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                APROBAT 

Conform modificărilor efectuate în  

ședința Senatului din 26.09.2018 

 

 

REGULAMENT 

privind acordarea 

PREMIILOR ANUALE ALE SENATULUI UNIVERSITĂȚII 

DIN BUCUREȘTI 

 

PARTEA I: . Dispoziții generale. 

Art. 1  

a) În virtutea calităţii sale prevăzută de  Art.129 alin.1 al Cartei Universităţii, Senatul Universității 

din București (în continuare ”Senatul UB”) acordă Premiile anuale ale Senatului UB (în 

continuare ”Premiile”) pentru a  promova, conform misiunii Universității din București (în 

continuare „Universitatea”), excelența în cercetare și educație.  

b) Premiile  se acordă celor mai merituoși: 

- membri ai comunității academice a Universităţii (membri activi - cadre didactice şi 

studenţi, cadre didactice pensionate, absolvenţi) şi profesori asociaţi,  pentru contribuțiile 

lor excepționale în anul universitar precedent la îndeplinirea misiunii Universității din 

București 

- angajatori ai absolvenţilor Universităţii.  

 

PARTEA A II-a: Descriere și condiții de acordare 

Art. 2. Descriere 

2.1. Premiile se acordă în următoarele domenii de studii: 

a) Științe Umaniste  

b) Științe Sociale  

c) Științele Vieții și Pământului  

d) Științe Exacte și Inginerie 

2.2. Pot fi acordate următoarele categorii de premii în fiecare dintre domeniile prevăzute la art. 2.1. : 

2.2.1.  Pentru educație/formare profesională: 

2.2.1.1. ”Profesorul anului”  
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2.2.1.2. „Cel/cea mai inovator/inovatoare curs/metodă de predare/material didactic”  

    2.2.1.3. Cel mai inovator program universitar/post-universitar. (se acordă inițiatorului/ 

coordonatorului) 

2.2.2. Pentru cercetare, inovare, publicații:  

2.2.2.1. „Cel mai prestigios articol/cea mai prestigioasă publicație” (se acordă pentru 

articol/publicaţie în formă tipărită) 

2.2.2.2. „Autorul/Proiectul/echipa de cercetare cu cea mai mare contribuție științifică cu impact în  

societate” (se acordă pentru descoperire, inovație, invenție, politică publică etc.) 

2.2.2.3. „Cea mai bună teză de doctorat”  (se acordă autorului și coordonatorului) 

2.2.2.4. „Cea mai bună disertaţie de masterat” (se acordă autorului și coordonatorului) 

2.2.2.5. „Cea mai bună teză de licență” (se acordă autorului și coordonatorului) 

 

2.2.3. Pentru profesori emeriți, profesori asociați, alumni și angajatori 

2.2.3.1. „Profesorul emerit al anului” (premiu pentru întreaga activitate) 

2.2.3.2. „Profesorul asociat al anului” 

2.2.3.3. „Alumnus-ul anului” (pentru cele mai mari realizări după absolvire) 

2.2.3.4. „Angajatorul anului” (cu cel mai mare număr de angajări din rândul absolvenţilor UB) 

 

2.2.4. Pentru reviste și inițiative civice: 

2.2.4.1. „Cea mai bună revistă” (pentru reviste editate de colective din UB) 

2.2.4.2. „Cea mai bună inițiativă civică” (pentru iniţiative lansate de membri ai comunităţii 

academice a Universităţii)   

 

2.3. Dintre câștigătorii domeniilor prevăzute la art. 2.1. sunt desemnați câștigătorii Marilor Premii ale 

Senatului UB. 

 

2.4. Marile Premii ale Senatului UB sunt: 

2.4.1. „Profesorul  anului” 

2.4.2. "Programul universitar/postuniversitar al anului" 

2.4.3. „Autorul anului” 

2.4.4. „Proiectul de cercetare al anului” 

2.4.5. „Teza de licență a anului” 

2.4.6. „Disertația anului” 

2.4.7. „Teza de doctorat a anului” 

2.4.8. „Alumnus-ul anului” 

2.4.9. „Angajatorul anului”  

Art 3. Condițiile și calendarul de acordare 

 

3.1. Premiile prevăzute la art. 2.2.1. pot fi acordate numai cadrelor didactice care, la data depunerii 

candidaturii, au calitatea de angajat pe durată nedeterminată al Universităţii.    

 

3.2. Premiile prevăzute la art. 2.2.2.1. şi art. 2.2.2.2.  pot fi acordate numai persoanelor care, la data 

depunerii candidaturii, au calitatea de angajat pe durată nedeterminată al Universităţii sau, după caz, 

calitatea de student al acesteia. 
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3.3. Premiile prevăzute la art. 2.2.2.3 – art. 2.2.2.5. pot fi acordate numai absolvenţilor respectivelor 

cicluri de studii, organizate de Universitate.  

 

3.4. Pentru acordarea premiului prevăzut la art. 2.2.3.1. nu este necesară existenţa unui raport de muncă a 

candidatului cu Universitatea.   

 

3.5 O condiţie prealabilă pentru acordarea premiilor prevăzute la art. 2.2.2.1, art. 2.2.2.2. şi art. 2.2.4.2. o 

reprezintă indicarea de către autor(i)/iniţiator(i), la publicarea articolului/publicaţiei/proiectului sau, 

respectiv, la lansarea publică a iniţiativei, a calităţii sale/lor de afiliat/afiliaţi al/ai Universităţii.    

 

3.6. Candidaturile pentru acordarea Premiilor sunt: (i) individuale, pentru premiile individuale și (ii) 

individuale sau colective, pentru premiile acordate unor colective. 

 

3.7. O persoană nu poate candida individual decât la o singură secţiune.   

 

3.8. Pot formula propuneri de candidatură şi departamentele, consiliile facultăţilor şi centrele de cercetare 

ale Universităţii.  

 

3.9. Perioada de referință pentru înscrieri este anul universitar anterior.   

 

3.10. Calendarul procedurii de acordare a Premiilor este următorul:  

 - 1 octombrie – 10 noiembrie – Depunerea on-line a candidaturilor gestionată de Secretariatul 

Senatului 

- 1 noiembrie – 1 decembrie – Jurizarea 

-  Luna decembrie, la ultima ședință a Senatului UB din anul calendaristic (luna decembrie) – 

Votarea și anunțarea câștigătorilor pe domenii, care candidează pentru Marile Premii (finaliștii)  

- Luna decembrie, la festivitatea de sfârşit de an calendaristic - Acordarea Premiilor Senatului, 

inclusiv a Marilor Premii  

 

3.11. În considerarea caracterului de excelență al Premiilor, acestea se acordă numai în măsura în care în 

anul de referinţă s-au remarcat persoane sau rezultate eligibile. 

 

PARTEA A III-a : Juriile și jurizarea 

Art. 4. Juriile și jurizarea pentru premiile pe domenii.  

Din juriile pentru acordarea premiilor pe domenii fac parte: decanii facultăților membre ale fiecărei secții 

ICUB corespunzătoare domeniului (sau reprezentanți ai lor – de regulă membri ai Senatului), directorii 

școlilor doctorale corespunzătoare domeniului, câte un reprezentant în ICUB al fiecărei facultăți, câte un 

student reprezentant în Senat pentru fiecare facultate. Președintele juriului secțiunii este coordonatorul  

secției ICUB corespunzătoare. Facultatea de la care provine acesta nu poate avea alt reprezentant cadru 

didactic în afara decanului și a directorului școlii doctorale. 

Art. 5.  

5.1. Lista scurtă. Dacă sunt mai mult de 7 înscrieri/premiu/domeniu, juriile întocmesc, în urma selecţiei, o 

listă scurtă cu cel mult 7 finaliști pentru fiecare premiu. 
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5.2. Votul pe domenii. Votul pentru desemnarea câștigătorilor pe domenii este secret, se realizează în ziua 

și înaintea începerii ședinței Senatului UB din luna decembrie, iar rezultatul votării se anunță la sfârşitul 

şedinței Senatului. La cerere, votul poate fi trimis în plic închis, depus la Secretariatul Senatului cu 48 de 

ore înainte de data şedinţei Senatului. 

 

5.2. Marele Juriu  

5.2.1. Marele Juriu este alcătuit din: 

a) Preşedintele Senatului  

b) Rector 

c) Prorectori 

d) Directorul C.S.U.D. 

e) Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului 

f) Preşedinţii juriilor secţiunilor 

g) câte un senator reprezentant al fiecărei facultăţi care nu este reprezentată in Marele Juriu prin una 

dintre persoanele prevăzute la lit. a) – f), desemnat de grupul de senatori al facultăţii 

h) reprezentantul studenţilor în Consiliul de Administraţie al Universităţii 

i) cinci studenţi senatori, desemnaţi de grupul studenţilor senatori.      

5.2.2. Marele Juriu este prezidat de Președintele Senatului.  

5.3. Votul pentru Marile Premii 

5.3.1. Votul membrilor Marelui Juriu este secret. Votarea se realizează după ședința Senatului din luna 

decembrie și înainte de decernarea premiilor.  

5.3.2. Pe buletine nu pot figura mai mult de 4 finaliști (câștigătorii pe secțiuni) pentru fiecare domeniu. În 

cazul unui număr egal de voturi pentru un premiu la o secțiune, președintele juriului secțiunii va decide 

finalistul în urma consultării membrilor juriului.  

5.3.3. Decernarea se va face în cadrul festivității de sfârşit de an calendaristic. 

 

5.4. Incompatibilităţi, abţinere şi recuzare  

5.4.1. Sunt incompatibili să participe în juriile prevăzute în prezentul articol 5 persoanele care: 

5.4.1.1. sunt soţi, rude sau afini până la gradul IV 

5.4.1.2. au calitatea de co-asociat în societăţi comerciale sau pe aceea de co-titulari sau co-asociat în 

forme economice de exercitare a unei profesii, 

5.4.1.3. se află în relaţii de îndrumare sau de coordonare ştiinţifică, 

5.4.1.4. se află în relaţii de subordonare administrativă în cadrul altor entităţi decât Universitatea, sau 

5.4.1.5. se află sau s-au aflat în ultimii 5 ani în relaţii economice, generatoare de venituri, de orice 

natură,  

în raport cu un candidat înscris la concursul pentru acordarea premiilor prevăzute prin prezentul 

Regulament, indiferent de secţiunea în cadrul căreia acesta candidează. 

5.4.2. Persoanele care participă în juriile prevăzute în prezentul articol vor da, mai înainte de începerea 

activităţii, o declaraţie pe propria răspundere în sensul că nu se află în cazurile de incompatibilitate 

prevăzute mai sus. 

5.4.3. Persoanele aflate într-un caz de incompatibilitate vor face o declaraţie de abţinere şi vor fi înlocuite 

în juriu de către: 

5.4.3.1. persoana care ocupă funcţia imediat următoare, în cazul membrilor juriilor indicaţi prin 

funcţii administrative 
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5.4.3.2. de un alt membru al aceleiaşi structuri, în cazul persoanelor care fac parte din structuri 

colective de conducere universitară; persoana prevăzută la art. 5.2.1 lit h) va fi înlocuită de un 

student senator, desemnat de grupul studenţilor senatori.       

5.4.4. Orice persoană interesată, care are cunoştinţă despre existenţa unui caz de incompatibilitate, poate 

face cerere de recuzare a unui membru al juriilor prevăzute în prezentul articol în termen de cel mult 5 

zile de la data publicării componenţei nominale a juriilor pe pagina web a Universităţii. Cererea se 

adresează în scris Preşedintelui Senatului şi este socotită valabilă dacă cuprinde identificarea petentului, 

indicarea persoanei recuzate, descrierea cazului de incompatibilitate, mijloacele de probă privind cele 

afirmate, semnătura petentului şi data. 

    

PARTEA A III-a : Dispoziții finale  

   

Art. 6. Valoarea anuală cumulată a tuturor Premiilor se stabileşte de către Senatul Universităţii, cu avizul 

prealabil al Consiliului de Administraţie, prin raportare la valoarea cheltuielilor Universităţii din 

exerciţiul financiar anterior. În cazul în care în anul anterior Universitatea a înregistrat deficit bugetar, 

valoarea cumulată a Premiilor nu poate depăşi 0,15% din valoarea cheltuielilor UB pentru acel an, 

conform execuției bugetare.  

 

Art. 7. Valoarea premiilor pe domenii este de 1/3 din valoarea Marilor Premii. Beneficiul patrimonial 

aferent unui Mare Premiu nu poate fi cumulat cu cel aferent unui premiu pe secţiune.  

Art. 8. Beneficiile patrimoniale aferente Premiilor sunt decise de Senatul Universităţii, cu avizul 

prealabil al Consiliului de Administraţie şi pot consta în: 

a) prime în bani, participare la conferinţe sau achiziţii de bunuri şi servicii necesare exercitării 

profesiei – pentru angajaţii Universităţii 

b) burse de excelenţă – pentru studenţi 

c) premii în bani, din surse atrase de Universitate (sponsorizări, donaţii etc.) – pentru premianţii 

care nu au, la data înscrierii, contract de muncă sau contract de studii cu Universitatea.     

Art. 9. Premiile prevăzute la art. 2.2.3.3., 2.2.3.4., art. 2.4.8. şi art. 2.4.9. nu au o componentă 

patrimonială.  

Art 10. Premiile acordate nu pot fi contestate. 

Art 11. Premiile sunt înmânate de Președintele Senatului și de Rector, împreună cu persoanele 

desemnate de aceștia. 

 

 

 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului Universității din București din 26.04.2017. 


