Contract Nr. 43PFE/30.12.2021
Universitatea Valahia din Târgoviște derulează în perioada 2022 – 2024 proiectul intitulat “Excelență și
Performanță pentru Creșterea Capacității Instituționale de CDI - ProExcelență”
Proiectul în valoare de 3.064.000,00 lei este finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin
Programul 1: Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare - Subprogramul 1.2. Performanță
instituțională, competiția 2021 pentru Proiecte de Dezvoltare Instituțională - Proiecte de Finanțare a
Excelenței în CDI; Domeniul: Eco-nanotehnologii și materiale avansate.
Obiectivul general al proiectului este acela de îmbunătățire a capacității și performanței instituționale a
Universității Valahia din Târgoviște în vederea susținerii excelenței în CDI. În sprijinul realizării
obiectivului general, proiectul ProExcelență propune finanțarea următoarelor obiective strategice:
OS1. Asigurarea unui mediu stimulativ și competitiv pentru activitatea de cercetare științifică din
Universitatea Valahia din Târgoviște (UVT) pentru formarea profesională privind transferul de
cunoștințe, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și utilizarea standardelor aplicabile (SR
13572:2016).
OS2. Îmbunătățirea infrastructurii de cercetare certificată/ acreditată RENAR, competitivă la nivel
european şi cu grad ridicat de unicitate la nivel naţional, capabilă să susţină cercetarea de excelenţă din
universitate, prin achiziționarea de echipamente noi și asigurarea mentenanței/reparațiilor necesare
echipamentelor deja existente.
OS3. Creşterea performanţei ştiinţifice a UVT prin dezvoltarea de noi domenii, tematici şi direcţii
strategice de cercetare în conformitate cu prioritǎţile de specializare inteligentǎ ale SNCDI 2021-2027,
prin crearea unui laborator nou (cercetări avansate pentru produse farmaceutice) în domeniul econanotehnologii și materiale avansate.
OS4. Susținerea excelenței și creativității în cercetarea științifică și promovarea rezultatelor
remarcabile prin sprijin în vederea publicării în reviste și jurnale recunoscute, facilitarea accesului la baze
de date/alte surse de informare, precum și prin mobilități, detașări sau stagii de cercetare.
OS5. Creșterea vizibilității UVT la nivel național și internațional prin promovarea cercetării în rândul
instituțiilor de prestigiu, dezvoltarea cooperărilor/parteneriatelor la nivel național/internațional și
crearea unor medii de cercetare multidisciplinare și multinaționale.

