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ANUNŢ 

 

PRIVIND LANSAREA COMPETIŢIEI INTERNE A USAMV CLUJ-NAPOCA PENTRU 

PROIECTE DE CERCETARE APLICATIVĂ GENERATOARE DE VENITURI 

 

Componenta: Servicii suport pentru cercetare 

 

 

1. OBIECTIVUL PRINCIPAL 

Creşterea rolului universităţii în dezvoltarea economică a comunităţii, prin transferul către societate 

a nivelului înalt de expertiză, de cunoaştere,de cercetare şi de competenţe tehnico-ştiinţifice, 

existente în cadrul comunităţii academice din universitatea noastră. 

 

2. OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Dezvoltarea laboratoarelor, a cercetătării aplicative şi susţinerea culturii antreprenoriale, pentru 

realizarea unor performanţe superioare în ceea ce priveşte capacitatea universităţii de a-si 

valorifica propriile resurse materialeși umane, de a concepe/dezvolta proiecte, produse, 

tehnologii şi serviciiinovatoare, pentru mediul economic şi de afaceri; 

2. Autosusţinerea laboratoarelor şi centrelor de cercetare în a asigura continuitate în funcţionare şi 

menţinerea resursei umane înalt calificate;   

3. Asigurarea resurselor financiare necesare stimulării personalului (cadre didactice, cercetători, 

personal auxiliar, personal didactic-auxiliar, personal adiministrativ) şi a studenţilor, implicaţi 

în activităţi de cercetare, consultanţă şi transfer tehnologic; 

4. Stimularea dezvoltării culturii antreprenoriale în colectivitatea academică şi de cercetare din 

universitatea noastră, precum şi în rândul studenţilor universităţii;  

3. ACTIVITĂŢI ELIGIBILE 

Activitatea de cercetarea desfăşurată în cadrul acestor proiecte va fi preponderent aplicativă şi va fi 

realizată contracost în favoarea altor laboratoare, instituţii, agenţi economici sau persoane private. 
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Toate colectivele de cadre didactice, cercetători,şi personal didactic auxiliar sunt incurajate să 

depună proiecte de cercetare, implicând unul sau mai multe domenii de expertiză, iar cercetarea 

propri-zisă poate include mai multe tipuri de activităti: 

 Analize de laborator; 

 Expertizăşi consultanţă privind infiinţarea şi activitatea fermelor şi altor tipuri de agenţi 

economici; 

 Dezvoltarea de tehnologii şi produse noi. 

Următoarele tipuri de activităţi, fărăînsă a se limita la acestea, pot face obiectul acestor proiecte: 

 Valorificarea,prin contracte încheiate cu agenţi economici, a unor produse, tehnologii şi 

servicii, precum şi a drepturilor de proprietate intelectuală (brevete, soiuri de plante), 

dezvoltate prin activitatea de cercetare aplicativă din universitate 

 Furnizarea, contra cost, de servicii (analize, rapoarte, etc.), în domeniile de experiză ale 

universităţii (ex. starea solului, pădurilor, creşterea şi sănătatea animalelor, produse dietetice, 

siguranţă şi securitate alimentară; etc), cerute de piaţă;  

 Creşterea gradului de utilizare şi valorificarea patrimoniului universităţii (laboratoare, terenuri, 

clinici, biobaze, ferme, staţii pilot, lacuri, etc.), prin furnizarea de servicii contra cost şi 

contracte economice, pentru pentru mediul economic şi de afaceri; 

 Asigurarea de servicii de consultanţă pentru mediul economic şi de afaceri, în domeniile de 

experiză ale universităţii, prin contracte încheiate cu agenţi economici; 

 Obţinerea de date ştiinţifice publicabile și/sau care pot fi valorificate economic (ex.studii, 

analize, tehnologii, cereri de brevete, etc.). 

 Vânzarea produselor cercetării (produse agricole, alimentare, material biologic, brevet, 

tehnologii, studii, etc.); 

 

 



 

 3 

 

4. REZULTATE ESTIMATE: 

1. Utilizarea eficienta, economic, didactic si stiintific, a patrimoniului universitatii; 

2. Creşterea numărului de contracte de cercetare şi consultanţă cu mediul de afaceri şi integrarea 

activităţii de prestări servicii în cadrul acestor contracte. 

3. Dezvoltareacapacităţii instituţionale şi de competenţe în cadrul colectivităţii academice şi de 

cercetare din universitatea noastră, dedicate cercetării aplicative. 

4. Angrenarea studenţilor (licenţă, master, doctorat, post-doc) în contracte de cercetare şi 

consultanţă şi în prestările de servicii pentru mediul economic, în scopul dobândirii unor 

abilităţi practice şi pentru dezvoltarea unui spirit antreprenorial.  

5. Asigurarea resurselor necesare pentru stimularea financiară; 

6. Creşterea capacităţii laboratoarelor şi centrelor de cercetare de a oferi consultanţă/soluţii 

inteligente, transfer tehnologic.  

7. Asigurarea pe termen lung a dotării şi funcţionării laboratoarelor/centrelor de cercetare ca 

centre de referinţă/excelenţă.  

8. Dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale ale personalului de cercetare și 

consultanță din universitate; 

9. Orientarea invățământului pe dezvoltarea abilităților practice a studenților și pe rezolvarea de 

probleme;  

10. Realizarea de studii privind situația în agricultura regionalăși națională (soluri, pașuni, păduri, 

animale, alimente, etc.) care să fie puse la dispoziția autorităților; 

11. Realizarea de publicații științifice.  

 

5. ECHIPA PROIECTULUI: 

1. Directorul de proiect poate fi cadru didactic sau cercetător din cadrul USAMV Cluj-Napoca, 

care are contract de muncă, valabil pe perioada de desfăşurare a proiectului; 

2. Numărul membrilor echipei proiectuluinu este limitat;  

3. În cadrul proiectului, membrii echipei (cadre didactice, cercetători, personal didactic auxiliar, 

personal administrativ, muncitori, etc. ai USAMVCN, studenţi ai USAMVCN, precum şi 
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personal angajat pe perioada determinată) pot fi angajaţi pe durata totală sau parţială a 

proiectului, în funcţie de resursele financiare atrase prin proiect. 

4. Echipa proiectului poate fi formatăla nivelul colectivelor de cercetare cu competenţe specifice 

(ex. Microbiologia alimentelor, Boli parazitare, Fitopatologie), saupoate cuprindecolective 

multidisciplinare (ex. Agromontanologie, Produse alimentare traditionale si ecologice), în 

funcţie de complexitatea activităţilor prevăzute în proiect. 

 

6. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

Un proiect poate utiliza infrastructura de cercetare aflatăîn administrarea unei discipline/ laborator 

din cadrul universităţii, sau poate utiliza infrastructura mai multor discipline/ laboratoare/ centre/ 

departamente/ facultăţi/ institute, cu acordul coordonatorilor în administrarea cărora se află 

respectiva infrastructură (şef laborator, director centru, director departament, coordonator de 

disciplină, decan, director institut, după caz) şi cu participarea efectivăîn echipa proiectului a 

personalului care deserveşte acestă infrastructură. 

Patrimoniul Staţiunii Didactice şi Experimentale a USAMV Cluj-Napoca poate fi utilizat în cadrul 

proiectelor de cercetare depuse de directorii de proiect / echipele de cercetare cu competenţe 

demonstrate în domeniul proiectului. 

 

7. BUGETUL PROIECTULUI 

Acest tip de proiecte se bazează pe autofinanţare iar bugetul bugetul proiectului va fi structurat pe 

două secţiuni: Cheltuieli şi Venituri. 

Veniturile realizate în cadrul proiectului vor trebui să acopere integral cheltuielile prevăzute. 

În cadrul proiectului se poate solicita finanţarea de către Universitate a unor activităţi, cu 

precizarea clară a modului în care această finanţare va fi rambursată universităţii, a activităţilor 

generatoare de venit care vor asigura această rambursare, precum şi a termenului limită până la 

care proiectul va asigura rambursarea integrală către universitate a sumei avansate. In functie de 

disponibilitati, universitatea poate prefinanta proiectele care se inscriu in strategia proprie de 

dezvoltare. 
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8. CHELTUIELI ELIGIBILE:  

Următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile în cadrul proiectelor: 

i. cheltuieli cu personalul (inclusiv contribuţiile legale aferente salariilor şi veniturilor asimilate 

acestora; 

ii. cheltuieli de logistică: echipamente, consumabile de laborator, consumabile de birou, cheltuieli 

materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de 

cercetare a terţilor, etc., conform HG 137/2011; 

iii. cheltuieli de deplasare în ţară sau în străinătate (pentru stagii de documentare sau cercetare), 

participări la manifestări ştiinţifice din domeniul proiectului; 

iv. cheltuieli de regie (indirecte) se calculează ca procent minim de 15% din veniturile realizate.In 

funcție de specificul proiectului, de cheltuielile legate de consumuri specifice (electricitate, gaz 

metan, apa) sau de amortizarea aparaturii aparținând diverselor structuri ale universității, regia 

poate fi mai mare.  

 

9. DURATA  

Proiectele se vor derula pe o perioadă variabilă, între de 12 si 36 luni (1-3 ani). 

 

10. DEPUNEREA PROIECTELOR  

Proiectele se depun continuu de catre directoriide proiect, în format electronic pe adresa de email 

proiecte.ssc@usamvcluj.ro. 

Propunerea de proiect va fi redactată în limba română şi va respecta structura menţionată în Anexa 

1 (Formular de aplicaţie). 

  

11. EVALUAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR 

Procesul de evaluare: 

Evaluarea stiintifica: Propunerile vor fi examinate din punct de vedere al calităţii științifice de 

către 3 evaluatori, numiţi de Consiliul Cercetării,Dezvoltării, Inovării (CCDI) din rândul 
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specialiştilor USAMV cu competenţe recunoscute în domeniu. Cel puţin unul dintre evaluatori va 

fi membru al CCDI. Numele evaluatorilor vor fi confidenţiale pentru candidaţi. 

În baza rezultatelor evaluării, proiectele vor fi clasificate ca ADMIS/ ADMIS CU OBIECTII / 

RESPINS, de Consiliul Cercetării,Dezvoltării, Inovării (CCDI) al USAMV. 

Aplicanţii vor fi informaţi cu privire la rezultatul procesului de evaluare prin publicarea listei 

preliminare a propunerilor acceptate. Se pot depune contestaţii în termen de 2 zile lucrătoare de la 

finalizarea evaluării. Contestaţiile se vor depune şi se vor înregistra la registratura universiăţii, 

urmând ca după soluţionarea acestora de către CCDI -USAMV. 

În urma analizării şi soluţionării contestaţiilor, CCDI – USAMV va publica lista finală a 

propunerilor acceptate. 

Evaluare financiara: Toate proiectele vor fi evaluate si avizate din punct de vedere financiar de 

către Direcția Economică.  

Aprobarea finală a proiectelor de cercetare interna se va realiza in cadrul Consiliului de 

Administratie, cu consultatea, dupa caz, a Consiliilor facultății și/sau a Consiliului SDE.  

Contractarea: 

Contractarea proiectelor cuprinse înlista finală a propunerilor acceptate se va face în maxim 21 de 

zile de la depunerea aplicaţiei, prin semnarea între părţi a contractului de finanţare. Formularul de 

contractare va fi pus la dispoziţia directorilor de proiect prin intermediul CCDI. 

Decontarea /Raportarea  

Directorul de proiect va preda la CCDI, la termenele stabilite prin contractual de finanţare, un 

Raport Financiarşi un Raport Stiinţific. 

 

12. CALENDARUL COMPETITIEI – 2016 

 

Activitate Termen 

Lansarea competiţiei  

Inscrierea în competiţie - depunerea propunerilor de 

proiect 

Continuă 

Procesul de evaluare a propunerilor de proiecte eligibile 14  zile de la depunerea aplicaţiei 

Comunicarea rezultatelor preliminare în urma evaluării 15  zile de la depunerea aplicaţiei 

Primirea contestaţiilor 2 zile de la comunicarea rezultatelor 
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preliminare  

Publicarea rezultatelor finale prin validarea de către 

CCDI - USAMV 

18 zile de la depunerea aplicaţiei 

Contractarea 21 zile de la depunerea aplicaţiei 

 

 


