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REGULAMENT PENTRU PREMIEREA REZULTATELOR  
ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, INOVARE ȘI TRANSFER 

TEHNOLOGIC ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 
VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA 

 

 
Capitolul I. Dispoziții generale 

Art.1. (1) Prezentul Regulament este elaborat în baza prevederilor Legii nr. 1/2011, 
Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei 
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, 
actualizatăși Codului de etică în cercetarea științifică din cadrul Universităţii de Științe 
Agricole și  Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din 
Timișoara. 
(2) Prin prezentul Regulament, Universitatea de Științe Agricole și  Medicină 
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din Timișoara (numită în 
continuare USAMVBT) instituie sistemul de premiere a activităţii şi a rezultatelor 
remarcabile obţinute în cercetarea ştiinţifică, inovare și transfer tehnologic de către 
cadrele didactice și cercetători.  
Art.2. Sistemul de premiere a cercetării în USAMVBT are în vedere acordarea unui 
premiu anual. Premiul se acordă cadrelor didactice și cercetătorilor din cadrul 
USAMVBT care, prin activitatea lor ştiinţifică, cresc prestigiul universităţii în spaţiul 
academic naţional şi internaţional. 
 

 Capitolul II. Procedura de evaluare 

Art.3. În cadrul competiției de premiere a rezultatelor cercetării pot participa cadre 
didactice/cercetători din USAMVBT care, pentru perioada 1 Decembrie  an precedent 
– 30 Noiembrie an curent, fac dovada că au desfăşurat o activitate de cercetare 
remarcantă în următoarele secțiuni: 
a). Lucrări științifice, în extenso, publicate în jurnale indexate Web of Science zona 
roșie; 
b). Lucrări științifice, în extenso,  publicate în jurnale indexate Web of Science zona 
galbenă; 
c). Lucrări științifice, în extenso,  publicate în jurnale indexate Web of Science zona 
albă/gri; 
d).Contracte de cercetare câștigate în competiții ale MCI, UEFISCDI, H2020, Interreg 
Europe, EEA&Norway grants, ERA-NET, precum și alte competiții difuzate pe site-ul 
UEFISCDI; 
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e). Contracte de cercetare (inclusiv cercetare clinică) / consultanță încheiate cu 
agenți economici, autorități publice și / sau persoane fizice; 
f). Proiecte câștigate în cadrul programelor operaționale (POR, POCU, POC, POCA, 
POIM, PNDR, POPAM), proiecte ale MEN  (FDI si ROSE). 
g). Brevete de invenție/omologări de produs (se exclud cererile de brevet/omologare 
produs). 
Art.4. (1). Premiile se acordă pe baza unui proces de selecţie a materialelor înscrise 
la competiţia de premiere a rezultatelor  activității de cercetare ştiinţifică, inovare și 
transfer tehnologic. 
(2). La nivel de facultate se vor premia un număr de maxim 3 lucrări științifice 
publicate în jurnale indexate Web of Science, câte una pentru fiecare zonă, criteriul 
de departajare fiind factorul de impact. Dacă la premiere nu au fost înscrise articole 
științifice publicate în jurnale aflate în una dintre zone, premiul nu va fi redistribuit 
către lucrările științifice publicate în jurnale aflate în celelalte două zone. În cazul în 
care, minim 2 dintre autorii lucrării propuse spre premiere sunt cadre 
didactice/cercetători angajați ai USAMVBT, lucrarea se înscrie în competiție o 
singură dată, la facultatea din care face parte primul dintre autorii angajați ai 
USAMVBT. În cazul în care la nivel de facultate sunt inscrise două sau mai multe 
lucrări din aceiași zonă cu același factor de impact departajarea se va face tinând 
cont de: afilierea primului autor la universitate, numărul total de autori (au prioritate 
lucrările cu număr mai mic de autori), numărul de autori din universitate (la același 
număr total de autori sunt premiate lucrările cu cei mai multi autori din universitate).  
  (3). La nivel de universitate se va premia câte un proiect din fiecare categorie (art.3 
d, e, f), criteriul de departajare fiind suma contractată. 
(4). La nivel de universitate se vor premia unul sau mai multe brevete/produse 
omologate, selecția fiind realizată în cadrul comisiei de evaluare a rezultatelor 
activității de cercetare ştiinţifică, inovare și transfer tehnologic. 
(5). Cuantumul premiilor va fi stabilit anual de către Consiliul de Administrație al 
USAMVBT. În cazul premiilor acordate în cadrul secțiunii de la art. 3 lit.a, premiul 
acordat nu poate depăși dublul taxei de publicare a lucrării științifice în jurnale 
indexate Web of Science, cu excepția lucrărilor publicate în jurnale care nu percep 
taxe de publicare. 
Art.5. Înscrierea unui cadru didactic al universității la competiţia de premiere se face 
prin depunerea, în format electronic, a anexei 1- Formularul de înscriere pentru 
premierea rezultatelor activității de cercetare ştiinţifică, inovare și transfer tehnologic 
pe adresa de email a Prorectoratului pentru cercetarea ştiinţifică, inovare și transfer 
tehnologic (prorectoratstiintific_usamvbt@yahoo.com), care face parte integrantă din 
prezentul Regulament, în perioada 1- 10 Decembrie a anului curent. 
Art.6. După centralizarea formularelor de înscriere, se întruneşte comisia de 
evaluare a rezultatelor activității de cercetare ştiinţifică, inovare și transfer tehnologic. 

mailto:prorectoratstiintific_usamvbt@yahoo.com
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Comisia de evaluare este reprezentată de Consiliul Științific al USAMVBT. Comisia 
examinează documentele prezentate de către candidaţi în Anexa 1 şi prezintă un 
raport Rectorului USAMVBT, în decurs de maxim 48 ore, de la data încheierii 
perioadei pentru depunerea candidaturilor. 
Art.7. Pentru evaluarea activităţii şi rezultatelor privind cercetarea ştiinţifică, 
candidaţii vor depune, in format electronic alături de Formularul de înscriere (Anexa 
1), următoarele documente: 
a). pentru articolele publicate în jurnale indexate Web of Science se va prezenta 
copie printscreen după Thomson Reuters Web of Science (Clarivate Analytics); 
b). pentru contractele de cercetare/consultanță/proiecte câștigate în cadrul 
programelor operaționale se va prezenta fișa contractului de 
cercetare/consultanță/proiect, vizată de prodecanul responsabil cu cercetarea 
științifică; 
c). pentru brevetele de cercetare/ omologări de produs se va prezenta copie scanată 
după brevet/ omologare produs. 
 

Capitolul III. Conferirea premiilor  
 

Art. 8.Premiile USAMVBT se înmânează în cadrul Galei Premiilor, organizată în luna 
Decembrie a fiecărui an, cu participarea cadrelor didactice și cercetătorilor. 
Decernarea premiilor se face de către prorectorii USAMVBT.  
Art. 9. Premiile USAMVBT constau în conferirea unei diplome de excelenţă în 
cercetare şi a unui cec al cărui cuantum este stabilit conform art.4 aliniat (5).  
Art. 10. La decernarea fiecărui premiu se prezintă cadrul didactic premiat şi motivaţia 
atribuirii premiului respectiv. 
 
 

Capitolul IV. Dispoziţii finale  
 

Art. 11. Prezentul Regulament se aplică oricărui alt premiu,acordat în cadrul 
USAMVBT, pentru rezultatele obținute în activitatea de cercetare ştiinţifică, inovare și 
transfer tehnologic. 
Art. 12. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa de Senat din 06.07.2018 şi 
intră în vigoare începând cu aceeaşi data.  
 
 
 

Rector,                                                          Prorector Cercetare, Inovare și  
Transfer tehnologic  

 
Prof.univ. dr.ing. Popescu Cosmin Alin                       Prof.univ.dr. Isidora Radulov 
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Formularul de înscriere pentru premierea rezultatelor activității de cercetare ştiinţifică, 
inovare și transfer tehnologic* 

 
Numele și prenumele  

Facultatea  

Adresa de email  

Lucrări științifice publicate în 
jurnale indexate Web of Science 

Se vor completa: autorii, titlul lucrării, 
titlul jurnalului, ISSN jurnal, anul 

publicării, factorul de impact, zona în 
care se află jurnalul (conform 

UEFISCDI). Se menționează calitatea 
de autor principal sau co-autor 

Se va 
completa 

cuantumul 
taxei de 

publicare** 

Contracte de cercetare 
câștigate în competiții ale MCI, 

UEFISCDI, H2020, Interreg 
Europe, EEA&Norway grants, 

ERA-NET, precum și alte 
competiții difuzate pe site-ul 

UEFISCDI 

 
Se vor completa: titlul contractului de cercetare, apelul, 
măsura, perioada de desfășurare, calitatea (lider sau 

partener), suma totală contractată de către USAMVBT 

 
Contracte de cercetare/ 

consultanță încheiate cu agenți 
economici, autorități publice 

Se vor completa: titlul contractului de 
cercetare/consultanță, numele agentului 

economic/autoritate publică cu care s-a încheiat 
contractul,  perioada de desfășurare, suma totală 

contractată 

Proiecte câștigate în cadrul 
programelor operaționale (POR, 

POCU, POC, POCA, POIM, 
PNDR, POPAM), proiecte ale 

MEN  (FDI si ROSE). 

 
Se vor completa: titlul proiectului, apelul, măsura, 

perioada de desfășurare, calitatea (lider sau partener), 
suma contractată de către USAMVBT 

Brevete de invenție/omologări 
de produs (se exclud cererile de 

brevet/omologare produs) 

 
Se vor completa: titlul brevetului, numărul de brevet, 

data obținerii brevetului, inventatorii si afilierea lor 

*se completează doar secțiunea/secțiunile pentru care se participă la premiere 
**în cazul în care publicarea este gratuită se va specifica acest aspect 
 

Avizat 

Prodecan responsabil cu activitatea de cercetare 
(numele si semnatura) 
Data 

 


