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Raport Centru Management Proiecte si Transfer Tehnologic la USAMV Cluj-Napoca 
- feb 2009 – feb 2016 - 

 
Activitatea Centrului de Management Proiecte si Transfer Tehnologic (CMPTT) din cadrul 

USAMV Cluj-Napoca poate fi generic impartita in doua categorii, fara a ne limita doar la acestea, 
desprinse din insasi denumirea centrului: management proiect, respectiv transfer tehnologic. 

I. Activitatea de management proiecte a centrului, derulata incepand cu data infiintarii 
Biroului de Proiecte Europene (precursorul CMPTT), respectiv 05.02.2009, a presupus, intr-o 
ordine fireasca a lucrurilor, activitati de: 

- identificare a nevoilor si necesitatilor de finantare din cadrul universitatii, indiferent ca 
vorbim despre campusul universitar situat in Calea Manastur 3-5, ori ca ne referim la toate celelalte 
infrastructuri sau oportunitati ale universitatii: caminele studentesti, ICAR (Calea Floresti 64), 
Calea Floresti 56, Sapca Verde, Hoia, Jucu, SDE Cojocna sau Statiunea Palacsai; 

- analiza oportunitati de sustinere sau finantare aferente nevoilor si necesitatilor 
identificate; 

- construire de aplicatii de finantare din surse nationale sau internationale (fonduri 
structurale europene, alte fonduri de finantare), depuse la organismele acreditate in scopul evaluarii 
lor si contractarii proiectelor care indeplinesc criteriile necesare; 

- agreare de parteneriate intre universitate si alte entitati din mediul academic sau socio-
economic, in scopul implementarii de proiecte in parteneriat si prestarii de servicii (cercetare etc), 
care pot rezolva probleme transversale ale partenerilor intr-un efort comun si complementar; 

- implementare de proiecte de finantare, in echipe mixte de specialisti (tehnicieni, 
economisti, juristi etc), care sa asigure echilibrul firesc fata de toate activitatile pe care le presupune 
o asemenea abordare. 

Din aceasta perspectiva, pana in prezent CMPTT a derulat peste 13 proiecte, a caror 
valoare totala se ridica la peste 80 mil. lei (suma fara TVA). Dintre acestea, mentionam: 

- “Burse doctorale pentru 50 de doctoranzi in perioada octombrie 2008-octombrie 2011”, 
POS DRU 2007-2013 (2009), 4.108.142,53 lei; 

- “Sprijinirea Participarii Doctoranzilor La Programele Doctorale In Perioada 2009-
2012”, POS DRU 2007-2013 (2010), 6.059.022,00 lei; 

- “Institutul de Cercetari Horticole Avansate al Transilvaniei / ICHAT”, POS CCE 2007-
2013 (2010), 45.000.000,00 lei; 

- „Programe doctorale si postdoctorale pentru promovarea excelentei in cercetare, 
dezvoltare si inovare in domeniile prioritare – agronomic si medical veterinar, ale societatii bazate 
pe cunoastere”, POS DRU 2007-2013 (2014), 5.033.070,25 lei; 

- “Parteneriat strategic pentru creșterea calității cercetării științifice din universitățile 
medicale prin acordarea de burse doctorale și postdoctorale – DocMed.Net_2.0”, POS DRU 2007-
2013 (2014), 1.814.495,00 lei; 

- „Imbunatatirea calitatii sistemului national de invatamant superior in conformitate cu 
schimbarile societatii bazate pe cunoastere si cu dinamica pietei muncii”, POS DRU 2007-2013 
(2014), 899.760,00 lei; 

- “Facilitarea accesului absolventilor de scoala agricola la USAMV CJ”, POS DRU 2007-
2013 (2014), 106.800,00 lei; 
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- “Agrotransilvania Cluster – cluster inovativ specializat în domeniul bioeconomiei - 
INOV.BIO-EC” , POS CCE 2014-2020 (2016), 17.487.217,44 lei; 

- “Internaţionalizare, echitate şi management universitar pentru un învăţământ superior 
de calitate (IEMU)”, POS DRU 2007-2013 (2014); 

- “Asigurarea calitatii in invatamantul superior prin elaborarea si pilotarea 
metodologiilor de abilitare si auditare”, POS DRU 2007-2013 (2014); 

- “Romania verde”, POR 2007-2013 (2011), Green Area Giurgiu; 
- “Promovarea identitătii culturale si a patrimoniului cultural imaterial local”, Consiliul 

Local Cluj-Napoca (2014), ansamblul Folcloric “Traditii”; 
- Festivalul concurs de muzica folk pentru tineri "Invitatie la castel", 2012-2016, Guvernul 

Romaniei – AFCN,  Asociatia Modus Vivendi. 
In afara acestor proiecte care au beneficiat de finantare, CMPTT a mai dezvoltat o serie de 

proiecte care nu au beneficiat de finantare, din diverse motive, dar care raman in atentia si 
preocuparile centrului ca si prioritati viitoare, in masura in care vor fi identificate oportunitati 
viitoare de finantare ale acestora. Bugetele acestora depasesc 80 mil. lei (suma fara TVA): 

- “Institutul de Nutritie si Patologie Animala al Transilvaniei”, POS CCE 2007-2013 
(2012, 2015), 64.463.138,00 lei; 

- “Platforma e-learning pentru învăţământ universitar, formare continuă şi specializare 
postuniversitară”, POS CCE 2007-2013 (2010), 5.000.000,00 lei; 

- “Adaptarea programelor de studii pentru studenti la cerințele antreprenoriale ale pietei 
muncii prin utilizarea integrata a platformei de e-learning si a bibliotecii virtuale”, POS DRU 
2007-2013 (2013), 2.171.890,00 lei; 

- “Corelarea nevoilor pieței muncii cu curricula universitară în vederea îmbunătățirii 
calității în învățământul superior – CISCUN”, POS DRU 2007-2013 (2013), 6.273.163,00 lei; 

- “Practica studentilor USAMV Cluj”, POS DRU 2007-2013 (2013), 2.150.000,00 lei; 
- "Recunoastere si Respect – Sanse egale pe piata muncii", POS DRU 2007-2013 (2013), 

2.965.818,00 lei; 
- “Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte”, PNDR 2007-

2013 (2013); 
- “Brain Danube Start”, Horizon 2020 (2014); 
- “Supporting transition to Green Economy in the EU’s Eastern Partnership Countries 

– Green Dialogue”, Horizon 2020 (2014). 
Concluzii partiale. 1. Daca vom compara bugetele constituite la nivelul USAMVCN pe 

baza de finantari prin proiecte nerambursabile in cei 7 ani de existenta ai CMPTT (cca 80.5 mil. 
lei), cu o medie a bugetelor anuale ale USAMVCN in acesti ani (cca 80 mil lei), vom ajunge la 
concluzia ca finantarea alternativa a USAMVCN prin proiecte de finantare nerambursabila 
reprezinta aprox. 15% din valoarea bugetului anual al universitatii! In plus, din punct de vedere 
investitional, este in curs de operationalizare cea mai mare investitie in infrastructura de cercetare 
din intreaga istorie a universitatii! Pentru primii 7 ani de existenta si activitate ai centrului, 
consideram aceste rezultate remarcabile! 

2. Din expunerea de mai sus, se poate observa ca, atat din punct de vedere al numarului de 
proiecte abordate-castigate, cat si din perspectiva sumelor solicitate-acordate, procentul de succes al 
abordarilor de finantare prin proiecte nerambursabile este de aprox. 50%! Din nou, consideram 
procentajul unul foarte bun! 
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3. Gama de domenii acoperite prin solicitari, dar si prin implementari de proiecte, este una 
destul de diversificata: infrastructura pentru cercetare, burse doctorale si postdoctorale pentru 
cercetare, calitatea actului de educatie, culturalizare, antreprenoriat, Orizont 2020. 

 
II. Activitatea de transfer tehnologic reprezinta o preocupare mai recenta a CMPTT, 

izvorata din necesitatea de corelare a universitatii la cerintele si realitatile mediului economic si 
social, in perspectiva aprecierii USAMVCN drept o universitate antreprenoriala, in deplin acord cu 
strategiile universitatilor similare din Europa si din lume. In aceasta directie, CMPTT a fost implicat 
intr-o serie de demersuri si activitati menite, pe de o parte, sa raspunda la cat mai multe nevoi si 
solicitari (atat interne, cat si ale comunitatii), iar pe de alta parte sa dezvolte cat mai multe abilitati 
si capabilitati atat pentru personalul de specialitate implicat (CMPTT, diversi specialisti din 
universitate – deprinderea si consolidarea de experiente tehnice si profesionale), cat si universitatii 
in ansamblul ei, pentru a consolida capacitati extinse de expertiza si o gama diversificata de servicii, 
care sa raspunda, in timp, unei palete cat mai largi de provocari ale pietei. 

Cand vorbim despre nevoi, solicitari, provocari etc ale comunitatii, ne referim atat la 
componenta geografica (comunitati locale, regionale, multiregionale, nationale, interregionale etc), 
cat si la componente profesionale (consortiul universitar clujean, comunitatea IT, componenta de 
integrare sociala, cea pentru o dezvoltare regionala sustenabila, a energiilor regenerabile sau orasul 
inteligent – smart city). Din aceasta perspectiva, USAMVCN s-a implicat in toate demersurile in 
care a considerat ca poate aduce valoare adaugata, ori se poate face utila comunitatii. Printre aceste 
demersuri mentionam: 

- Institutul Regional pentru Cercetare, Educatie si Transfer Tehnologic (IRCETT) – membru 
fondator; 

- Asociatia ”Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” – membru 
fondator si membru in Consiliul Director; 

- Asociatia “CLUJ-NAPOCA 2021 – Capitala Culturala Europeana” – membru fondator; 
- Asociatia “Cluj IT” Cluster – membru fondator si membru in Consiliul Director; 
- Asociatia ,,CLUSTERUL AGRO-FOOD-IND NAPOCA” – membru fondator; 
- Asociatia “CLUSTER TREC – Transylvania Energy Cluster” – membru fondator si membru 

in Consiliul Director; 
- Fundatia „Cluj Innovation City” – membru fondator si membru in Consiliul Director; 
- “Danube Transfer Centre” – centru de inovare si transfer tehnologic coordonat de 

Steinbeis Europa Zentrum Germania, in baza unui parteneriat initiatic, formativ si colaborativ; 
- Centrul de Informare si Transfer Tehnologic USAMV Cluj-Napoca (infiintare, coordonare). 

Indiferent ca ne-am raportat la aceste demersuri, ori la capabilitati interne ale centrului, in 
perioada analizata CMPTT a generat sau a participat la o serie de evenimente, menite sa stimuleze 
activitatile cu care a fost mandatata si, in acelasi timp, sa se integreze in comunitatea academica si 
socio-economica din care face parte: 

- a contribuit cu articole la Newsletter-ul universitatii; 
- a conceput si transmis intranet un newsletter propriu (temporar – aceasta componenta 

poate fi reluata); 
- a publicat articole stiintifice in buletinele universitatii si a participat la simpozioanele 

organizate de aceasta; 
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- s-a implicat in problemele si nevoiele comunitatii academice din universitate: 
 a consiliat zeci de colegi (cadre didactice, cercetatori, studenti), 
 a dezvoltat pentru o parte dintre ei proiecte de finantare (agricole, cercetare, 

culturale etc), 
 a contribuit la refacerea plantatiei pomicole si viticole din campusul universitatii; 

- a organizat cursuri de perfectionare pentru peste 45 de cadre didactice (manager de 
proiecte, formator, expert achizitii) si peste 100 de studenti din cadrul tuturor facultatilor din 
campus; 

- a participat la specializari si perfectionari in tara (Cluj-Napoca, Bucuresti) si strainatate 
(Germania – Karlsruhe, Stuttgart, in baza parteneriatului cu Steinbeis), pe domenii diverse:  

 manager de proiecte,  
 expert achizitii,  
 expert accesare fonduri europene,  
 formator,  
 analiza cost-beneficiu,  
 small business quality management systems, 
 “how to write a sucessful EU proposal”,  
 negocieri in afaceri; 

- a organizat ori s-a implicat in derularea unor evenimente academice importante:  
 Cluj Innovation Days 2014,  
 Zilele Carierei, 2015, 
 Zilele Portilor Deschise, 2015, 
 Saptamana “Altfel”, 
 Targ de joburi; 

- a participat la seminarii si conferinte interne si externe:  
 “conferintele POS DRU” – Bucuresti, 2012,  
 “Accesarea Fondurilor Structurale pentru Finanţarea Proiectelor de Investiţii în 

Sectorul Energetic” – Oradea, 2012,  
 “Management of interdisciplinary research and innovation projects” – Cluj-Napoca, 

2013, co-organizat de Steinbeis Europa Zentrum Germania (SEZ) 
 “Liga studentilor vietii” – Cluj-Napoca, 2013,  
 “Fraunhofer IAO Office Cluj-Napoca” – Cluj-Napoca, 2014,  
 “1st Eastern European Innovation Partnership High-Level Meeting” – Stuttgart, 2014,  
 “Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala” – Cluj-Napoca, 2014 
 “2nd Brokerage Event of NOGAP” – Frankfurt, 2015,  
 „Science, Practice and Innovation – the 6th International Renewable and Clean 

Energy Conference and Ener2i Brokerage Event” – Yerevan/Armenia, 2015. 
- a organizat evaluarea regionala a proiectelor POS DRU, in perioada februarie-aprilie 

2013, venind in sprijinul OI POS DRU MEN Cluj-Napoca, prin evaluarea si aducerea la zi a peste 
70 de solicitari in cadrul proiectelor care aveau peste 12 luni de intarziere in implementare; 
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- s-a implicat in promovarea specializarilor USAMVCN in perioada de admitere 2015; 
- a onorat pozitia USAMVCN ca membru fondator si membru al consiliilor directoare 

aferente structurilor mentionate mai sus, atat cu prezenta cu drept de vot in cadrul AGA sau CD, 
dar si cu pozitii constructive, recomandari atente, protejarea intereselor universitatii, respectarea 
partenerilor de dialog, implicarea in rezolvarea nevoilor comunitatii etc; 

- a promovat interesele universitatii in cadrul unor seminarii, targuri si expozitii: 
a) Mai 2011, Mai 2012 si Mai 2013 – Targul International Agraria si Conferinta PAC; 
b) 6-7 Mai 2011 – Competitia Profesionala si Sportiva Agronomiada (reprezentanti MECTS, 

MADR si consortiul USAMVR); 
c) Mai 2011 si Mai 2012 – Targul Produs de Cluj; 
d) Martie 2011, martie 2012, martie 2013, martie 2014 – Targul de Apicultura Cluj-Napoca; 
e) 3-5 Iunie 2011 – ExpoAgriPlanta 2011; 
f) 13-15 aprilie – Forumul Regional al Oportunitatilor Europene; 
g) Mai 2012 – the 3rd Casee Conference: „Sustainable Agriculture and Food Production in 

the Danube Region”; 
h) Mai 2012 – Slow Food Transilvania Event; 
i) sept. 2012 – the 2nd COST Conference „Plant Natural Products: from science to 

bioproducts”; 
j) sept. 2012 – aniversarea a 50 de ani de invatamant medical veterinar in Cluj-Napoca; 
k) 13 Iunie 2013 – Festivalul alimentului USAMV Cluj; 
l) 7-8 noiembrie 2013 – Conferinta Rectorilor Danubieni; 
m) 10 februarie 2014 – emisiunea TV „Agricultura la raport”, AGRO TV Cluj; 
n) Mai 2014 – intalnirea reprezentantilor USAMVCN cu reprezentanti ai Romaniei in 

Parlamentul European etc. 
 
III. Dincolo de aceste preocupari de baza, dictate de nevoia si oportunitatea infiintarii si 

derularii activitatii centrului, datorita complexitatii acestora, in timp s-a constatat necesitatea 
fireasca de completare a celor doua directii descrise mai sus cu activitati de structurare, 
planificare si control: 

- management al activitatilor specifice centrului, pentru a raspunde tuturor provocarilor 
care vin atat din mediul academic, cat si din mediul economic si social; 

- strategie a CMPTT, prin care sa se poata oferi universitatii o alternativa viabila de 
finantare, de internationalizare, de participare la identificarea si rezolvarea problemelor comunitatii, 
de prestare servicii specifice, de dezvoltare a caracterului antreprenorial al universitatii. 

Pentru toate aceste implicari si realizari, activitatea CMPTT a fost apreciata permanent de 
partenerii interni sau externi ai universitatii, fie ca a fost vorba de cuvinte de lauda, articole de presa 
pozitive sau chiar premii: 

- Gala Multiplicatorilor de Valori Europene, editia a IV-a (ADR-NV si Centrul Regional 
Europe Direct Transilvania de Nord, Cluj-Napoca, 2012) – marele premiu la categoria 
Competitivitate; 

- premiul de excelenta Edumanager pentru anul 2015, pentru Implicarea în clustere 
inovative în vederea promovării potențialului de transfer tehnologic al Universitatății. 
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Concluzii finale. Avand in vedere realizarile prezentate mai sus, apreciem ca infiintarea 
CMPTT a fost cu adevarat o reala oportunitate pentru universitate, iar activitatea centrului a fost 
una prestigioasa, atat din perspectiva unei alternative la finantarea activitatilor de cercetare, 
educatie, culturalizare sau antreprenoriat, cat si din perspectiva corelarii universitatii la trendurile 
actuale din zona cercetare, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic pe o piata europeana unica si 
antreprenoriala. 
 
Cluj-Napoca Coordonator CMPTT, 
27.01.2016 lect. dr. Calin Vac 


