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FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

“CENTRU REGIONAL DE CERCETĂRI AVANSATE PENTRU BOLI EMERGENTE, 

ZOONOZE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ“/ ROVETEMERG

 UNIVERSITATEA pentru ȘTIINȚELE VIEȚII „ION IONESCU de la BRAD” din IAȘI este beneficiar al 
fondurilor nerambursabile pentru implementarea proiectului “Centru regional de cercetări avansate pentru 
boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară / ROVETEMERG“, Cod SMIS 107563, finanțat prin 
Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și 
inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.1.1 - Mari 
infrastructuri de CD, Tip de proiect - Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități. 
 Perioada de implementare: 13.10.2016 – 13.10.2022.
 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și de 
transfer de cunostințe, precum și creșterea calității și eficienței activității de CDI a USV Iași.
 Obiectivele specifice:
 OS 1 - Îmbunătățirea infrastructurii de CDI a USV Iași prin modernizarea și amenajarea a 7 laboratoare, 

dotarea lor cu echipamente, instrumente și software, dintre care 10 vor fi „state of the art", 
precum și acreditarea acestora pentru a fi competitive pe plan național și european;

 OS 2 - Atragerea și fidelizarea tinerilor specialiști de înaltă calificare, în special a doctoranzilor (n=16) și 
post-doctoranzilor (n=10) formați prin programele POS-DRU si POCU, precum și a cercetătorilor 
din străinătate (n=4);

 OS 3 - Integrarea în circuitul european de valori și de competenţe științifice, prin accesarea proiectelor 
din programul Horizon 2020 (n=10, în perioada de durabilitate) și înscrierea în ariile europene de 
cercetare, prin intermediul unor parțeneriate internaționale;

 OS 4 - Transformarea Centrului ROVETEMERG, în perspectiva anilor 2023-2027, în nucleul unui pol de 
excelenţă al cercetării bioeconomice și de sănătate pentru regiunile de dezvoltare Nord-Est și Sud-
Est, cu impact transfrontalier și internațional.

 Rezultatele proiectului:
 Dezvoltarea unui Centru regional de cercetare avansată capabil să efectueze cercetare interdisciplinară, 
aplicată și experimentală privind microorganismele înalt patogene cu potențial de răspândire în masă, bolile 
infecțioase emergente și rare, rezistența microbiană la medicamente, siguranța microbiologică a alimentelor, 
rezultatele obținute având menirea de a îmbunătăți sănătatea animalelor, omului și mediului, în spiritul 
conceptului One Health.  
 Valoarea totală a proiectului este de 39.700.698 lei, din care finanțare nerambursabilă 35.721.700 lei 
(30.363.445 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR iar 5.358.255 lei reprezintă valoarea 
eligibilă nerambursabilă din bugetul național). 
 Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020
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