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REGULAMENTUL 

PREMIULUI de EXCELENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ 

“Prof. GHEORGHE RĂBOACĂ” 

 

 

 

1. PREAMBUL 

 

Profesorul universitar doctor în economie Gheorghe Răboacă, trecut la 

cele veşnice în anul 2008, a fost una dintre personalităţile emblematice 

ale cercetării ştiinţifice economice româneşti din a doua jumătate a 

secolului 20 şi primul deceniu al sec.21. Născut şi format într-o epocă 

tulbure din istoria României, marcată de asaltul totalitarismelor de stânga 

şi de dreapta asupra societăţii şi statului român modern, profesorul 

Răboacă a activat şi a realizat creaţie ştiinţifică în domeniul economic şi 

social la cel mai ridicat nivel. A fundamentat concepte de economia 

muncii şi din domeniul protecţiei sociale, cu specificitate deosebită 

pentru România, a pilotat  dificila tranziţie a pieţei româneşti a muncii de 

la sistemul economiei planificat - centralizate de tip sovietic la cel al unei 

economii de piaţă, moderne, competitive dar şi sociale, militând pentru 

integrarea Europeană a ţării noastre. 

Creator de şcoală în domeniul economiei muncii şi sistemelor de 

protecţie socială, profesorul Răboacă, alături de profesorul de 

management Mihail Dumitrescu şi alţi câţiva corifei şi entuziaşti a 

întemeiat încă din primele luni ale anului 1990, Institutul  de Cercetare 

Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, ca entitate 

reprezentativă a cercetării româneşti economice şi sociale, dedicată 

studiului problemelor pieţei muncii şi protecţiei sociale, precum şi 

asigurării sprijinului decizional în aceste domenii esenţiale pentru 
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funcţionarea statului roman, renăscut ca democraţie după Revoluţia din 

Decembrie 1989. 

Prin lucrări profunde, bine documentate, prin articole şi comunicări, dar 

şi prin extraordinara activitate de profesor şi îndrumător de doctorate 

Gheorghe Răboacă a creat o nouă şcoală de cercetare în economia şi 

ştiinţele socio-umane româneşti la final de secol 20, ancorată în curentele 

europene şi internaţionale dar nepierzând nici o clipă specificul naţional 

şi chiar un anume militantism ce l-a caracterizat pe omul şi politicianul 

dedicat socialului care a fost  Gheorghe Răboacă. 

Intr-o carieră dedicată total şi fără rezerve cercetării ştiinţifice, Prof. 

Gheorghe Răboacă a reuşit să creeze ceea ce numim cu adevărat 

excelenţa şi să  lase moştenire ceea ce cunoaştem sub denumirea de 

ŞCOALĂ. 

In memoria sa, cu adanc respect, la trei ani de la trecerea in eternitate, 

discipolii săi instituie acest premiu ce îi va purta numele, cu rol de  

distinctie profesionala in cercetarea stiintifica economica si sociala. 

 

AD ASTRA PER ASPERA! 

 

 

2. GENERALITATI 

 

2.1. Premiul de Excelenţă Stiinţifică “Prof. Gheorghe Răboacă” instituit 

în anul 2010, la propunerea adoptată unanim de către Consiliul 

Ştiinţific al INCSMPS reprezintă o DISTINCŢIE 

PROFESIONALĂ ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ SOCIO-

ECONOMICĂ. Scopul acestui premiu este acela de a recompensa 

şi totodată de a promova efortul şi realizările unor cercetători 

individuali ori colective de cercetare socială şi economică ale căror 

lucrări în domeniul pieţei muncii şi sistemelor de protecţie socială 

întrunesc condiţiile de EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA 

ŞTIINŢIFICĂ aşa acum sunt acestea acceptate de către 

comunităţile ştiinţifice din domeniu, formalizate prin prezentul 

Regulament şi recunoscute oficial pentru scopurile Premiului de 

către Comitetul de Acordare a Premiului. In acest sens si prin 

prezentul Regulament sunt instituite şi însemnele distinctive proprii 

ale Premiului;    

2.2. Premiul se acordă anual, în data de 06 martie, ziua de naştere a Prof 

Răboacă, pentru realizarea unei lucrări de cercetare ştiinţifică în 

domeniul pieţei muncii şi sistemelor de protecţie socială, lucrare 
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care întruneşte atributele de excelenţă ştiinţifică, în conformitate cu 

evaluarea realizată de către Comitetul de Acordare a Premiului; 

2.3. Primul an de acordare a premiului este anul 2011; 

2.4. Premiul are o valoare nominală exprimată în EURO de 1,000 (una 

mie), şi se acordă efectiv în RON, la cursul de schimb al Băncii 

Naţionale a României din ziua acordării Premiului. Dacă perioada 

de timp dintre acordarea premiului şi plata efectivă a contravalorii 

acestuia este mai mare de 15 zile, valoarea premiului se va recalcula 

la cursul valutar al  zilei premergătoare plăţii Premiului. 

 

3. MODALITATEA DE ORGANIZARE 

3.1. Lansarea concursului se face în şedinţă extraordinară a Consiliului 

Ştiinţific, cu 2 luni înainte de data de acordare a Premiului. 

Lansarea concursului se anunţă public prin afiş şi prin postarea pe 

site-ul INCSMPS. 

3.2. Premiul se poate acorda pentru orice tip de lucrare originală, 

realizată în perioada de la lansarea concursului sau din ultimii 3 ani. 

Lucrarea trebuie să fie de cercetare ştiinţifică din domeniul piaţa 

muncii şi sistemele de protecţie socială. Tipul lucrării (studiu de 

cercetare, carte, broşură, metodologie, prognoză, exerciţiu de 

anticipare, proiect, cercetare statistica ori altele asemenea) se aprobă 

anual de către Consiliul Ştiinţific. Lucrarea poate fi elaborată de 

către un singur autor sau de un colectiv de autori (caz în care 

valoarea nominală a premiului rămâne nemodificată). Lucrarea 

poate fi realizată de un singur autor sau de un colectiv de autori care 

întrunesc criteriile şi condiţiile de EXCELENŢĂ ÎN 

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, aşa cum sunt acestea definite de 

către prezentul regulament; 

3.3. Acordarea Premiului se realizează de către comitetul Premiului 

Prof. Gheorghe Răboacă. Acest Comitet este, constituit la nivelul 

INCSMPS, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, din personalităţi ale 

cercetării ştiinţifice economice româneşti (prin excepţie sunt admise 

şi personalităţi ale cercetării ştiinţifice economice din Republica 

Moldova dar nu mai mult de 1/unu. 

3.4. Comitetul Premiului Gheorghe Răboacă este prezidat de către 

Directorul General al INCSMPS (cu drept de vot doar în situaţii de 

balotaj) şi are ca membru de onoare (fără drept de vot) pe unul din 

urmaşii direcţi ai profesorului Gheorghe Răboacă. În afară de 

preşedintele comitetului şi membrul de onoare – urmaş al prof. 

Gheorghe Răboacă, Comitetul de Premiu mai are 3 membri  plini şi 
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2 membri supleanţi (care pot înlocui membri plini atunci când 

aceştia nu sunt disponibili). Aceştia se aleg prin propunere de către 

membri Consiliului Ştiinţific al INCSMPS, prin vot secret al 

membrilor Consiliului Ştiinţific.  

3.5. Membrii comitetului de premiu nu vor candida la premiu pe 

perioada cât sunt membrii şi îşi vor exprima în scris acordul cu 

privire la neparticiparea la concursul de acordare a Premiului, după 

data numirii şi înainte de lansarea primului concurs.  

3.6. Comitetul de premiu îşi desfăşoară activitatea pe perioada de 2 

(două)  luni, de la anunţarea desfăşurării concursului până la 

acordarea premiului. 

3.7. Comitetul de premiu va numi un secretariat permanent pe perioada 

derulării concursului. Atribuţiile acestuia sunt de primire şi 

înregistrare a cererilor de participare la concurs, primirea şi 

înregistrarea lucrărilor depuse, programarea membrilor comitetului 

de premiu pentru evaluarea lucrărilor, înregistrarea propunerilor de 

note asupra lucrărilor şi întocmirea proceselor verbale de şedinţă. 

3.8. Comitetul se va întruni în şedinţă plenară pentru a stabili laureatul 

(laureatii dupa caz) ai premiului anual Prof. Gheorghe Răboacă;  

3.9.  Pentru lucrările inscrise in competiţie se va achita o taxă de 20 

euro, iar pentru tinerii sub 30 ani, taxa va fi de 10 euro. Din această 

taxă se vor remunera membrii comitetului de premiu pentru 

activitatea suplimentară de evaluare desfăşurată. 

 

4. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIULUI 

 

4.1. Premiul se va putea acorda unui cercetător sau grup de cercetători 

de cel mult trei (3) ori în decursul carierei ştiinţifice, de fiecare dată 

pentru lucrări diferite; 

4.2. Cercetatorii individuali ori colectivele de cercetare fie aceştia 

(acestea) din România ori din afara graniţelor ei, ce candidează 

pentru  obţinerea premiului se vor înscrie în decursul a maxim 10 

zile de la lansarea concursului pe site-ul INCSMPS, iar plata taxei 

de înscriere se va putea face la casieria INCSMPS în maxim 15 zile 

de la lansarea concursului. 

4.3. Pe site-ul de web al INCSMPS va fi creată o secţiune specială 

dedicată Premiului Prof. Gheorghe Răboacă; 

4.4. Candidatura pentru acordarea premiului va cuprinde obligatoriu 

datele de identificare personală şi ştiinţifică ale cercetătorului ori 

cercetătorilor, prezentarea sumară (maxim 2 pagini română şi 
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engleză sau franceză) a lucrării cu care se candidează. Aceste 

documente se depun în maxim 10 zile calendaristice de la lansarea 

concursului. Lucrarea în extenso în original (în cazul unor lucrări de 

cercetare provenind din afara României se va prezenta atât 

versiunea în limba originală, cât şi traducerea integrală în limbile 

engleză ori franceză) precum si documente din care să rezulte în 

mod clar şi indubitabil notorietatea ştiinţifică a cercetătorului ori a 

colectivului de cercetare ce candidează se depun în maxim 30 zile 

calendaristice de la lansarea concursului. Odată la 5 (cinci) ani, 

această ultimă condiţie va fi relaxată astfel încât premiul să poată fi 

acordat unui colectiv de  cercetători debutanţi ori unui tânăr 

cercetător individual în semn de omagiu faţă de modul în care, de-a 

lungul vieţii şi carierei sale ştiinţifice, Profesorul Răboacă a 

încurajat şi îndrumat tinerii cercetători. Această regulă se poate 

aplica şi pentru primul an de desfăşurare a Concursului; 

4.5. Comitetul de premiu va stabili anual metodologia de evaluare a 

lucrărilor de cercetare pe baza criteriilor din anexa 1. Se va alege 

lucrarea cu nota cel mai mare, cu condiţia ca aceasta să fie peste 7. 

4.6. Comitetul de premiu va analiza lucrările depuse în funcţie de 

criteriile de excelenţă şi modul de calcul al punctajului specificate 

în anexa 1 la prezentul regulament în decurs de 15 zile de la 

încheierea depunerii lucrărilor.  

4.7. Comitetul de premiu va selecta, nominalizând maxim 3 lucrări 

dintre cele depuse ale căror titluri, text complet şi numele autorilor 

vor fi afişate pe web-site-ul INCSMPS timp de 10 zile, în vederea 

examinării publice a acestora. Lucrările nominalizate vor fi citate în  

cadrul ceremoniei de acordare a premiului, exceptând cazul în care 

una dintre acestea va fi fost contestată; 

4.8. In cazul în care vreuna dintre lucrări va fi contestată, aceasta va fi 

retrasă din lista de nominalizare până la analizarea contestaţiei, ce 

va avea loc în termen de maximum 3 zile. În cazul în care 

contestaţia se va dovedi întemeiată, lucrarea va fi retrasă iar autorul 

ori autorii nu vor mai avea acces la premiu pe o perioada de 5 ani 

consecutiv. Se vor lua în considerare numai contestaţiile semnate în 

clar, însoţite de elemente de identificare spre a fi permis răspunsul.  

4.9. Câştigătorul premiului de excelenţă ştiinţifică Prof. Gheorghe 

Răboacă se va anunţa public, de către Comitetul de Premiu, numele 

autorului/autorilor şi titlul lucrării urmând a fi postate pe web-site-

ul INCSMPS, în maxim 5 zile de la decernarea premiului.  
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4.10. Decernarea Premiului si a diplomelor de onoare pentru lucrarile 

nominalizate se va realiza in cadrul unei ceremonii, în preajma datei 

de 06 martie a fiecărui an, ziua de naştere a Prof. Gheorghe 

Răboacă. La ceremonia de decernare vor fi invitaţi laureaţii si 

nominalizaţii în persoană, membrii Comitetului de Premiu, membrii 

Consiliului ştiintific al INCSMPS, precum şi membrii conducerii  

INCSMPS. 

 

5. LAUREATII SI INSEMNELE PREMIULUI 

 

5.1. Pot fi laureaţi ai premiului Prof. Gheorghe Răboacă sau poate 

candida la această distincţie orice cercetător, absolvent al unei 

instituţii de învăţământ superior, având cel puţin diploma de licenţă, 

activând  ca şi cercetător ori cadru universitar şi care candidează la 

obţinerea premiului.  Candidatul/candidaţii pot fi cetăţeni români 

sau străini aceştia din urmă putând aparţine oricărui stat membru al 

Organizaţiei Naţiunilor Unite, recunoscut din punct de vedere al 

statalităţii de către România, fără nici un fel de discriminare pe 

criterii de sex, orientare sexuală, orientare/afiliere politică şi 

ideologică, credinţă religioasă ori naţionalitate; 

5.2. Insemnul premiului Prof. Gheorghe Răboacă este reprezentat de o 

diplomă în format pre-stabilit precum şi de o medalie  al cărei 

format va fi de asemenea stabilit prin acte ce se vor adăuga  la 

prezentul regulament; 

5.3. Odată acordat premiul Prof Gheorghe Răboacă nu poate fi retras. 

 

 

6. DISPOZITII FINALE  

 

6.1. Premiul Prof. Gheorghe Răbocă se instituie în perpetuitate sau cel 

puţin pe durata existenţei INCSMPS; 

6.2. Premiul se acordă anual. Dacă din motive temeinice legate de 

situaţia financiară a institutului Concursul pentru premiu nu se 

poate desfăşura, întreruperea nu poate fi mai mare de doi ani 

consecutiv.  

6.3. Prezentul regulament va putea fi modificat ori adăugit doar prin 

votul favorabil a două treimi din membrii Consiliului Ştiinţific al 

INCSMPS. Acesta va fi singurul organism ce va putea dispune 

suspendarea ori desfiinţarea premiului după caz. 
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Anexa nr.1 

 

 

 

Criteriile de excelenţă ştiinţifică  

 

 

 

1.  Rigurozitate în metodă; 

2.  Claritate în rezultate; 

3.  Inovativitate în abordare; 

4.  Eleganţă în stil şi expunere; 

5.  Fineţe în contra-argumentare; 

6.  Combativitate in sustinere; 

7.  Profunzime în documentare; 

8.  Acribie în cercetare; 

9.  Grija faţă de detaliul care dezvăluie adevărul; 

10.  Respect si eficienţă în diseminare; 

 

 

 

 

Modul de acordare a punctajului 

 

Se acordă note de la 1 la 10 pentru fiecare din criteriile de mai sus. Nota 

finală se stabileşte prin calculul mediei aritmetice simple a notelor pentru 

fiecare din cele 10 criterii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DULCE ET HONORUM EST PRO ECONOMIAE STUDIORUM! 

 


