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Sesiunea Ştiințifică Aniversară 
25 de ani – INCSMPS 1990‐2015

“PORȚI DESCHISE – FERESTRE CĂTRE VIITOR”
Tradiții şi perspective în cercetarea româneascăTradiții şi perspective în cercetarea românească
a pieței muncii şi sistemelor de protecție socială

Sărăcie şi incluziune socială – Direcţie reprezentativă în Sărăcie şi incluziune socială Direcţie reprezentativă în 
cercetarea socio-economică a INCSMPS

Evoluţie direcţie de cercetare / arii reprezentative:Evoluţie direcţie de cercetare / arii reprezentative:
Barometrul sărăciei: Minimul de trai în varianta normativă INCSMPS (lunar, 1993-
1998/2000 – lucrare de referinţă)
Evaluarea ex-ante a Legii Venitului Minim Garantat – Impactul asupra sărăciei (2001 –

d l t )model ex-ante, precursor)
Sărăcie, excluziune şi marginalizare socială, inegalităţi sociale. Analize diagnostic.
Indicatori. Categorii defavorizate ale populaţiei (Tineri, Vârstnici, Persoane cu dizabilităţi,
Familii cu copii, etc.). Politici sociale / beneficii de asistenţă socială. Direcţii de acţiunep , ) ţ ţ ţ
(analize/evaluări continue)
Evaluarea impactului beneficiilor de asistenţă socială asupra distribuţiei veniturilor,
asupra reducerii sărăciei şi sărăciei severe. Evaluări ex-ante şi ex-post de impact
( li / l ă i ti )(analize/evaluări continue)
Modele de evaluare de impact: modelul de simulare / microsimulare EUROMOD
(pionierat şi unicitate în România, analize/evaluări continue, precursor de referinţă)
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1. Principalele caracteristici tehnice
Începând din anul 1993, studiul s-a efectuat lunar, timp de 6 ani, pe tipuri de gospodării ale populaţiei 
(adulţi, copii, pensionari), pe medii rezidenţiale, evidenţiindu-se şi separat structura cheltuielilor 
(alimentare, locuinţă, alte cheltuieli), pe aceleaşi grupări, precum şi gradul de acoperire a cheltuielilor 
aferente unui minim de trai din câştigul salarial mediu nominal net pe economie, salariul minim brut pe 
economie şi din pensia medie de asigurări sociale de stat. Aceste date au fost determinate atât pentru un 
nivel minim de trai decent, cât şi pentru un nivel minim de supravieţuire, ambele pe fundamentele 
normative ale propriei metodologii de determinare a minimului de trai. Totodată, evaluările cheltuielilor 
aferente unui minim de trai au fost difuzate permanent tuturor factorilor interesaţi (Guvern ministere 

 
 
 
 
 
 
 
 

aferente unui minim de trai au fost difuzate permanent tuturor factorilor interesaţi (Guvern, ministere, 
sindicate, etc.) şi au fost permanent diseminate. 

- Lucrare de referinţă a INCSMPS în perioada respectivă - 

2. Scurtă prezentare 
În luna august 1993, potrivit cererii formulate de Guvernul României, o comisie formată din 
reprezentanţi ai unor institute de cercetare de profil (Institutul Naţional de Cercetări Economice, 
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii

 
 
 
 
 
 
 
 

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii 
şi Protecţiei Sociale), Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale şi reprezentanţi ai sindicatelor CNS "Cartel Alfa" şi CNSLR "Frăţia" a examinat 
lucrările de cercetare elaborate în domeniul minimului de trai (pragului de sărăcie), comisia convenind 
să prezinte Guvernului varianta elaborată de institutul nostru. În toată această perioadă şi alte 
institute/instituţii şi departamente de profil (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Departamentul 
Economic al Blocului Naţional Sindical, Comisia Naţională pentru Statistică, Banca Mondială, Comisia 
Naţională pentru Indexare) s-au preocupat de evaluarea minimului de trai, însă rezultatele au fost 
diferite, datorită metodologiilor de evaluare, scopurilor şi instrumentelor utilizate. Pe măsura derulării 

  
 
 
 
         
  
          
 

PERIOADA DE REALIZARE:   
Lunar, 1993-1998/1999 

AUTORI:

TRECUT 

, g , p ş
studiilor, evaluării rezultatelor operative, lunare, treptat s-au acumulat şi unele observaţii judicioase, 
inclusiv metodologice, care s-au constituit în direcţii de perfecţionare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIITOR 

FINANTARE: - - 
Ulterior, în 1997-1998, a fost 
dezvoltată direcţia de cercetare, 
prin fonduri MEC 

AUTORI:
Dr. Speranţa Pîrciog 

Iosif Bati  
Prof. dr. Gheorghe Răboacă 

Cristina Stroe  

3. Ce urmează 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENIUL DE APLICARE: 
Minimul de trai reprezintă punctul central în 
fundamentarea unor decizii în politica socială. 

Pentru perfecţionarea continuă a metodologiei de determinare a valorilor minimului de trai, în varianta 
normativă, rămân deschise unele probleme legate atât de metodologie, de subiectivismul metodei normative, 
de evaluarea componentelor minimului de trai (cheltuieli alimentare, cheltuieli cu locuinţa, alte cheltuieli). 

POTENTIALI UTILIZATORI:   
Guvern - în politica decizională în domeniul social;  
Ministere - în politica de fundamentare a politicilor în 
domeniul social ca orientare pentru factorii responsabili în 

 LOCUL SI DATA APLICARII: 
În politica de protecţie socială (orientare 
pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară, 
în perioada 1993-1994). 

domeniul social, ca orientare pentru factorii responsabili în 
legiferarea unor drepturi specifice diverselor categorii de 
populaţie, dar şi pentru sprijinirea unor familii, îndeosebi 
cele defavorizate;  
Sindicate - în politica de negociere salarială. 
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- Parte componentă din Planul de acţiune al Comisiei Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii 
Sociale CASPIS, din cadrul Domeniului 2. Evaluarea politicilor sociale: impactul asupra sărăciei - 
- Studiu de pionierat in domeniu, care a oferit o metodologie de anticipare a efectului unei legi înainte 
de implementare -  
- Proiect generator (şi nu numai) de alte proiecte şi de dezvoltare a direcţiei de cercetare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIECTIVE 

 elaborarea metodologiei de evaluare ex-ante a impactului legii venitului minim garantat asupra 
reducerii sărăciei şi sărăciei severe; 

 evaluarea impactului ex-ante al legii venitului minim garantat asupra reducerii sărăciei şi sărăciei 
severe; 

 estimarea efortului bugetar şi a nr. de potenţiali beneficiari pentru acordarea venitului minim garantat. 

 
 
 
 
  
 
 
 

OBIECTIVE 
SPECIFICE

PERIOADA DE REALIZARE:  2001 
Inainte de intrarea in vigoare a legii! 

FINANTARE: MEC 

  PARTENERI: INCSMPS, INS 
AUTORI:  
INCSMPS: Dr. Vasilica Ciucă, 

Cristina Stroe, Eva Militaru;  
INS: Dan Ghergut 

GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 estimarea numărului de gospodarii/familii şi persoane singure eligibile să primească venitul 
minim garantat;  

 estimarea efortului bugetar pentru acordarea venitului minim garantat persoanelor şi 
gospodăriilor / familiilor eligibile; 

 prezentarea principalilor indicatori de cuantificare a inegalităţii veniturilor; 
 calculul indicatorilor privind inegalitatea veniturilor; 
 prezentarea principalilor indicatori ai sărăciei; 
 l l l i di t il d ă ă i 

 
 
 
 
 

 
 
 

BENEFICIARI: 
- CASPIS - Comisia Anti-Sărăcie şi Promovare a  Incluziunii 
Sociale (în prezent şi-a încheiat misiunea);

 calculul indicatorilor de sărăcie;
 determinarea impactului Legii asupra inegalităţilor şi reducerii sărăciei;  
 determinarea impactului Legii asupra inegalităţilor şi reducerii sărăciei severe. 

UTILIZATORI: Comisia Caspis; 
Guvernul României – Direcţia de 
Politici Sociale; Preşedinţie (2007)  

     
 
 
 
       
 
 

Sociale (în prezent şi-a încheiat misiunea);
- MMFPSPV - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice (atunci MMFPS); 
- MECS - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (ANCSI- 
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare). 

MODALITATI VALORIFICARE: 
- Politica socială a Guvernului 
- Planul anual de acţiune anti-sărăcie 

şi promovare a incluziunii sociale

; ş ţ ( )

NOTĂ: 
au existat unele diferenţe între estimările realizate de diferite instituţii (datorate metodologiilor diferite 

 
 
 
 

- au existat unele diferenţe între estimările realizate de diferite instituţii (datorate metodologiilor diferite 
sau raportării faţă de momente diferite, etc.);  

- au fost ulterior realizate şi evaluări post, după aplicarea legii venitului minim garantat, iar diferenţele 
post faţă de estimările noastre ex-ante au fost nesemnificative;  

- important nu este anul realizării studiului, ci faptul că a fost proiectată o metodologie care a estimat 
într-un mod real numărul de potenţiali beneficiari şi cu cât se reduce sărăcia, şi îndeosebi sărăcia 
severă, ca urmare a programului care urma să se introducă, prin intrarea în vigoare a legii.
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DISEMINARE: Proiect generator (şi nu numai) de alte proiecte şi aspecte în cadrul direcției de cercetare.
Sesiuni de comunicări, Dezbateri publice, Târguri şi expoziții, etc.:
‐Expoziția Națională "Conceput în România" (CONRO 2001), în cadrul tematicii "2001 ‐ Anul Ştiinței în România. Pas în Mileniul Ştiinței", Buc., oct. 2001;
-Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiințifice a Institutului Național de Cercetare Ştiințifică în Domeniul Muncii şi Protecției Sociale, Bucureşti, dec. 2001;
-Expoziția Națională "Conceput în România ‐ CONRO 2002”, Bucureşti, octombrie 2002;
-Întâlnire cu reprezentanți ai Băncii Mondiale, pentru monitorizarea implementării Legii VMG (condiționarea de acordarea împrumutului acordat României 
prin programul PSAL II), decembrie 2002;
-Întâlnire cu reprezentanți ai BM, ICCV, MMFPS, CASPIS, INS, etc., pentru definitivarea studiului Estimarea sărăciei. Propunere metodologică, nartie 2003;Întâlnire cu reprezentanți ai BM, ICCV, MMFPS, CASPIS, INS, etc., pentru definitivarea studiului Estimarea sărăciei. Propunere metodologică, nartie 2003;
-Sesiunea de discuții cu tema „Evaluarea sărăciei. Experiența acumulată şi direcții de dezvoltare ulterioară”, Banca Mondială, CASPIS, Buc., martie 2004;
-Dezbaterea publică asupra Proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind VMG, MMFPS, Bucureşti, martie 2004,
-Considerații pe marginea unor rapoarte naționale: Raportul preliminar al Băncii Mondiale privind evaluarea sărăciei în România, 2003; Planul Național Anti‐
Sărăcie (…), Caspis, 2002;
-Studiu prezent în documentele de lucru ale Comisiei Caspis, inclusiv pe site‐ul instituției respective;
E i t l E l t W k 2008” f i ță i iți Ediți 15 11 12 i i 2008 B ll E t l ti f th i t f th-Evenimentul „Employment Week 2008” – conferință şi expoziție, Ediția 15, 11‐12 iunie 2008, Bruxelles, „Ex‐ante evaluation of the impact of the
guaranteed minimum income law on the reduction of poverty and severe poverty” (poster expus la standul nr. 6); etc.
Bază metodologică generatoare de alte proiecte, pentru evaluarea unor programe sociale (în baza metodologiei) – proiecte din 
programe naționale şi articole în publicații naționale;
Dezvoltarea metodologiei, pentru evaluarea unor programe/politici sociale;
Bază de generare şi dezvoltare a direcției în cadrul programului social respectiv şi a altor direcții conexe;Bază de generare şi dezvoltare a direcției în cadrul programului social respectiv şi a altor direcții conexe;
Consultări oferite direcției de specialitate din cadrul MMFPSPV:
studii privind definiții şi delimitări conceptuale ale sărăciei, ale marginalizării sociale, ale excluziunii sociale; categorii defavorizate;
date şi informații cu privire la oportunitatea modificării condițiilor de acordare şi a cuantumului indemnizației pentru creşterea copilului; 
date şi informații cu privire la întreg domeniul de asistență socială – beneficiari şi sume acordate; 
documentări cu privire asupra altor teme de interes ale direcției;
îmbunătățirea Planului Național Anti‐Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale PNAIncl (Caspis); 
consultări la Legea privind VMG (numărul de potențiali beneficiari ai legii privind VMG/ studiu ex‐ante, precum şi la estimarea efortului bugetar); 
consultări la Legea privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale (propunerea de proiect privind normele metodologice atât pentru ultimul
capitol din lege; pentru îmbunătățirea normelor metodologice aferente celorlalte secțiuni ale legii);
estimarea venitului de marginalizare (estimarea nivelului venitului lunar pe persoană până la care o persoană poate fi consideratămarginalizată social);
propunerea unei anchete sociale pentru identificarea persoanelor/familiilor marginalizate social, etc.;propunerea unei anchete sociale pentru identificarea persoanelor/familiilor marginalizate social, etc.; 
consultări la proiectul de lege privind completarea şi modificarea Legii 416/2001 privind VMG, etc. (îmbunătățiri pe diferite capitole din lege);
propunere de act normativ (hotărâre de guvern) privind normale de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale – material pentru consultări;
fundamentarea deciziilor la nivel de politici în domeniu (venit minim garantat, marginalizare, sărăcie).

     
 
 
 
 

DISEMINARE
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1. Studiu privind modalităţile de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale. Proiect de Strategie (1997-1999)
2. Studiu privind impactul evoluţiei economice asupra sărăciei structurale în România (1999-2000)p p ţ p ( )
3. Sistemul de monitorizare a sărăciei în România (2000-2002)
4. Politici privind beneficiile familiale (2001)
5. Evaluarea unor politici sociale – impactul asupra sărăciei (2001)
6. Strategia Naţională pentru reducerea sărăciei extreme în România (2001)
7. Sistem de evaluare a impactului legii venitului minim garantat asupra reducerii sărăciei extreme în România (2002)
8 Combaterea discriminării şi promovarea includerii sociale în procesul de ocupare (2003)8. Combaterea discriminării şi promovarea includerii sociale în procesul de ocupare (2003)
9. Reforma sistemului de impozitare şi taxare a muncii şi impactul produs asupra ocupării şi şomajului, distribuţiei 
veniturilor şi sărăciei. Constrângeri bugetare şi efectele taxării progresive (2003)
10. Modele de monitorizare a politicilor de reducere a sărăciei (2003-2005)
11. Sistem de evaluare a impactului politicilor economice şi sociale prin reducerea inegalităţilor (2003-2005)

REZULTATE
DISEMINARE

PARTENERIATE 
naţionale şi internaţionale

12. O societate românească mai coezivă prin modernizarea sistemului de protecţie socială pentru reducerea sărăciei, inegalităţilor şi excluziunii 
sociale (2009-2011)
13. Metodologie pentru evaluarea impactului politicilor asupra reducerii sărăciei şi excluziunii sociale (2009-2011)
14. Impactul politicilor familiale şi al caracteristicilor pieţei muncii din România asupra deciziei familiilor de a avea copii (2012-2013)
15. Eficienţa şi eficacitatea sistemului de beneficii de asistenţă socială din România în vederea perfecţionării şi modernizării, prin utilizarea ţ ş ţ p ţ ş p
modelului de microsimulare. Evaluări şi monitorizări continue (2013-2015)
16. Modele de reconfigurare a sistemelor de beneficii sociale şi evaluarea impactului asupra reducerii sărăciei şi distribuţiei veniturilor (2013-2015)
17. Principalele elemente de evaluare a gradului de integrare / participare socială a persoanelor cu dizabilităţi (2005-2008)
18. Proiect BM„Technical Assistance to support Reforms for Introducing Activation Elements into the Ajutor Social Program” / „Asistenţă tehnică în 
vederea susţinerii reformelor pentru introducerea elementelor de activare în cadrul Programului de Ajutor Social”, Rep. Moldova (2013-2014)
19 Proiect UNDP Data processing for a financial impact study for evaluating fuel poverty” / Prelucrarea datelor statistice în cadrul unui studiu de19. Proiect UNDP „Data processing for a financial impact study for evaluating fuel poverty  / „Prelucrarea datelor statistice în cadrul unui studiu de 
impact financiar pentru evaluarea sărăciei faţă de combustibil”, UNDP-GEF project:  “Improving Energy Efficiency in low Income Households and 
Communities in Romania”/ “Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodării şi comunităţi cu venituri mici din România” (2014)
20. EUROMOD – Microsimulation Tool for Modelling the Impact of Policy Measures (2010-2015): EUROMOD Update-Feasibility Study (2010);
EUROMOD Update-Country Report (2011); EUROMOD Update2-Country Report (2012); EUROMOD Update2-Microsimulation tool (2013);
EUROMOD Update2-Microsimulation tool (2015)
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ARTICOLE PUBLICATE ‐ Selecție:
Publicare articole (ISI Web of Knowledge ISI Proceedings articole B+ articole în ACM Digital LibraryPublicare articole (ISI Web of Knowledge, ISI Proceedings, articole B+, articole în ACM Digital Library, 

articole în World Cat, articole în publicații electronice, articole BDI, articole în publicații ISI cu factor de impact, etc.)

‐ Publicații începând din anul 2000:
1. Volumul "Change and Choice in Social Protection. The Experience of Central and Eastern Europe" ‐ volume I, în cadrul Programului
internațional de cercetare PHARE CONSENSUS II ‐ "Change and Choice în Social Protection. The Experience of Central and Eastern Europe" ‐
volume I, (Pantheion/Belgia ‐ University of York, Department of Social Policy and Social Work/Anglia), Monitoring Social Protection în CEECs –
Raport de țară privind "Health Care Sector", "Short‐Term Cash Benefits Sector", 1999, editat în 3 limbi de circulație internațională (engleză,
franceză şi germană)
2. Revista „Solidaritate, coeziune şi securitate socială – o abordare din prisma cercetării ştiințifice româneşti”, Institutul Național de Cercetare
Ştiințifică în Domeniul Muncii şi Protecției Sociale, Bucureşti, 2002, Editura AGORA, cod ISBN 973‐8295‐13‐0
3. Revista „O altfel de economie, o altfel de piață a muncii. Economia neînregistrată şi ocuparea informală. Tendințe şi perspective în România
şi în țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană”, INCSMPS, Bucureşti, 2002, cod ISBN 973–0‐03242‐4
4. Revista „Cele mai bune practici privind combaterea şi prevenirea muncii fără forme legale”, Institutul Național de Cercetare Ştiințifică în
Domeniul Muncii şi Protecției Sociale, Bucureşti, iunie 2004, Editura RO MEDIA, cod ISBN 973‐86817‐0‐7
5. Revista „Politici ale ocupării şi veniturilor în societatea românească”, Institutul Național de Cercetare Ştiințifică în Domeniul Muncii şi
P i i S i l B i 2005 Edi AGORA d ISBN 973 8295 46 7Protecției Sociale, Bucureşti, 2005, Editura AGORA, cod ISBN 973‐8295‐46‐7
6. Revista „Reforma sistemelor de securitate socială din România în contextul aderării la Uniunea Europeană – Securitate în Diversitate”,
INCSMPS, Bucureşti, 2006, Editura AGORA, cod ISBN 978‐973‐8295‐55‐1
7. Revista „Paradoxul şomajului în rândul tinerilor români în contextul aderării la Uniunea Europeană – 2007 Anul European pentru egalitatea
de şanse”, INCSMPS, Bucureşti, 2008, Editura AGORA, cod ISBN 978‐973‐8295‐67‐4
8 C d C t P i i l l l t d l d l i d i t / ti i i lă l di bilități” î d l8. Coordonare Carte „Principalele elemente de evaluare a gradului de integrare / participare socială a persoanelor cu dizabilități” – în cadrul
Proiectului CEx 60/2005 cu acelaşi titlu, Parteneri proiect: INCSMPS (Coordonator), UCDC (Partener) şi CURS (Partener), Bucureşti, 2008,
Editura UNIVERSITARĂ, cod ISBN 978‐973‐749‐428‐3
9. Revista „Flexibilitate şi Securitate pe Piața Românească a Muncii la începutul noii etape (2008‐2010) a Strategiei Lisabona Revizuite.
Provocări, Idei, Soluții şi Programe de Acțiune” ‐ Lucrări prezentate la conferința anuală, cu participare internațională INCSMPS, din 13 ‐ 14
martie 2008 Bucureşti 2009 Editura AGIR cod ISBN 978 973 720 255 0martie 2008, Bucureşti, 2009, Editura AGIR, cod ISBN 978‐973‐720‐255‐0
10. Revista Amfiteatru Economic nr. 28/2010, Vol. II (June 2010), Editura ASE ISSN 1582 – 9146, articol ISI (ISI Web ok Knowledge) şi în World
Cat, http://www.amfiteatrueconomic.ro/Home_Ro.aspx, articol cu 2 citări
11. Quality Management in Higher Education, Proceedings of the 6th International Seminar on the Quality Management in Higher Education,
8th‐9th July, 2010, Tulcea, Romania, Book I&II, ISBN 978‐973‐662‐566‐4, ISBN (Volume 1) 978‐973‐662‐567‐1, ISBN (Volume II) 978‐973‐662‐
568‐8 Ministry of Education Research Youth and Sports Gheorghe Asachi Technical University of Iasi Romania CETEX – Center of568 8, Ministry of Education, Research, Youth and Sports, Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Romania, CETEX Center of
Continuing Education and Trading, UT Press, Cluj Napoca, 8 articole ISI (ISI Web of Knowledge) şi în World Cat,
http://www.cetex.ro/qmhe2010/index.php
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‐Publicații începând din anul 2000:
12. Recent Advances in Mathematics and Computers in Business, Economics, Bilogy & Chemistry, Proceedings of the 11th WSEAS
International Conference on Mathematics and Computers in Business and Economics (MCBE ’10), „G. Enescu” University Iasi, Romania,
June 13 15 2010 Mathematics and Computers in Science Engineering A Series of Reference Books and Textbooks Published by WSEASJune 13‐15, 2010, Mathematics and Computers in Science Engineering, A Series of Reference Books and Textbooks, Published by WSEAS
Press, www.wseas.org, WSEAS/World Scientific and Engineering Academy and Society, ISSN 1790‐2769, ISBN 978‐960‐474‐194‐6; articol
ISI (ISI Web of Knowledge) şi în ACM Digital Library (http://dl.acm.org/results.cfm?h=1&source_query=&&cfid=730148825&cftoken=82360359)
13. Selected Topics in Economy & Management Transformation, Volume I, 5th WSEAS Intenational Conference on Economy and
Management Transformation (EMT ’10), Hosted and Sponsored by Universitatea de Vest, Timisoara, West University of Timisoara,
Romania October 24‐26 2010 Editor: Marilen Pirtea Associate Editors: Mirela Mazilu Jiri Strouhal Published by WSEAS PressRomania, October 24 26, 2010, Editor: Marilen Pirtea, Associate Editors: Mirela Mazilu, Jiri Strouhal, Published by WSEAS Press,
www.wseas.org, ISSN: 1792‐5983, ISBN: 978‐960‐474‐240‐0
14. Annals of Spiru Haret University, Economic Series, Volume 1 (10), issue 1, 3 şi 4, 2010, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucureşti, 
2010, ISSN 2068‐6900, I. The Functioning of Markets and Marketing, articol cotat B+, 
http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=1 (3 articole în RePEc, din care 1 articol are 1 citare)
15. NAUN, International journal of mathematical models and methods in applied sciences, Issue 2, Volume 5, ISSN: 1998‐0140, 2011,15. NAUN, International journal of mathematical models and methods in applied sciences, Issue 2, Volume 5, ISSN: 1998 0140, 2011, 
publicare electronică,  www.naun.org NAUN, 2 articole în World Cat, 
https://www.worldcat.org/search?q=stroe+%2B+militaru&qt=results_page; din cele 2 articole, 1 articol are 6 citări
16. Recent Researches in Social Sciences, Digital Convergence, Manufacturing and Tourism, International Conference on Social Science, 
Social Economy and Digital Conference (IC‐SSSE‐DC ’11), International Conference on Manufacturing, Commerce, Tourism and Services 
(ICM‐CTS ’11), Lanzarote, Canary Islands, Spain, May 27‐29, 2011, Published by Wseas Press, ISBN: 978‐1‐61804‐003‐9, www.wseas.org, ( ), , y , p , y , , y , , g,
WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), and EUROPMENT (European Society for Environmental Research and 
Sustainable Development), 2011, 3 articole, din care 1 articol are 1 citare
17. Management of Technological Changes, Proceedings of the 7th International Conference Management of Technological Changes, MTC 
2011, 1st ‐ 3rd September 2011, Alexandroupolis, Greece, Democritus University of Thrance, Greece, Editor Costache Rusu, Book 2, ISBN: 
978‐960‐99486‐1‐6, ISBN (Book 2): 978‐960‐99486‐3‐0, articol cotat ISI, 3 articole Proceeding indexat ISI Web of Knowledge
18. Recent Researches in Applied Mathematics, Simulation and Modelling, Proceedings of the 5th International Conference on Applied 
Mathematics, Simulation, Modelling (ASM'11), Corfu Island, Greece, July 14‐16, 2011, Published by WSEAS Press, ISSN: 1792‐4332, ISBN: 
978‐1‐61804‐016‐9, Proceeding indexat ISI Web of Knowledge, www.wseas.org, articol în World Cat şi în ACM Digital Library,  articol cu 1 
citare
19. Recent Researches in Economics and Management Transformation, Procedeeings of the 6th IASME/WSEAS International Conference 
on Economy and Management Transformation (EMT'11), Angers, France, November 17‐19, 2011, Published by WSEAS Press, ISBN: 978‐1‐
61804‐053‐4, http://www.wseas.us/conferences/2011/angers/emt/, articol cotat ISI, Proceeding indexat ISI Web of Knowledge, 
www.wseas.org, 2 articole, din care 1 are 1 citare
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‐Publicații începând din anul 2000:
20. WSEAS JOURNAL on Business and Economics, NAUN / North Atlantic University Union, publicare electronică, Issue 1, Volume 9, 2012, 
Print ISSN 1109‐9526 E‐ISSN 2224‐2899 Issue 1 Volume 9 January 2012 http://www worldses org/journals/economics/economics‐Print ISSN 1109‐9526, E‐ISSN 2224‐2899, Issue 1, Volume 9, January 2012, http://www.worldses.org/journals/economics/economics‐
2012.htm, 2 articole în World Cat, din care 1 articol are 1 citare şi 1 articol are 2 citări
21. “R&D ‚SSH’ 2020. De la Strategia Lisabona la ‘Europa 2020’ – două decenii de cercetare românească în domeniul pieței muncii şi 
protecției sociale”, Publicația cu lucrări cuprinse la Conferința națională cu participare internațională a INCSMPS, 15‐16 noiembrie 2010, 
Editura AGIR, ISBN 978‐973‐720‐417‐2 (lucrare apărută pe suport informatic)
22. „Strategia ‚Europa 2020’ – Provocări pentru Cercetarea Ştiințifică Economică şi Socială, P RO Europa”, Publicația cu lucrări cuprinse la22. „Strategia ‚Europa 2020   Provocări pentru Cercetarea Ştiințifică Economică şi Socială, P_RO_Europa , Publicația cu lucrări cuprinse la 
Conferința națională cu participare internațională a INCSMPS, 3 noiembrie 2011, Editura AGIR, ISBN 978‐973‐720‐418‐9 (lucrare apărută pe 
suport informatic)
23. Volumul CEN 2012 "Echilibre şi dezechilibre ale pieței româneşti în perioada actuală", Editura Universitară, Bucureşti, 2012, ISSN 2285‐
584X, Secțiunea Economie, Management, Contabilitate şi Informatică Economică, Subsecțiunea II: Economie şi management, 1 articol cu 1 
citare, http://www.editurauniversitara.ro/carte/proceedings‐36/cen 2012 echilibre si dezechilibre ale pietei romanesti in perioada actuala/10258, p // / /p g / _ ___ _ _ _ _p _ _ _p _ /

24. Publicația Conferinței naționale cu participare internațională a INCSMPS „Provocări ale crizei economice pentru piața muncii şi sistemele 
de securitate socială”, Bucureşti, 5 dec. 2012
25. Holistica, Journal of Business and Public Administration, No. 1/2015, ISSN‐L 2067‐9785, ISSN Print 2457‐5720, ISSN Online 2067‐9785, 
Editura Uranus (Year 6, No. 1, January – April 2015) – indexată în SCIPIO/Scientific Publishing & Information Online, SSRN / tomorrow’s 
research today, RePEc, Index Copernicus International
26. „Dezvoltări asimetrice ale pieței muncii”, Secțiunea a II‐a. Echilibre şi dezechilibre ale pieței muncii, Bucureşti, Editura AGR, cod ISBN 978‐
973‐720‐554‐4
27. „Revista de Economie Teoretică şi Aplicată, supliment România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. Dezvoltare regională”, articol 
„Protecția socială şi inegalități în participarea pe piața muncii în Uniunea Europeană – o analiză comparativă”, 2009, ISSN 1841‐8678 (ediția 
print) / ISSN 1844‐0029 (ediția online), Indexat in ECONLIT, REPEC, DOAJ, EBSCO, Eva Militaru 
28. „"E" Era & Higher Education, Proceedings of the 7th International Conference Quality Management in Higher Education (QMHE 2012)”, 
lucrarea „Employment trends for information and communication technology professionals”, Editori: Silvia Avasilicăi, A. Min Tjoa, Carmen 
Aida Hutu și Edgar WeipplIasi, Editura Austrian Computer Society, Viena, Austria, 2012, ISBN: 978‐3‐85403‐291‐5, ISI Proceedings, Speranța 
Pîrciog, Eva Militaru 
29. Volum al Conferinței The 7th International Conference of Education, Research and Innovation, lucrarea „Education and income inequality 
in Romania during the recent economic crisis”, ICERI 2014 Proceedings, Editori: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, 17‐19 
noiembrie 2014, Sevilla, Spania, Editura IATED Academy, pag.1778‐1785, 2014, ISBN: 978‐84‐617‐2484‐0, Eva Militaru
30. EUROMOD
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* Framework Partnership Agreement for Action Grants (Ref. No.VS/2008/0318), by Community Programme for 
Employment and Social Solidarity - PROGRESS, European Commission, Directorate-General Employment, Social Affairs and 
Equal Opportunities; The European Community, represented by the Commission of the European Communities / by The European 
Centre for Social Welfare Policy and Research 

  
     
 
 
 
       
 
 

Centre for Social Welfare Policy and Research,
http://www.iser.essex.ac.uk/euromod/developing-euromod/euromodupdate, www.euro.centre.org/data/1292491082_69020.pdf, 
http://www.euro.centre.org/detail.php?xml_id=1440, http://www.euro.centre.org/search_index.php  
* Universitatea din Essex - Institute for Social & Economic Research & National Scientific Research Institute for 
Labour and Social Protection INCSMPS: 

Etapa 1. EUROMOD Update - Feasibility Study, 2010;  
Etapa 2. EUROMOD Update – Country Report, 2011;  
Etapa 3. EUROMOD Update2 – Country Report, 2012;  
Etapa 4. EUROMOD Update2 – Microsimulation tool, 2013; 
Etapa 5. EUROMOD Update2 – Microsimulation tool, 2015. 

 
 
 REZULTATE 

-Model implementat în țările Uniunii Europene UE27 (Croația aflându‐se în acest moment în etapa de implementare / validare aModel implementat în țările Uniunii Europene UE27 (Croația aflându se în acest moment în etapa de implementare / validare a 
rezultatelor); începând din anul 2010 şi România este parte componentă în utilizarea acestui model de microsimulare EUROMOD
-Instrument deosebit de valoros în Evaluările ex ante şi ex post
-Universitatea din Essex ‐ Institute for Social & Economic Research, în colaborare cu INCSMPS, a dezvoltat în cadrul proiectului
EUROMODupdate / EUROMODupdate2‐Microsimulation tool un model de microsimulare a beneficiilor sociale şi taxelor pentru România
-Prin acest proiect a fost realizat câte un model pentru fiecare dintre țările Uniunii Europene, scopul construirii acestuia fiind obținerea dePrin acest proiect a fost realizat câte un model pentru fiecare dintre țările Uniunii Europene, scopul construirii acestuia fiind obținerea de
analize consistente şi comparabile între țări cu privire la efectele pe care le produc asupra veniturilor politicile legate de taxe şi beneficii
sociale. Modelul este implementat pe bazele de date EU‐SILC.
-INCSMPS participă la acest proiect începând din anul 2010, modelul pentru România fiind actualizat anual în funcție de modificările care
apar în sistemul de beneficii sociale şi taxe (pionierat şi unicitate în România)
-Utilitatea modelului este considerabilă pentru evaluarea ex-ante şi ex-post a politicii sociale (şi fiscale)p ş p p (ş )
-Cu ajutorul acestui model de microsimulare, pentru fiecare gospodărie cuprinsă în eşantion (EU‐SILC), se pot determina eligibilitatea 
pentru un beneficiu social, valoarea beneficiului social primit, efortul bugetar estimat, impactul unor beneficii sociale asupra distribuției 
veniturilor şi incidenței sărăciei, precum şi impozitele directe datorate. 
-Microsimularea permite construirea unor scenarii alternative şi evaluarea unor situații ipotetice. 
-Rezultatele proiectului: Feasibility Study Romania (2010); Country Report Romania (2007‐2010); Country Report Romania (2009‐2012); 
Country Report Romania (2009‐2013); Country Report Romania (2011‐2014) 
-Rezultate generate/ atrase (articole publicate în BDI, ISI Proceedings şi ISI, precum şi alte proiecte de cercetare):

*4 articole publicate în publicații BDI;     *1 articol publicat în ISI Proceedings;
*1 articol în carte; * 1 articol acceptat spre publicare în revistă indexată ISI (factor de impact în 2014: 1.395)
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ARTICOLE PUBLICATE:

1. The 3rd European User Conference for EU‐LFS and EU‐SILC, organized by the German Microdata Lab, GESIS, in cooperation with EUROSTAT, 
Publicare electronică pe site‐ul GESIS / Leibniz‐Institut für Sozialwissenschaften, Germany, 
http://www.gesis.org/veranstaltungen/veranstaltungs‐archiv/german‐microdata‐lab/european‐user‐conference‐3/;
http://www.dwbproject.org/export/sites/default/events/doc/users_conference_programme_final.pdf
2. 2013 EUROMOD Research Workshop, lucrare prezentată în 2‐3 Oct. 2013, Portugalia; lucrare pe site‐ul
htt // i /fil d i / l d/di tl i t /d t / tl ik d t / i d t /Ab t t 2013/Milit dfhttp://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/daten/amtl_mikrodaten/europ_microdata/Abstracts_2013/Militaru_.pdf
3. The 4th General Conference of the International Microsimulation Association, 11‐13 December 2013, Australia, Conference organized by 
the National Centre for Social and Economic Modelling (NATSEM) at the University of Canberra, Australia 
http://www.microsimulation.org/storage/IMA%20conference%20brochure‐FINAL.pdf
4. Euromod Update, Feasibility Study, Romania (Tax‐Benefit System 2007‐2010), December 2010, European Centre for Social Wealfare Policy 
and Research affiliated to the United Nations http://www iser essex ac uk/euromod/developing euromod/euromodupdate (see Romanianand Research, affiliated to the United Nations, http://www.iser.essex.ac.uk/euromod/developing‐euromod/euromodupdate (see Romanian 
Report), Institute for Social & Economic Research, University of Essex,Colchester, Essex, UK (Lucrare prezentată electronic în 2 site‐uri: Site 
ISER/Institute for Social & Economic Research: http://www.iser.essex.ac.uk/euromod/developing‐euromod/euromodupdate; Site EC/ 
European Centre for Social Wealfare Policy and Research: www.euro.centre.org/data/1292491082_69020.pdf, 
(http://www.euro.centre.org/detail.php?xml_id=1440, http://www.euro.centre.org/search_index.php), articol şi în World Cat: 
https://www worldcat org/search?q=stroe+%2B+militaru&qt=results pagehttps://www.worldcat.org/search?q=stroe+%2B+militaru&qt=results_page
5. Euromod, Country Report, Romania (2007‐2010), June 2012, Institute for Social and Economic Research, University of Essex, UK, 
https://www.iser.essex.ac.uk/files/euromod/country‐reports//year‐3/CR_RO_Y3_final.pdf (see Romanian Report), Institute for Social & 
Economic Research, Univerity of Essex,Colchester, Essex, UK (Lucrare prezentată electronic pe site‐ul: Site Institute for Social and Economic 
Research, University of Essex, UK, https://www.iser.essex.ac.uk/euromod/using‐euromod/country‐reports), 2 citări
6 Euromod Country Report Romania (2009‐2012) Aprilie 2013 Institute for Social and Economic Research University of Essex UK6. Euromod, Country Report, Romania (2009 2012), Aprilie 2013, Institute for Social and Economic Research, University of Essex, UK, 
https://www.iser.essex.ac.uk/files/euromod/country‐reports/Year4/CR_RO_2009‐2012FINAL.pdf (see Romanian Report), Institute for Social 
& Economic Research, Univerity of Essex,Colchester, Essex, UK (Lucrare prezentată electronic pe site‐ul: Site Institute for Social and Economic 
Research, University of Essex, UK, https://www.iser.essex.ac.uk/euromod/using‐euromod/country‐reports)
7. Euromod, Country Report, Romania (2009‐2013), February 2014, Institute for Social and Economic Research, University of Essex, UK, 
https://www.iser.essex.ac.uk/files/euromod/country‐reports/Year5/CR Romania Year5 final 12032014.pdf (see Romanian Report),https://www.iser.essex.ac.uk/files/euromod/country reports/Year5/CR_Romania_Year5_final_12032014.pdf (see Romanian Report), 
Institute for Social & Economic Research, Univerity of Essex,Colchester, Essex, UK (Lucrare prezentată electronic pe site‐ul: Site Institute for 
Social and Economic Research, University of Essex, UK, https://www.iser.essex.ac.uk/euromod/using‐euromod/country‐reports); 
https://www.iser.essex.ac.uk/euromod/resources‐for‐euromod‐users/country‐reports, 1 citare
8. Veniturile din munca independentă: vulnerabilitate în vremuri de criză economică, Eva Militaru, pag. 127, Competențe şi participare pe 
piața muncii, Coordonatori Ana Maria Zamfir, Cristina Mocanu, Monica Mihaela Maer Matei, Editura Universitară, Bucureşti, 2015, ISBN 978‐p ț , , , , , ş , ,
606‐28‐0249‐3, http://www.editurauniversitara.ro/carte/economie_generala‐4/competente_si_participare_pe_piata_muncii/11152
9. Income Variability in Romania: Decomposing Income Inequality by Household Characteristics, Eva Militaru, Larisa Stanila, 2015, Procedia 
Economics and Finance, Elsevier, vol. 26, pag. 227‐233 (BDI), http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/42064.pdf
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