
Cercetării/ Planul Național de Cercetare Dezvoltare Inovare-I 2 

Responsabilităţi principale Coordonarea consorțiului (format din 2 universități, o firmă de sondaje și un institut național de CD), 
în vederea realizării şi validării metodologiei de evaluare a gradului de inserţie pe piaţa muncii a 
absolvenţilor de învăţământ superior, participarea la redactarea raportului asupra integrării 
profesionale a persoanelor cu studii superioare la 1, 3, 5 şi 10 ani de la absolvire, diseminarea 
rezultatelor tehnice și științifice   

Proiectul, perioada Modele şi mecanisme de reducere a decalajelor regionale în România prin 
dezvoltarea economiei cunoaşterii, 2005 - 2008 

Beneficiar/finanţare Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului/ PNCDI 1 

Responsabilităţi principale Coordonarea consorțiului (2 institute de cercetare ale Academiei Române, o firmă de sondaje, o 
universitate), coordonarea echipei de cercetători din INCSMPS în vederea elaborării metodologiei de 
investigare a rolului ştiinţei, tehnologiei şi capitalului uman în dezvoltarea economică regională: 
anchetă în rândul firmelor, participarea la diseminarea rezulatelor in conferințe, editarea unei cărți 

  

 Activitatea de formare 
 
 

Program de formare Din cadrul proiectului  Managementul corelării sistemului de învățământ cu 
piața muncii – 2010-2013 
 

Beneficiar/finanţare Grupul țintă, persoane cu responsabilități privind consilierea profesională din 
universitățile de stat, personal cu atribuții în urmărirea inserției pe piața muncii a 
absolvenților de învățământ superior -2012 

Responsabilităţi principale Coordonare și participare la  realizarea suportului de curs, formator de formatori, redactare raport de 
pregătire 
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 Publicaţii relevante– ultimii 3 ani 

- A simulation approach to forecast the employed population by economic sectors and major groups of occupations -
Andreica, Mădălina Ecaterina, Pirciog, S -in  vol „Recent Researches in Economics and Management Transformation”,  pg. 
104-109, ISBN: 978-1-61804-053-4  

- Factors Influencing Employment in the EU - Vasilescu, D., Aparaschivei, L., Pirciog, S. - In vol „Recent Researches in 
Applied Informatics”,  pg. 237-241, ISBN: 978-1-61804-034-3  

- Gender differences in gross worker flows, pp. 261-265, ISBN: 978-960-99486-3-0 -Cristina Lincaru, Speranţa Pîrciog, 
Codruţa Drăgoiu, Gabriela Predoşanu, Luise Mladen, Beatrice Chiriac - Proceedings of the 7th International Conference 
on Management of Technological Changes, Book II, 2011 

- Key skills development at firm level and at occupation level enrichment tendency – evidence from Romania - drd. Gabriela 
Tudose,  dr. Vasilica Ciucă, dr. Speranţa Pîrciog, and dr. Cristina Lincaru, in the International Journal of Management, 
Marketing and Technology (IJMMT).  in Journal of Economic Literature, EBSCO database and ISI, 
Tttp://ijmmt.yolasite.com/, ISSN 0976-7612, Based on the invitation for the inaugural issue of the IJMMT, January 2010, 
Mind Reader Publications, India, The IJMMT is an interdisciplinary journal 

- Simulation scenarios of employment on the Romanian Labour Market Andreica, Mădălina Ecaterina, Cristescu, A., 
Pirciog, S. Vol „Recent Researches in Applied Informatics”,  pg. 260-264, ISBN: 978-1-61804-034-3  

- The Role of Labor Productivity in the Evolution of Romanian Employment -Aparaschivei, L., Vasilescu, D., Pirciog, S.- in 
Recent Researches in Applied Mathematics, Simulation, Modelling, PG. 96-99, ISBN: 978-1-61804-016-9 

- Employment trends for information and communication technology professionals - Speranta Pirciog, Eva Militaru- in 
Proceedings of the Conference on Quality Management in Higher Education, 16-17 nov. 2012, Iasi 

- Education Job match among Romanian University Graduates. A Gender Approach Speranţa Pîrciog, Eliza Lungu, 
Cristina Mocanu Recent Advances in Mathematics and computers in Business, Economics, Biology and Chemistry; in  
Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Business ans Economics 
(MCBE’10) 
 

 

   


