
Dragi colegi, 

Rectoratul UBB continuă tradiția premiilor anuale acordate cadrelor didactice şi 

cercetătorilor din cadrul universității. Pentru activitatea depusă în 2022, se vor acorda: 

1. Premiul Anual de Excelenţă în Cercetarea Științifică; 
2. Premiul Anual de Excelenţă Didactică; 

3. Premiul Anual pentru Servicii Inovative Culturale către Societate (introdus în 

premieră). 

 

In cazul Facultății de Inginerie se acordă câte un premiu pentru fiecare din cele trei 

categorii. Solicitanții vor depune o cerere însoțită de documente care dovedesc/permit 

ușor identificarea activităților declarate. Un solicitant poate depune cereri, separat, 

pentru toate premiile, dar poate primi doar un singur premiu anual. 

(1) Pentru Premiul Anual de Excelență în Cercetarea Științifică, criteriile de 

acordare stabilite de Consiliul Științific sunt clare. 

- Calitatea de autor principal (autor corespondent sau prim autor dacă nu există autor 

corespondent) la articole Web of Science sau capitole de carte/cărți științifice 

indexate Book Citation Index (Web of Science). Se acceptă toate lucrările cu WoS 

indexate după data de 1 ianuarie a anului pentru care se depune cererea și care nu 

au fost incluse în solicitări anterioare. Diferențele se vor face în funcție de scorul de 

influență al revistei (AIS) disponibil pe site-ul https://uefiscdi.gov.ro.  

- La performanțe egale, departajarea se face astfel: 

 Criteriul 1: numărul de articole publicate în reviste indexate WoS; 

 Criteriul 2: suma atrasă și încasată de universitate din granturi naționale/ 

internaționale de cercetare în anul 2020, pentru care solicitantul premiului a 

avut calitatea de director/manager din partea UBB.  

În acest scop, propun ca pe lângă cererea de acordare a premiului să se depună ca 

anexă tabelele de mai jos completate cu toate datele solicitate. 
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(2) Pentru Premiul Anual de Excelență Didactică, se mențin criteriile din anii 

anteriori, și anume: 

- Premii naționale/internaționale acordate pentru activitate didactică - 50 de puncte; 

- Cărți/materiale cu caracter didactic publicate la edituri de prestigiu - 50 de puncte; 

- Cărți/materiale cu caracter didactic publicate la alte edituri - 30 de puncte; 

- Cărți/materiale cu caracter didactic multiplicate la tipografia CUUBB - 20 de puncte; 

- Proiecte naționale/internaționale care au ca scop creșterea calității actului didactic 

pentru care solicitantul premiului a avut calitatea de director/manager din partea UBB 

- 30 de puncte; 

- Coordonarea de centre științifice studențești cu dovada efectuării a cel puțin 6 

întâlniri în anul pentru care se solicită premiul - 20 de puncte; 

- Organizarea de sesiuni științifice studențești în calitate de organizator principal - 20 

de puncte; 

- Premii obținute la concursuri naționale/internaționale studențești - 10 de puncte; 

- Alte realizări remarcabile în activitatea cu studenții care să susțină nominalizarea în 

Consiliului Didactic al UBB - punctaj în funcție de activitatea raportată. 

(3) Pentru Premiul Anual pentru Servicii Inovative şi Culturale către Societate, 

se mențin criteriile din anii anteriori, și anume: 

- Proiecte profesionale derulate (cu implicarea și vizibilitate adusă FI) cu companii, 

organizații, instituții publice sau private cu impact în societate/comunitate - 10-30 de 

puncte în funcție de vizibilitatea și amploarea proiectului;  

- Evenimente organizate, cu implicarea FI și care aduce vizibilitate acesteia, în 

colaborare cu companii, organizații, instituții publice sau private cu impact în 

societate/comunitate - 5-15 puncte în funcție de vizibilitatea și amploarea 

evenimentului;  

- Resurse financiare atrase din servicii către comunitate/entități economice - 1 punct 

pentru 1000 de lei;  

- Alte realizări remarcabile care să susțină nominalizarea în Consiliului pentru Relația 

cu Societatea al UBB - punctaj în funcție de activitatea raportată. 



 

Termenul de depunere a dosarelor este 5 decembrie 2022. Dosarele se depun:  

- in format tipărit la secreatariatul facultății, sau  

- electronic (un singur fisier zip) la adresa contact.eng@ubbcluj.ro. 

Validarea solicitărilor și cuantificarea realizărilor care nu au atribui punctaj se face de 

către comisiile de specialitate ale consiliului facultății, care efectuează și clasificarea 

candidaților și propun o nominalizare. În cazul în care un solicitant este membru al 

comisiei de specialitate care evaluează solicitarea, acesta este înlocuit de către decan, 

prodecan, directorul DSI sau directorul DSDI în această ordine. Propunerile sunt 

însoțite de o argumentare consistentă care conține o menționare explicită a rezultatelor 

meritorii în baza cărora s-a făcut nominalizarea.  

Nominalizările, însoțite de argumentările corespunzătoare, se trimit Rectoratului de 

către decanii facultăților până la data de 13 ianuarie 2022 ora 16:00, pe adresa 

iulia.grecu@ubbcluj.ro. Acestea sunt supuse avizului Consiliului Științific, 

Consiliului Didactic respectiv Consiliului pentru Relația cu Societatea al UBB. 

Anunțarea premiilor se va face cu menționarea explicită a rezultatelor meritorii în 

baza cărora s-a realizat nominalizarea în cadrul unei ceremonii organizate de 

Rectoratul UBB. 


