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Anexă la HCA nr. 15019/31.10.2022 
 
 

STATUTUL CERCETĂTORULUI ȘTIINȚIFIC COLABORATOR LA 
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI 

 
Art. 1. Cercetătorul științific colaborator este un cadru didactic și/sau de cercetare de la 
universitățile și institutele de prestigiu din țară și/sau străinătate. Universitățile din țară 
sunt cele din consorțiu, iar cele din străinătate fac parte din primele 500 de universități în 
Topurile QS, THE sau ARWU (Top-500). Prestigiul institutului va fi evaluat punctual de 
Consiliul Științific al UBB (CS-UBB), la data aplicației pentru statutul de cercetător 
colaborator la UBB. Prin excepție, pot fi acceptate și cadre didactice și/sau de cercetare de 
la universitățile care nu se găsesc în Top-500, dacă prestigiul academic al acestora este 
susținut de analiza Consiliului Științific al UBB, în urma unei analize pe baza unor 
indicatori de performanță congruenți cu politica de internaționalizare a UBB. 

 
Art. 2. Procedura pentru obținerea statutului de cercetător științific colaborator la UBB este: 
(1) O unitate de cercetare din UBB (de exemplu Departament, Centru, Institut), cu avizul 
Consiliului Facultății din care aceasta face parte, trimite o cerere pentru obținerea 
statutului de cercetător colaborator pentru persoana în cauză către Consiliul Științific al 
UBB (în atenția Comisiei de Personal). Cererea trebuie sa fie însoțită de CV-ul și lista de 
lucrări ale candidatului, precum și de precizarea locului de muncă (numele complet al 
Universității și/sau al Institutului) și a poziției didactice și/sau de cercetare pe care acesta 
o ocupă în universitatea/institutul de bază. Dacă unitatea de cercetare nu face parte dintr-
o Facultate a UBB (de exemplu este direct subordonată Rectoratului), atunci cererea se 
trimite semnată doar de conducătorul unității respective. De asemenea, cererea precizează 
perioada pentru care se solicită acest statut: nedeterminată sau determinată (se specifică 
exact perioada). 
(2) În baza analizei acestor documentelor anterior menționate, Consiliul Științific poate 
decide oferirea statutului de cercetător științific colaborator la UBB (Adjunct 
Researcher/Research Fellow) candidatului, decizie care se comunică atât Facultății care a făcut 
cererea, cât și Direcției de Resurse Umane a UBB. 
(3) În decizia Consiliului trebuie să țină cont de faptul că statutul de cercetător științific 
colaborator la UBB trebuie să fie la același nivel didactic/de cercetare (trepte de 
competență) cu cel din instituția de bază a candidatului. 



(4) Statutul de cercetător științific colaborator se oferă pe trepte de competență, în condițiile 
legislației din țară: 

a. Cercetător 
i. adjunct research assistant professor (pentru cei din universități) 

ii. adjunct researcher (pentru cei din institute) 
b. Cercetător științific III 

i. adjunct research senior assistant professor (pentru cei din universități) 
ii. adjunct senior researcher (pentru cei din institute) 

c. Cercetător științific II 
i. adjunct research associate professor (pentru cei din universități) 

ii. adjunct research fellow (pentru cei din institute) 
d. Cercetător științific I 

i. adjunct research professor (pentru cei din universități) 
ii. adjunct senior research fellow (pentru cei din institute) 

(5) În cazul medicilor din rețeaua publică și privată de servicii medicale, ce nu au titluri 
didactice/de cercetare, dar desfășoară activități de cercetare sau suport pentru cercetare, 
aceștia pot deveni cercetători colaboratori ai UBB, după următoarea schemă de trepte de 
competență: 

i. medic rezident - adjunct clinical researcher 
ii. medic specialist - adjunct clinical research fellow 

iii. medic primar - adjunct clinical senior research fellow 
Art. 3. Cercetătorul colaborator are obligația ca, în cadrul publicațiilor cu relevanță pentru 
statutul său la UBB, să menționeze și afilierea la UBB. Același lucru se aplică și altor 
activități științifice ale acestuia, cu relevanță pentru asocierea lui cu UBB (aplicații pentru 
granturi, alte produse științifice ca brevete, produse/tehnologii/servicii etc.). 

 
Art. 4. UBB va oferi spațiu de lucru și acces la laboratoarele sale cercetătorilor colaboratori. 

 
Art. 5. Statutul de cercetător colaborator nu implică obligații financiare din partea UBB. 
Aceștia pot fi însă plătiți, în condițiile legii, din resursele extrabugetare ale unității 
științifice care i-a angajat - dacă aceasta decide astfel - și/sau din resursele proprii (din 
granturi, din servicii inovative de specialitate etc.) angajate de cercetătorul colaborator, caz 
în care statutul se poate schimba în cel de asociat sau titular. 

 
Notă: termenii în limba engleză din prezentul Statut pot fi utilizați doar pentru textele și 
site-urile în limba engleză și/sau pentru a comunica statutul cercetătorilor colaboratori la 
UBB atunci când limba engleză este relevantă. 

 


