
 

 
 

 
 

 
 

REFERAT 
asupra Raportului anual privind starea  

Universității Transilvania din Brașov, 25.03.2020 
 

Comisia științifică a Senatului Universității Transilvania din Brașov, în baza art. 213, alin. 6, lit. f din 
Legea nr.1/2011, a analizat Raportul anual privind starea Universității Transilvania din Brașov, 
elaborat în temeiul art. 130 alin. 2 din Legea nr.1/2011 de către prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN, 
rectorul Universității Transilvania din Brașov. 
 
Comisia științifică a analizat secțiunea privind rezultatele activităților de cercetare.  
 
Comisia științifică a constatat următoarele:  
-raportul prezintă sintetic, dar elocvent, datele necesare pentru evaluarea activității de cercetare 
științifică desfășurată în universitate și rezultatele obținute în perioada de raportare, după cum 
urmează: situația conducătorilor de doctorat și a studenților doctoranzi, situația proiectelor naționale 
și internaționale derulate, date financiare și surse de finanțare a proiectelor, evoluția numărului de 
cereri de brevete și brevete acordate, evoluția numărului de lucrări în publicații / reviste indexate ISI 
Web of Science/Clarivate Analytics și analiza acestor cifre funcție de factorul de impact al revistelor 
ISI/WoS; 
- au fost continuate și dezvoltate programele în vederea stimulării performanței pentru creșterea 
impactului și vizibilității științifice, printre care: premierea articolelor publicate în revistele cotate 
ISI/WoS; remunerarea diferențiată în funcție de articolele publicate în reviste cotate ISI/WoS în 
ultimele 12 luni; salarizarea diferențiată pentru conducătorii de doctorat condiționată de publicarea a 
minim unui articol în revistă cotată ISI/WoS în ultimele 12 luni; alocarea de 1000 de lei/an/lucrare 
pentru participarea la conferințe internaționale cu volum indexat ISI Proceedings; continuarea 
programelor „Bursa pentru mobilitate internațională”; adoptarea unor criterii interne de performanță 
științifică pentru promovare și intrarea în sistem a cadrelor didactice și cercetătorilor; 
- au fost continuate și dezvoltate programele în vederea stimulării aplicațiilor pentru 
granturi/contracte de cercetare naționale și europene, precum: remunerarea diferențiată pentru 
directorii proiectelor de cercetare care au obținut în competițiile PNCDI III și H2020 un punctaj de cel 
puțin 80% din punctajul maxim al competiției, respectiv premierea directorilor proiectelor ce au obținut 
cel puțin 75% din punctajul maxim al acestor competiții; dezvoltarea Tomorrow Hub în cadrul ICDT 
pentru promovarea culturii antreprenoriale și a relației cu partenerii din mediul economic; 
intensificarea contactelor cu reprezentanții companiilor din regiunea Brașovului cu scopul afirmării 
deschiderii universității către mediul economic;  
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- au fost continuate și dezvoltate programele privind investiția strategică în dezvoltarea tinerilor cu 
potențial ridicat de a obține performanță în domeniul cercetării științifice, și anume: programul 
„Stagii postdoctorale pentru cercetarea de excelență 2019", care a asigurat implementarea a 10 
programe postdoctorale de cercetare avansată, în vederea stimulării cercetării și a lărgirii bazinului de 
recrutare a cercetătorilor performanți; programul „Burse de studiu pentru doctoranzi", care vizează 
atragerea și stimularea tinerilor performanți pentru dezvoltarea carierei în domeniul cercetării (în anul 
2019 au fost acordate prin competiție 13 burse pentru doctoranzi din anul I, respectiv s-a continuat 
acordarea celor 12 burse pentru doctoranzi din anul II, după monitorizarea activității acestora). 
 
Ca urmare a programelor și măsurilor implementate, s-a asigurat continuarea demersului de 
consolidare a cadrului instituțional pentru stimularea activității în cadrul structurilor de cercetare din 
universitate (ICDT, SDI). Astfel, s-a menținut trendul ascendent privind publicarea de articole în reviste 
cotate ISI/WoS, cu factor de impact (389 articole în 2019). Trebuie remarcat totodată numărul de 
propuneri de proiecte de cercetare și educație în cadrul competițiilor cu finanțare națională (123 
propuneri) și internațională (67), deși a existat un număr redus competiții naționale lansate în anul 
2019. Pe de altă parte, se constată o scădere a numărului de cereri de brevete de invenție, dar 
numărul de brevete acordate se menține apropiat de valorile din anii trecuți. 
 
Comisia științifică propune Senatului Universității Transilvania din Brașov validarea Raportului anual 
privind starea Universității Transilvania din Brașov, 25.03.2020. 


