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1. Preambul
Strategia Institutului de Stiintele Vieţii (ISV), unitate de cercetare subordonată
Prorectoratului Stiinţific al USAMV Cluj-Napoca are ca principale priorităţiexcelenţaȋn
cercetare, competitivitate și vizibilitate știinţifică la nivel naţional şi internaţional. Această
strategie se regăseșteîn planul strategic al USAMV unde cercetarea științifică esteasumată ca
şi o conditie sine-qua-non a afirmării universității la nivel naţional și pe plan internațional.
Strategia ISV are în vedere în principal abordarea unor domenii şi tematici
majorespecifice Stiinţelor Veţii, din fluxul principal de cunoaştere ştiinţifică fundamantală
(1), cercetarea aplicată ce presupune soluţii practice cu efect în mediul economic (prin
invenţii, inovaţii)(2),promovarea şi stimularea cercetătorilor şi a tinerilor pasionaţi de
cercetare (3), utilizarea eficientă a infrastructurii existente la tematicile ştiinţifice actuale (5),
sustenabilitatea financiară asigurată prin contracte de cercetare obţinute prin competiţii
naţionale sau internationale (6). Aceste obective strategice se bazează pe un prestigiu caştigat
în timp de centrele și laboratoarelede cercetare din universitate, bună parte din ele integrate
ISV, care au adus prestigiul universităţii noastre în spaţiul naţional şi internaţional.

Domenii şi tematici majore specifice Stiinţelor Veţii, din fluxul principal de cunoaştere
ştiinţifică
Cercetarea ştiinţifică actuală se bazează pe planuri strategice bine definite la nivel
european (prin programe majore tip Orizont 2020, ERANET, COST, PN III). Comisia
Europeana, prin Directoratul de Cercetare (DG Research) astabilit domeniile strategice
prioritare pentru perioada 2014-2020. Intre cele 9 domenii ştiinţifice incluse, Stiintele Vietii
ocupă un loc aparte, este un domeniu prioritar (Life Sciences-LS) ce include Biologia
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Structurală şi Moleculară/ Biochimia (LS1), Genetica, Genomica, Bioinformatica si Biologia
Sistemelor (LS2), Biologia Celulara (LS3). Romania, ca ţară membru UE, a adoptat planul
strategiceuropean şi a definit 9 domenii prioritare prin Planul National PNIII (2014-2020)
recent aprobat (în 2015): Tehnologii Informatice şi de Comunicaţie (1), Nanoştiinţe,
nanotehnologii, materiale inovative şi tehnologii de producere (2), Bioresurse agricole, ştiinţă
şi inginerie agroalimentară, siguranţă şi securitate alimentară (3), Biotechnologii(4), Sănătate
(5), Energie (6), Mediu (inclusiv schimbări climatice şi aquacultură)(7), Securitate and Spatiu
( 8), Cercetare Socio-economică şi ştiinţe umaniste (9).
Intre aceste 9 domenii, ariile tematice CDI specifice şi prioritare care au conexiune cu
Stiintele vietii sunt detaliate in tabelul 1:

Tabel 1. Arii tematice CDI si teme prioritare care au conexiune cu Stiintele vietiide interes
pentru USAMV Cluj-Napoca, care vor fi abordate in cadrul laboratoarelor ISV
Domenii CDI
Nanostiinte,
nanotehnologii,
materialeinovativeş
itehnologii
de
producere

Ariitematice
Nanostiinţe
si
Caracterizareasistemelornanostructurate

Bioresurseagricole,
ştiinţăşiinginerieag
roalimentară,
siguranţăşisecuritat
ealimentară

Tehnologiiinovativeaplicate in bioeconomie:

nanotehnologii:

Aplicatiiindustriale si biomedicale ale nanotehnologiilor

Produse, tehnologii si serviciiinovative in sistemulintergrat al
lantuluiagroalimentar
Calitate, autenticitate, trasabilitate, siguranta si securitatealimentară
Biotehnologiivegetale
metabolomica

si

animale:

gnomica,

proteomica,

Biotehnologii
Valorificare - biomasaşibioproduseinovative

Sănătate

Biotehnologiiindustriale:
Bioproduse
si
bioprocesecuvaloareaadaugata, biorafinarie
Cercetareexperimentalabiomedicala in vitro (semnalizarecelulara,
toxicologie)
Metodenoi de detectie , diagnostic si monitorizare ( microscopie,
biologiemoleculara,
bioanaliticaprincromatografie
si
spectrocopieavansata)
Markeri de monitorizarea bolilor
de nutritie si metabolism,
nutrigenetica si nutrigenomică
Diagnosticulbolilor la animale: Microbiologie si parazitologie
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2. Strategia de dezvoltare a ISV-USAMV propusă pentru perioada 2017-2020
Strategia de dezvoltare a ISV pe termen scurt şi mediu va ţine seama de aplicarea
prevederilor legislative in viogoare la nivel national:Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 cu modificările și completările ulterioare precum şi Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi
inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), publicat in MO 594 / 6 august 2015
(http://www.research.ro/ro/articol/1434/programe-nationale ). Va ţine seama de Statutul
cercetătorului - Legea nr. 319/2003 - cu modificările și completările ulterioare, Strategia
naţională în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării - H.G. nr. 217/2007, Legea eticii în
cercetare nr. 206/2004 - cu modificările și completările ulterioare
Misiuneastrategică a ISV-USAMV: Amplificarea contribuţiei ISV la performanţa de
cercetare-inovare a USAMV Cluj-Napoca, pentru a-și menţine poziţiaprestigioasă în
clasificarea naţională,ca „universitate cu cercetare avansată” şi considerarea Institutului de
Stiintele Vieţii (ISV) ca institut de importanţă naţională.
Obiectivele strategice sunt orientate spre susţinerea şi stimulareaperformanței în
cercetareaștiințifică
Acesteasuntrefléctate

a

cadrelor
de

didactice

şi

planulmanagerial

ȋnpracticăprinplanurioperaţionale,

cercetătorilor
al

din

directorului

respectȃndregulamentulaprobat

ISV

Cluj-Napoca.

ISV,

șise

de

pun

Consiliulde

AdministraţieşiSenatul USAMV Cluj-Napoca.
Obiectivelestrategiceinclud:
1. Orientarea cercetărilor, în colaborare cu școala doctorală, a doctoranzilor spre tematici
majore prioritare la nivel internațional, în acordcu domeniile prioritare ale Programului
National PNIII (2016-2020), abordȃnd cercetareafundamentală şi aplicativă,dezvoltarea
experimentală (produse/servicii/tehnologii inovative)
ȋn Stiinţele Vieţii.
2.Inventarierea,

susţinerea

și

stimularea

capacității

și

capabilității

de

cercetare

acompartimentelor şi a laboratoarelor de cercetare dinISV.
3.Diversificarea tipurilor şi a numărului de servicii (analitice sau de consultanţă) oferitede
laboratoarele din ISV-USAMV către mediul economic şi social.
4.Atragerea finanțărilor prin proiecte naţionale şi internaționale şi stimularea mobilității
internaţionale a cercetătorilor

din ISV-USAMVprecum şi a schimburilor cu cercetători

internaţionali.
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5.Atragerea de cercetători tineri (postdoctoranzi şi doctoranzi) din USAMV şi din ţară şi
străinătate pentru a se intregra în activitaţile ISV şi pentru a-i imbunătăţi vizibilitatea şi
reputaţia internaţională

3. Principalele direcţii prevăzute ca obiective ale ISV-USAMV Cluj-Napoca consideră
următoarele categorii priorităţi:
A. RESURSE UMANE
•

Stimularea performanţei si a prestigiului personal şi instituţional prin considerarea
proceselor de autoevaluare şi auditare a performanţei în cercetare (fișa A ).

•

Crearea unor posturi stabile de cercetător in cadrul ISV-USAMV Cluj-Napoca pe
bază de competiţie a cercetătorilor postdoc şi a doctoranzilor și în acord cu criteriile
CNATDCU.

•

Utilizarea oportunităţilor de a aplica şi utiliza resurse oferite prin Granturile Interne

ale USAMV Cluj.
•

Stimularea publicării de articole în reviste ISI cu factor de impact cât mai ridicat,
precum şi premierea rezultatelor, cu respectarea codului de etică a cercetării si
publicaţiilor.

B. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE
•

Realizarea unui inventar la zi allaboratoarelor şi a dotării acestora in cadrul ISVUSAMV Cluj-Napocaprecum şi a proiectelor în derulare în aceste laboratoare,
inclusiv a resurselor materiale existente

•

Instalarea şi/sau funcţionalizarea unor laboratoare care pot presta servicii analitice
pentru utilizatori multipli ( doctoranzi, agenţi economici, alte instituţii bugetare)

C. INFORMARE, COMUNICARE, DISEMINARE SI VALORIFICARE
•

Includerea activităţilor ISV ȋn website-ul Prorectoratului de cercetare al USAMV
Cluj-Napoca,

http://www.cercetare.usamvcluj.ro/wordpress/unitati-de-

cercetare/pentru comunicare, informare, diseminare a rezultatelor
•

Participarea ISV-USAMV Cluj-Napoca la Expozitii si Târguri de promovare a
cercetării ştiinţifice in domeniul Stiinţelor Vieţii
AGRARIA, UNIVERSITARIA, Salonul Cercetării)
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şi a inovaţiei ( PROINVENT,

•

Participarea ISV-USAMV Cluj-Napoca la SimpozionulUSAMV si al altor manifestări
internaţionale (DRC, CASEE, COST, etc.) de nivel naţional şi internaţional

D. COLABORARI SI VIZIBILITATE INTERNATIONALE: PROIECTE DE CERCETARE
INTERNATIONALE
•

Sustinerea elaborării şi derulării de Proiecte Orizont 2020, Eurostar-EUREKA,
COST, EIP- European International Partnerships- DG AGRI), Proiecte ESF, tc.

•

Colaborare cu Biroul de Relatii Internaţionale al USAMV Cluj-Napoca pentru burse
postdoctorale si doctorale în tări UE, (Marie Curie, Erasmus Plus)

E. RELAŢII CU SCOALA DOCTORALA SI MEDIUL DE AFACERI
•

Stimularea activităţilor de cercetare ale doctoranzilor prin ofertarea de servicii
analitice de către laboratoarele ISV

•

Suport logistic pentru realizarea de Proiecte de cercetare în colaborare cu mediul de
Afaceri (ex: Cecuri de inovare)

•

Sprijin în relizarea de Spin off-uri şi Incubatoare de afaceri în cadrul Statiei pilotmicroproducţie

4. Acţiuni prevăzute pentru atingerea acestor obiective strategice:
•

Evaluarea echipamentelor, redistribuirea si imbunătăţirea serviciilor tehnice (contracte
de mentenanţă )

•

Stabilirea priorităților de dezvoltare a fiecărui laborator (pe baza unor planuri
operaţionale elaborate de coordonatorii compartimentelor şi a laboratoarelor de
cercetare)

•

Creșterea numărului de cercetători cu funcţie de bază şi a cercetatorilor postdoctorali
angajaţi pe perioadă determinată (selectaţi prin competiţie, din ţară sau străinătate), pe
baza unor proiecte finanţate

•

Remunerarea adecvată a cercetătorilor pentru a asigura sustenabilitatea cercetărilor,
suplimentarea veniturilor cercetătorilor care câştigă granturi, a tehnicienilor implicaţi
în efectuarea de servicii analitice către agenţi economici

•

Atragerea de cercetători străini valoroși prin programe postdoctorale (Marie Curie,
Erasmus Plus, Fulbright)
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•

Colaborare strânsă cu Scoliledoctorale, selecţia de cercetători dintre doctoranzii cu
performanţe deosebite

•

Stimularea vizibilităţii internaţionale a ISV-USAMV prin publicaţii în reviste ISI cu
factori de impact, prin organizarea de conferinţe internationale, participarea
cercetătorilor la workshopuri, conferiţe internaţionale, sesiuni de brokeraj, etc.

•

Gestionarea şi utilizarea autonomă a fondurilor obţinute (regie din proiecte de
cercetare) în cadrul ISV, stabilirea de priorităţi pe termen scurt si mediu, cu aprobarea
Consiliului Cercetarii Dezvoltarii Inovariişi a Consiliului de Administraţie a USAMV

5. Riscuri şi modul lor de soluţionare
Sunt posibile riscuri în îndeplinirea acestor obiective, care pot fi evitate prin
colaborare cu Consiliul Cercetarii Dezvoltarii Inovarii, cu Consiliul de Administraţie al
USAMV Cluj-Napoca sau Comisia de Cercetare a Senatului USAMV Cluj-Napoca.
Considerăm că în prezent cel mai mare risc este reprezentat de lipsa de predictibilitate
a finanţării cercetării, a finanțării proiectelor de cercetare prin PNIII, impiedicând realizarea
unor planuri operaţionale pe termen scurt sau mediu. La acestea se adaugă riscul
incertitudinilor legislative care afectează obiectivele propuse.
In aceste condiţii este necesar un efort susţinutdin partea celor care îşi asumă
responsabilitatea coordonării laboratoarelor,dedicaţie și entuziasm, precum şi un management
adaptat la realitate.
Elementul esenţial pentru a evita riscurile estecomunicarea şicooperarea cu
structuraactuală de conducere ale universităţii (Prorectoratul de cercetare, Consiliul de
Administraţie, Senat)pentru susţinerea și stimularea performanţei în cercetareîn cadrul ISV.

Director ISV,
Prof.Dr. Carmen SOCACIU
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