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ANUNŢ 

 
PRIVIND LANSAREA COMPETIŢIEI 2013, DE GRANTURI DE CERCETARE 

A USAMV CLUJ-NAPOCA 
Componenta: Granturi de cercetare aplicativă pe domenii specifice Facultăţii de Horticultură 
 
 
 
1. SCOPUL ŞI ARIA TEMATICĂ 

Susţinerea şi promovarea cercetării aplicative în domeniul ingineriei geodezice, pentru creşterea 
vizibilităţii naţionale şi internaţionale prin publicaţii ştiinţifice relevante în acest domeniu de interes 
specific pentru Facultatea de Horticultură. 

 
2. DURATA GRANTULUI 

Durata grantului este de 1 an, perioada de implementare a proiectului trebuind să se încadreze în 
intervalul de timp: ianuarie 2013 – decembrie 2013. 

 
3. FINANŢAREA 

• pentru anul 2013, prin Hotărârea din 26.11.2012 a Consiliului de Administraţie a USAMV Cluj-

Napoca, s-a aprobat lansarea competiţiei pentru un număr de 3 granturi anuale, cu o valoare de 
20.000 lei/grant; 

• 50% din sumă va fi acordartă în primele 6 luni, iar 50% din sumă după raportul de progres. 

 
4. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE 

În cadrul acestei competiţii de granturi de cercetare, sunt eligibile cadrele didactice titulare care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

• sunt angajaţi ai Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, şi 

• deţin titlul de doctor în ştiinţe. 

Proiectul propus poate fi implementat şi de colective de cercetare, caz în care componenţa nominală a 
Colectivului de cercetare şi rolul în proiect pentru fiecare membru al acestui Colectiv, vor trebui 
precizate în Cererea de finanţare. De asemenea, în aceste cazuri, Cererea de finanţare se depune de 
către Aplicantul principal şi va fi semnată şi de către ceilalţi membri ai Colectivului de cercetare. 

O persoană nu poate face parte decât dintr-un singur grant de cercetare. 
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5. CHELTUIELI ELIGIBILE 

În funcţie de activităţile prevăzute în proiect, sunt eligibile cheltuielile de natura: 

• cheltuieli pentru consumabile; 

• deplasări în ţară sau străinătate efectuate în scopul proiectului; 

• cheltuieli necesare publicării de articole ştiinţifice; 

• cheltuieli necesare brevetării. 

 
6. DERULAREA COMPETIŢIEI ŞI EVALUAREA APLICAŢIILOR 

Desfăşurarea competiţiei (primirea cererilor de finanţare, evaluarea internă şi afişarea rezultatelor), va 
avea loc în conformitate cu Calendarul Competiţiei.  

Evaluarea Cererilor de finanţare depuse în cadrul competiţiei va fi realizată de către o Comisie de 
evaluare formată din experţi din afara USAMV Cluj-Napoca. 

 
7. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

Pentru a fi eligibile Cererile de finanţare trebuie să propună implementarea unor proiecte de cercetare 
specifice din domeniul ingineriei geodezice. 

 
8. REZULTATE ESTIMATE 

• creşterea vizibilităţii, la nivel naţional şi internaţional, a cercetării aplicative şi a tehnologiilor 
inovative elaborate în USAMV Cluj-Napoca în domeniul ingineriei geodezice; 

• dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a competenţelor resurselor umane dedicate cercetării 
aplicative şi dezvoltării de tehnologii inovative în domeniul ingineriei geodezice; 

• stimularea capacităţii USAMV Cluj-Napoca pentru a candida cu succes la proiectele de finanţare 
europene şi internaţionale şi de a atrage fonduri din mediul economic. 

 
9. CALENDARUL COMPETIŢIEI 

Competiţia 2013, de granturi de cercetare a USAMV CLUJ-NAPOCA - Componenta: Granturi de 
cercetare aplicativă pe domenii specific Facultăţii de Horticultură, se desfăşoară în perioada 6.12.2012 – 
31.01.2013 după următorul calendar: 
 

Nr. 
crt. 

ACTIVITATEA TERMEN 

1. Lansarea competiţiei 6.12.2012 

2. Primirea cererilor de finanţare (Data limită) 15.01.2013 

3. Evaluarea aplicaţiilor 16 – 28.01.2013 

4. Afişarea rezultatelor preliminare 28.01.2013 
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5. Primire contestaţii 29.01.2013 

6. Analiză contestaţii 30.01.2013 

7. Afişare rezultate finale 30.01.2013 

8. Contractare 31.01.2013 

 
 
10. PUBLICAREA REZULTATELOR EVALUĂRII 

Lista propunerilor de proiecte şi punctajul obţinut de către fiecare Aplicant, în ordinea descrescătoare a 
punctajului, vor fi afişate pe site-ul universităţii. 

 
11. CONTESTAŢII 

Aplicanţii, după afişarea rezultatelor preliminare, pot depune contestaţii în termenul precizat în 
Calendarul Competiţiei. 

 
12. CERINŢE MINIME 

Publicarea a 2 articole, ca prim autor, în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI)1, sau în 
reviste cotate ISI cu factor de impact. 

 
13. ALTE PRECIZĂRI 

Atragerea de finanţări din mediul economic ca şi cofinanţare la proiect, va acorda un punctaj 
suplimentar în evaluare, fără însă să constituie un criteriu de eligibilitate. 

 

 

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, 

Prorector, Prof.dr. Carmen SOCACIU 

                                                 
1
  A se vedea: http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/bdi_cncsis_2010.doc  


