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1.   Consiliul Stiintific al Universităţii Babeş-Bolyai (CS al UBB) ia notă de necesitatea susţinerii bine 

definite a eforturilor, şi de recunoaştere a meritelor, pe care unii colegi le demonstrează în 

domeniul tehnologiilor, văzute în sensul cel mai larg. Considerăm că este greu de găsit o măsură 

comună pentru un contract de consultanţă, o activitate de producţie, studii de fezabilitate, o 

activitate profesionistă de sondare a opiniei publice, o implementare în producţie a unei tehnici 

care poate este cunoscută de multă vreme, producţie în serie/cantitate limitată de bunuri 

materiale cu valoare adăugată semnificativă şi, pe de altă parte, o articolele de cercetare 

ştiinţifică în reviste de specilitate, factorii de impact, etc. Desigur, în toate aceste cazuri tema 

comună care poate fi urmărită este cea a impactului – însă el poate fi definit relativ la multe 

tipuri de domenii: unul ştiinţific foarte îngust şi specializat (dar în care nu există, uneori, mai 

mult de zece competitor la nivel mondial), unul ştiinţific mai general, mediul commercial (definit 

şi acela pe diverse paliere), dar şi medii sociale mai generice – fie comunitatea locală, fie cea 

naţională, fie regională sau internaţională. UBB are o tradiţie în a-şi fi asumat în paralel toate 

aceste direcţii, iar Consiliul ştiinţific ia notă de această realitate. Credem în acest context că este 

nevoie să se definească mai concret sprijinul şi reconoaşterea activităţilor legate de tehnologii, 

mai ales în contextual în care până da curând un for analog, Consiliul Tehnologiei. Cu această 

misiune se înfiinţează în cadrul Consiliului Grupul de Lucru pentru Tehnologii (GT). 
 

2.   Componenţa GT: 
 

2.1. Din GT fac parte reprezentanţii în Consiliul ştiinţific ai Facultăţilor cu profiluri relevante, 

alături de preşdintele CS. Se nominalizează în primă instanţă, pentru constituirea GT, 

următorii membri ai CS: Rudolf Poledna, Liviu Ţîrău, Alida Timar, Simion Aştilean, Horia 

Banciu, Samaranda Cosma, Dorina Lazăr, Aurora Szentagotai, Csaba Varga, Vasile Zotic, Radu 

Silaghi-Dumitrescu. 
 

2.2. Cu acordul majorităţii membrilor pot fi recrutaţi în GT specialişti recunoscuţi în domeniile 

lor, până la un număr de maximum 25 de membri pentru GT. 
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3.   Misiunea: GT va iniţia şi superviza un process de indexare a grupurilor şi personalităţilor cu 

contribuţii deosebite în tehnologii. Această indexare/evaluare este privită ca ortogonală celei 

axate pe cercetarea ştiinţifică şi se va concretiza într-o într-o listă de iniţiative ce urmează să fie 

definite de GT după constituire, având ca scop susţinerea dezvoltării tehnologiilor la UBB. Ea se 

va realiza pe baza datelor deja existente în dosarele de (auto)evaluare depuse de angajaţi, de 

grupurile din care aceştia fac parte, şi/sau în baza datelor existente în aplicaţia Managementul 

Cercetării, fără a se solicita candidaţilor constituirea de dosare special pentru această activitate. 
 

 
4.   Iniţiativele şi Hotărârile GT vor fi supuse spre validare plenului CS, înainte de a fi predate official 

mai departe spre alte foruri. Durata mandatului GT coincide cu cea a mandatului CS. 


