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          Nr. 13/13.05.2021 

HOTĂRÂRE 

 

Avizarea Regulamentului pentru stimularea cercetării, competitivității, inovării și 
excelenței în Facultatea de Geografie, în vederea îmbunătățirii vizibilității și impactului 

academic a rezultatelor cercetării (Anexa 1) 

 

 

 Consiliul Facultății de Geografie reunit în ședința din 13.05.2021, ținând cont de voturile 
exprimate,  26 voturi pentru, 1 vot abținere, din totalul de 27 membri prezenți, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Se avizează Regulamentul pentru stimularea cercetării, competitivității, inovării și 
excelenței în Facultatea de Geografie, în vederea îmbunătățirii vizibilității și impactului 
academic a rezultatelor cercetării. 

 

 

 

       D E C A N, 

                    Conf. univ. dr. MAN Titus-Cristian 
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Anexa 1 

Regulament pentru stimularea cercetării, competitivității, inovării și excelenței în Facultatea de 
Geografie, în vederea îmbunătățirii vizibilității și impactului academic a rezultatelor cercetării 

 

Având în vedere: 

1. Intenția Facultății de Geografie, exprimată în Planul de Facultate 2020-2024, referitoare la  creşterea 
calităţii, a impactului şi a vizibilităţi internaţionale a cercetării din facultate; 

2. Poziționările avantajoase în rankingurile internaționale (ARWU – 2018, 2019) ale domeniului 
Geografie din Universitatea Babeș-Bolyai și  

3. Condiționarea finanțării suplimentare a instituțiilor de învățământ superior de obținerea unor 
rezultate remarcabile în procesul de cercetare,  

 

Pentru a stimula cercetarea, competitivitatea, inovarea și excelența în Facultatea de Geografie se 
implementează următorul mecanism de dinamizare a performanței academice prin recunoaşterea şi 
recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din fluxul ştiinţific principal 
internaţional din domeniul Geografie și/sau a obținerii atestatului de abilitare:  

 

Art. 1. În limita unui buget anual propus de către decan și avizat de Consiliul Facultății, pentru rezultate din 
domeniul cercetării declarate eligibile, se decontează, cu încadrarea în bugetul specific, următoarele 
categorii de cheltuieli: achiziții echipamente și materiale pentru dezvoltarea laboratoarelor didactice și de 
cercetare; costuri de deplasare la conferințe în țară și străinătate; taxe de participare la conferințe; achiziții 
de publicații științifice și baze de date; achiziții/abonamente de software de specialitate; costuri de publicare 
(inclusiv taxe de publicare în reviste). 

Art. 2. Rezultatele eligibile și resursele financiare asociate lor sunt: 

a. Publicații de tip articol științific (document type: article) în revistele Nature și/sau Science:  
1. prim autor cu afiliere în Facultatea de Geografie (10.000 RON per articol/nr. de autori cu 

afiliere în Facultatea de Geografie),  
2. co-autor cu afiliere în Facultatea de Geografie (5000 RON per articol/nr. de co-autori cu 

afiliere în Facultatea de Geografie); 
 

b. Publicații de tip articol științific  (document type: article) indexate în Web of Science (Science Citation 
Index-Expanded and Social Science Citation Index) în quartila Q1 (criteriul Q1 – ARWU) din domeniul 
Geografie: 

1. 4000 RON per articol/ nr. de autori cu afiliere în Facultatea de Geografie, dacă primul autor 
este cu cu afiliere în Facultatea de Geografie; 

2. 3000RON/per articol/ nr. co-de autori cu afiliere în Facultatea de Geografie;  
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c. Obținerea atestatului de abilitare  (4000 RON) 

 
Art. 3. Fiecare articol/rezultat este eligibil o singură dată.  

Art. 4. Resursele financiare (art 2. lit. a,b) cresc cu 20% în cazul în care articolul are autori/coautori afiliați 
la instituții din cel puțin două țări (criteriul IC – ARWU) 

Art. 5. Procedura de accesare a resurselor financiare. 

a) Bugetul disponibil este propus de către decan și avizat de către Consiliul Facultății la începutul 
anului, după comunicarea execuției bugetare din anul anterior. 

b) Contribuțiile eligibile pentru accesarea resurselor financiare sunt transmise prodecanului 
responsabil cu cercetarea de către fiecare solicitant și sunt validate de către Comisia pentru 
cercetare și publicații științifice a Consiliului Facultății.  

c) După validare, resursele financiare pot fi accesate pentru categoriile de cheltuieli (art. 1) pe baza 
referatelor de necesitate, iar administratorul șef va verifica încadrarea în buget. În cazul în care 
există mai multe contribuții eligibile pentru același solicitant, resursele financiare pot fi cumulate în 
cadrul aceluiași an financiar.  

d) Accesul la resursele financiare este condiționat de încadrarea în bugetul anual stabilit. 
 

 

Notă: 

1. Pentru publicațiile de tip articol științific, indicatorii luați în considerare sunt identici cu cei din 
metodologia ARWU aplicată domeniului Geografie 
(http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/Methodology-for-
ShanghaiRanking-Global-Ranking-of-Academic-Subjects-2020.html); 

2. Încadrarea revistelor în quartile este disponibilă pe Web of Science sau în varianta sintetizată la 
UEFISCDI (https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-baze-de-date) 
 

  3.În procesul de evaluare a eligibilității va fi luată în considerare cea mai avantajoasă încadrare în 
quartile ca factor de impact (IF) și/sau scor de influență al articolului (AIS). 

 

 

 

Estimare cost: La un numar de 10 articole Q1/an și 2 abilitări bugetul ar fi cca 50.000 RON 
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