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ANUNŢ 

 

PRIVIND LANSAREA COMPETIŢIEI INTERNE A USAMV CLUJ-NAPOCA PENTRU 

PROIECTE DE CERCETARE APLICATIVĂ DE TIP SOLUȚII USAMV CN 

 

Componenta: SOLUȚII USAMV CN 

 

 

1. OBIECTIVUL PRINCIPAL 

Creşterea rolului universităţii în dezvoltarea economică a comunităţii USAMV CN,  prin 

dezvoltarea de noi produse/ tehnologii/ servicii ca rezultat a cercetării aplicative.  

 

2. OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Dezvoltarea cercetătării aplicative şi susţinerea culturii antreprenoriale, pentru realizarea unor 

performanţe superioare în ceea ce priveşte capacitatea universităţii de a-si valorifica propriile 

resurse materiale și umane, de a concepe/dezvolta proiecte, produse, tehnologii şi servicii 

inovatoare; 

2. Asigurarea resurselor financiare necesare stimulării personalului USAMV CN şi a studenţilor, 

implicaţi în activităţi de cercetare, consultanţă şi transfer tehnologic; 

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

universitatea noastră, precum şi în rândul studenţilor universităţii;  

3. ACTIVITĂŢI ȘI TEME ELIGIBILE 

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

baza temelor, propuse de USAMV CN.  

Toate colectivele de cadre didactice şi cercetători sunt incurajate să depună proiecte de cercetare, 

implicând unul sau mai multe domenii de expertiză.  O propunere de proiect poate fi depusă in 

prezenta competiție de angajații USAMV CN, de echipe din exteriorul USAMV CN sau de echipe 

mixte.  
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TEME ELIGIBILE  

1. Dezvoltarea si promovarea unor produse provenite de la SDE Cojocna.  (Se urmărește 

obținerea a minimum 2 sortimente de brânzeturi cu valoare adăugată, din laptele produs la 

SDE Cojocna, cu proprietăți gustative deosebite). Durată proiect: 3 ani. 

2. Capacități de diagnostic integrat. (Se urmărește dezvoltarea de capacități de diagnostic 

durabile și perfecționarea continuă a celor existente). Durată proiect: 3 ani. 

3. Noi terapii pentru plante si animale. Durată proiect: 3 ani. 

4. Secvențiere, bioinformatică (Se urmăreste dezvoltarea capacității de bioinformatică pentu 

datele obținute pe plante și animale).  Durată proiect: 1 an.  

5. Elaborarea unui plan de management a speciilor și habitatelor din campusul USAMV în 

vederea prevenirii degradării acestora ca urmare a impactului  schimbărilor 

climatice  asupra diversității peisajului. (Se urmăresc noi plantări în campusul USAMV 

CN). Durată proiect: 1 an. 

6. Identificarea si selecția unor genotipuri rezistente la condițiile limitative de vegetație, in 

vederea păstrării potențialului producției si minimizarea impactului practicilor agricole 

asupra mediului. (Se urmărește aclimatizare, populare și introducerea unor noi specii si 

soiuri de plante pentru consumul uman). Durată proiect: 3 ani. 

7. Obținerea mielului de carne al USAMV CN (Se urmărește schema de crestere, schema de 

incrucisare, tehnologie). Durată proiect: 3 ani. 

8. Tehnologii de creștere, finisare a bovinelor și maturarea cărnii la USAMV CN. Durată 

proiect: 3 ani. 

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

 Creşterea gradului de utilizare şi valorificare a patrimoniului universităţii (materii prime, spații, 

utilaje etc.), prin furnizarea de produse/tehnologii cu valoare adaugată.  

 Valorificarea, drepturilor de proprietate intelectuală (brevete, soiuri de plante), dezvoltate prin 

activitatea de cercetare aplicativă din universitate. 

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

analize, tehnologii, cereri de brevete, etc.). 
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 Vânzarea produselor cercetării (produse agricole, alimentare, material biologic, brevet, 

tehnologii, studii, etc.); 

4. REZULTATE ESTIMATE: 

1. Utilizarea eficientă, economic, didactic și științific, a patrimoniului universitatii; 

2. Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi de competenţe în cadrul colectivităţii academice şi de 

cercetare din universitatea noastră, dedicate cercetării aplicative. 

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

dobândirii unor abilităţi practice şi pentru dezvoltarea unui spirit antreprenorial.  

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

consultanță din universitate; 

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

probleme;  

6. Realizarea de publicații științifice.  

 

5. ECHIPA PROIECTULUI: 

1. Directorul de proiect poate fi cadru didactic sau cercetător din cadrul USAMV CN sau poate fi 

din exteriorul USAMV CN.  

2. Numărul membrilor echipei proiectului nu este limitat.  

6. INFRASTRUCTURA  

Un proiect poate utiliza infrastructura aflată în administrarea universităţii, cu acordul 

coordonatorilor în administrarea cărora se află respectiva infrastructură. 

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

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

demonstrate în domeniul proiectului. 

 

7. BUGETUL PROIECTULUI 

Finanțarea acordată pentru un proiect este de de maximum 300.000 lei/an.  
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Buegtul competiției este de 1.700.000 lei.  

 

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, burse pentru studenți). Cheltuielile salariale pentru cumul de funcții se va achita după 

avizarea raportului de activitate intermediar (după 6 luni de la semnarea contractului de 

finanțare).  

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

pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de cercetare a terţilor, etc.,  

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

participări la manifestări ştiinţifice din domeniul proiectului; 

Contractul de finantate va specifica repartizarea sumelor pe categoriile de buget. Pe parcursul 

proiectului se pot face realocari intre categoriile de buget.  

 

9. ETICA 

Directorul de proiect are obligaţia să se asigure că propunerea de proiect respectă normele 

prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 

tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte reglementări 

legislative de etică specifice domeniului de cercetare al proiectului. De asemenea, în situaţia în care 

domeniul proiectului necesită obţinerea de avize şi acreditări specifice, directorul de proiect se va 

asigura de obţinerea acestora, anterior contractării proiectului.  

 

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 de către directorii de proiect, în format electronic pe adresa de email 

proiecte.ssc@usamvcluj.ro 
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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 științifică: Propunerile vor fi examinate din punct de vedere a calităţii științifice și 

economice de către  evaluatori, numiţi de Consiliul Cercetării, Dezvoltării, Inovării (CCDI) din 

rândul specialiştilor  din USAMV CN și din afara USAMV CN într-o ședință a CCDI.  În baza 

rezultatelor evaluării, proiectele vor fi clasificate ca ADMIS/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 la finanțare. 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 soluţionarea acestora să fie făcută 

de către CCDI -USAMV. În urma analizării şi soluţionării contestaţiilor, CCDI – USAMV va 

publica lista finală a propunerilor acceptate la finanțare.  

Aprobarea finală a proiectelor se va realiza de către Consiliului de Administrație și de către 

Senatul USAMVCN. 

Contractarea: 

Contractarea proiectelor cuprinse în lista finală a propunerilor acceptate la finanțare se va face prin 

semnarea între părţi a contractului de finanţare. Formularul de contractare va fi pus la dispoziţia 

directorilor de proiect prin intermediul biroului juridic. 

Decontarea /Raportarea  

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

Raport Financiar şi un Raport Stiinţific.  

12. CALENDARUL COMPETITIEI – 2021 

 

Activitate Termen 

Lansarea competiţiei 30.07.2021 

Inscrierea în competiţie - depunerea propunerilor de proiect 30.07.2021- 17.09.2021 

Procesul de evaluare a propunerilor de proiecte eligibile 18-27.09.2021 

Comunicarea rezultatelor preliminare în urma evaluării 28.09.2021 

Primirea contestaţiilor 28-29.09.2021 
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Publicarea rezultatelor finale prin validarea de către CCDI - USAMV 30.09.2021 

Contractarea 1.10.2021 

 

 

ANEXA I 

FORMULAR DE APLICAŢIE  

                                                Componenta: SOLUȚII USAMV CN  

 

I. APLICANT PRINCIPAL ŞI COLECTIVUL DE CERCETARE 

Numele şi prenumele
1
:  

Locul de muncă în USAMV CN: 

Funcţia:                     Titlul ştiinţific:                           Telefon:  

E-mail: 

 

 Echipa proiectului
2
: 

 

Posturi vacante: 

 

II. PREZENTAREA PROIECTULUI (max. 1 pagină) 

1.  Titlul proiectului:  

 

2.  Rezumatul proiectului:  

 

 

III. DESCRIEREA PROIECTULUI (max. 4 pagini) 

1.  Scopul şi obiectivele proiectului
3
: 

 

 

 

2.  Contribuţii anterioare în arii convergente temei propuse
4
: 

 

 

3.  Fezabilitatea contribuţiei propuse
5
: 

                                                
1 Se vor preciza datele Directorului de proiect. 
2 Vor fi nominalizaţi membrii echipei proiectului şi, pentru fiecare membru, se va preciza: Locul de muncă, existenţa 
contractului de muncă cu USAMV CN, funcţia şi titlul ştiinţific, precum şi rolul în cadrul Proiectului.  
3 La acest punct se va preciză şi obiectivul/obiectivele specifice de la pct.2 din prezentul Apel, la atingerea 
căruia/cărora contribuie proiectul propus.  
4Prezentarea va evidenţia contribuţiile anterioare ale Directorului de proiect şi ale membrilor Echipei proiectului, în 
ariile tematice convergente temei propuse, inclusiv valorificările anterioare realizate în mediul economic.  
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4.  Modul de organizare a implementării proiectului
6
: 

 

 

 

 

5.  Modul de valorificare a rezultatelor proiectului
7
: 

 

 

 

 

IV. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ (din ultimii 5 ani) 

1.  Domenii de competenţă şi rezultate semnificative
8
: 

 
 

 

 

2.  Lucrări semnificative publicate: 

 
 

 

3.  Valorificarea/diseminarea rezultatelor anterioare
9
: 

 

 

 

4.  Granturi/proiecte derulate anterior
10

: 

 

V. INFRASTRUCTURA  

1.  Lista echipamentelor şi facilităţilor
11

: 

                                                                                                                                                           
5 Prezentarea va evidenţia realismul soluţiilor propuse, din punctele de vedere: conceptual, al costurilor şi al duratei 
implementării, precum şi autoevaluarea gradului de risc al implementării proiectului, cu menţionarea de soluţii 
alternative. De asemenea, se va prezenta o estimare a pieţei potenţiale pentru valorificarea rezultatelor proiectului. 
6 Va fi prezentată planificarea activităţilor pe  luni şi termene. În cazul implementării de către un Colectiv de 
cercetare, se va detalia rolul şi contribuţia fiecărui membru la implementarea Proiectului. 
7 La acest punct se va preciza modul în care vor fi valorificate rezultatele proiectului (cantităţi estimate, valoare, 
beneficiarii vizaţi, termene pentru încheierea de contracte, respectiv pentru punerea pe piaţă a servicilor oferite, 
etc.)  
8 Vor fi prezentate domeniile de competenţă ale Aplicantului şi Colectivului de cercetare, precum şi 
rezultatele semnificative obţinute, atât cele ştiinţifice cât şi cele didactice. 
9 Vor fi prezentate: participările la conferinţe, brevete, alte forme de valorificare/diseminare a rezultatelor, 
precum şi alte publicaţii (înafara celor prezentate la punctul IV.2), atât pentru Aplicant cât şi pentru Echipa 
de implementare. 
10 Vor fi prezentate, atât pentru Aplicant cât şi pentru membrii Echipei, proiectele de cercetare derulate, la care 
au avut rolul de director de proiect, responsabil proiect, sau membru în echipa de cercetare, precum şi contractele 
avute cu mediul economic şi de afaceri (obiectul contractului, perioada de derulare, sume încasate). 
11 Se va preciza Lista cu echipamentele şi facilităţile necesare pentru experimentare, proprii Universităţii, 
adecvate obiectivelor şi activităţile proiectului, locul în care se găsesc acestea (disciplina, departamentul, laboratorul, 
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VI. Deviz antecalcul  

Prezentarea bugetului proiectului12 

 

 

Categorie de cheltuieli Valoare Lei 

An 1 An 2 An 3 Total 

Cheltuieli cu personalul     

Cheltuieli de logistică     

Cheltuieli de deplasare     

TOTAL CHELTUIELI     

 

 

Data:…………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Semnătură Director:.……………………………………………………………………………….. 

 

Semnături  

Echipa de management a proiectului:…………………………..……………………..... 

 

                                                                                                                                                           
centrul de cercetare, etc.), precum şi dacă există acordul coordonatorilor în administrarea cărora se află respectiva 
infrastructură, pentru utilizarea în cadrul proiectului. 
12 Se va prezenta natura cheltuielilor proiectului.  
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