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ACTIVITATEA DE CERCETARE ÎN USAMV Cluj Napoca 

 

 

Şi în anul 2018 rezultatele obţinute în activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină veterinară Cluj-Napoca şi-au continuat trendul ascendent, atât din punct de vedere 
cantitativ, dar mai ales calitativ, situând universitatea noastră în elita instituţiilor de învăţământ superior 
din România şi asigurând o vizibilitate internaţională important. 
 
Deși, ca mărime, USAMV Cluj-Napoca se situează pe locul 23 la nivel naţional în rândul universităţilor de 
stat, numărul şi calitatea articolelor publicate de cadrele didactice şi cercetătorii comunităţii noastre 
academice au asigurat prezenţa Universităţii noastre în prestigioasele clasamente internaţionale: 
 
- Scimago Institutions Rankings - clasament care cuprinde institutiile care au activitati direct legate de 
cercetare şi care foloseşte pentru ierarhizare un indicator compozit bazat pe un set de variabile definitorii 
pentru trei domenii principale: cercetare, inovare si impactul in societate. In Clasamentul 2018 figureaza un 
numar total de 5637 de institutii cu activitate de cercetare, din intreaga lume. Dintre cele 30 de universităţi 
româneşti calificate pentru accederea în acest clasament (minim 100 de articole pe an, evidenţiate în Baza 
de date SCOPUS), Universitatea noastră s-a situat pe locul 7 în Clasamentul 2018. 
 
- URAP (University Ranking by Academic Performance) – clasament bazat pe un set de indicatori de 
performanţă academică, reflectaţi de calitatea și cantitatea publicaţiilor știinţifice. La determinarea 
valorilor acestor indicatori, se iau în calcul doar articolele publicate în jurnale ştiinţifice cu mare vizibilitate 
internaţională (care, după factorul de impact, se situează în quartilele Q1, Q2 sau Q3, conform Web of 
Science). Dintre cele 18 universitati din Romania prezente in Clasamentul 2018-2019, Universitatea noastră 
s-a situat pe locul 14. 
 

- U-Multirank – clasament realizat printr-o abordare multidimensională, bazată pe utilizator şi care 
urmăreşte o clasificare internaţională a instituţiilor de învăţământ superior. Acest clasament compară 
performanţele instituţiilor de învăţământ superior în cele mai importante dimensiuni ale activităţii 
universitare: predare și învăţare, cercetare, transfer de cunoștinţe, implicare regională. De asemenea, 
instrumentul web U-Multirank permite comparaţii, atât la nivelul universităţii în ansamblu, cât și la nivel de 
domenii specifice de studiu. Dintre cele 44 universităţi româneşti prezente în Clasamentul 2018-2019, 
Universitatea noastră se situează pe locul 11. 
 
- Metarankingul Universitar (Clasamentul Universităţilor din România) – clasamentul a fost publicat la 
sfîrșitul anului 2017 și utilizează metodologia propusă de membrii High Level Experts Group, numiţi de 
Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. “Acest clasament are în vedere faptul că analiza şi 
evaluarea globală a universităţilor sunt fundamentale pentru a înţelege comprehensiv calitatea/ 
competitivitatea excelenţa mediului academic din universităţi”. De asemenea, potrivit acestui studiu: “o 
universitate cu anvergură naţională şi internaţională – mai ales când devine şi de tip world-class, în 
principiu, nu poate să fie bine reprezentată în clasamente pe domenii, dar să lipsească în clasamente 
globale. Asta pentru că o universitate de acest tip atinge standardele minimale de calitate în aproape toate 
programele sale (asta o face vizibilă în clasamente, este competitivă în majoritatea acestora şi consacră 
niveluri de excelenţă în câteva reprezentative (competitivitatea/excelenţa îi asigură o poziţionare de top în 

http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2012/08/FI_2017_preliminara.pdf
https://www.scimagoir.com/index.php
https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=ROU
http://www.urapcenter.org/2018/index.php
http://www.urapcenter.org/2018/country.php?ccode=RO&rank=all
https://www.umultirank.org/
https://www.umultirank.org/compare?trackType=compare&sightMode=undefined&section=compareSubject&mode=likewithlike&instutionalField=true&pref-4=1&pref-4=2&pref-4=3&country=34&country=56&count&name=null&sortOrder=desc&sortCol=overallPerformance
http://ad-astra.ro/wp-content/uploads/2017/12/Metarankingul-Universitar-2017-Raport-David-et-al.-1.pdf
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clasamente). Aşadar, evaluarea globală a universităţilor este un diagnostic comprehensiv pentru calitatea/ 
competitivitatea/ excelenţa mediului academic din universităţi”. Conform datelor prezentate în Tabelul 1. 
Metarankingul Universitar-2017 (analiza globală a universităţilor), Universitatea noastră se situează pe 
locul 6 la nivel naţional. 
 
Calitatea deosebită a rezultatelor activităţii de cercetare a făcut ca articolele ştiinţifice publicate pe baza 
acestor rezultate să fie acceptate de jurnale ştiinţifice cu mare vizibilitate internaţională. Ca urmare, la 
Competiţia 2018 a Programului PN3 - Premierea rezultatelor cercetării – articole, Universitatea noastră s-a 
situat pe locul 17 între cele 157 de universităţi şi institute de cercetare participante. 
 
Se remarcă de asemenea interesul membrilor comunităţii academice din USAMV Cluj-Napoca pentru 
dezvoltarea resursei umane și creșterea vizibilităţii cercetării prin publicarea şi prezentarea la conferinţe 
internaţionale de prestigiu a celor mai semnificative rezultate, obiective ce pot fi atinse prin Programul 
PN3 - Proiecte de mobilitate pentru cercetatori, care sprijină efectuarea de stagii de pregătire și asigurară 
accesul la infrastructuri/ biblioteci/arhive/baze de date internaţionale. În cadrul Competitiei 2018 - PN3 - 
Proiecte de mobilitate pentru cercetatori, Universitatea noastra a obtinut finantarea pentru un numar de 
50 de aplicatii, in valoare totala de 541.856 lei, respectiv 5,89% din totalul aplicaţiilor finantate şi situandu-
se astfel pe locul 3 la nivel national, între cele 106 universităţi şi institute de cercetare aplicante. 
 
O componentă importantă a activităţii de cercetare desfăşurată în cadrul USAMV Cluj Napoca, o reprezintă 
cercetarea aplicativă, orientată către nevoile mediului economic. În acest sens, se remarcă faptul că la 
Competiţia 2018 a Programului PN3 – Cecuri de inovare, cu un numar de 53 de proiecte depuse, 

reprezentand 29% din totalul de 182 proiecte depuse la nivel national în cele doua sesiuni ale competiţiei, 

Universitatea noastra s-a situat pe locul 1 pe țară, din totalul de 44 de universităţi şi institute de cercetare 
aplicante. 
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https://uefiscdi.ro/cecuri-de-inovare
http://cercetare.usamvcluj.ro/online/pn3/2018/PN3%20-%20Cecuri%20de%20inovare%20-%202018.pdf

