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Raport de activitate a Consiliului Științific UBB pe anul 2019 

 

Principalele activități ale CS-UBB în anul 2019 au fost: 

 

 Proiectul instituțional de excelență Infrastructura strategică la UBB în contextul 

dezvoltării de tehnologii noi și emergente - 2018-2020 (33PFE) (granturi interne 

pentru susținerea infrastructurii strategice și programele Advanced Fellowship intern 

și extern, competiția pentru mobilități destinate beneficiarilor de fellowship) – 

avizarea ghidurilor elaborate de echipa proiectului pentru competițiile interne, 

analizarea cererilor de finanțare și a aplicațiilor depuse, selectarea  și avizarea 

aplicațiilor finanțabile. De asemenea, CS-UBB a analizat și avizat solicitările venite de 

la beneficiari privind modificarea solicitării de finanțare inițiale (schimbarea 

destinației fondurilor alocate către o altă achiziție devenită prioritară);  

 Proiectul CNFIS-FDI-2019-0084, finanțat de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea 

Învățământului Superior – analiza și selecția aplicațiilor depuse în cadrul competiției 

de fellowship și a granturilor interne pentru susținerea infrastructurii strategice rUBB; 

 Repartizarea finanțării instituționale acordate la nivel național, către facultăți, 

conform indicatorilor de raportare și ai celor interni UBB;  

 Granturile interne pentru susținerea revistelor UBB indexate Web of Science – 

evaluarea aplicațiilor, analizarea/avizarea rapoartelor finale. Au fost acordate granturi 

a câte 40.000 ron fiecare pentru 4 reviste indexate Science Citation Index Expanded și 

Social Sciences Citation Index (Fixed Point Theory; Studia Universitatis Babeș-Bolyai 

Chemia; Journal of Evidence-Based Psychotherapies și Transylvanian Review of 

Administrative Sciences) și 9 granturi a câte 20.000 ron pentru revistele indexate 

Emerging Sources Citation Index (Studia UBB Mathematica; Studia UBB Philologia; 

Studia UBB Philosophia; Studia UBB Musica; Caietele Echinox; Journal of Settlements 

and Spatial Planning; Conflict Studies Quarterly; Ekphrasis. Images, Cinema, Theory, 

Media și Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory);  

 Granturile interne pentru susținerea competitivității (acordate pentru lucrări 

publicate în reviste indexate Web of Science) - operaționalizarea 
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conceptelor/noțiunilor cu caracter științific; avizarea cererilor de prelungire (23 

cereri). Au fost acordate 370 granturi în cursul anului 2019 (pentru 174 de autori din 

UBB) în valoare de 861.454,00 lei (aprox. 182.750,00 euro) (dintre care 73% pentru 

lucrări publicate în calitate de autor principal şi 55% pentru lucrări publicate în reviste 

încadrate în quartilele 1 şi 2); 

 Competiția de Granturi pentru Tineri Cercetători 2019-2020 – conceperea pachetului 

de informații, coordonarea derulării competiției; 

 Platforma rUBB – au fost incluse 17 elemente noi de infrastructură și au fost 

actualizate datele referitoare la elementele incluse anterior; 

 Unități de cercetare acreditate intern – 3 centre (Centrul Interdisciplinar pentru 

Știința Datelor – director Conf. dr. Norbert Petrovici, Centrul de Promovare a 

Afacerilor și Dezvoltare Regională – director  Prof. dr. Răzvan Liviu Nistor, Centrul de 

Cercetare și Prevenire a Violenței Societale și Familiale – director Conf. dr. Imola 

Antal. Totalul unităţilor de CDI acreditate intern a ajuns la 64 (24 unităţi de cercetare 

de tip specializare inteligentă și 40 de unităţi de cercetare de tip  complex);  

 Bursele speciale pentru activitatea științifică – evaluarea aplicațiilor și selectarea 

câștigătorilor,  coordonarea sesiunilor de prezentări ale studenților beneficiari ai 

acestor burse, avizarea rapoartelor finale și certificarea îndeplinirii obligațiilor 

contractuale, analizarea rezultatelor obținute, aprobarea/respingerea solicitărilor de 

prelungire;  

 Posturile de cercetare pe perioadă nedeterminată - Avizarea comisiilor de concurs și a 

rapoartelor asupra concursurilor pentru 19 posturi la: Institutul STAR-UBB, ICCRR, ICI-

BNS și Centrul de Studiere a Populației;  

 Avizarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din proiectele 

de cercetare (64 de posturi);  

 Baza de date Managementul activității academice/ştiinţifice a UBB – a fost discutat 

stadiul actualizării structurii aplicației. S-a propus externalizarea serviciilor oferite de 

Departamentul Informatizare, pentru eficientizare. S-a hotărât să se încerce o 

colaborare cu studenți/doctoranzi de la Facultatea de Matematică și Informatică. 
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Diverse 

 Avizarea următoarelor propuneri de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al 

Universității Babeș-Bolyai: propunerea Facultății de Istorie și Filosofie de acordare a 

titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. dr. Francesco Guida, de la 

Universitatea Roma Tre, Italia; propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă de 

acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului Paolo Odorico, profesor de 

Studii bizantine la École des hautes études en sciences sociales – EHESS din Paris; 

propunerea Facultății de Biologie și Geologie de acordare a titlului de Doctor Honoris 

Causa domnului profesor dr. Aharon OREN de la Universitatea Ebraică din Ierusalim; 

propunerea Facultății de Teologie Romano-Catolică de acordare a titlului de Doctor 

Honoris Causa domnului profesor Paul Michael Zulehner, profesor emerit de teologie  

pastorală, la Universitatea din Viena; 

 Soluționarea solicitărilor de viză etică – 56 de cereri primite de la: Facultatea de 

Psihologie și Științe ale Educației (37), Biologie și Geologie (11), Știința și Ingineria 

Mediului (2) și câte o solicitare de la Facultățile de Studii Europene, Științe Economice 

și Educație Fizică și Sport. A fost acordat avizul favorabil pentru jumătate din numărul 

acestora și aviz favorabil condiționat pentru restul; 

 Avizarea depunerii cererilor de brevet concepute de: Prof. dr. Maria Tomoaia-Cotișel; 

Prof. dr. Ion Grosu; Conf. dr. Flaviu Turcu; CSIII dr. ing. Gabriel Furtos; 

 Aprobarea cooptării a 5 cercetători colaboratori (3 la Facultatea de Biologie și 

Geologie, un cercetător la Facultatea de Matematică și Informatică și un cercetător la 

Facultatea de Geografie); 

 Avizarea solicitării d-lui Conf. dr. Mihai Pușcaș referitoare la proiectul cu titlul 

Conserving the Endemic Flora of the Carpathian Region (nr. 36244/12.12.2018), 

finanțat de către Royal Botanic Gardens (Kew, UK), de încadrare în categoria 

proiectelor de cercetare;  

 Avizarea solicitării d-nei Marina Dascăl, director al proiectului cu titlul Ethical 

considerations related to E-cigarette use for pregnancy smoking cessation 

(RC110285BBU), finanțat de către Fogarty International Center din cadrul National 

Institute of Health, de încadrare a proiectului în categoria proiectelor de cercetare; 
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 Avizarea angajării de personal de cercetare/suport din cota de 24% aferentă regiei 

granturilor (7 persoane); 

 Avizarea solicitării d-lui Prof. dr. Octavian Popescu de menținere a calității de titular, 

după împlinirea vârstei de pensionare, prin prelungirea contractului individual de 

muncă, cu normă de cercetare, pentru anul universitar 2019-2020;  

 Avizarea propunerilor facultăților pentru acordarea premiilor de excelenţă în 

cercetarea ştiinţifică şi selecția unui cercetător cu performanțe științifice deosebite, 

din cadrul unităților de cercetare nesubordonate facultăților;  

 Acordarea avizului instituțional pentru solicitările de expert evaluator la nivel național 

(s-a renunțat între timp la solicitarea avizului instituțional). 

Altele 

 Coordonarea Newsletter-ului cercetării – CERCETAREA UBB - noutăți săptămânale 

despre rezultate și impact; 

 Editarea, sub egida unui secol de învăţământ românesc la UBB, a volumului Tradiţie şi 

Excelenţă – Școlile academice/de ştiinţă la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 

(1581-1872-1919-prezent), coordonat de prorectorul UBB pentru cercetare, 

competitivitate-excelență și publicații științifice; volumul a aparut sub egida 

Institutului STAR-UBB, cu implicarea Consiliului Știinţific al UBB şi a decanilor 

facultăţilor, alături de alţi experţi din universitate și din afara acesteia; 

 Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 19753/14.10.2019 s-a aprobat 

constituirea unui grup de lucru, în coordonarea Consiliului Știinţific al UBB, focalizat 

pe componenta de inginerie şi tehnologie, cu rolul de a propune mecanisme/politici 

instituţionale care să pregătească universitatea atât pentru viitoarele mecanisme de 

finanţare ale Consiliului European pentru Inovare, cât şi pentru alte contexte 

academice şi socio-economice în domeniile inginerie/tehnologie. 

Preşedinte, 

Prof.dr. Radu Silaghi-Dumitrescu 

 

 

 


