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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 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Studii si cercetări privind analiza evoluţiilor pieţei muncii, prognoza pe termen scurt şi mediu a 
indicatorilor pieţei muncii, proiectarea unei metodologii de gestiune previzională a pieţei muncii la 
nivel naţional şi regional, proiectarea unei metodologii de proiecţie a evoluţiei ocupaţiilor pe piaţa 
muncii (monografie ocupaţională şi  anchete de teren), studii şi metodologii de evaluare a 
inegalităţilor de gen, studii cu privire la disparităţi regionale, 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 

 studii privind dinamica mutaţiilor profesionale pe piaţa muncii, proiectarea sistemului de  
monitorizarea sărăciei şi a politicilor de reducere a acesteia, formator în programe de pregătire 
profesională, cercetări legate de indicatorii sociali, nivelul de trai, sărăcia, marginalizarea şi 
excluziunea socială, caracteristicile şi perpetuarea inegalităţilor în România   

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 
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Perioada  Octombrie 1994-Noiembrie 1997 

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

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 studii privind dinamica pieţei muncii, proiectarea sistemului de indicatori ai ocupării,  elaborarea unei 
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  la 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 

Perioada  Octombrie 2016 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de absolvire curs 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Formare formator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 SC Extreme training ERL  

Nivelul in clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Cod COR 242401 

 
 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   C2  C2  B2  B2  C2 

Franceza   B2  B2  B1  B1  B1 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competente şi abilităţi sociale  Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă dobândite în decursul celor 17 ani de experienţă în lucrul 
pe proiecte, de la iniţiere propunere de proiect până .  
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Competenţe organizatorice dobândite din elaborarea şi coordonarea de proiecte naţionale din cadurl 
şi internaţionale (PhareVET, UNDP, World Bank) în decursul a 17 ani de activitate 
Competeţe organizatorice dobândite din coordonarea ştiinţifică şi management de institut de 
cercetare (dovedite prin funcţiile deţinute: director general de institut de C-D 3 ani, director ştiinţific 
de institut de C-D 5 ani, presedinte la Consiliului ştiinţific, 11 ani, preşedinte al Consiliului de 
Adminstraţie al Institutului de C-D, 3 ani, vicepreşedinte al Consiliului de Adminstraţie al institutului 
de C-D, 5 ani, director executiv de centru 3 ani 
Competente de formare – predare modul politici sociale pentru cursuri de master 2 ani experienta, 
formare adulti in proiecte de scurta durata 

 

Competenţe  şi aptitudini tehnice  Competenţe în cercetarea economică şi socială si statistică.  
Diplome de excelenţă acordate de Institut, prin care se recunoaşte activitatea de cercetare 

- În anul 2004, Diplomă de excelenţă la secţiunea Proiecte cu impact major 
- În anul 2007, Diplomă de excelenţă pentru întreaga activitate ştiinţifică 
- În anul 2008, Diplomă de excelenţă pentru întreaga activitate ştiinţifică 
- În anul 2009 Diplomă de excelenţă pentru întreaga activitate ştiinţifică 
- În anul 2010 Diplomă de excelenţă pentru întreaga activitate ştiinţifică 
- în anul 2012 Diplomă de excelenţă pentru întreaga activitate ştiinţifică 

Premii ale ANCS 
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” 

 

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 şi de coordonare echipe de proiect 
 

Permis de conducere  Permis de conducere categoria B din anul 1995 
 

Informaţii suplimentare Activitatea de cercetare – proiecte relevante 
  

Proiectul, perioada Program nucleu – Ocupare de calitate, politici sociale inovative, coeziune și 
incluziune socială – CALINOV 1 / perioada martie 2016- decembrie 2017  

Beneficiar-finanțare Ministerul Cercetării și Inovării  – bugetul de stat 

Responsabilități principale Director de program, Coordonarea și monitorizarea celor 17 responsabili de 
proiecte în vederea obținerii rezultatelor programate, creșterea vizibilității 
institutului în mediul academic și economic prin diseminarea rezultatelor 
relevante, crearea unei baze de cunoștințe care să permită dezvoltarea 
cunoașterii și atragerea de proiecte de transfer tehnologic 

Proiectul, perioada Program nucleu Creşterea ocupării şi incluziunii sociale – o societate activă şi 
durabilă  SOACT 1 (cod PN-03-32), SOACT 2 (cod PN 06-37) și SOACT 3 (cod PN 
09-42) 

Beneficiar-finanțare ANCSI – bugetul de stat 

Responsabilități principale Director de program (la toate cele 3 programe menționate) cu rol de coordonare 
și monitorizare a responsabililor celor 83 proiecte în vederea finalizării cu succes 
a proiectelor, obținerea rezultatelor științifice programate, respectarea 
bugetelor angajate în condiții de eficiență. De asemenea, printre atribuții su fost 
și raportarea anuală către autoritatea contractantă a gradului de realizare a 
indicatorilor propuși, obținerea rezulatelor de CD și diseminarea rezultatelor 
științifice /  perioada martie 2003- decembrie 2015 

Proiectul, perioada  

Beneficiar-finanțare  

Responsabilități principale  
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Proiectul, perioada 

 

Evaluarea impactului măsurilor active asupra reducerii șomajului și creșterii 
ocupării/2014-2015 

Beneficar/finanțare Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Plan sectorial 

Responsabilitati principale Coordonator proiect – management și coordonare parteneri, participarea activă la 
realizarea metodologiei macroeconometrice și a celei microeconometrice, analiza 
sociologică a impactului măsurii de formare profesională asupra reducerii șomajului, 
elaborarea comparațiilor între rezultatelor modelului macro și micro  

Proiectul, perioada 
 
 
 
 

Beneficar/finanțare

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 

MECTS/ finantare prin Planul sectorial al MECTS 

 

Responsabilitati principale

 

Coordonarea echipei din partea INCSMPS și participarea activă la realizarea 
metodologiei de proiecție a cererii de forță de muncă pentru absolvenții de 
învățământ superior, elaboarea de analize ale corelătiiofertei educaționale cu 
cererea și crearea unui mecanism (instrument operaţional cu suport instituţional) 
pentru monitorizarea concordanţei dintre cererea şi oferta de forţă de muncă 

 

 
Proiectul, perioada

 
Beneficiar/finanțare

 
Responsabilități principale

 
 
 

Proiectul, perioada 

 
Managementul corelării sistemului de învățământ cu piața muncii – 2010-2013 
 
MECTS / finanțare prin POSDRU 
 
Dezvoltarea, 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 locale 
 

Dezvoltarea instituţională a învăţământului profesional şi tehnic  

  

Beneficiar/finanţare Phare TVET RO 2005 

Responsabilităţi principale Realizare anchetă pilot asupra gradului de inserţie profesională a absolvenţilor de învăţământ 
profesional şi tehnic în judeţul Galaţi, realizare anchetă asupra cererii de forţă de muncă la nivelul 
firmelor din regiunea Bucureşti-Ilfov, realizare anchetă pilot privind gradul de satisfacţie a 
angajatorilor cu privire la absolvenţii de învăţământ profesional şi tehnic angajaţi, elaborare rapoarte 
de cercetare 

 Activitatea de formare 

Program de formare Program de formare profesională pentru personalul din ANOFM în vederea 
funcţionării Observatorului  Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de 
Muncă (Observatorul), 2007 

Beneficiar/finanţare Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 

Responsabilităţi principale Formator coordonator, realizare suport curs şi exerciţii, moderare brainstroming, redactare raport 

 


