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Regulamentul 
sistemului de premiere a excelenţei în cercetare şi creaţie 
din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

 
Capitolul I. Dispoziţii generale 
  
Art.1.(1) Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia instituie sistemul de premiere a 
excelenţei în cercetare şi creaţie.  
 (2) Competiţia internă pentru premierea excelenţei în cercetare şi creaţie se organizează  anual 
cu scopul de a recompensa cadrele didactice şi cercetătorii din instituţie care au performanţe 
excepţionale. 
 (3) Competiţia este coordonată de Departamentul de Cercetare Ştiinţifică din Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
 (4) La această competiţie pot participa cadre didactice şi cercetători titulari ai instituţiei care 
au o vechime minimă de 5 ani în instituţie şi care fac dovada că desfăşoară o activitate de 
cercetare deosebită, materializată prin: 
  a) calitatea de directori de proiecte de cercetare ştiinţifică câştigate în competiţii 
internaţionale sau naţionale; 
 b) publicarea de articole în reviste cotate ISI; 
 c) monografii, tratate publicate în edituri internaţionale sau naţionale de prestigiu; 
 d) citări ale lucrărilor în jurnale şi monografii de referinţă pe plan naţional şi internaţional;  
 e) brevete de invenţie recunoscute pe plan internaţional sau naţional.  
 (5). Înscrierea în competiţie pentru tineri cercetători (cu vârsta mai mică de 40 ani) 
necesită îndeplinirea cel puţin a primelor trei criterii precizate în aliniatul (4). Înscrierea în 
competiţie pentru Premiu de excelenţă în cercetare şi creaţie pentru întreaga activitate (cu 
vârsta mai mare de 40 ani) necesită îndeplinirea cel puţin a primelor patru criterii precizate în 
aliniatul (4). 
 Art.2. (1) Sistemul de premiere este diferenţiat pe domenii ale cercetării şi creaţiei, 
acordându-se anual câte două premii pentru fiecare domeniu, unul pentru tineri cercetători(până în 
40 ani) şi unul pentru cercetători cu vârsta mai mare de 40 ani dar nu mai mult de 65 de ani, vârstă 
considerată eligibilă pe parcursul anului calendaristic în care se acordă premiul. Premiile se acordă 
cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari ai instituţiei care prin activitatea lor ştiinţifică sporesc 
aria de vizibilitate şi ameliorează clasificarea calitativă a Universităţii „1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia. 
 (2) Domeniile în care se acordă premiile reflectă domeniile de studiu şi de cercetare din 
structura Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Domeniile pentru care se acordă 
premiile sunt domeniile de cercetare stabilite de CNCSIS. Pentru fiecare domeniu la care se 
depune aplicaţie se stabileşte o comisie de evaluare, potrivit art. 5. 

 Art.3. (1) La nivelul fiecărei comisii de specialitate se poate decerna un Premiu de excelenţă 
în cercetare şi creaţie pentru tineri cercetători care va onora tineri cercetători cu titlul de doctor 
în ştiinţă cu vârsta mai mică de 40 ani având performanţe excepţionale în cercetarea ştiinţifică  şi 
respectiv un Premiu de excelenţă în cercetare şi creaţie pentru întreaga activitate pentru 
recompensarea performantelor excepţionale ale personalităţilor din Universitate cu vârsta mai 
mare de 40 ani. 
 (2) Aplicarea sistemului de premiere se va face numai în baza Regulamentului sistemului de 
premiere a excelenţei în cercetare şi creaţie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918”(în 
continuare abreviat prin RSPEC), elaborat de Departamentul Cercetării Ştiinţifice. 
 (3) Premiile se acordă pe bază de candidatură şi înscriere la competiţia de premiere a 
excelenţei în cercetare şi creaţie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918”. Pentru ambele 
premii se are în vedere întreaga activitate de cercetare desfăşurată până la depunerea candidaturii. 
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 Art.4.(1) Sistemului de premiere reprezintă ansamblul coerent de proceduri, criterii, 
standarde şi indicatori de performanţă în cercetare constituit prin Formularul de aplicaţie 
(Premiul de excelenţă în cercetare şi creaţie) adaptat la particularităţile Universităţii „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform cu Anexa 1 a prezentului regulament. 
 (2) Formularul de aplicaţie Premiul de excelenţă în cercetare şi creaţie este parte 
componentă a Regulamentului sistemului de premiere a excelenţei în cercetare şi creaţie din 
cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918”. 
 (3) Formularul de aplicaţie stabileşte indicatorii, criteriile şi punctajele în baza cărora vor fi 
acordate premiile. 
 
 Capitolul II. Depunerea candidaturilor 
 
 Art. 4. (1) Premiile se acordă anual. O persoană poate fi recompensată cu una din aceste 
distincţii o singură dată în carieră. 
 (2) Candidaturile pentru aceste premii se depun individual, în perioada ce va fi stabilită în 
şedinţa Senatului Universităţii din luna ianuarie a fiecărui an, la Departamentul de Cercetare 
Ştiinţifică al  Universităţii „1 Decembrie 1918”. 
 (3) Candidaţii vor depune completat şi semnat formularul de candidatură într-un exemplar 
tipărit şi vor da o declaraţie pe propria răspundere privind corectitudinea informaţiilor raportate.       
 (4)  Pentru tipul Premiu de excelenţă în cercetare şi creaţie pentru întreaga activitate va 
fi depus  un dosar care conţine câte un exemplar din cele mai  semnificative 10 lucrări publicate în 
întreaga carieră.. 
 (5) Pentru tipul de Premiu de excelenţă în cercetare şi creaţie pentru tineri cercetători va 
fi depus un dosar care conţine un exemplar „in extenso”, din  cea mai reprezentativă lucrare 
ştiinţifică precum şi recomandările a doi specialişti cu titlul de profesor universitar sau CPI 
specialişti în domeniul de cercetare al aplicantului. 
 (6) După terminarea competiţiei şi acordarea premiilor dosarele ce conţin lucrările ştiinţifice 
vor fi înapoiate candidaţilor. 
 
 
 Capitolul III.  Procedura de evaluare 
 
 Art. 5. (1) Evaluarea aplicaţiilor se efectuează de către o comisie de specialitate pentru fiecare 
domeniu. Aceasta este formată din 5 cadre didactice şi cercetători, specialişti cu o bogată 
expertiză în domeniul de cercetare considerat, cu titlul cel puţin de conferenţiar universitar sau 
CPII, dintre care doi de la Universitatea „1 Decembrie 1918” şi câte unul de la universităţile din 
cadrul “Asociaţiei Universităţilor din Regiunea 7 Centru”(Braşov, Sibiu, Târgu Mureş). Comisiile 
vor fi validate de către Senat pe baza propunerilor făcute de către Universităţile mai sus amintite 
în urma demersurilor Departamentului de Cercetare Ştiinţifică din Universitatea ”1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia. 
 (2) Fiecare comisie îşi alege un preşedinte. 
 (3) Comisia de specialitate va examina şi evalua candidaturile şi va stabili ierarhia acestora 
înaintând prin intermediul preşedintelui, obligatoriu, un raport către Departamentul de Cercetare 
Ştiinţifică în care vor face sau nu propuneri de premiere, conform Anexei 2 la prezentul 
regulament. 
 (4)Departamentul de Cercetare Ştiinţifică centralizează propunerile tuturor comisiilor şi 
înaintează un raport Senatului spre validare. Senatul Universităţii acordă premiile. 
 (5) Acordarea premiului pentru un candidat propus de către comisia de specialitate se va face 
prin vot secret în Senatul Universităţii. Candidatul va fi declarat câştigător dacă va avea 50% plus 
1 voturi din partea membrilor cu drept de vot.  
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 Art.6. Pentru evaluarea la nivelul comisiilor de specialitate, candidaţii vor depune un dosar cu 
următoarele documente: 
 a) Formularul de candidatura pentru aplicaţia la premiu, semnat; 
 b) Copii, extrasele sau originalele celor 10 lucrări pentru Premiu de excelenţă în cercetare şi 
creaţie pentru întreaga activitate; 
 d) Lucrarea „in extenso” pentru Premiu de excelenţă în cercetare şi creaţie pentru tineri 
cercetători. 
 Art.7. Comisia de specialitate stabileşte ierarhia astfel: 
  a) Validează/certifică informaţia; 
  b) Examinează  lucrarea/ lucrările ataşate; 
  c) Stabileşte punctajul final. 
  Art.8.(1) Rezultatele evaluărilor efectuate de către comisiile de specialitate şi cuprinse în 
raportul înaintat Senatului de către Departamentul de Cercetare Ştiinţifică sunt definitive. 
 (2) Acordarea nominală a premiilor va avea loc în plenul Senatului la o dată stabilită de 
acesta. 
 Art.9.(1) Nivelul Premiu de excelenţă în cercetare şi creaţie pentru tineri cercetători  va 
fi echivalentul sumei până la 2000 EU şi a unei diplome de excelenţă. 
 (2) Nivelul Premiului de excelenţă în cercetare şi creaţie pentru întreaga activitate va fi 
echivalentul sumei până la 2000 EU şi a unei diplome de excelenţă.  
 

Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 31.10.2007, cu modificările aprobate în Senatul 
din 28.10.2008, 24 iunie 2009. 
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