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Pentru perioada 2019-2023 in UASM au fost 
definite următoarele scopuri strategice in 
activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare : 
1. Clasarea UASM în categoria universităților din 
Republica Moldova cu potențial de excelență, 
vizibile și cu impact internațional. Astfel, se 
țintește ca UASM să fie prezentă în clasamentele 
internaționale prin prisma rezultatelor cercetărilor 
și a serviciilor suport pentru dezvoltarea mediului 
socio-economic. 
2. Atragerea cercetătorilor de prestigiu, din țară 
sau străini din țară și străinătate în cadrul 
facultăților. În acest sens, UASM va sprijini 
reintegrarea cercetătorilor moldoveni de valoare 
din diaspora, prin programe naționale și/sau 
internaționale (CASEE, Erasmus, AUF, etc);. 
3. Valorificarea capitalului de competență și 
expertiză înalt specializată prin dezvoltarea de 
servicii destinate mediului socio-economic 
(Extensiune). 
4. Extinderea colaborărilor existente şi/sau 
iniţierea de noi colaborări cu reţele universitare, 
reprezentative, pentru domeniile lor de activitate, 
la nivel internaţional, în vederea creşterii 
potenţialului competitiv al universităţii, pe o piaţă 
ştiinţifică aflată într-o continuă dinamică. 
5. Asigurarea contextului necesar pentru 
susținerea cadrelor didactice și cercetătorilor 
UASM în vederea lansării rezultatelor științifice pe 
piața națională și internațională. 

În perioada 2016-2020 în USAMV Cluj-Napoca se 
definesc următoarele scopuri strategice  în 
activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare: 
1. Clasarea USAMV Cluj-Napoca în categoria 
universităților românești cu potențial de excelență, 
vizibile și cu impact internațional. Astfel, se țintește 
ca USAMV Cluj-Napocasă fie prezentă în 
clasamentele internaționale prin prisma rezultatelor 
cercetărilor și a serviciilor suport pentru dezvoltarea 
mediului socio-economic. 
2. Atragerea cercetătorilor de prestigiu, români sau 
străini din țară sau străinătate în cadrul Institutelor de 
cercetare (ISV, ICHAT, SDE). În acest sens, USAMV 
Cluj-Napoca va sprijini reintegrarea cercetătorilor 
români de valoare din diaspora, prin programe 
naționale și/sau intenaționale. 
3. Valorificarea capitalului de competență și 
expertiză înalt specializată prin dezvoltarea de 
servicii destinate mediului socio-economic. 
 
4. Extinderea colaborărilor existente şi/sau iniţierea 
de noi colaborări cu reţele universitare şi de 
business, reprezentative, pentru domeniile lor de 
activitate, la nivel internaţional, în vederea creşterii 
potenţialului competitiv al universităţii, pe o piaţă 
ştiinţifică aflată într-o continuă dinamică. 
5. Asigurarea contextului necesar pentru susținere 
cadrele didactice și cercetătorilor USAMV Cluj-
Napoca în vederea lansării rezultatelor științifice pe 
piața națională și internațională. 

Obiectivul strategic 1. Publicare 
1. Orientarea pe rezultate demonstrabile la nivel 
internațional prin  
a) publicații științifice (articole/cărți) în reviste 
indexate Web of Science, Scopus;  
b) participarea la conferințe de prestigiu indexate 
în bazele de date de referință,  
c) brevete de invenție… 
3. Asigurarea accesului online nelimitat la 
literatura de specialitate. 
4. Sponsorizarea și menținerea obiectivului unu 
lucrare ISI/cadru didactic (prim autor)/. 

Obiectivul 1 (Publicare) 

 Orientarea pe rezultate demonstrabile la nivel 
internațional prin a) publicații științifice (articole/cărți) 
în reviste indexate Web of Science, Scopus;  
 
b) participarea la conferințe de prestigiu indexate în 
bazele de date de referință,  
c) brevete de inveție… 

 Asigurarea accesului online nelimitat la literatura 
de specialitate. 

 Menținerea obiectivului de 1 lucrare ISI/cadru 
didactic (prim autor)/an până în anul 2020. 
 

Obiectivul strategic 2. Consolidare, Definirea 
și managementul priorităților de cercetare 
9. Identificarea domeniilor de excelenţă ale 
personalului academic din cadrul UASM conform 
autoevaluării interne. 
10. Colectarea de tematici de cercetare la nivel 
de laboratoare, centre, unități de cercetare, 
bazate pe expertiza specifică a colectivelor de 
cercetare. 
11. Susţinerea domeniilor de excelenţă în 
cercetare din cadrul UASM, care trebuie să 
corespundă cu tendinţele internaţionale. 
12. Definirea de noi domenii de cercetare în 
cadrul direcțiilor de specializare inteligentă. 

Obiectivul 2 (Consolidare) 
 

 Identificarea domeniilor de excelenţă ale 
personalului academic din cadrul USAMV Cluj-
Napoca conform autoevaluării interne…. 

 Colectarea de tematici de cercetare la nivel de 
laboratoare, centre, unități de cercetare, bazate pe 
expertiza specifică a colectivelor de cercetare. 
 

 Susţinerea domeniilor de excelenţă în cercetare 
din cadrul USAMV Cluj-Napoca, care trebuie să 
corespundă cu tendinţele de la nivel internaţional. 

 Definirea de noi domenii de cercetare în cadrul 

https://drive.google.com/file/d/1iQT6laCPOOkMjqDaBi7SsxLhYiJd758Q/view
https://drive.google.com/file/d/1iQT6laCPOOkMjqDaBi7SsxLhYiJd758Q/view
https://drive.google.com/file/d/1iQT6laCPOOkMjqDaBi7SsxLhYiJd758Q/view
https://www.cercetare.usamvcluj.ro/wordpress/strategia-cercetarii/
https://www.cercetare.usamvcluj.ro/wordpress/strategia-cercetarii/


13. Crearea instituției „tutorelui cercetării 
studențești şi masterale”, la nivel de universitate 
şi facultăți, cu rol de mentorat în explicarea 
importanței activităţii de cercetare ştiinţifică, 
identificarea, de către studenţi, a metodologiei de 
inițiere a cercetării, de prezentare a rezultatelor, 
accesare de fonduri. 

direcțiilor de specializare inteligentă. 

 Crearea instituției „tutorelui cercetării studențești şi 
masterale”, la nivel de universitate şi facultăți, cu rol 
de mentorat în explicarea importanței activităţii de 
cercetare ştiinţifică, identificarea, de către studenţi, a 
metodologiei de inițiere a cercetării, de prezentare a 
rezultatelor, accesare de fonduri, 
 

Obiectivul strategici 3. Dezvoltarea 
capacităților umane, instituționale și de 
infrastructură 

 Actualizarea și implementarea statutului 
personalului de cercetare din cadrul UASM în 
acord cu legislația în vigoare. 

 Stabilirea acordurilor de parteneriat cu 
personalități care desfășoară activități de 
cercetare în străinătate și integrarea lor în 
colectivele de cercetare ale UASM. 

Obiectivul 3 (Resursa umană) 
 
 

 Actualizarea și implementarea statutului 
personalului de cercetare din cadrul USAMV Cluj-
Napoca în acord cu legislația în vigoare. 

 Stabilirea acordurilor de parteneriat cu 
personalități care desfășoară activități de cercetare 
în străinătate și integrarea lor în colectivele de 
cercetare ale USAMV Cluj-Napoca. 
 

Obiectivul strategic 4. Servicii, Extensiune, 
Dialogul continuu între știință și societate..  
17. Identificarea beneficiarilor care solicită 
tehnologii/ produse/ servicii și integrarea 
cerințelor lor într-o platformă internă de 
colaborare, unde personalul UASM pe baza 
expertizei poate genera soluții la necesitățile 
beneficiarului. 
18. Actualizarea serviciilor de cercetare și 
consultanță la nivel de laborator/departament. 
19. Inventarierea dotărilor laboratoarelor și 
unităților de cercetare. 
20. Elaborarea unei broșuri care să includă pe 
domenii lista cu serviciile oferite și distribuirea lor 
către mediul de afaceri. 
21. Instalarea şi/sau funcţionarea unor 
laboratoare care pot presta servicii analitice 
pentru utilizatori multipli. 
 

Obiectivul 4 (Servicii) 
 

 Identificarea beneficiarilor care solicită tehnologii/ 
produse/ servicii și integrarea cerințelor lor într-o 
platformă internă de tip crowdfunding, unde 
personalul USAMV Cluj-Napoca pe baza expertizei 
poate genera soluții la necesitățile beneficiarului. 
 

 Actualizarea serviciilor de cercetare și consultanță 
la nivel de laborator/centru/institut. 

 Inventarierea dotarilor institutelor, centrelor, 
laboratoarelor si unitatilor de cercetare. 

 Realizarea unei broșuri care să includă pe domenii 
lista cu serviciile oferite și distribuirea lor către 
mediul de afaceri. 

 Instalarea şi/sau funcţionalizarea unor laboratoare 
care pot presta servicii analitice pentru utilizatori 
multipli. 
 

Inovația este considerată, motorul principal al 
creșterii economice în economia globală. 
Inovarea reprezintă „procesul global de 
creativitate tehnologică și comercială, transferul 
unei noi idei sau al unui nou concept până la 
stadiul final al unui nou produs, proces sau 
activitate de service acceptată de piață”. 

Inovațiile din cadrul UASM, sunt clasificate astfel:  
 Inovații de produs  (de ex: îmbunătățiri 

semnificative ale specificațiilor tehnice, 
componentelor și materialelor de uz fitosanitar);  

 Inovații de proces (de ex: noi procedee de 
tăiere a ramurilor sau fluxuri tehnologice). 

Universitatea Agrară din Moldova prin direcțiile de 
cercetare abordate este direct interesată de 
promovarea invențiilor rezultate din activarea de 
cercetare-dezvoltare. Pentru identificarea 
invențiilor în cadrul UASM se va utiliza procedura 
stabilită de către Centrul de Extensiune agricolă l 
universității. Promovarea invențiilor se va realiza 
pe pagina web destinată cercetării și continuând 
cu alte modalități de diseminare moderne sau 
clasice. 

Inovația este considerată, în general, motorul 
principal al creșterii economice în economia globală. 
Inovarea reprezintă „procesul global de creativitate 
tehnologică și comercială, transferul unei noi idei sau 
al unui nou concept până la stadiul final al unui nou 
produs, proces sau activitate de service acceptată 
de piață”(OECD). 

Inovațiile din cadrul USAMVCN, sunt clasificate 
astfel: (1) inovații de produs  (ex. îmbunătățiri 
semnificative ale specificațiilor 
tehnice,componentelor și materialelor) si (2) inovații 
de proces (de exemplu noi procedee de fabricație 
sau fluxuri tehnologice). 

USAMVCN prin direcțiile de cercetare abordate este 
direct interesată de promovarea invențiilor rezultate 
din activarea de cercetare-dezvoltare. Pentru 
identificarea invențiilor din cadrul USAMVCN se va 
utiliza procedura stabilită de către Centrul de 
Transfer Tehnologic al universității. Promovarea 
invențiilor se va realiza pe pagina web destinată 
cercetării și continuând cu alte modalități de 
diseminare moderne sau clasice. 



 


