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Metodologie privind acordarea de premii pentru cele mai valoroase realizări știinţifice ale cadrelor didactice 
şi cercetătorilor din Universitatea Babeş–Bolyai 

 
Preambul 

Art.1. Universitatea Babeș-Bolyai acordă premii pentru cele mai valoroase realizări științifice ale 

cadrelor didactice şi cercetătorilor din universitate din anul calendaristic precedent. Propunerile pentru 

premiere sunt înaintate de facultățile și institutele de cercetare ale universității. 

Art.2. Universitatea acordă premii pentru lucrările ştiinţifice publicate în reviste de specialitate cu 

impact în comunitatea științifică internațională (indexate în Thomson-Reuters ISI Web of Science) și pentru 

cărți publicate la edituri de prestigiu (clasificate ca atare de Consiliul Naional al Cercetării ştiinţifice CNCS, 

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare CNATDCU, sau de hotărâri 

ale Senatului UBB).  

Art.3. Universitatea acordă premii pentru brevete de invenţie obţinute la nivel naţional şi 

internaţional.  

 

Procedura de selecţie 

Art. 4. Publicațiile, însoţite de o cerere, se depun la decanatele facultăţilor sau la secretariatele 

institutelor de cercetare. 

Art. 5. Consiliile facultăților și consiliile științifice ale institutelor avizează lista publicațiilor pentru care 

se solicită premierea și o înaintează Consiliului Științific al UBB, împreună cu câte un exemplar din fiecare 

publicație supusă evaluării.  

Art. 6. Autorii principali din UBB ai brevetelor de invenţii depun o cerere pentru premiere la 

Departamentul de Cercetare și Management Programe. Departamentul înaintează aceste cereri Consiliului 

Științific al UBB, însoțite de copii ale brevetelor pentru care se solicită premierea. 

 
Procedura de premiere 

Art. 7. Numărul maxim de premii acordate anual de către universitate pentru publicații se stabileşte de 

către Consiliul Științific al UBB, în funcţie de numărul, valoarea ştiinţifică și bugetul avut la dispoziție.  



Document cu caracter consultativ, proiect deschis dezbaterii 

 2 

Art. 8. Vor fi premiate toate cărţile ştiinţifice publicate în edituri internaţionale de prestigiu și cele mai 

valoroase cărți publicate în edituri de prestigiu din România. Numărul de premii pentru articolele științifice de 

specialitate va fi stabilit pentru fiecare dintre domeniile majore din Universitate, iar în cadrul fiecărui domeniu 

irearhizarea se va face în funcție de prestigiul publicațiilor. 

Art. 9. Consiliul Științific al UBB analizează propunerile în subcomisiile sale, pe baza unor criterii 

stabilite anterior datei lansării competiţiei, şi selectează pentru premiere cele mai bune publicații, ţinând 

seama de numărul premiilor stabilite pe domenii. 

Art. 10. Subcomisiile stabilesc publicațiile premiate, întocmesc un proces verbal cu publicațiile alese 

pentru premiere și supun decizia aprobării plenului Consiliului Științific.  

Art. 11. Toți autorii brevetelor de invenție obținute de Universitate vor fi premiați. 

Art. 12. Suma alocată pentru premiere se stabileşte de către Consiliul de Administraţie al UBB. 

Sumele alocate vor fi diferenţiate după felul publicaţiilor, şi anume: 

1. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale de prestigiu; 
2. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri de prestigiu din ţară (clasificate ca atare de CNCS, CNATDCU, sau 

de hotărâri ale Senatului UBB); 
3. Lucrări publicate în reviste științifice de mare prestigiu (Science, Nature etc.) 
4. Lucrări publicate în reviste cotate ISI; 
5. Brevete de invenţie obţinute în străinătate; 
6. Brevete de invenţie obţinute în ţară. 

Art. 13. Lista finală a premiilor, validată de Consiliul Științific al UBB, va fi înaintată spre aprobare 

Consiliului de Administrație. 

 

Dispoziţii finale 

Art. 14. Autorii publicațiilor premiate vor primi și o Diplomă în care se consemnează premiul obținut. 

Art. 15. Autorii lucrărilor ştiinţifice publicate în Science şi Nature şi a celor mai multe lucrări ştiinţifice şi 

brevete vor fi evidenţiaţi la sfârşitul fiecărui an prin acordarea Diplomei de Excelenţă Ştiinţifică a UBB.  

Art. 16. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu anul 2013. Regulamentul aflat în vigoare din 

2006 se abrogă. 
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