Institutul de Cercetări „Acad. Ioan Haulică”
1. Datele de autentificare identificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare
1.1. Denumirea: Institutul de Cercetări „Acad. Ioan Haulică“
1.2. Statutul juridic): se constituie şi funcţionează ca structură profesională specifică,
distinctă, fără personalitate juridică, în cadrul Universităţii „Apollonia” din Iaşi. Este subordonat
administrativ, juridic si economic Universităţii “Apollonia”, dar beneficiază de autonomi in
domeniul cercetarii, stabilirii de parteneriate, organizarea de manifestari stiintifice.
1.3. Condicere: asigurata de un consiliul ştiinţific director prezidat de preşedintele
Universităţii “Apollonia”
1.4. Adresa: Str. Ştefan cel Mare, Nr. 2, Iaşi
1.5. Contact (Telefon, fax): 0332-882580
2. Domeniul de activitate:
Institutul este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare
tehnologică, precum şi studii aprofundate în domenii prioritare ale cercetării ştiinţifice stabilite
prin strategii naţionale (plan naţional elaborat la nivelul politicilor guvernamentale), dar şi al
unor strategii proprii vizând tematici de actualitate, atât naţională dar mai ales internaţională,
prin afilierea la politici sectoriale ale cercetării şi corelării acestora la strategia naţională a
cercetării (aria cercetării româneşti), subordonată ariei europene a cercetării (REA). Institutul
acordă o pondere deosebită acelor tematici implementate în zona de est a României, institutul
constituind astfel un „vârf de lance” al noilor reglementări Europene în domeniu. Institutul îşi
propune coordonarea, gestionarea şi valorificarea activităţilor de cercetare cu caracter
fundamental şi aplicativ, în următoarele direcţii:



ştiinţe eco-medicale;
ştiinţe social-umane.

Institutul desfăşoară şi activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniul propriu
de activitate, constând în:
a) participare la elaborarea strategiei domeniului;
b) formare şi specializare profesională;
c) consultanţă şi asistenţă de specialitate;
d) editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate;
e) prestări de servicii;
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f) participare la realizarea transferului tehnologic
Valorificarea rezultatelor cercetărilor se face prin: publicare de lucrări ştiinţifice şi tratate
de specialitate, prezentarea de comunicări ştiinţifice la sesiunile anuale organizate de Institut şi
de Universitatea „Apollonia, întâlniri şi dezbateri regulate între membrii echipelor de cercetare în
cadrul Institutului, prezentări săptămânale pe cele două domenii („Seri clinice” şi „Colocvii
Apolloniene“) la care participă cadre didactice, studenţi şi alte persoane interesate, dotarea
laboratoarelor, autoinstruire şi învăţarea cursanţilor, venituri din contractele de cercetare.
3. Starea Institutului „Acad. Ioan Haulică”
3.1. Personalul Institutului
Structura angajatilor este diversa, unii fiind titulari, altii asociati, altii sunt cadre didactice
ale Universitatii “Apollonia”, care au obligatia de a-si realiza norma de cercetare de 15 ore pe
saptamana, conform statului de functii. Titularii si asociatii vor fi inclusi in statele de functii ale
universitatii. Cadrele didactice ale Universităţii „Apollonia” sunt afiliate Institutului prin
formarea unor echipe de cercetare mixte, profesori, cercetători angajaţi şi studenţi. Echipele de
cercetare sunt angajate faţă de Institut şi faţă de Universitate prin contracte de cercetare ce sunt
finanţate în funcţie de tema propusă şi de rezultatele obţinute. Temele de cercetare sunt alese de
coordonatorii echipelor de cercetare în conformitate cu direcţiile de cercetare fixate în planul de
cercetare stabilit de către Universitatea „Apollonia” la consultarea conducerii Institutului.
Grupurile de cercetare si reflectie stabilesc întâlniri periodice, organizand sedinte de
referate si discutii pe marginea activitatilor realizate in domeniu. Aceeasi persoana poate face
parte din doua, exceptional din trei grupuri. Coordonatorul de grup numeste un secretar care
intocmeste procese verbale si tine o evidenta stricta a participantilor si activitatilor.
Coordonatorii se numesc de catre Consiliul Stiintific pe baza analizei CV-ului. Propuneri de
abordare a unor domenii noi sau a temelor de cercetare in cadrul domeniilor abordate se pot face
de catre toti membrii comunitatii academice, de la preparator la profesor.
3.2. Finanţarea Institutului
Finanţarea institutului se realizează din fondurile Universităţii “Apollonia”, donaţii,
contracte de cercetare. Urmând strategia de cercetare a Universităţii, Institutul acordă o
importanţă deosebită dezvoltarii proiectelor finanţate în cadrul programelor naţionale şi
internaţionale de finanţare.
3.3 Obiective
- Conceperea si derularea de programe de cercetare in domeniile medical, ecomedical şi socialuman;
- participarea la programele de cercetare stiintifica initiate de Uniunea Europeana, precum si cele
initiate in tara
- Promovarea si derularea programelor de formare de tip studii postuniversitare de specializare;
- Dezvoltarea relatiilor de colaborare cu membrii structurilor din cercetare, invatamant, productie
din tara si strainatate;
- Publicarea de articole stiintifice in reviste de specialitate din tara si strainatate;
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- Incheierea de acorduri cu parteneri romani sau straini vizand cercetarea stiintifica.
3.4. Strategia de cercetare
Strategia de cercetare a Institutului „Acad. Ioan Haulică”se înscrie în Strategia de Cercetare a
Universităţii „Apollonia”.
3.4.1 Cercetarea exploratorie şi de frontieră
Având în vedere importanţa cercetării fundamentale pentru dezvoltarea cunoaşterii şi
formarea resursei umane înalt calificate, Institutul „Acad. Ioan Haulică“ va pune accentul pe
excelenţă, pe interdisciplinaritate şi vizibilitate internaţională. Vor fi susţinute propunerile de
cercetări complexe în domenii de cercetare de excelenţă ca: medicina, informatica şi ştiinţele
socio-umane.
Pentru acest tip de cercetări, relevanţa este pe termen lung. Nu sunt stabilite priorităţi
pentru finanţarea temelor de cercetare, propunerile venind direct de la cercetători. Institutul
„Acad. Ioan Haulică“ va urmări dezvoltarea resursei umane capabile să atingă nivelul de
integrare în fluxul internaţional de dezbatere ştiinţifică. Pentru perioada 2008-2013, se urmăreşte
creşterea atractivităţii carierei în cercetare prin burse şi acces la granturi de cercetare.
Institutul „Acad. Ioan Haulică“ va susţine dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin
creşterea gradului de utilizare, extinderea infrastructurii existente şi prin crearea de noi facilităţi
care să contribuie la dezvoltarea resursei umane Pentru cercetare.In perioada 2008-2013, vor fi
identificate oportunităţile de colaborare internaţională la proiecte de cercetare în cadrul unor
apeluri comune de proiecte împreună cu alte ţări pe teme de interes sau pur şi simplu în cadrul
unor proiecte de colaborare iniţiate la nivelul comunităţii ştiinţifice.
Institutul „Acad. Ioan Haulică“ va identifica domeniul/domeniile în care să fie editată/
revista ştiinţifică, iar Universitatea Apollonia va susţine încadrarea lor la performanţe de
prestigiu, pentru a îndeplini condiţiile de intrare în bazele indexate internaţional si în perspectiva
pentru creşterea factorului lor deimpact. Se va urmări o mai bună integrare a comunităţii
ştiinţifice din Universitatea Apollonia în circuitul ştiinţific internaţional, prin accesul
cercetătorilor la resursele de informare ştiinţifică, participarea la conferinţe internaţionale,
organizate în ţară sau străinătate, asigurarea unui acces larg la resurse de informare.

3.4.2. Priorităţile în activitatea de cercetare-dezvoltare
Domeniile prioritare care vor fi urmărite in cercetarea ştiinţifica sunt:
1. îndeplinirea criteriilor si a punctajului de acreditare a activităţii de cercetare ştiinţifica
2. dezvoltarea infrastructurii, în cercetarea fundamentala şi aplicată, prin autofinanţare si
atragerea de fonduri CNCSIS, europene etc.
3. îmbunătăţirea sistemului de comunicare informatizat din facultate si in cadrul Universităţii
4. îmbogăţirea patrimoniului bibliografic, atât de carte cât si in format electronic.
5. Susţinerea si promovarea cercetării individuale: profesionala, masterala si doctorala
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6. Dezvoltarea unei reţele de cercetare interdisciplinara prin: participarea la referate, participarea
la sesiuni ştiinţifice, proiecte de cercetare comuna si parteneriate in proiectele interuniversitati
din tara si străinătate.
7. In ceea ce priveşte cercetarea finanţata, competitiva ne propunem participarea si câştigarea de
granturi prin accesarea fondurilor PNCD II si europene. Au fost create colective pentru
elaborarea de proiecte (vezi Anexa „Colective de cercetare“)
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