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COMUNICAT DE PRESĂ
Un nou proiect finalizat cu succes de USAMV Cluj-Napoca
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca finalizează proiectul
„Programe doctorale şi postdoctorale pentru promovarea excelenţei în cercetare, dezvoltare şi
inovare în domeniile prioritare – agronomic şi medical veterinar, ale societăţii bazate pe
cunoaştere” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013. Proiectul în valoare totală de 12.755.460,25
lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă acordată de FSE 10.625.298,39 lei, s-a derulat în
perioada 8 aprilie 2014 – 7 decembrie 2015. Acesta a fost coordonat de USAMV Cluj-Napoca în
calitate de solicitant şi implementat împreună cu alte trei Universităţi de profil din ţară: USAMV
București, USAMV "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi şi USAMV a Banatului dinTimișoara, în calitate de
parteneri.
Proiectul a urmărit creșterea nivelului de formare a tinerilor cercetători din domeniul agronomic
și medical veterinar prin abordarea unui sistem complex, bidimensional de pregătire în cadrul studiilor
universitare de doctorat și postdoctorat în sprijinul dezvoltării unei cariere de succes și a inserţiei
solide pe piaţa muncii. În același timp, s-a urmărit și consolidarea relațiilor universităților cu acest profil
din țară.
Grupul ţintă al proiectului a fost constituit din 121 de doctoranzi și 72 de cercetători
postdoctoranzi din cadrul celor patru universități partenere, înmatriculaţi în cinci domenii ştiinţifice:
Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină Veterinară şi Biotehnologii. Prin intermediul proiectului,
pe parcursul celor 18 luni de implementare, doctoranzii au beneficiat de o bursă lunară în cuantum de
1800 lei lunar, iar cercetătorii postdoctoranzii au fost sprijiniți cu 3700 lei lunar.
Indicatorii de rezultat asumați prin proiect au fost: 121 de lucrări prezentate (cercetare
doctorală) și 72 de lucrări prezentate (cercetare postdoctorală). De asemenea, s-a dorit ca cercetările
grupului țintă să fie materializate în 121 de lucrări publicate de către doctoranzi și 144 de lucrări
publicate de către postdoctoranzi.
Toți indicatorii proiectului au fost realizați în proporție de 100%, în unele cazuri fiind depășiți cu
peste 50%.
Conferinţa de presă prilejuită de finalizarea acestui proiect va avea loc luni, 07 decembrie
2015, ora 13.00 Amfiteatrul "Regele Ferdinand", Institutul de Stiintele Vietii "Regele Mihai I al
Romaniei".
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