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Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad în calitate de  Beneficiar  al proiectului „Noi
Nano-Arhitecturi de Inspiraţie Biologică de Tip Celular — Pentru Circuite Integrate
NanoART-BioCell”  (NanoART-BioCell),  proiect cofinanțat  din  Fondul  European  de
Dezvoltare Regională prin  Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa
prioritară  1  — Cercetare,  dezvoltare  tehnologică  și  inovare  (CDI)  în  sprijinul
competitivității  economice  și  dezvoltării  afacerilor,  Acțiunea  1.1.4  — Atragerea de
personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de
CD, a găzduit astăzi on-line Conferinţa de presă privind finalizarea acestui proiect în
valoare  de  9.338.177  lei din  care  asistența  financiară  nerambursabilă  a  fost  de
8.502.600 lei distribuită între cele două componente de  7.179.595,44 lei care au
reprezentat cofinanțarea Fondului European de Dezvoltare Regională și 1.323.004,56
lei care au reprezentat cofinanțarea Guvernului României. 

În cadrul conferinţei s-au facut referiri la activităţile ştiinţifice derulate pe perioada
celor 60 de luni de proiect distribuite în 5 pachete de lucru aşa cum au fost stipulate în
contractul de finanțare nr. 30/01.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru
Cercetare Științifică și  Inovare (ANCȘI)  în calitate de Organism Intermediar (OI),  în
numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (actualmenete Ministerul Investițiilor
și  Proiectelor  Europene)  în  calitate  de  Autoritate  de  Management  (AM)  pentru
Programul Operațional Competitivitate (POC). 

Obiectivul principal al proiectului NanoART-BioCell — care se încadrează în clasa de
proiecte  de  mare  risc  cu  câștig  ridicat — a  fost  să  aprofundeze  modelul
biologic/neuronal  pe  care  să-l  folosească  în  proiectarea  unor  circuitelor  integrate
avansate, încercând să găsească răspunsuri la două provocări majore ale industriei de
semiconductoare: puterea și fiabilitatea. 

Directorul de proiect  prof. dr. Valeriu BEIU — specialist cu experienţă în străinătate
de peste 20 ani — a facut referiri în cadrul conferinţei de presă la contribuţia adusă de
proiect  comunităţii  academice  arădene  prin  rezultatele  ştiinţifice  deosebite.
Profesorul Valeriu Beiu a prezentat o analiza comparativa intre toate proiectele de
acest  tip  finanţate  prin  Programul  Operațional  Competitivitate  2014-2020  în
domeniul IT, concluzionând că NanoART-BioCell este de departe “cel mai bine clasat
proiect POC pe domeniul IT, atât ca număr de articole publicate în reviste ISI (26
articole)  cu factor  de impact  semnificativ  (impact  cumulat  de  84,358),  cât  și  ca
recunoaștere a valorii rezultatelor obținute și publicate, prin numărul mare de citări
ISI (144 citări în august 2021). Acest aspect poate fi încapsulat într-un  h-index al
proiectului (la fel  ca h-indexul unui  autor)  care,  în  august 2021,  are valoarea  8.
Pentru completitudine, menționăm că lista publicaţiilor mai cuprinde 44 de articole
ISI  Proceedings  (conferințe)  şi  19 aricole  BDI  (16 dintre  publicații  primind  Paper



Awards),  dar şi încă  72 de prezentări la alte conferinţe, dintre care peste  40 de
prezentări au fost prezentări invitate”. 

Totodată, profesorul Valeriu Beiu a subliniat că proiectul şi-a atins ţinta propusă de a
contribui la creşterea expertizei echipei pe care a format-o şi coordonat-o de-a lungul
celor 5 ani prin aceea că, rezultatele obținute incluse în CV-uri și liste de publicaţii au
dus la promovarea pe poziţii didactice/ştiinţifice a multora dintre membrii  echipei,
inclusiv a 3 profesori care au devenit coordonatori de doctorat. 

Rezultatele proiectului s-au reflectat pozitiv şi în atragerea de fonduri de cercetare
suplimentare (peste 780.000 euro în ultimii  3  ani)  la  UAV, ceea ce a contribuit  la
plasarea Universităţii „Aurel Vlaicu” pe un loc superior în ierarhizarea universităţilor
(https://www.uav.ro/stiri/universitatea-aurel-vlaicu-din-arad-o-universitate-cu-
impact-%C3%AEn-plan-interna%C8%9Bional). 

„Când am luat decizia la nivel de Consiliu de Administraţie, împreună cu echipa de
conducere  a  UAV,  de  a  susţine  acest  proiect  de  mare  risc,  am  investit  echipa
proiectului  cu multă încredere bazându-ne pe profesionalismul lor şi  expertiza de
necontestat a directorului de proiect prof. dr. Valeriu Beiu. La momentul acela, ca şi
acum, ştiam că  „INVESTIŢIA” noastră este una de  „mare risc” dar şi că  „un risc
mare aduce un câştig mare”.  Acest câştig este azi  împărtăşit  publicului arădean
pentru  a  dovedi  că  Universitatea  „Aurel  Vlaicu”  este  vizibilă  internaţional  prin
competenţa,  excelenţa  şi  profesionalismul  membrilor  ei”,  a  precizat  Rectorul
Universităţii, Ramona LILE. 
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