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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAŢII PERSONALE 

 
 

  

Nume  MILITARU EVA 

Adresă(e) Strada Povernei, nr. 6-8 , Sector 1, București, ROMÂNIA 

Telefon(oane) 021 31240 69  

Fax(uri) 021 311 75 95 

E-mail(uri) militaru@incsmps.ro 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 05.09.1977 

  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

  

Perioada (de la – până la) IULIE 2015 - PREZENT 

Numele şi 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 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gradul I (CS I) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - cercetări privind evaluarea impactului  sistemului de 
beneficii sociale din România asupra sărăciei 

- coordonare de proiecte în domeniul analizei sistemului de 
taxe și beneficii sociale în România 

- cercetări în domeniul inegalităților de venituri 
- realizarea de prognoze cu privire la evoluția pieței muncii  

  

Perioada (de la – până la) IULIE 2013 – IUNIE 2015 

Numele şi adresa angajatorului  Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi 
Protecţiei Sociale,  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gradul II (CS II) 
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Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 
 
 
 

 

- coordonare/cercetări privind evaluarea impactului  
sistemului de beneficii sociale din România asupra distribuției 
veniturilor și sărăciei 
- studii referitoare la inserția pe piața muncii a tinerilor 
absolvenți 
- aplicarea tehnicilor de microsimulare în cercetări legate 
evaluarea politicilor   
 
 

Perioada (de la – până la) IULIE 2007 – IUNIE 2013 

Numele şi adresa angajatorului  Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi 
Protecţiei Sociale,  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gradul III (CS III) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 
 
 
 

 

- cercetări legate de indicatorii sociali, nivelul de trai, sărăcia, 
marginalizarea şi excluziunea socială și inegalitățile socio-
economice în România 
- analiza impactului politicii de beneficii sociale asupra distribuției 
veniturilor 
- analiza participării pe piața muncii 
- studii privind inserția tinerilor absolvenți pe piața muncii 
- prognoze privind cererea de muncă   
- studii privind migrația românilor 

Perioada (de la – până la) DECEMBRIE 2001  – IUNIE 2007 

Numele şi adresa angajatorului  Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi 
Protecţiei Sociale,  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific (CS) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 
 
 
 

 

- analiza bunăstării populației României 
- analiza sistemului de protecție socială din România 
- studii privind incluziunea socială și accesul pe piața muncii 
a grupurilor vulnerabile 
- studii privind migrația românilor  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

 

Perioada (de la – până la) 
 

IUNIE 2014 – SEPTEMBRIE 2015 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale  

Academia de Studii Economice, București 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Științe economice 

Tipul calificării / diploma obţinută Cercetător postdoctoral 
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Perioada (de la – până la) 
 

OCTOMBRIE 2006 – IULIE 2011 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice, București 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Științe economice /Politici economice şi sociale, Macroeconomie, 
Microeconomie 

Tipul calificării / diploma obţinută Doctor în economie 

Perioada (de la – până la) 
 

APRILIE 2004 – IUNIE 2004 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Institutul de Studii Sociale, Haga, Olanda 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Politici sociale, Macroeconomie, Econometrie 

Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de absolvire a programului „Instrumente de analiză a 
politicilor în economiile în tranziţie” 

Perioada (de la – până la) 
 

OCTOMBRIE 2000 – MAI 2001 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice, București 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Macroeconomie, Econometrie, Dinamică economică, 
Microeconomie, Statistică 

Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate în Economie cantitativă 

Perioada (de la – până la) 
 

OCTOMBRIE 1995 – MAI 2000 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice, București 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Cibernetică economică, Macroeconomie, Microeconomie, 
Econometrie, Statistică 

Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de licenţă in „Economie” cu specializarea în “Cibernetică 
şi Previziune Economică” 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 
 

 

Limba(ile) maternă(e) Limba română 

Limba(ile) străină(e) cunoscută(e) Engleza Franceza Maghiara 
 

Aptitudini şi competenţe şi 
sociale 

 

Foarte bune competențe de comunicare scrisă și verbală și de 
lucru în echipă dobândite în urma lucrului în proiectele de 
cercetare la realizarea cărora am participat 

Aptitudini şi competenţe organizatorice 
 

Conducere de proiecte, delegare sarcini, adoptare decizii, 
rezolvarea de probleme, focalizarea pe rezultate, utilizarea 
resurselor impuse. 

Aptitudini şi competenţe tehnice 
 

Gândire analitică (specifică și necesară bunei desfășurări a 
activității în domeniul cercetării), Competențe de analiză 
cantitativă dobândite din experiența de muncă,  Învățare și 
autodezvoltare 
O foarte bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 
(Word, Excel, Power Point), SPSS, STATA, Eviews 

Permis(e) de conducere Categoria B, din anul 2001 
 


