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                                   Anexă la Hotărârea Senatului nr. 10215/10.06. 2019 

 

REGULAMENT  

privind acordarea bursei David Prodan 

 

I. Dispoziții generale:  

 

Art. 1. Ideea acordării unei burse în amintirea istoricului David Prodan a 

apărut în anul 2017, după preluarea de către UBB în administrare de la 

Primăria Cluj-Napoca a apartamentului de pe str. David Prodan, nr. 1, etaj 1, 

ap. 7, unde a trăit fostul profesor al UBB, cu scopul de a stimula interesul 

pentru cercetarea și cunoașterea istoriei medievale și moderne în rândurile 

cercetătorilor din țară și străinătate.  

Art. 2.  Bursa David Prodan constituie o recompensă morală și materială 

pentru cercetătorii români și străini care s-au remarcat în domeniile Istorie 

medievală și modernă și mai ales au realizat lucrări științifice originale, care 

valorifică documente de arhivă și se înscriu pe direcțiile și temele cultivate 

de-a lungul carierei științifice de profesorul și istoricul David Prodan.  

 

II. Depunerea candidaturilor și procedura de evaluare:  

 

Art. 3. Bursa David Prodan se acordă pe o perioadă care poate varia între 4-

10 săptămâni, pe baza unui proces de selecție a candidaților, care își depun 

candidatura la competiția organizată la nivelul Direcției Patrimoniu Cultural 

Universitar (DPCU) din cadrul UBB.  

Art. 4. Înscrierea în competiție se face prin depunerea unui dosar de 

candidatură la secretariatul DPCU sau prin expedierea dosarului în format 
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electronic la adresa patrimoniu@ubbcluj.ro, conform calendarului 

menționat în prezentul regulament.  

Art. 5. La competiție pot participa cadrele didactice, cercetătorii și 

doctoranzii care nu sunt angajați ai Universității Babeș-Bolyai și care fac 

dovada că au desfășurat și realizat o cercetare istorică originală, ilustrată 

printr-o carte (minimum o lucrare) și/sau studii și care trebuie să 

întrunească următoarele condiții:  

a) lucrarea științifică să se înscrie în perioada 1300-1990.  

b) cercetarea științifică să urmărească teme sau aspecte din următoarele 

direcții de cercetare istorică ilustrate de David Prodan:  

- Iluminismul în sec. XVIII – XIX  în Europa centrală și/sau Transilvania; 

- Istoria populației; 

- Istorie economică și socială; 

- Istoria ideilor în epocile medie și modernă; 

- Istoria mișcării de emancipare națională a românilor din Transilvania; 

- Istoria Transilvaniei; 

- Relațiile dintre Țările Române și vecini; 

- Revoluția pașoptistă, etc. 

c) cercetarea științifică să utilizeze și să valorifice, pe lângă literatura 

secundară dedicată subiectului, și surse de arhivă. 

Art. 6. După primirea dosarelor candidaților, acestea vor fi evaluate de către 

Comitetul științific de acordare a burselor, format din 5 membri: un 

reprezentant al Rectoratului (președinte), un reprezentant al DPCU, un 

reprezentant al Centrului de Studiere a Populației din cadrul UBB, un 

reprezentant al Centrului de Studii Transilvane (CST) din cadrul Academiei 

Române și 1 cadru didactic desemnat de decanul Facultății de Istorie și 

Filosofie din cadrul UBB în urma consultării cu membrii consiliului facultății 

(membri). Comitetul științific de acordare a  burselor este numit de entitățile 

implicate pe o perioadă de 2 ani. 

Art. 7. În vederea evaluării, candidații vor depune un dosar care să conțină 

următoarele  documente:  

mailto:patrimoniu@ubbcluj.ro
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- Scrisoare de intenție privind participarea la concurs, cu descrierea 

proiectului de cercetare propus a se derula (și) pe durata șederii la Cluj-

Napoca (circa 1 500 de cuvinte); 

- Curriculum Vitae, activitatea profesională și lista de lucrări; 

- Lucrarea științifică reprezentativă pentru domeniile menționate 

anterior în format fizic și/sau electronic (preferabil electronic; se acceptă 

doar cărți și/sau articole deja publicate, nu se iau în considerare lucrările 

ce se află în curs de tipărire). 

- O recomandare de la conducătorul instituției unde este afiliat sau de la 

o personalitate din domeniul istoriografiei 

Art. 8. Criterii de evaluare și atribuire a bursei: 

-  Lucrarea publicată și proiectul de cercetare se înscriu pe direcțiile și 

temele cultivate de-a lungul carierei științifice de profesorul și istoricul 

David Prodan.  

-  Comitetul științific va utiliza o grilă de evaluare a scrisorii de intenție, 

a CV-ului, a listei de publicații și a lucrării tipărite, după cum urmează:  

1) Scrisoare de intenție (maxim 20% din punctajul total) 

- Motivația personală 

- Descrierea proiectului de cercetare  

2) CV și listă de lucrări (maxim 30% din punctajul total) 

- Studii doctorale finalizate/în curs de desfășurare 

- Participări la conferințe și manifestări științifice de profil 

- Cel puțin două studii indexate BDI sau capitole în cărți/cărți 

publicate la edituri recunoscute CNCSIS 

3) Lucrarea științifică reprezentativă depusă pentru 

obținerea Bursei David Prodan (maxim 50% din punctajul 

total) 

- Relevanță, noutate, originalitate 
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- Metodologie 

- Surse și bibliografie 

-  În caz de punctaj egal între candidații înscriși, departajarea va avea în 

vedere întreaga activitatea profesională desfășurată de candidați. 

 

III.  Conferirea bursei:  

 

Art. 9. Numele câștigătorului bursei va fi afișat pe site-ul UBB și la avizierul 

secretariatului DPCU în decurs de minim 20 de zile de la începutul fiecărui 

trimestru.  

Art. 10. Bursa David Prodan constă în: 

1. asigurarea cazării gratuite în apartamentul/casă memorială de pe str. 

David Prodan pentru o perioadă de 4-10 săptămâni,  

2. accesul gratuit la biblioteca documentară din acest imobil,  

3. facilitarea accesului gratuit la infrastructura de cercetare specifică și 

la celelalte biblioteci specializate din cadrul UBB,  

4. asigurarea contactelor științifice cu resursa umană din cadrul UBB și 

CST, 

5.  oferirea unui spațiu de publicare a rezultatelor proiectului cercetării 

în publicațiile UBB și/sau ale Centrului de Studii Transilvane (după 

parcurgerea formalităților de peer-review specifice fiecărei publicații).  

6. În funcție de fondurile atrase de UBB sau CST pentru acest program de 

burse prin sponsorizări interne sau externe, bursierului i se poate 

atribui și un sprijin financiar în lei (RON) pentru întreaga perioadă 

petrecută la Cluj-Napoca, dar care nu va depăși însă cuantumul 

salariului minim pe economie din acel moment, și care se virează 

bursierului după semnarea contractului privind acordarea bursei.  

Art. 11. La începerea stagiului, bursierul va semna un contract privind 

acordarea bursei prin care se va obliga să respecte clauzele prevăzute de 

prezentul regulament. 



 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

rector@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

SENAT 

 

IV. Obligațiile beneficiarului bursei: 

 

Art. 12. Bursierul are obligația de a se întâlni periodic cu specialiștii din 

cadrul UBB și CST pentru consultări și pentru a prezenta progresul 

cercetării, precum și obligația de a susține minim o conferință publică pe 

durata stagiului, la o dată stabilită în comun de bursier și Comitetul științific 

de acordare a burselor. 

Art. 13. Alte obligații ale bursierului constau în: 

- folosința apartamentului de pe str. David Prodan, nr. 1, etaj 1, ap. 7, 

conform destinației sale și păstrarea liniștii proprietăților vecine prin 

folosința sa; 

- predarea imobilului la finalul stagiului în condițiile inițiale preluării 

lui; 

- respectarea normelor de prevenire a incendiilor şi întreținerea 

bunurilor aflate în apartament (instalații de apă, gaz metan, mobilier); 

- păstrarea curățeniei şi respectarea normelor de igienă în interiorul 

imobilului; 

- despăgubirea Universității Babeș-Bolyai pentru eventualele daune 

produse imobilului sau bunurilor din interiorul acestuia din folosința 

sa, 

- păstrarea destinației inițiale a imobilului. 

V.  Dispoziții finale:  

 

Art. 14. Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Consiliului de 

Administrație al UBB din 20.05.2019 şi a ședinței Senatului UBB din 10 iunie 

2019 și intră în vigoare începând cu luna iunie 2019. 


