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CONCURSUL DE EXCELENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ 

“Profesor GHEORGHE RĂBOACĂ” 

 

Comitetul de premiu  

 

Dr. Vasilica Ciucă, Director General – I.N.C.S.M.P.S.  

Dr. Speranța Pîrciog, Director Ştiinţific – I.N.C.S.M.P.S.  

Dr. Cătălin Ghinăraru, Secretar Ştiinţific – I.N.C.S.M.P.S.  

Dr. Cristina Lincaru, cercetător științific gr. II – I.N.C.S.M.P.S.  

Acad. Gheorghe Zaman, Director, Institutul de Economie Naţională – IEN  

Dr. Steliana Sandu, cercetător științific gr. I, Institutul de Economie Naţională – IEN  
 

Calendar concurs 

Termenul limită pentru înscrierea la Concurs 
 

20 mai 2013 

Termen limită de depunere a lucrării in extenso 
 

17 iunie 2013 

Afişarea pe website INCSMPS a lucrărilor 
nominalizate 
 

01 iulie 2013 
 

Termen de examinare publică şi depunere contestaţii  
01 iulie – 08 iulie 2013 

Termen limită pentru analizarea şi rezolvarea 
contestaţiilor 
 

20 iulie 2013-03-07 

Desemnarea câştigătorului şi decernarea Premiului 
de excelenţă 

Septembrie 2013 

 

 
 

http://www.incsmps.ro/


Candidatura pentru acordarea premiului va cuprinde obligatoriu:  

datele de identificare personală și științifică ale cercetătorului ori cercetătorilor: nume, 

prenume, titlu științific/ academic, afiliere, date de contact;  

prezentarea sumară (maxim 2 pagini română și engleză sau franceză) a lucrării cu care se 

candidează;  

dovada plății taxei de participare (plata taxei de participare se va face în numerar la 

casieria INCSMPS sau prin transfer în unul din următoarele conturi:  

COD IBAN: RO70RNCB0072049718030001, pentru RON  

COD IBAN: RO43RNCB0072049718030002, pentru EURO  

 

Cursul valutar valabil în ziua plăţii este cel afișat pe site-ul BNR în ziua precedentă).  

Înscrierile se fac la Secretariatul Concursului, prin transmiterea dosarului de candidatură prin 

e-mail sau direct la sediul INCSMPS.  

Lucrarea in extenso şi documentele din care rezultă în mod clar și indubitabil notorietatea 

științifică a cercetătorului ori a colectivului de cercetare (CV, listă de lucrări sau 

autobiografie) se depun în original la sediul INCSMPS.  

Pentru informații suplimentare privind modalitatea de înscriere şi condițiile de participare vă 
rugăm consultați Regulamentul Concursului. 

 
 
 

Secretariat  

Liliana Grecu, cercetător științific gr. III, I.N.C.S.M.P.S.  

      Tel: 021 312.40.69  

      E-mail: gliliana@incsmps.ro  

Isadora Lazăr, asistent cercetare științifică, I.N.C.S.M.P.S.  

      Tel: 021 312.40.69  

       E-mail: isadora.lazar@incsmps.ro 


