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I. Dispoziţii generale: 
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Art. 1. Ideea acordării unui fellowship în amintirea istoricului David Prodan a apărut în anul 

2017, după preluarea de către Universitatea Babeş-Bolyai 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 Universităţii Babeş-Bolyai. Scopul acestui fellowship îl reprezintă stimularea 

interesului pentru cercetarea şi cunoaşterea istoriei medievale şi moderne în rândurile 

cercetătorilor din ţară şi străinătate. 

Art. 2. Fellowship David Prodan constituie o recompensă morală şi materială pentru 

cercetătorii români si străini, care s-au remarcat în domeniile istoriei medievale si moderne 
' ' 

şi, mai ales, pentru cei care au realizat lucrări ştiinţifice originale, care valorifică documente 

de arhivă şi se înscriu pe direcţiile şi temele cultivate de-a lungul carierei ştiinţifice de 

profesorul şi istoricul David Prodan. 

Art. 3. Fellowship David Prodan constă în: 

1. asigurarea cazării gratuite în apartamentul/casa memorială de pe str. David Prodan, 

pentru o perioadă de 1-4 săptămâni; 

2. accesul gratuit la biblioteca documentară din acest imobil; 

3. facilitarea accesului gratuit la infrastructura de cercetare specifică şi la celelalte 

biblioteci specializate din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai; 

4. asigurarea contactelor ştiinţifice cu resursa umană din cadrul Universităţii Babeş

Bolyai. 

li. Depunerea candidaturilor şi procedura de evaluare: 

Art. 4. Fellowship David Prodan se acordă pe o perioadă care poate varia între 1-4 

săptămâni, pe baza unui proces de selecţie a candidaţilor. Aceştia îşi vor depune 

candidatura la competiţia organizată la nivelul Direcţiei Patrimoniu Cultural Universitar 
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(DPCU) din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. Pe parcursul unui an calendaristic se pot 

acorda maximum patru Fellowship David Prodan. 

Art. 5. Înscrierea în competiţie se face prin expedierea dosarului în format electronic, la 

adresa patrimoniu@ubbcluj.ro, conform calendarului menţionat în prezentul regulament. 

Art. 6. La competiţie pot participa cadre didactice, cercetători şi doctoranzi care nu sunt 

angajaţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, din România şi din străinătate, şi care fac dovada că 

au realizat o cercetare istorică originală, ilustrată printr-o carte (minimum o lucrare) şi/sau 

studii. Investigaţia istorică trebuie să întrunească următoarele condiţii: 

a) Lucrarea ştiinţifică să se refere la perioada 1400-1920. 

b) Cercetarea ştiinţifică să urmărească terne sau aspecte din următoarele direcţii de 

cercetare istorică ilustrate de David Prodan: 

- Iluminismul în sec. XVIII-XIX în Europa Centrală şi/sau Transilvania; 

- istoria populaţiei; 

- istorie economică şi socială; 

- istoria ideilor în epocile medie şi modernă; 

- istoria mişcării de emancipare naţională a românilor din Transilvania; 

- istoria Transilvaniei; 

- relatiile dintre Tările Române; , , 

- Revoluţia paşoptistă. 

c) Cercetarea ştiinţifică să utilizeze şi să valorifice, pe lângă literatura secundară 

dedicată subiectului, şi surse de arhivă. 

Art. 7. După primirea dosarelor candidaţilor, acestea vor fi evaluate de către Comitetul 

Ştiinţific de Acordare a Fellowship David Prodan, format din trei membri: un reprezentant 

din cadrul DPCU, numit de directorul DPCU, si doi membri ai Consiliului Stiintific al 
, ' ' 

Muzeelor UBB cu caracter umanist din cadrul UBB, numiţi de preşedintele Consiliului 

Ştiinţific. Pentru contestaţii, se va constitui o comisie formată din trei specialişti, alţii decât 

cei din Comitetul Ştiinţific de Acordare a Fellowship, după acelaşi algoritm al desemnării 

membrilor Comitetului Ştiinţific de Acordare a Fellowship David Prodan. Comitetul 

Ştiinţific de Acordare a Fellowship David Prodan, respectiv Comisia de Contestaţii, sunt 

desemnate de entităţile implicate pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a prelungi 

mandatele membrilor. 

Art. 8. În vederea evaluării, candidaţii vor depune un dosar care să conţină următoarele 

documente: 
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- scrisoare de intenţie privind participarea la concurs, cu descrierea proiectului de 

cercetare propus a se derula (şi) pe durata şederii la Cluj-Napoca (maxim 1.500 de 

cuvinte); 

- curriculum vitae, activitatea profesională şi lista de lucrări; 

- lucrarea ştiinţifică reprezentativă pentru domeniile menţionate anterior, în format 

electronic (se acceptă doar cărţi şi/sau articole deja publicate, nu se iau în considerare 

lucrările ce se află în curs de tipărire); 

- o recomandare de la conducătorul instituţiei de afiliere sau de la o personalitate din 

domeniul istoriografiei. 

Art. 9. Criterii de evaluare şi atribuire pentru Fellowship: 

- Lucrarea publicată şi proiectul de cercetare se înscriu pe direcţiile şi temele cultivate 

de-a lungul carierei ştiinţifice de profesorul şi istoricul David Prodan. 

- Comitetul Ştiinţific va utiliza o grilă de evaluare a scrisorii de intenţie, a CV-ului, a 

listei de publicaţii şi a lucrării tipărite, după cum urmează: 

1) Scrisoare de intenţie (maxim 20% din punctajul total): 

- motivaţia personală; 

- descrierea proiectului de cercetare. 

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

- studii doctorale finalizate/în curs de desfăşurare; 

- participări la conferinţe şi manifestări ştiinţifice de profil; 

- cel puţin două studii indexate BDI sau capitole în cărţi/cărţi publicate la 

edituri recunoscute CNCSIS. 

3) Lucrarea ştiinţifică reprezentativă, depusă pentru obţinerea Fellowship 

David Prodan (maxim 50% din punctajul total): 

- relevanţă, noutate, originalitate; 

- metodologie; 

- surse şi bibliografie. 

- În caz de punctaj egal între candidaţii înscrişi, departajarea va avea în vedere 

întreaga activitate profesională, desfăşurată de candidaţi. 

Art. 10. Candidaţii care au beneficiat anterior de Fellowship David Prodan pot participa din 

nou la concurs. 
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III. Conferirea Fellowship: 
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Art. 11. Rezultatele concursului se afişează pe site-ul Universităţii Babeş-Bolyai şi la 

avizierul Direcţiei Patrimoniu Cultural Universitar (Calea Moţilor, nr. 11), cu indicarea 

numărului de înregistrare a dosarului de concurs. Comunicarea rezultatelor se face prin 

afişarea punctajului obţinut de fiecare candidat, cu menţiunea „admis" sau „respins". 

Primii patru candidaţi, în ordinea punctajului, vor fi declaraţi „admişi", urmând ca fiecare 

să opteze pentru unul dintre cele patru stagii disponibile pentru un an calendaristic, fără 

să se suprapună. Candidaţii admişi îşi vor transmite opţiunile pe adresa 

patrimoniu@ubbcluj.ro. Comitetul Ştiinţific de Acordare a Fellowship David Prodan va 

realiza validarea acestora, urmând ca cei selectaţi să îşi confirme locurile prin e-mail. 

Art. 12. La începerea stagiului, beneficiarul va semna un contract privind acordarea 

Fellowship, prin care se va obliga să respecte clauzele prevăzute în prezentul regulament. 

IV. Obligaţiile beneficiarului Fellowship: 

Art. 13. Beneficiarul are obligaţia de a susţine minimum o conferinţă publică pe durata 

stagiului, care se va desfăşura în cadrul Muzeului Memorial David Prodan, la o dată 

stabilită de comun acord între beneficiar, responsabilii muzeului şi Comitetul Ştiinţific de 

Acordare a Fellowship David Prodan. 

Art. 14. Alte obligaţii ale beneficiarului constau în: 

4 

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

destinaţiei sale şi păstrarea liniştii proprietăţilor vecine prin folosinţa sa; 

- predarea imobilului la finalul stagiului, în condiţiile anterioare preluării sale; 

- respectarea normelor de prevenire a incendiilor şi întreţinerea bunurilor aflate în 

apartament (instalaţii de apă, gaz metan, mobilier); 

- păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor de igienă în interiorul imobilului; 

- despăgubirea Universităţii Babeş-Bolyai pentru eventualele daune produse 

imobilului sau bunurilor din interiorul acestuia din folosinţa sa; 

- păstrarea destinaţiei iniţiale a imobilului. 
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V. Calendarul de desfăşurare a competiţiei şi conferirea Fellowship: 
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Art. 15. Desfăşurarea competiţiei va avea loc după următorul calendar: 

- 03.01.-17.01.2023: depunerea dosarelor; 

- 18-25.01.2023: evaluarea dosarelor; 

- 26.01.2023: afişarea rezultatelor; 

- 27-30.01.2023: depunerea contestaţiilor; 

- 03-06.02.2023: soluţionarea contestaţiilor; 

- 07.02.2023: afisarea rezultatelor finale; 

- 07.02.-21.02.2023: transmiterea perioadelor de stagiu alese de către candidaţii admişi 

(I. 3 aprilie-28 aprilie 2023, li. 1 iunie-30 iunie 2023, III. 1 septembrie-29 septembrie 

2023, IV. 1 noiembrie-30 noiembrie 2022); 

- 22-23.02.2023: validarea opţiunilor transmise de candidaţii admişi; 

- 27.02.2023: confirmarea stagiilor. 

VI. Dispoziţii finale: 

Prezentul Regulament intră în vigoare de la adata aprobării sale de către Senarul UBB. 
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