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ANEXA la procesul verbal al sedinței Consiliului Științific al UBB din data de
15.12.2017

Criteriile conform cărora un proiect instituțional poate fi considerat de CDI

Consiliul Ştiinţific al Universităţii "Babeş-Bolyai" foloseşte ca reper în recomandarea către
instituţiile abilitate să aplice prevederile legale privitoare la proiectele de cercetare ştiinţifică
următorul set de criterii pentru identificarea caracterului de "cercetare ştiinţifică" al proiectelor
care îi sunt supuse atenţiei:
O cercetare ştiinţifică presupune un demers definibil după subiect, metodă, obiect şi rezultate, în
următoarele condiţii:
I. 1. are ca autor cel puţin un subiect uman;
II. 2. se poate încadra în cel puţin un domeniu determinat de cunoaştere;
II. 3. porneşte de la o întrebare al cărei răspuns speră să îl obţină până la finalul demersului;
II. 4. dovedeşte stăpânirea stadiului actual de cunoaştere al obiectului propus;
II. 5. asumă riscuri de eşec și propune integrarea lor într-o reflecţie mai generală asupra
domeniului;
II. 6. rigoarea metodei garantează calitatea rezultatului, iar concluziile au valoare universală.
Valoarea universală defineşte posibilitatea de a aplica rezultatul asupra altor cazuri individuale.
III. 7. obiectul este identificabil anterior demersului, cel puţin parţial;
IV. 8. propune indicatori de performanţă, care devin "rezultat" pe parcursul propriu demersului.
IV. 9. rezultatul este o inovare, o interpretare cu caracter nou sau un transfer tehnologic, într-o
formă ce poate fi probată concret prin metode general acceptate în mediul academic (precum
publicații/comunicări de specialitate, tehnologii implementate).
Note.
1. Dovada acceptării spre publicare în condiţiile menţionate la punctul IV.9 poate substitui toate
celelalte puncte.
2. Dovada existenţei unui finanţator care acoperă întreaga cercetare şi care finanţează exclusiv
cercetarea ştiinţifică poate substitui criteriile de mai sus.
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3. Diviziunile cercetării ştiinţifice sunt: fundamentală, aplicativă şi de dezvoltare tehnologică,
potrivit normelor legale. Ele se supun criteriilor de mai sus.
Legislaţie.
1. Ordonanţa 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (MO 643/30 aug. 2002)
2. Ordinul 2326/2855/2017 din 29 august 2017 privind stabilirea procedurii de acordarea a facilităţii fiscale
prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
3. Codul fiscal, art. 60
4. Strategia CDI a UBB (http://cercetare.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2017/01/Strategia-de-Cercetare-DezvoltareInovare-a-UBB.pdf)
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