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ISTORIC 
Centrul de Management Proiecte şi Transfer Tehnologic (CMPTT) este continuatorul 

Biroului de Management a Proiectelor, un birou constituit prin Hotărârea Senatului din 05.02.2009, în 
directa subordonare a prorectorului responsabil cu cercetarea ştiinţifică in Universitatea de Științe 
Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMVCN). Schimbarea de paradigmă s-a aprobat 
prin Hotărârea Senatului din 13.03.2014. Centrul nu are personalitate juridică, fiind reprezentat juridic 
de către USAMVCN. 

 
VIZIUNE 
Viziunea centrului este orientată spre aplicarea strategiei stabilită de Consiliul Europei la 

Lisabona în 2000, spre alinierea la orientările recente ale politicii UE, spre creşterea capacităţii şi 
competitivităţii învăţământului şi cercetării ştiinţifice din universitate în acord cu prevederile PND 
2014-2020 şi spre compatibilizarea lor cu sistemele similare din statele Uniunii Europene, precum şi 
spre dezvoltarea şi intensificarea transferului tehnologic între universitate şi mediul socio-economic 

 
MISIUNE 
CMPTT are în competenţă implementarea strategiilor şi politicilor Universităţii în domeniul 

educaţiei, cercetării, dezvoltării, inovării şi a transferului tehnologic din perspectiva managementului 
de proiect, în concordanţă cu dinamica strategiei naţionale a Ministerul Educaţiei si Cercetării 
Științifice. De asemenea, centrul urmăreşte şi implementarea obiectivelor strategice de dezvoltare 
stabilite la nivel guvernamental, urmărite prin Planul Naţional de Dezvoltare (PND). Se are în vedere, 
în special, creşterea rolului cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice în îmbunătăţirea 
competitivităţii economice, a calităţii în învăţământul superior, în concordanţă cu cerinţele de integrare 
în Spaţiul European de Învăţământ Superior şi Cercetare şi cel al Ariei Europene a Cercetării (ERA). 

 
SCOP 
CMPTT s-a înfiinţat, pe de o parte, în vederea creşterii performanţei instituţionale şi 

îmbunătăţirii cadrului de acces la sursele de finanţare naţionale şi internaţionale, iar pe de altă parte în 
scopul stimulării transferului tehnologic între mediul academic şi mediul socio-economic, fiind un 
centru de transfer tehnologic si de management al activităţii de cercetare şi consultanţă cu caracter 
multi-, inter- şi transdisciplinar. 

 
OBIECTIVE 

a. creşterea vizibilităţii USAMV Cluj-Napoca în plan regional, naţional, european şi mondial; 
b. formarea şi dezvoltarea resurselor umane implicate în realizarea proiectelor; 
c. iniţierea, promovarea şi consilierea colaborării inter-, multi- şi transdisciplinare în realizarea 

proiectelor, asigurand cadrul optim de participare a comunitatii academice din universitate; 
d. sprijinirea realizării indicatorilor de performanţă ai instituţiei pentru autoevaluarea internă a 

calităţii cu cei existenţi la nivel naţional şi emiterea documentelor care se înaintează 



ministerului de resort şi ARACIS, în strânsă colaborare cu celelalte birouri sau departamente 
implicate; 

e. aplicarea strategiei de dezvoltare a universităţii prin participarea acesteia la programele 
comunitare din fonduri europene care vizează educaţia, cercetarea, formarea profesională, ori 
proiecte de investiţii în infrastructură universitară şi de cercetare; 

f. informarea şi consilierea potenţialilor beneficiari şi promotori de proiecte din universitate cu 
privire la programele finanţate din fonduri structurale; 

g. stimularea transferului tehnologic între universitate şi mediul socio-economic prin dezvoltarea 
de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare în parteneriat cu structuri/entităţi din mediul socio-
economic. 

 
ACTIVITATI 
În realizarea obiectivelor asumate, precum si a strategiilor şi politicilor manageriale CMPTT: 

a. identifica nevoile si necesitatile de finantare din cadrul universitatii; 
b. facilitează accesul la programele de finanţare specificate mai sus; 
c. oferă asistenţă în elaborarea propunerilor de proiecte şi stabilirea parteneriatelor; 
d. urmăreşte şi consiliază derularea planului de activităţi pe diferite programe de finanţare; 
e. monitorizează implementarea proiectelor contractate din fonduri de finanţare nerambursabilă; 
f. acordă consultanţă financiară şi managerială cu privire la programele de finanţare menţionate 

mai sus membrilor comunității academice aparţinand USAMV Cluj-Napoca; 
g. asigură schimbul de experiente şi bune practici cu structuri similare din ţară şi străinătate, din 

mediul academic, economic sau catalizator, în scopul alinierii strategiilor universităţii la 
standardele europene şi internaţionale în domeniu; 

h. presteaza servicii de consultanta in management, atat in relatia cu personalul intern, cat si cu 
partenerii universitatii; 

i. organizeaza sau participa la organizarea de diverse evenimente menite sa creasca interesul si 
vizibilitatea universitatii in domeniul CDI si transfer tehnologic. 

 
STRUCTURA 
Personalul care lucrează în cadrul CMPTT constă în referenţi proiecte, atestaţi cel putin ca 

„manager de proiecte”şi coordonaţi de un coordonator centru. De la înfiinţarea centrului şi până în 
prezent, coordonatorul centrului a fost d-l lect dr. Călin Vac.  

Astazi, in afara acestui coordonator, in cadrul centrului exista doi angajați pe perioada 
nedeterminata, in persoana drd. ec. Lucian Nas si dr. ec. Alexandra Anastasiu.  

Activitatea centrului mai este susținută, sub aspectul colaborarilor externe, intr-un mod 
nepermanent (colaborari proiecte, diverse), de alti cativa colegi inimosi ai USAMVCN, care au crezut 
si cred in demersul nostru de a oferi universitatii o alternativa viabila de finantare, de 
internationalizare, de participare la identificarea si rezolvarea problemelor comunitatii, de dezvoltare a 
caracterului antreprenorial al universitatii. 
 
Cluj-Napoca Coordonator CMPTT 
27.01.2016 lect. dr. Calin Vac 


