
1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare - dezvoltare

1.1. Denumirea:

1.2. Statutul juridic:

1.3. Actul de înfiinţare:

Titlu:

Data emiterii:

Organul emitent:

Modificări ulterioare:

1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori:

1.5. Director general / Director: 

1.6. Adresa:

1.7. Telefon: Fax: Pagină web:

E-mail:

2. Domeniul de specialitate:

2.1. Conform clasificării UNESCO:

2.2. Conform clasificării CAEN:

dpamfil@usamvcluj.ro
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3. Starea unităţii de cercetare - dezvoltare:

3.1. Misiunea unităţii de cercetare - dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare:

3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora

3.3. Situaţia financiară - datorii la bugetul de stat:

Promovarea cercetării ştiinţifice ca o componentă esenţială a procesului de cunoaştere şi unul dintre criteriile de apreciere a valorii profesionale a tuturor 
cadrelor didactice. Direcţiile prioritare. Agricultură: Ameliorarea, reconstrucţia şi controlul fertilităţii solurilor, utilizarea durabilă a resurselor de sol; 
Tehnologii de mecanizare a lucrărilor agricole cu consum redus de energie, tehnologii integrate de protecţia culturilor şi asigurarea calităţii; Crearea de 
soiuri noi. Horticultură: Tehnologii noi de cultureă şi biotehnologii de ameliorare a plantelor horticole; Monitorizarea economico-socială a spaţiului rural. 
Zootehnie: Optimizarea tehnologiilor de creştere şi exploatare a animalelor şi ameliorarea genetică; Optimizarea raţiilor alimentare şi valorificarea de noi 
resurse furajere; Biotehnologii aplicate în creşterea animalelor şi în depoluarea mediului. Medicină veterinară: Elaborarea unor noi tehnici de diagnostic; 
Produse noi cu efecte terapeutice maxime.

Rezultatele activitatii de cerectare-dezvoltare-inovare sunt valorificate, la nivel international, prin publicarea in reviste de specialitate cotate ISI sau aflate 
BDI, prin prezentarea in conferinte si cadrul conferintelor internationale, sau prin brevetarea USPTO, ERO sau JPO, iar la nivel national prin publicarea 
in reviste de specialitate cotate CNCSIS in categoriilr B si B+. De asemenea, aceste rezultate sunt incluse in carti de specialitate destinate pregatirii 
studentilor si a specialistilor din demniu. Unele dintre rezultatele activitatii de cerectare-dezvoltare-inovare sunt aplicate in mediul economic, pe baza 
contractuala. Ca si o recunoastere a activitatii stiintifice si a valorii lucrarilor publicate, an de an Academia Romana si ASAS au premiat cadre didactice 
din Universitate.

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI DE MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA nu are datorii la Bugetul de Stat.




