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Cercetarea ştiinţifică de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

“Ion Ionescu de la Brad” Iaşi reprezintă, a doua dimensiune majoră a activităţii desfăşurate de 

personalul didactic, alături de cea de formare a viitorilor specialişti în domeniile agricol şi de 

medicină veterinară. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică asigură dezvoltarea sustenabilă a U.S.A.M.V. Iaşi, 

deoarece asigură un cadru optim de formare şi perfecţionare profesională a personalului 

didactic şi de cercetare, contribuie la atragerea de fonduri specifice din care o mare parte sunt 

folosite la dezvoltarea infrastructurii. De asemenea, cercetarea ştiinţifică contribuie, în mod 

esenţial, la ridicarea şi menţinerea prestigiului şi renumelui universităţii, ca şi la formarea şi 

promovarea unor personalităţi ştiinţifice remarcabile în domeniu. 

Strategia privind activitatea de cercetare ştiinţifică face parte din strategia de 

dezvoltare a U.S.A.M.V. Iaşi şi are ca scop promovarea calităţii şi excelenţei, în conformitate 

cu exigenţele Uniunii Europene pentru integrare ca parteneri competitori în Aria Europeană a 

Cercetării Ştiinţifice. 

În contextul aderări României la Uniunea Europeană şi ţinând cont de obiectivele 

strategice cuprinse în planul naţional de cercetare – dezvoltare - inovare (CDI), Universitatea 

de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad“ Iaşi şi-a formulat o serie 

de obiective strategice pentru intervalul 2007 – 2013, care să conducă la consolidarea poziţiei 

sale naţionale, precum şi la creşterea prestigiului internaţional: 

 

1. Creşterea capacităţii şi competitivităţii activităţii de CD:  
 Promovarea şi susţinerea prioritară a colectivelor şi centrelor de cercetare de înaltă 

performanţă, cu rezultate vizibile pe plan naţional şi internaţional; 

 Susţinerea integrării centrelor de CD din USAMV în reţele şi programe internaţionale; 

 dezvoltarea resurselor umane din domeniul cercetării:  

o - stimularea formării şi dezvoltării carierelor ştiinţifice şi a colectivelor de cercetare 

de înaltă performanţă; 

o - evaluarea permanentă a calităţii activităţii de cercetare, pe grade didactice, pentru 

tot personalul didactic din USAMV şi stabilirea ofertei educaţionale la nivel de 

master şi doctorat în conformitate cu performanţa obţinută în C-D; 

o - atragerea şi menţinerea în activitatea CD a tineretului cu performanţe profesionale 

deosebite; 



o - formarea de personal de cercetare la nivel european, prin promovarea colaborărilor 

internaţionale şi a mobilităţii personalului; 

o - îmbunătăţirea accesului la sursele de informare-documentare, realizată în principal 

prin dezvoltarea infrastructurilor informaţionale; 

o - dezvoltarea calităţilor manageriale, inclusiv pentru conducerea proiectelor de 

cercetare. 

 dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare:  

o - dotarea cu echipamente şi aparatură performantă de cercetare, prin programele 

naţionale şi prin eforturi proprii ale universităţii; 

o - dezvoltarea infrastructurilor informaţionale şi de comunicaţii, prin conectarea cu alte 

instituţii de învăţământ superior; 

o dezvoltarea platformelor de cercetare integrate (cu utilizatori din cercetare şi industrie, 

în cadrul unor programe şi proiecte comune); 

o conectarea la reţeaua de foarte înaltă performanţă pentru activităţi CD, care urmează a 

fi creată prin strategie guvernamentală. 

 creşterea capacităţii de adaptare a laboratoarelor şi centrelor de CD la regimul 

concurenţial şi la condiţiile pieţii: 

o creşterea gradului de orientare spre piaţă, îmbunătăţirea practicilor şi a 

performanţelor în managementul activităţilor de CD; 

o dezvoltarea capacităţii proprii a laboratoarelor şi centrelor CD de a difuza şi 

valorifica patrimoniul ştiinţific şi capitalul tehnologic de care dispun sau pentru care 

deţin competenţe, prin oferirea de servicii administrative la nivel de universitate în 

ceea ce priveşte:  

 dezvoltarea serviciilor şi personalului specializat pentru difuzarea şi transferul 

către mediul economic a rezultatelor proprii, ca şi a noutăţilor ştiinţifice şi 

tehnice din domeniul specific; 

 dezvoltarea activităţilor proprii de promovare publică a produselor şi 

tehnologiilor noi. 

 

2. Stimularea activităţilor CDI în colaborare cu agenţii economici: 

 dezvoltarea cooperării dintre CD universitară şi sectorul productiv 

o promovarea proiectelor realizate în parteneriat de laboratoarele şi centrele de CD ale 

USAMV şi agenţii economici, cu rezultate şi efecte economice pe termen scurt şi 

mediu; 

o stimularea valorificarii rapide a rezultatelor CD acumulate, în special în sectoarele 

bine reprezentate în Regiunea de Nord-Est a României;  

 stimularea activităţilor CDI desfăşurate de către sau în folosul agenţilor economici, prin: 

o susţinerea mobilităţii cercetătorilor, specialiştilor şi studenţilor către firme; 

o îmbunătăţirea accesului firmelor la facilităţi informaţionale şi la servicii de asistenţă 

stiinţifică şi tehnologică; 

o cursuri şi stagii de formare şi perfecţionare pentru beneficiarii/utilizatorii rezultatelor 

cercetării-dezvoltării; 

 dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor specializate pentru transfer tehnologic şi inovare: 

o centre şi servicii specializate pentru asistenţă şi informare ştiinţifică şi tehnologică: 

centre de transfer tehnologic, centre de informare tehnologică, oficii de legătură cu 

agricultura şi mediul rural; 



o dezvoltarea serviciilor de informare în domeniul tehnologic, inclusiv referitor la 

proiecte şi rezultate CD; 

 sprijinirea creării şi dezvoltării agenţilor economici inovativi: 

o colaborarea cu autorităţile locale şi cu agenţii economici pentru creşterea componentei 

de inovare tehnologică. 

 

3. Dezvoltarea activităţilor şi infrastructurii CDI în plan regional  

 promovarea potenţialului de dezvoltare şi specializare existent la nivel regional: 

 participarea la dezvoltarea strategică a Parcului Tehnologic existent sub autoritatea 

Consiliului Judetean Iaşi; 

 preocuparea privind participarea în prim plan la orice ini’iativă regională în 

domeniul CDI; 

 restructurarea sau reprofilarea tehnologică în cadrul regiunilor; 

 continuarea participării cu specialişti proprii la realizarea planurilor pe termen scurt şi a 

strategiilor regionale pe termen mediu şi lung; 

 pregătirea resurselor umane necesare pentru atragerea şi utilizarea fondurilor structurale, 

disponibile la nivel regional, pentru România, după accederea în Uniunea Europeană; 

 dezvoltarea şi întreţinerea relaţiilor cu organisme şi instituţii naţionale şi internaţionale 

care au în portofoliu de activitate programe de cercetare, inovare şi dezvoltare ca şi 

administrarea fondurilor aferente; 

 dezvoltarea parteneriatelor de colaborare/cooperare la nivel naţional de tip bilateral sau 

multilateral, ca în cazul consorţiilor. 

 

4. Creşterea capacităţii de integrare în spaţiul European al cercetării (ERA): 

 creşterea calităţii şi eficienţei de participare în programele internaţionale de profil, în 

special în Programele CD Cadru ale Uniunii Europene:  

 susţinerea condiţiilor de participare şi de stimulare a participării specialiştilor români 

la Programul Cadru 7 de cercetare şi dezvoltare tehnologica al UE, pe perioada 2007-

2013; 

 asigurarea corelării continue a programelor proprii de cercetare-dezvoltare cu cele ale 

UE; 

 dezvoltarea şi promovarea relaţiilor internaţionale de interes pentru cercetarea 

ştiinţifică şi crearea de parteneriate cu universităţi de profil din Europa ca şi din alte 

ţări; 

 sprijinirea mobilităţii cercetătorilor, inclusiv a accesului la facilităţile mari de cercetare 

din UE; 

 programe de specializare a tinerilor cercetători, în contextul dimensiunii europene a 

carierei ştiinţifice; 

 stimularea participării la reţelele naţionale de cercetare, în special în domenii relevante 

pentru spaţiul european de cercetare şi conectarea acestora cu reţelele din alte ţări 

europene;  

 sustinerea dezvoltării Punctului Naţional de Contact (NCP) din USAMV, precum şi a 

activităţilor promoţionale şi de consultanţă privind priorităţile Programelor CDT 

Cadru, la nivel regional, instituţional şi al programelor naţionale CDI; 



 stabilirea şi menţinerea contactului cu Oficiului de legătură PC7 de la Bruxelles; 

 creşterea capacităţii ştiinţifice şi tehnice în vederea integrării în programele şi proiectele 

CD europene de interes special; 

 creşterea vizibilităţii internaţionale şi a gradului de implicare a comunităţii ştiinţifice din 

USAMV în activitatea organismelor internaţionale CDI; 

 susţinerea participării laboratoarelor şi centrelor de CD ale USAMV la manifestări 

ştiinţifice, târguri şi expoziţii; 

 creşterea gradului de informatizare a procesului administrativ şi managerial al 

activităţilor de CD; 

 creşterea ponderii de activităţi promoţionale în domeniul CD. 
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