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Comunicat de presă 
 
 
Inchidere proiect PRiDE  -  Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post - doctorală 
în inginerie şi ştiinţe aplicate la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca! 
 
 
 Luni, 25 martie 2013, orele 14, în sala 120 de la sediul Universităţii Tehnice, str. 
Memorandumului nr. 28, va avea loc festivitatea de  închidere a proiectului post - doctoral 
PRiDE, program finanţat din Fondul Social European, început la 1 aprilie 2010. 

Proiectul s-a derulat pe parcursul a 36 de luni, și a implicat Universitatea “Ștefan cel 
Mare” din Suceava, coordonatorul proiectului, și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 
partenerul proiectului. Cu un buget aprobat de 13.414.188 lei, din care 3.488.929 lei alocați 
Universității Tehnice din Cluj-Napoca, proiectul PRiDE a avut ca scop restructurarea, 
dezvoltarea și îmbunătățirea într-un cadru integrat și interdisciplinar a programelor de 
cercetare și inovare postdoctorală în inginerie și științe aplicate, precum și acordarea de 
sprijin financiar pentru cercetătorii post-doctorali. Schimbările structurale propuse în cadrul 
acestui proiect au urmărit crearea unui sistem de studii post-doctorale viabil pe termen lung, 
atractiv pentru tinerii cercetători și competitiv pe plan internațional.  

Pornind de la obiective foarte ambițioase, proiectul PRiDE a reușit: 
• sprijinirea financiară a unui număr de 10 cercetători post-doctorali în științe 

inginerești pe parcursul unui stagiu post-doctoral de 32 de luni; 
• realizarea unei ciber-infrastructuri de cercetare constituite dintr-un număr de 9 

instrumente de cercetare accesibile la distanță prin sisteme de video-conferință și alte 
sisteme IT; 

• prezentarea unui număr de 61 lucrări științifice la conferințe internaționale, respectiv 
publicarea unui număr de 65 articole științifice; 

• susținerea de către cercetătorii post-doctorali a unui număr de 28 rapoarte științifice 
care sintetizează activitatea anuală a acestora, rapoarte care au fost validate fiecare de 
câte 2 experţi externi universității şi de către Consiliul Știinţific al Universităţii; 

• realizarea unui număr de 7 parteneriate instituționale destinate îmbunătăţirii 
programelor post-doctorale, transferului de informaţii, schimbului de cercetători şi 
personal academic; 

• susţinerea unui număr de 4 sesiuni privind managementul cercetării, pentru a sprijini 
dezvoltarea carierei tinerilor cercetători la care au fost invitati 6 specialişti din ţară şi 
de peste hotare pentru susţinerea de prelegeri. 

• 11 aplicaţii depuse de cercetători pentru obţinerea de finanţare pentru proiecte de 
cercetare în cadrul competiţiilor naţionale sau internaţionale în tematica cercetării sau 
pe tematici înrudite. 



 
 
______________________  
Mirela BOŢAN 
Director Departament Imagine şi Relaţii Publice 
Purtător de cuvânt 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  
str. Memorandumului nr. 28  
400114, Cluj-Napoca  
web-site: www.utcluj.ro  
telefon: 0264/202284, 0722163346 
e-mail: ioana.boțan@staff.utcluj.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


