”Cheia succesului cred că se află în
stăpânirea temeinică a domeniului de
activitate profesională, perseverenţă şi
capacitatea de a îndura orice represalii
la care te supun "concurenţii" neloiali,
existenţi la tot pasul într-o lume
necontrolată, cum este aceasta a
tranziţiei la economia de piaţă;
afirmarea adevărurilor ştiinţifice, dacă
operezi cu ele sau în numele lor, poate fi
frânată sau întârziată dar niciodată
eliminată. Orice încercare nereuşită de
promovare a unor acţiuni necesare poate
fi preluată şi dusă la capăt de alţii mai
iscusiţi decât noi.

Prof. univ. dr. Gheorghe Răboacă
(6.03.1935 -20.01.2008)

Am acţionat şi cred că am reuşit crearea
unei şcoli româneşti în domeniul
economiei muncii şi protecţiei sociale;
am creat şi condus Institutul Naţional de
Cercetare Ştiinţifică pentru Muncă şi
Protecţie Socială (din 1990 până în
1996). În ciuda multor greutăţi, am
condus acest Institut la afirmare şi
recunoaştere deplină în ţară şi
străinătate.”

Data şi locul naşterii: 6 Martie 1935, în comuna Păuşeşti Măglaşi, judeţul Vâlcea
Studii:
 Şcoala Medie Tehnică de Comerţ din Rm. Vâlcea, absolvită în anul 1953
 Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Planificare, Secţia Economia
Industriei, Construcţiilor şi Transporturilor, absolvită în anul 1957
 Doctor în economie, cu teza "Cointeresarea materială şi folosirea raţională a forţei de
muncă", 1977
 Specializare "Metode şi tehnici franceze de planificare", Paris, 1968
 Specializare "Probleme speciale ale tranziţiei la economia de piaţă, în cadrul B.I.T.,
Geneva, 1991.
Titluri și premii:
 cercetător ştiinţific principal I;
 profesor universitar, coordonator de doctorat;
 senator 1992 – 1996;
 Premiul pentru economie P.S. Aurelian al Academiei Române pe anul 1979
 Premiul pentru economie P.S. Aurelian al Academiei Române pe anul 2003 pentru
cartea Piaţa muncii şi dezvoltarea durabilă;

Selecție din
Memoriu de activitate
redactat de autor Prof. univ. dr. Gheorghe Răboacă, cercetător principal gradul I:
”Cărţile, studiile, articolele şi comunicările elaborate şi publicate ale căror titluri le-am
anexat într-o listă alăturată CV-ului reprezintă materializarea activităţii didactice şi de
cercetare de până în prezent. Dintre acestea aş menţiona doar câteva: Mobilitatea
forţei de muncă; Pregătirea şi folosirea forţei de muncă; Ocuparea şi folosirea
eficientă a forţei de muncă; Retribuţia - pârghia folosirii forţei de muncă; Piaţa
muncii şi dezvoltarea durabilă; Metodologia cercetării ştiinţifice economice;
- unele studii efectuate în premieră la noi, privind comportamentul şomerilor,
comportamentul ofertei forţei de muncă, procese din sfera ocupării şi şomajului.
(Analize comparative internaţionale), formarea şi cheltuirea resurselor bugetului
pieţei muncii; contribuţii la perfecţionarea fundamentării bugetului pieţei muncii
şi altele. Unele dintre acestea au fost solicitate şi publicate de OECD, altele au fost
utilizate de Guvern, ca suport al Strategiei de dezvoltare pe termen mediu a României
şi de integrare în structurile europene, altele au fost publicate sau se află în curs de
publicare”. O lucrare de sinteză a autorului, care aduce împreună ample contribuții
este volumul ”Piaţa muncii şi dezvoltarea durabilă” Premiul pentru economie P.S.
Aurelian al Academiei Române pentru anul 2003.
- elaborarea studiilor teoretice şi metodologice privind determinarea cheltuielilor
minime de trai şi operaţionalizarea cercetării în studii lunare, difuzate întregii
societăţi româneşti (Guvern, Parlament, Preşedinţie, Patronat, Sindicat şi partide
politice, etc);
- studiul privind modelele de inteligenţă economică, în fapt mecanisme folosite în
diferite ţări pentru protecţia economiei naţionale în condiţiile contemporane;
- elaborarea din însărcinarea Guvernului, a părţii sociale a Strategiei de guvernare în
perioada 1992-1996;
- coordonarea unor Rapoarte ale României privind starea socială şi statutul femeii
pentru reuniunile mondiale de la Copenhaga - martie 1995 şi respectiv Viena, 1994 şi
Beijing, 1995;
- elaborarea şi publicarea la Bruxelles a revistei Employment Observatory privind
tranziţia în Europa Centrală şi de Est în calitate de contributor, corespondent;
- crearea şi conducerea Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică pentru Muncă şi
Protecţie Socială şi afirmarea acestuia în domeniul său de profil, în ţară şi în
străinătate;
- exercitarea în numele Parlamentului României a funcţiei de Preşedinte al Secţiunii
România a francofoniei (A.I.P.L.F.), precum şi întreaga activitate depusă în străinătate
(rapoarte, puncte de vedere, etc.)

Activitatea profesională:
a) Cuprinde peste 250 de titluri: cărţi, caiete de studiu, articole şi studii, comunicări
ştiinţifice; pentru învăţământ: lecţii, note de curs şi manuale universitare.
b) A fost axată în special în domeniile:
 populaţiei şi forţei de muncă; mecanisme de piaţă (instituţii, negociere, mijloace de
ajustare); eficienţa pieţei muncii; studiul proceselor din sfera pieţei muncii, a
ocupării şi şomajului, salarizare (inclusiv salariul minim), productivitatea şi
ocuparea forţei de muncă; corelaţii, salarii – productivitate a muncii;
comportamentul şomerilor şi al ofertei, formarea şi cheltuirea eficientă a resurselor
bugetului pieţei muncii; fundamentarea bugetului pieţei muncii, modele de
fundamentare şi de piaţă a muncii;
 politicile şi protecţia socială; studiul diferitelor modele de protecţie a şomerilor, de
pensii şi ajutoare sociale; minimul de trai - probleme teoretice şi metodologice, etc.;
 cercetarea ştiinţifică în perioada tranziţiei - starea actuală, problemele, direcţiile şi
priorităţile de restructurare; modele de remunerare în cercetarea ştiinţifică mondială;
transferul de tehnologie în epoca contemporană şi lichidarea subdezvoltării; modele
(mecanisme) contemporane de protecţie a economiei naţionale; metodologia
cercetării ştiinţifice economice.

Data: 7 oct 2005

Prof. univ. dr. Gheorghe Răboacă

Lucrări ce au fost utile/apreciate şi în raportări/reprezentări naționale:
“Ocuparea şi utilizarea forţei de muncă feminine în activitate economico socială în
condiţiile economiei de piaţă– Teza de doctorat, dr. Gabriela Predoşanu (vezi IV-a Conf
ONU asupra Femeilor, Beijing, 1995).
Ocuparea forței de muncă în industria militară “Impactul reducerii cursei înarmării asupra
ocupării forţei de muncă şi progresului economico-social” – Teza de doctorat, Predoşanu
Viorel

