
Cuvântul Rectorului 

Stimate student,  

Te felicit pentru reuşita ta şi mă bucur că ai ales universitatea noastră, ca instituţie unde să-ţi 
desăvârşeşti pregatirea profesională, indrumat de o comunitate academică de mare prestigiu şi valoare. 

Învăţământul superior agricol clujean este astăzi unul dintre cele mai performante din Europa, atât în 
domeniul educaţiei cât şi al cercetării ştiinţifice. 

În întreaga sa existenţă de peste 140 ani, Agronomia clujeană a beneficiat de aportul unor personalităţi 
de primă mărime ale învăţământului şi ştiinţei din România. 

Absolvenţii universităţii, specialişti în agricultură, horticultură, zootehnie, biotehnologie şi medicină 
veterinară s-au afirmat constant prin rezultate remarcabile, în producţie şi în cercetare, în ţară şi peste 
hotare. 

Universitatea noastră este acreditată naţional şi evaluată internaţional, ca o "universitate de succes". 
După anul 2000, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca s-a dezvoltat 
într-un ritm impresionant. Direcţiile de specializare s-au diversificat şi s-au înfiinţat multe secţii noi, în 
care studiază, alături de studenţi români şi studenţi din alte ţări. 

Recentul proces de clasificare a universităţilor naţionale, coordonat de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului a făcut o ierarhizare a universităţilor, în funcţie de performanţele 
lor în cercetare şi educaţie. USAMV Cluj-Napoca a reuşit să fie clasata pe locul 5 in "prima clasa de 
universităţi de "cercetare avansată şi educaţie". Raportul de evaluare a demonstra principalele criterii 
care au contribuit la această clasificare  

Viziunea USAMV Cluj-Napoca, se concentrează pe excelenţă în cercetare şi educaţie, competitivitate 
la nivel naţional şi internaţional ca o universitate antreprenorială conectată la mediul socio-economic 
al regiunii şi la scară naţională. 
 
Ca universitate de  "primă clasă", Universitate de "cercetare avansată şi educaţie", în conformitate cu 
clasificarea naţională din  2011, îşi propune să-i consolideze rolul de lider în promovarea dezvoltării 
durabile a excelenţei academice şi a activităţilor conexe, integrate în Aria Invâţămantului Superior 
European, în beneficiul comunităţii naţionale şi internaţionale. Misiunea USAMV Cluj-Napoca, ca un 
universitate " de cercetare avansata şi educaţie",  este de a promova o dezvoltare bazată pe cunoaştere, 
cercetare, inovare şi transfer de tehnologie în domenii specifice de competenţă, cum ar fi ştiinţele 
vieţii (agricultură şi horticultură, ştiinţa cresterii animalelor , ştiinţa alimentelor , medicină veterinară), 
precum şi în ştiintele legate de inginerie / (bio), tehnologie şi economie agroalimentară. 

În prezent, cadrele didactice şi cei 7000 de studenţi ai universităţii beneficiază de condiţii excepţionale 
pentru pregătirea teoretică şi practică, de săli de curs, câmpuri experimentale, clinici veterinare, de o 
bibliotecă dotată cu toate facilităţile pentru informare. 

Avem convingerea că, în anii care vin, USAMV Cluj-Napoca va continua să se afirme, contribuind, 
printr-o instruire de înalt nivel, la dezvoltarea şi modernizarea agriculturii româneşti. 

 

Rector, 
Prof. dr. Doru Pamfil  
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Scurt istoric  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei 
şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu aproape peste 140 de ani în urmă, în octombrie 
1869, sub numele de Institut de Înv ăţământ Agronomic Cluj-M ănăştur . În anul 1906, Institutul a 
fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj . 

Aproape 50 de ani de la înfiinţare până spre sfârşitul deceniului al doilea al secolului trecut, şcoala 
agronomică clujeană a funcţionat cu o singura secţie - cea de agricultură - cu durata studiilor de trei 
ani.  

Făurirea statului naţional unitar în 1918, a deschis o nouă etapă în evoluţia şcolii agronomice clujene. 
Ea a parcurs un drum ascendent, rezultat al efortului şi competenţei multor generaţii de profesori şi 
discipoli care s-au succedat în agronomia clujeană în aceasta perioadă.  

Din anul 1921, învăţământul superior agronomic din ţara noastră a fost legiferat la patru ani de studii, 
din care trei ani studii teoretice, iar al patrulea ca stagiu de practică în ferme de stat sau particulare. 
Din anul 1922, absolvenţii au primit diploma de "inginer agronom". 
În anul 1929, prin reorganizarea şi modernizarea învăţământului agronomic superior, agronomia 
clujeană a luat denumirea de "Academia de Înalte Studii Agronomice Cluj" . 

Între anii 1940-1945, ca urmare a Dictatului de la Viena, Academia agricolă clujeană (cadrele 
didactice, studenţii şi o parte din inventarul său) s-a refugiat la Timişoara, unde şi-a desfăşurat 
activitatea sub denumirea de "Facultatea de Agronomie Cluj - Timişoara" . În anul 1945, Facultatea 
de Agronomie a revenit la Cluj iar din 1948 funcţionează sub denumirea de "Institutul Agronomic 
Cluj" , iniţial având o singură Facultate, cea de Agricultură. în anul 1959 s-a înfiinţat Secţia de 
Zootehnie iar în anul 1962 Facultatea de Medicină Veterinară. 

In anul 1977 s-a înfiinţat Secţia de Horticultură, constituind împreună cu Secţia de Agricultură, 
"Facultatea de Agricultură şi Horticultură". 

In anii 1978-1987, Institutul Agronomic Cluj a funcţionat cu două facultăţi: Facultatea de Agricultură 
şi Horticultură şi Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară. Acestea au fost reunite în cadrul 
unei singure facultăţi, Facultatea de Agronomie. 

Din anul 1991, Institutul Agronomic îşi schimbă denumirea în "Universitatea de Ştiin ţe Agricole" 
iar din 1995 în "Universitatea de Ştiin ţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca" . 

Din anul 1990, universitatea s-a reorganizat în patru facultăţi (Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi 
Biotehnologii, Medicină Veterinară) iar ulterior au luat fiinţă specializări noi la învăţământul de lungă 
durată (BcS), la colegiu, master (MS), doctorat (PhD), învăţământ la distanţă (ID) şi cel cu frecvenţă 
redusă (FR). 

Sistemul de învăţământ a fost adaptat cerinţelor Bologna, iar sistemul de credite ETCS este aplicat din 
1998. 

Noua strategie a universităţii vizează extinderea şi aprofundarea relaţiilor internaţionale, modernizarea 
întregului proces de învăţământ, de cercetare şi de extensie, contribuind la dezvoltarea agriculturii 
româneşti, în concordanţă cu standardele Uniunii Europene. 

 



 3

 
Conducerea Universităţii 
 
Funcţiile Senatului 
 
Senatul reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de conducere al 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMVCN). 
Senatul universitar are funcţie de deliberare, decizie şi control şi asigură conducerea 
universităţii în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu principiile autonomiei universitare, cu 
prevederile Cartei universitare şi cu propriile hotărâri. 
 
 Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii  pentru toate organismele executive, 
administrative şi pentru întreaga comunitate universitară. Ele pot fi modificate numai de către 
Senat.Toate structurile academice, administrative şi executive se subordonează Senatului 
universitar şi au obligaţia să se prezinte şi să răspundă interpelărilor senatorilor sau Comisiilor 
de specialitate. 
 
Rectorul 
 
Rectorul este reprezentantul legal al universităţii şi realizează conducerea executivă a 
instituţiei. Rectorul este ordonatorul de credite al universităţii, negociază Contractul 
instituţional cu MECTS şi semnează Contractul de management cu Senatul universităţii. 
 
Preşedinte Senat 
 
Senatul universitar îşi alege, la prima reuniune, prin vot secret şi direct, un preşedinte 
care conduce şedinţele senatului universitar şi reprezintă Senatul universitar în raporturile cu 
Rectorul. 
 
Prorectorii 
 
Prorectorii îndeplinesc sarcinile atribuite de Rector şi sunt numiţi ca Prorector didactic care 
coordonează activitatea Consiliului Didactic, Prorector cu cercetarea care coordonează 
Consiliul cercetării ştiinţifice, Prorector cu dezvoltarea instituţională,  Prorector cu probleme 
sociale şi studenţeşti care coordonează Consiliul pentru probleme sociale şi studenţeşti, 
Prorector cu calitatea si resursa umana, Prorector cu relatiile internaţionale, Director de şcoala 
doctorală. 
 
 
Directorul general administrativ 
 
Directorul general administrativ este membru de drept al Consiliului de 
administraţie.Directorul General administrativ îndeplineşte sarcinile atribuite de Rector şi de 
Consiliul de administraţie precum şi cele specificate în regulamentele interne. 
 
Consiliul de Administraţie al universităţii 
 
Consiliul de Administraţie al universităţii  asigură, sub conducerea Rectorului sau a unei 
persoane desemnate de acesta, conducerea operativă a universităţii şi aplică deciziile 
strategice ale Senatului universitar. Consiliul de Administraţie este format din Rector, 
Prorectori, Director general administrativ, Decani şi un reprezentant al studenţilor, denumit 
prefectul studenţilor 
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FUNCŢII DE CONDUCERE   U.S.A.M.V CLUJ NAPOCA 

 
F U N C Ţ I A N U M E SI PRENUME Telefon 

Interior 
Adresa mail 

RECTOR Prof.dr. Doru PAMFIL  102 rector@usamvcluj.ro 

PRESEDINTE 
SENAT  

Prof.dr. Liviu Al. MARGHITAS  171 lmarghitas@usamvcluj.ro 

PRORECTORI 

Prorector cu învăţământul 
Prof.dr. Ioan ROTAR 

178 ioan.rotar@usamvcluj.ro 

Prorector cu cercetarea 
Prof.dr. Carmen SOCACIU 

213 carmen.socaciu@usamvcluj.ro 

Prorector cu dezvoltarea instituţională 
Prof.dr. Augustin VLAIC  

160 avlaic@usamvcluj.ro 

Prorector cu probleme sociale şi 
studenţeşti 
Conf.dr. Adrian OROS 

164 adrian.oros@usamvcluj.ro 

Prorector cu calitatea şi resursa umană 
Conf.dr. Ioana POP 

285 popioana@usamvcluj.ro 

Prorector cu relaţiile internaţionale 
Conf.dr. Andrei MIHALCA  

165 amihalca@usamvcluj.ro 

Director CSUD  
Prof.dr. Vasile COZMA 

165 cozmavasile@yahoo.com 

DIRECTOR  
ADMINISTRATIV  

Ec.Viorel PORUŢIU  103 vporutiu@usamvcluj.ro 

PREFECTUL 
STUDENŢILOR 

Adrian  MORARIU   prefectul.studentilor@usamv
cluj.ro 

 
 
 
Conducerea  Facultătilor  
 
Facultatea reprezintă unitatea funcţională de bază a universităţii care elaborează şi 
gestionează programe de studii şi beneficiază de autonomie financiară până la nivel de 
departament. Facultatea poate include unul sau mai multe departamente, şcoli doctorale, şcoli 
postuniversitare şi extensii universitare. Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii 
de specializare şi îşi desfăşoară activitatea pe forme şi cicluri de studii universitare, ani de 
studiu, grupe şi formaţiuni de studiu. 
Facultăţile se individualizează prin condiţii specifice de admitere şi absolvire, programe de 
studiu, domenii de specializare şi tematici de cercetare.  
Facultatea este condusă de Consiliul facultăţii, prezidat de Decan. Decanul şi prodecanii 
numiţi de decan sunt membrii de drept al Consiliului facultăţii.  
Planurile de învăţământ aferente specializărilor din cadrul facultăţii sunt validate de Consiliul 
facultăţii şi aprobate de Senatul universitar.  
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FACULTATEA DE AGRICULTUR Ă 
 
Decan: Prof.dr. Roxana VIDICAN 
tel. +40264596384, int. 174, 134 
e-mail. roxana.vidican@usamvcluj.ro 
 
Prodecan academic: Conf.dr. Dan VÂRBAN 
 tel. +40264596384, int. 131 
e-mail. dan.varban@usamvcluj.ro 
 
Prodecan ştiinţific: Sef lucr.dr. Antonia ODAGIU 
tel. +40264596384, int. 274 
e-mail. elena.mudura@usamvcluj.ro 
 
Prodecan administrativ: Sef lucr.dr. Leon MUNTEAN 
tel. +40264596384, int. 284 
e-mail. leon.muntean@usamvcluj.ro 
 
Secretar Aurica CĂTINAŞ 
tel. +40264596384, int. 117 
e-mail aurica.catinas@usamvcluj.ro 
 
Secretar Camelia RACZ 
tel. +40264596384, int. 117 
e-mail camelia.racz@usamvcluj.ro 
 
 
FACULTATEA DE HORTICULTUR Ă 
 
DECAN: Prof. Dr. Radu E. SESTRAŞ 
Tel: (40) 264.596.384 int. 176 
E-mail: rsestras@usamvcluj.ro 

Prodecan academic: Prof. Dr. Viorel MITRE 
Tel. (40) 264.596.384 int. 379 
E-mail:  mitre.viorel@usamvcluj.ro  

Prodecan ştiinţific: Lector Dr. Mugurel JITEA 
Tel. (40) 264.596.384 int.  
E-mail: mjitea@usamvcluj.ro 

Prodecan administrativ: Şef lucrări Dr. Adrian ZAHARIA 
Tel. (40) 264.596.384 int. 278 
E-mail: adrian.zaharia@usamvcluj.ro 

Secretar:JUGASTRU  Felicia  
Tel: (40) 264.596.384 int. 117 
Email: secretariat.horticultura@usamvcluj.ro 
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FACULTATEA DE ZOOTEHNIE SI BIOTEHNOLOGII 
 
Decan: Prof.dr. Vioara MIREŞAN 
Tel: +40 264 596384, int.212 
e-mail: vioara.miresan@usamvcluj.ro 
 
Prodecan academic: Conf.dr. Daniel DEZMIREAN 
Tel: +40 264 596384, int.202 
e-mail: ddezmirean@usamvcluj.ro 
 
Prodecan ştiinţific: Conf.dr. Mirela Emilia CADAR 
Tel: +40 264 596384, int.324 
e-mail: mirela.cadar@usamvcluj.ro 
 
Prodecan administrativ: Conf.dr. Vasile CIGHI 
Tel: +40 264 596384, int.185 
e-mail: vasile.cighi@usamvcluj.ro 
 
Secretar: Laura Gabriela IRIMIEŞ 
Tel: +40 264 596384, int.192 
e-mail: secretariat.zootehnie@usamvcluj.ro 
 
 
FACULTATEA DE MEDICIN Ă VETERINAR Ă 
 
Decan : Prof.dr.Cornel CĂTOI 
Tel: +4026+4596384, int.375,int.172 
e-mail : decanfmv@usamvcluj.ro 
 
Prodecan academic: Conf.dr.Mircea MIRCEAN 
Tel: +4026+4596384, int.164 
e-mail : prodecan.invatamant.fmv@usamvcluj.ro 
 
Prodecan ştiinţific: Prof.dr.Ioan MARCUS 
Tel: +4026+4596384, int.154 
e-mail : prodecan.cercetare.fmv@usamvcluj.ro 
 
Prodecan administrativ: Sef lucr.dr.Alexandru GUDEA 
Tel: +4026+4596384, int.258 
e-mail : prodecan.social.fmv@usamvcluj.ro 
 
Secretar : Diana POP 
Tel: +4026+4596384, int.192 
e-mail : secretariat.medicinaveterinara@usamvcluj.ro 
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FACULTATII DE STIINTA SI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR  
 
Decan:  Prof.dr. Sevastiţa MUSTE  
e-mail: sevastia_muste@yahoo.com 
 
Prodecan academic: Prof.dr. Maria TOFANA 
e-mail. tofanam@yahoo.com 
 
Prodecan ştiinţific: Sef lucr.dr. Elena MUDURA 
e-mail. elena.mudura@usamvcluj.ro 
 
Prodecan administrative: Sef lucr.dr. Adriana PAUCEAN 
e-mail. apaucean@yahoo.com 
 
 
 
Departamentul 
 
Departamentul se constituie într-o structură organizatorică subordonată facultăţii, având 
funcţii didactice, de cercetare ştiinţifică şi de microproducţie. Departamentul are un colectiv 
de cadre didactice şi cercetători propriu şi este condus de Consiliul departamentului, prezidat 
de Directorul de departament. 
 
Facultăţile şi departamentele pot avea regulamente de organizare şi funcţionare proprii 
aprobate de Senatul universitar în acord cu Regulamentul intern de funcţionare din anexa 
Cartei universitare. 
 
 
Consiliul facultăţii 
 
Consiliul facultăţii  reprezintă structura de conducere cu rol decizional şi deliberativ a 
facultăţii, şi exercită controlul asupra activităţii Directorilor de departament, Decanului şi 
Prodecanilor. Consiliul facultăţii aprobă anual raportul prezentat de Decan privind starea 
facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare 
 
Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea facultăţii. Decanul, 
coordonează desfăşurarea procesului de învăţământ în facultate, semnează înmatricularea şi 
exmatricularea studenţilor facultăţii, planurile de învăţământ, statele de funcţii, contractele de 
studii, foile matricolele, diplomele şi atestatele, acordurile încheiate cu alte facultăţi şi 
coordonează politica de personal a facultăţii. Decanul numeşte Prodecanii. 
 
 Prodecanii asigură conducerea operativă a facultăţii alături de Decan, şi îndeplinesc sarcinile 
atribuite de Decan. Prodecanul poate înlocui în absenţă Decanul. Prodecanul responsabil 
pentru activitatea de învăţământ şi cercetare are în sarcină implementarea strategiilor şi 
hotărârilor consiliului facultăţii în domeniul cercetării, a monitorizării derulării programelor 
de studii, a şcolilor doctorale şi postdoctorale, precum şi a programelor de studii pe tot 
parcursul vieţii. Prodecanul responsabil cu administraţia şi problemele studenţeşti are în 
sarcină asigurarea logisticii necesare procesului de învăţământ, organizarea examenelor pe 
parcus, de admitere şi finalizare a studiilor, asigurarea protecţiei muncii, monitorizarea 
condiţiilor şi relaţiilor din cămine, cantină, cluburi şi facilităţi sportive, asigurarea relaţiilor cu 
organizaţiile studenţeşti, consilierea pentru carieră şi  monitorizarea serviciilor oferite de 
facultate.  
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Directorul de departament realizează managementul şi conducerea executivă a 
departamentului. În executarea acestor funcţii este ajutat de Consiliul departamentului. 
Directorul de departament răspunde de planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de 
managementul financiar, de cercetarea şi asigurarea calităţii departamentului, conform 
Regulamentului de funcţionare. 
  
Reprezentarea studenţilor 
 
Studentii  sunt parteneri ai institutiei noastre  si membri ai comunitatii universitare, având 
drepturi si obligatii in baza principiilor enuntate la art. 118 din Legea nr. 1/2011 şi Codul 
drepturilor şi obligaţiilor studenţilor. 
Studentii universităţii noastre sunt reprezentati in structurile consultative, decizionale si 
executive din cadrul USAMV Cluj-Napoca, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 si Cartei 
universitare. 
Studentii participa la luarea deciziilor din cadrul universitatilor in temeiul urmatoarelor 
drepturi: 
a)dreptul de a alege si de a fi alesi in structuri de conducere ale universitatii, conform Legii 
nr.1/2011.  
b)dreptul de a fi reprezentati in senatul universitar si in consiliul facultatii intr-o proportie de 
minimum 25%, in conditiile Legii nr. 1/2011, şi a  Cartei universitare; 
c)dreptul de a fi reprezentati in structurile universitatii care gestioneaza serviciile sociale, 
inclusiv comisiile de cazari, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice; 
 
Reprezentantii studentilor in consiliile facultatilor si in senatele universitare sunt alesi prin 
votul direct, secret si universal al tuturor studentilor de la nivelul facultatii, respectiv al 
universitatii. Organizatiile studentesti legal constituite la nivel de facultate/universitate pot 
delega reprezentanti de drept in aceste structuri. Numarul reprezentantilor delegati de 
organizatiile studentesti in aceste structuri se stabileste in baza autonomiei universitare. 
 
Federatiile studentesti legal constituite la nivel national desemneaza reprezentanti in 
consiliile consultative ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului 
(MECTS) potrivit art. 217 alin. (1) din Legea nr. 1/2011. 
 
 Studenţii sunt parteneri în activitatea comună de formare a unor specialişti competitivi. 
Studenţii au dreptul la opinie individuală, colectivă sau exprimată prin reprezentanţii aleşi, în 
ceea ce priveşte: planurile de învăţământ, calitatea pregătirii teoretice şi practice, acordarea 
burselor, cazarea, activităţile culturale, sportive şi recreative din spaţiile universităţii. 
Drepturile, libertăţile şi obligaţiile studenţilor sunt cuprinse în Codul drepturilor şi obligaţiilor 
studenţilor elaborat de asociaţiile studenţeşti. Anual, asociaţiile studenţilor vor prezenta un 
raport public privind respectarea Codului mai sus menţionat. 
 
Activitatea educativă şi de cercetare se bazează pe concepţia potrivit căreia valorile 
cunoaşterii sunt universale, iar procesul cunoaşterii presupune evaluare şi autoevaluare 
corectă, dialog constructiv şi respect reciproc în exprimarea opiniilor  
 
Universitatea îşi perfecţionează continuu mediul educaţional pentru ca studenţii să asimileze 
un ansamblu de competenţe profesionale şi civice care să le permită să activeze performant şi 
responsabil într-un stat de drept, liber şi democrat  
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Sistemul de învăţământ în spaţiul universitar se bazează pe principiile educaţiei centrate pe 
student şi asigurării permanente a calităţii, pe respectarea libertăţii academice, a egalităţii de 
şanse, a echităţii, a transparenţei şi a dialogului cu partenerii sociali. 
 
Universitatea promovează măsuri de creştere a răspunderii personale şi colective în ceea ce 
priveşte lărgirea democraţiei participative, creşterea prestigiului profesional, dezvoltarea şi 
protejarea patrimoniului, evitarea situaţiilor de conflict de interese, şi impunerea unor norme 
de exigenţă şi autoexigenţă în privinţa ţinutei academice, relaţiilor publice şi a imaginii 
proprii şi instituţionale. 
 
Prin calitatea actului educaţional, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile concrete 
ale acesteia,universitatea îşi propune să contribuie la dezvoltarea locală, regională, naţională 
şi europeană din punct de vedere social, educaţional, economic şi cultural. 
  
Răspunderea publică obligă comunitatea academică: 
a. să respecte legislaţia în vigoare, Carta universitară şi regulamentele ei, politicile naţionale şi 
europene în domeniul învăţământului superior; 
b. să aplice şi să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la organizarea şi evaluarea 
învăţământului superior; 
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REGLEMETARI ALE ACTIVITATILOR STUDENTESTI   DIN 

USAMVCLUJ-NAPOCA 
 
 

 
• REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONAL Ă A 

STUDENŢILOR 
 

• REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII 
U.S.A.M.V. CLUJ-NAPOCA 
 

• REGULAMENTUL CENTRULUI PENTRU ORGANIZAREA PRACTICII  
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REGULAMENT PRIVIND 

ACTIVITATEA PROFESIONAL Ă A STUDENŢILOR 
 

 
 În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea 
studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,  Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, HG 681/2011, Codul studiilor 
universitare de doctorat, privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, Legii nr. 
60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de 
finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, Hotărârii Guvernului nr. 
81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului MECTS 3753/09.02.2011 privind 
aprobarea unor masuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, Ordinului MECTS 4033/2011, 
privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul 
superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie şi Ordinului MECTS nr. 
3313/23.02.2012  privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii in ciclurile de studii 
universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2011-2012. 

 
  
CAPITOLUL I – Înscrierea în universitate şi documentele studentului 

 
Art.1.1. a. Studenţii sunt consideraţi parteneri universităţii şi membri egali ai comunităţii 
academice.  

b. O persoană dobândeşte statutul de student şi de membru al comunităţi universitare 
numai în urma admiterii şi a înmatriculării sale în universitate. 

c. O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două 
programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie 
financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai 
într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul 
studenţilor care se transferă între universităti sau programe de studii, subvenţiile urmează 
studentul. 

d. Înmatricularea studenţilor admişi în urma concursului de admitere în anul I, la orice 
formă şi ciclu de învăţământ universitar, a studenţilor transferaţi de la alte universităţi sau 
facultăţi, după promovarea anului I de studii, a studenţilor cărora li s-au aprobat reluarea 
studiilor, precum şi a studenţilor de la forme postuniversitare de învăţământ se face prin 
ordinul rectorului. 

e. Înmatricularea presupune înscrierea în registrul matricol sub un număr unic, valabil 
pentru întreaga perioadă de şcolarizare în facultate/ program de studii. 

f. Calitatea de student se păstrează pe toată perioada studiilor, de la înmatriculare şi 
până la finalizarea studiilor, cu excepţia perioadelor de întrerupere a studiilor sau în cazul 
exmatriculării. 
 
Art.1.2. Odată cu înmatricularea, studenţilor li se vor aduce la cunoştinţă drepturile şi 
obligaţiile conform prezentului regulament, a Legii 1/2011 şi a Cartei universităţii. 

UNIVERSITATEA DE ŞTIIN ŢE AGRICOLE ŞI MEDICIN Ă VETERINAR Ă 
DIN CLUJ-NAPOCA 

Calea  Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca 
Tel.+ 40-264-596.384; Fax + 40-264-593.792 

www.usamvcluj.ro 
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Art.1.3. La înmatriculare, decanatul fiecărei facultăţi va întocmi dosarul studentului, care va 
cuprinde: 

- fişa de înscriere, conform formularului tip;  
- contractul de studii, specific fiecărui ciclu de studii şi fiecărei forme de şcolarizare;  
- diploma de studii liceale (medii), în original, pentru studenţii înscrişi la prima 
specializare şi copie legalizată pentru cei cu a doua specializare. 
- diploma de licenţă şi master, unde este cazul; 
- certificatul de naştere în copie legalizată; 
- adeverinţă medicală; 
- 3 fotografii color tip buletin (format ¾). 

 
Art.1.4. Pe durata şcolarizării, dosarul studentului se completează cu: 

- fişele de înscriere la cursurile fiecărui an universitar; 
- actele necesare pentru acordarea bursei, conform regulamentului de burse; 
- actele prin care i s-au acordat anumite drepturi, evidenţieri sau i s-au aplicat 
sancţiuni; 
- actul  adiţional anual la contractul de studii. 

 
Art.1.5. La înscrierea în facultate decanatul eliberează fiecărui student următoarele 
documente: 

- carnetul de student; 
- legitimaţia de student tipărită şi/sau electronică; 
- legitimaţia pentru reducerea cheltuielilor de transport conform legislaţiei în vigoare.  

 
Art.1.6. a. Carnetul de student se prezintă obligatoriu la secretariatul facultăţii pentru viza 
anulă, cu prilejul examinărilor din cadrul sesiunilor şi la acordarea notelor finale în cazul 
verificărilor pe parcurs.  

b. În carnetul de student se înscriu toate notele de la toate examinările prevăzute 
pentru perioada şcolarizării, inclusiv cele care nu asigură promovarea. 
 
Art.1.7. Legitimaţia de student serveşte ca act de identitate la intrarea în universitate, în 
cămin, în cantină, în biblioteci, baze sportive şi la diferite activităţi unde se cere să se facă 
dovada calităţii de student şi a apartenenţei la USAMV Cluj-Napoca. Legitimaţia de student 
se vizează/reactivează anual. 
 
Art.1.8. Modificarea şi introducerea de date nereale în actele de student se constituie ca fals 
în acte publice şi vor fi sancţionate conform legii. În cazul în care studentul pierde 
documentele personale (carnetul de student, legitimaţia de student etc.) se eliberează 
duplicate, după anunţarea în presă a pierderii respective şi achitarea taxei stabilite de Senatul 
Universităţii. 
 
Art.1.9. În caz de transfer, întrerupere de studii sau exmatriculare, decanatul retrage carnetul 
de student şi legitimaţiile emise dar păstrează dosarul fostului student, în copie. 
 
Art.1.10. Înscrierea anuală a studentului la toate formele de învăţământ se face la cererea 
studentului, de către decanul facultăţii în primele 10 zile de la începutul anului universitar. 
Înscrierea este condiţionată de promovarea anului universitar precedent pe baza realizării unui 
număr minim de credite transferabile şi a unui număr minim de puncte, stabilite prin 
regulamentul prezent. 
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Art.1.11. Studentul care nu a promovat un an de studii, se poate înscrie la cursurile aceluiaşi 
an în regim cu taxă.  

 
 

CAPITOLUL II – Drepturile şi îndatoririle studentului 
 
Art.2.1. În perioada şcolarizării studentul are următoarele drepturi: 

a. să beneficieze de studii gratuite, finanţate de la buget, pe toată durata normală 
a studiilor universitare în condiţiile stabilite de legile şi reglementările în 
vigoare, dacă a ocupat un loc bugetat prin admitere sau redistribuire; 

b. să folosească laboratoarele, cabinetele, amfiteatrele, sălile de curs şi seminari, 
sălile de lectură, bibliotecile, staţiunile experimentale, clinicile, bazele de 
practică, bazele sportive, casele de cultură, cluburile şi celelalte facilităţi puse 
la dispoziţia sa de către USAMV Cluj-Napoca, în vederea unei bune pregătiri 
profesionale şi civice, pentru activităţi cultural-educative, sportive şi 
recreative; 

c. să participe la activitatea ştiinţifică a centrelor şi laboratoarelor de cercetare, a 
cercurilor studenţeşti, să participe la activitatea formaţiilor artistice, 
cenaclurilor literare, redacţiilor, cluburilor şi caselor de cultură ale studenţilor, 
la activitatea sportivă universitară din universitate şi din alte instituţii din 
cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi cluburilor sportive universitare; 

d. să primească burse de studii şi alte forme de sprijin material, în conformitate 
cu actele normative în vigoare; 

e. să beneficieze de asistenţă medicală şi psihologică gratuită, în cabinete 
medicale, policlinici şi unităţi medicale de stat; 

f. să fie cazat în cămine şi să ia masa la cantina/restaurantul universităţii, în 
condiţiile prevăzute de regulamentele de funcţionare ale căminelor şi 
cantinelor studenţeşti, în limita posibilităţilor universităţii; 

g. să beneficieze de tratament pentru refacerea sănătăţii, în staţiuni balneo-
climaterice sau pentru odihnă, în tabere studenţeşti, în condiţiile şi numărul de 
locuri stabilite de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. 

h. să beneficieze de unele facilităţi privind transportul şi accesul la manifestările 
cultural sportive; reducerile de tarife sunt cele prevăzute de lege; 

i. să facă parte din structuri ale organizaţiilor studenţeşti; 
j. să aleagă şi să fie ales ca reprezentant al studenţilor în Consiliul facultăţii sau 

în Senatul universităţii; 
k. dreptul la opinie individuală, exprimată din proprie iniţiativă sau la cerere, şi 

dreptul la opinie colectivă, exprimată prin reprezentanţii aleşi în mod 
democratic în structuri proprii (organizaţii studenţeşti) sau structurile de 
conducere ale facultăţilor şi universităţii; dreptul la opinie vizează evaluarea 
calităţii planurilor de învăţământ, a procesul de învăţământ, a evaluării 
performanţelor proprii şi ale cadrelor didactice, a relaţiilor interumane, a 
condiţiilor de muncă şi viaţă în cadrul universităţii;  

l. să beneficiază de egalitate de tratament din partea universităţii; orice 
discriminare directă sau indirectă fată de student este interzisă; 

m. să beneficieze de acces la datele referitoare la situaţia scolară personală, la 
informaţii care privesc propriul parcurs educaţional şi viata comunităţii 
academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii.; 

 
Art.2.2. Studentul are următoarele obligaţii: 
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a. să îndeplinească exigenţele cantitative şi calitative, implicit 
programările, conform programelor/specializărilor universitare alese şi 
curriculei conţinute de aceastea, în vederea dobândirii şi demonstrării 
unei pregătiri profesionale temeinice; 

b. sa participe la activităţile ştiinţifice, sociale şi culturale organizate de 
facultăţi sau de universitate; 

c. să manifeste respect faţă de personalul didactic, administrativ şi 
auxiliar atât în cadrul universităţii, cât şi în afara acesteia; 

d. să respecte normele de conduită universitară, să aibă un comportament 
civilizat, o ţinută demnă, corectă şi îngrijită, să dovedească politeţe şi 
decenţă în relaţiile cu cadrele didactice, cu colegii, cu personalul 
administrativ şi tehnic, precum şi cu celelalte persoane cu care vine în 
contact în universitate şi în afara acesteia; să respecte normele de 
convieţuire în comun ale colectivităţii din care face parte; 

e. să folosească cu responsabilitate bunurile materiale şi spirituale aflate 
în patrimoniul universităţii; prejudiciile materiale sau de imagine aduse 
de studenţi universităţii vor fi penalizate;  

f. să respecte prevederile Cartei universitare, ale prezentului regulament 
şi ale celorlalte regulamente anexe Cartei şi ale legislaţiei care 
reglementează activitatea studenţilor. 

 
Art.2.3. În spaţiile destinate procesului de învăţământ, în unităţile de cercetare ştiinţifică şi 
producţie, biblioteci, în cămine, cantine, baze şi complexe cultural sportive, studenţii sunt 
obligaţi să respecte normele generale ale moralei, să nu desfăşoare activităţi politice, să 
respecte legislaţia în vigoare şi regulamentele de funcţionare. 

 
 

CAPITOLUL III – Frecven ţa la activităţile didactice 
 
Art.3.1. Studentul trebuie să participe la activităţile didactice prevăzute în planurile de 
învăţământ şi în fişele disciplinelor (specificaţii de curs) aprobate de Consiliile Facultăţilor şi 
Senatul USAMV Cluj-Napoca (curs, lucrări practice, seminar, practică, etc).  
 
Art.3.2. Prezenţa studenţilor la activităţile prevăzute în planul de învăţământ al 
specializării/programului de studiu este o condiţie primară a actului educaţional şi va fi 
consemnată de cadrele didactice în cataloage. 
 
Art.3.3. Condiţia prezentării la formele de verificare prevăzute în specificaţia de curs a unei 
discipline este ca studentul să cumuleze un minimum de 50% prezenţe din numărul total de 
cursuri şi un minimum de 80% prezenţe din numărul total de lucrări practice/seminarii. 
 
Art.3.4. a. Nerealizarea acestor condiţii minimale de prezenţă la activităţile didactice ale 
fiecărei discipline de studiu este considerată ca fiind suficientă pentru excluderea studentului 
de la formele de verificare.  

b. Se acceptă absentarea nemotivată la maximum 20% din activităţile practice cu 
condiţia recuperării integrale a lor, cu taxă, înaite de forma de verificare prevăzută la 
disciplina de studiu respectivă.   
 
Art.3.5. a. Studentul care la o disciplină a absentat nemotivat peste 20% din obligaţiile 
prevăzute în planul de învăţământ (lucrări practice, seminarii), pierde dreptul de a se prezenta 
la examen în sesiunea în care acesta este programat.  



 15

b. Studentul care a absentat nemotivat peste 20%, dar nu mai mult de 40%, dintre 
lucrările practice sau seminariile prevăzute se poate prezenta la examen într-o sesiune 
ulterioară după recuperarea contra cost a activităţilor didactice.  

c. Programul de recuperare a absenţelor va fi stabilit de titularul disciplinei.  
d. Studentul care a acumulat peste 40% absenţe la activităţile practice/seminarii şi/sau 

peste 50% absenţe la curs nu se poate prezenta la formele de examinare şi va reface contracost 
disciplina respectivă în anul universitar următor, dacă a promovat anul pe baza creditelor şi 
punctelor acumulate. 
 
Art.3.6. a. Scoaterea temporară din activitatea profesională şi scutirea de frecvenţă, pentru 
competiţii sportive, culturale sau alte manifestări cu caracter oficial se aprobă, pentru cazuri 
individuale, de către conducerea facultăţii sau universităţii în limita a 20% din numărul de 
ore/an, conform prevederilor legale.  

b. Recuperarea acestor activităţi didactice se va face în regim gratuit. 
 
Art.3.7. Scoaterea temporară din activitatea profesională a unor grupuri de studenţi poate fi 
aprobată numai de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Fac excepţie echipele 
cluburilor universitare, pentru deplasările prevăzute în calendarul sportiv intern şi 
internaţional, pentru care aprobarea se dă de către rectorul universităţii. 
 
Art.3.8. Recuperarea fără taxă a absenţelor se face pe baza motivării lor de către conducerea 
facultăţii sau universităţii, cu consultarea cadrului didactic titular, pe baza actelor justificative 
şi a cererii individuale înregistrate la secretariat după reluarea activităţii. Modul în care au fost 
rezolvate cererile de motivare a absenţelor va fi adus la cunoştinţa studentului. 
 
Art.3.9. Se pot motiva absenţele determinate de următoarele împrejurări: 

a) cazuri de boală dovedite cu certificate medicale tip eliberate de medicul de familie 
sau de spital. Actele eliberate de alte instituţii medicale vor fi acceptate numai dacă sunt 
vizate de medicul de familie. Nu vor fi luate în considerare decât actele medicale care 
stabilesc diagnosticul şi indică durata scutirii de frecvenţă sau a concediului medical. După 
rezolvare, cererea împreună cu actul medical se anexează la dosarul personal al studentului; 

b) acceptul prealabil dat de titularul de curs, de conducerea facultăţii sau universităţii, 
în cazuri excepţionale (decese, căsătorii, participarea la manifestări ştiinţifice, programe 
internaţionale, manifestări sportive etc.) 

c) pentru alte motive bine întemeiate care vor fi aduse la cunoştinţa conducerii 
facultăţii sau universităţii în prima zi de reluare a activităţii; 
 
Art.3.10. Studentul de la învăţământul de zi se poate angaja în universitate sau în afara ei, în 
conformitate cu normele legale în vigoare, urmând să îndeplinească toate obligaţiile şcolare 
potrivit planurilor de învăţământ şi orarului specific anului de studii pe care îl urmează.  

 
 

CAPITOLUL IV – Structura anului universitar 
 
Art.4.1. a. Anul universitar este structurat pe 2 semestre, a câte 14 săptămâni fiecare.  

b. Pe lângă cele două semestre de activităţi didactice, fiecare an de studii mai are 
prevăzute 2-4 săptămâni de practică, care se desfăşoară de regulă după sesiunea de vară. 
 
Art.4.2. Activităţile didactice cuprind, de regulă, 22-28 ore pe săptămână, pe durata a cinci 
zile lucrătoare. Numărul de ore poate ajunge la 30 în condiţii bine motivate, cu aprobarea 
Senatului, la propunerea Consiliului facultăţii. 
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Art.4.3. a. Pentru susţinerea examenelor sunt prevăzute 2 sesiuni ordinare de examene: 
sesiunea de iarnă de 2-4 săptămâni, sesiunea de vară de 3-4 săptămâni precum şi o sesiunea de 
restanţe (de toamnă) de 2 săptămâni.  

b. Pe parcursul semestrelor, titularii de curs împreună cu studenţii reprezentanţi ai 
formaţiilor de studii vor stabili 1-2 date de examinare suplimentară pe parcursul semestrului, 
date la care studenţii pot susţine examene restante sau creditate.   

c. Programarea examenelor în timpul sesiunilor precum şi programarea examenelor 
suplimentare se validează de către consiliile profesorale şi se aduce la cunoştinţa studenţilor.  
 
Art.4.4. Pentru studenţii anilor terminali, consiliile profesorale ale facultăţilor pot aproba 
organizarea unei sesiuni de restanţe înaintea perioadei de înscriere la examenul de finalizare a 
studiilor.  
 
Art.4.5. Senatul universităţii poate aproba o sesiune specială de examene pentru studenţii 
cuprinşi în activităţi sportive de performanţă, în activităţi artistice şi pentru cei care au 
participat la programe de mobilităţi internaţionale. 
 
Art.4.6. Perioadele de vacanţă se vor stabili şi acorda în conformitate cu dispoziţiile MECTS 
şi cu structurarea fiecărui an universitar la USAMV Cluj-Napoca. 
 
Art.4.7. Activitatea didactică prevăzută în cadrul fiecărei specializări (curricula) este 
prevăzută în planul de învăţământ. 
 
Art.4.8. a. Planurile de învăţământ conţin discipline obligatorii, discipline opţionale şi 
discipline facultative. Durata standard de studiu a unei discipline este de un semestru.  

b. Disciplinele planului de învăţământ vor fi codificate printr-un sistem unic, la nivelul 
Universităţii, şi vor avea alocate un număr de ore şi credite. 

 
Art.4.9. Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către studenţi a cunoştinţelor de 
bază şi de specialitate specifice domeniului. Disciplinele opţionale de specialitate vizează 
aprofundarea unor direcţii particulare de studiu precum şi specializarea studenţilor. 
Disciplinele facultative sunt discipline oferite atât din domeniul de specializare, cât şi din alte 
domenii complementare.  
 
Art.4.10. Fiecărei discipline de studiu i se întocmeşte anual o fişă (fişa disciplinei) de către 
cadrul didactic titular şi va fi supusă dezbaterii şi aprobării catedrei, consiliului profesional, 
respectiv rectorului. Fişa disciplinei este redactată în limba română şi engleză, eventual şi în 
alte limbi de circulaţie internaţională şi este făcută publică pe site-ul universităţii pentru a fi 
cunoscută de eventuali candidaţi şi de către studenţii înmatriculaţi.  
 
Art.4.11. Fişa disciplinei  cuprinde următoarele informaţii: numele şi codul disciplinei, tipul 
disciplinei, titularul acesteia, semestrul în care se studiază, numărul de ore alocat cursurilor, 
lucrărilor practice sau seminariilor, creditele aferente, programa analitică – tematica abordată, 
obiectivele şi rezultatele aşteptate, abilităţile dobândite de studenţi, condiţionări cu alte 
discipline de studiu, bibliografia minimă necesară, modalităţi de examinare şi ponderea 
diferitelor probe.  
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CAPITOLUL V –Examinarea studenţilor 
 
  
Art.5.1. Prin diferitele forme de examinare a studenţilor cadrele didactice verifică măsura în 
care fiecare student în parte a acumulat cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice, conform 
obiectivelor disciplinelor de studii şi cuantifică ulterior nivelul mediu de pregătire a 
formaţiilor de studiu ca rezultat al procesului didactic predare-învăţare completat cu 
documentarea individuală a studenţilor.  
 
Art.5.2. La USAMV Cluj-Napoca, prin examinare se urmăreşte mai degrabă capacitatea de 
sinteză şi coroborare a cunoştinţelor teoretice oferite prin predare şi a celor acumulate din alte 
surse de către studenţi precum şi abilităţile practice şi aplicative dobândite, decât fidelitatea 
reproducerii unor informaţii oferite la cursuri şi lucrări practice.  
 
Art.5.3. Colectivele catedrelor şi Consiliile facultăţilor stabilesc exigenţele generale pentru 
promovarea disciplinelor dar responsabilitatea statuării exigenţelor specifice disciplinelor de 
studiu o au colectivele de cadre didactice ale disciplinelor care trebuie să-şi coreleze 
exigenţele proprii privind procesul de predare-documentare-învăţare-evaluare cu practicile 
internaţionale de succes.  
 
Art.5.4. a. Formele de verificare prevăzute în planul de învăţământ sunt: examenul, colocviul 
şi verificarea pe parcurs. 

b. În fişa disciplinei sunt prevăzute formele de verificare, modul de verificare (oral, 
scris), alte exigenţe privind promovarea (lucrări, proiecte, referate etc.), precum şi ponderea 
acestora în nota finală.  

c. Se pot acorda note între 1 şi 10, nota minimă de promovare a unui examen fiind 5. 
d. La disciplinele cu o componentă practică, examenul practic este obligatoriu iar 

reuşita (nota minimă 5) condiţionează prezentarea la examenul teoretic.  
 
Art.5.5. Cel puţin jumătate din disciplinele prevăzute în planul de învăţământ au prevăzut, ca 
formă de verificare, examenul final. Este preferabilă examinarea orală celei în scris, consiliile 
profesionale având obligaţia de a stabili proporţia dintre aceste modalităţi de examinare.  
 
Art.5.6. a. Programarea (data, ora şi sala) examenelor finale, pentru toate disciplinele, se 
stabileşte de către decanat la propunerea grupelor de studenţi, după consultarea titularilor de 
disciplină.  

b. Programul se întocmeşte pe grupe şi se aduce la cunoştinţă studenţilor cu cel puţin o 
lună înaintea începerii sesiunii de examene.  

c. Colectivul disciplinelor stabileşte programul de studiu şi consultaţii desfăşurate în 
spaţiile disciplinei pe parcursul sesiunii. 
 
Art.5.7. Pentru fiecare disciplină prevăzută cu examen, pentru fiecare sesiune de examene, se 
prevăd cel puţin două date, la interval de minim 4 zile, chiar dacă disciplina respectivă a fost 
urmată de o singură grupă.  
 
Art.5.8. Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute numai în sesiunile de toamnă din 
anul universitar în care examenele au fost promovate. Fiecare student se poate prezenta la 
maximum două examene de mărire a notei într-un an universitar cu condiţia ca studentul să 
fie integralist. Examinarea pentru mărirea notei va respecta principiul "un examen promovat 
este definitiv promovat". Prezentarea la primul examen de marire a notei este gratuita.  
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Art.5.9. Tematica examenelor coincide cu programa analitică a disciplinei iar subiectele de 
examen se afişează la afişierul disciplinei cel mai târziu în ultima săptămână a semestrului.  
 
Art.5.10. Examenele teoretice se susţin în faţa cadrului didactic care a predat disciplina 
respectivă (titularul de curs). Acesta este asistat de cel puţin un cadru didactic, membru al 
catedrei, de regulă cadrul didactic care a condus seminariile sau lucrările practice la acea 
grupă.  
 
Art.5.11. Examenele practice se susţin în faţa cadrului didactic cu care grupa respectivă a 
realizat lucrările practice. Acesta este asistat de alt cadru didactic membru al colectivului 
disciplinei sau catedrei.  
 
Art.5.12. Înlocuirea examinatorului se poate face la cererea justificată a acestuia sau în 
condiţii de forţă majoră, la propunerea Directorului de Departament  şi cu aprobarea 
Decanului. 
 
Art.5.13. Examinarea finală prin proba orală se face pe baza biletului de examen individual 
extras de student din totalul biletelor întocmite şi semnate de examinator, aprobate de şeful 
catedrei. Un bilet de examen cuprinde 2-4 subiecte din programa disciplinei, cuprinse în 
tematica anunţată pentru examen. Timpul de pregătire a subiectelor este de maxim 30 de 
minute iar examinarea propriu-zisă durează cel mult 20 de minute. Studentul are obligaţia să 
răspundă la toate subiectele, precum şi la întrebările suplimentare formulate de examinator.  
 
Art.5.14. a. Examinarea finală prin probă scrisă se poate face fie pe baza biletului de examen 
individual, pe grup (rând) sau unic extras de student (studenţi) din totalul biletelor întocmite şi 
semnate de examinator, aprobate de  Directorul de Departament  . 

b. Un bilet de examen cuprinde 2-4 subiecte din programa disciplinei, cuprinse în 
tematica anunţată pentru examen. Studentul are obligaţia să răspundă la toate subiectele. 
Timpul de pregătire a subiectelor este de maxim 50 de minute la examenele orale şi de maxim 
100 minute pentru examenele scrise.  
 
Art.5.15. Examenul practic final se face pe baza biletului de examen individual extras de 
student din totalul biletelor întocmite şi semnate de examinator şi aprobate de Directorul de 
Departament  Un bilet de examen cuprinde 1-3 subiecte din programa disciplinei (tehnici, 
metode, analize, cazuri clinice, probleme etc.). Studentul are obligaţia să răspundă la toate 
subiectele, precum şi la întrebările suplimentare formulate de examinator. Timpul de pregătire 
este variabil în funcţie de specificul probelor, se stabileşte de Consiliul facultăţii pentru 
fiecare disciplină în parte, iar examinarea propriu-zisă durează cel mult 20 de minute. 
 
Art.5.16. Examinarea tip verificare pe parcurs se face la fiecare lucrare practică/seminar, 
verificând calitatea implicării studentului în activităţile specifice desfăşurate şi dobândirea 
cunoştinţelor şi abilităţilor preconizate, prin evaluarea proiectelor şi referatelor realizate pe 
parcurs precum şi prin evaluarea a 1-2 probe teoretice scrise, realizate în cursul semestrului 
sau modulului.    
 
Art.5.17. Verificarea cunoştinţelor dobândite în activitatea practică extramurală se face prin 
examen la locul de desfăşurare al acesteia sau în facultate, de către o comisie formată din 
conducătorul de practică (cadrul didactic) şi îndrumătorul de practică din partea unităţii şi va 
consta din evaluarea cunoştinţelor practice de specialitate, punându-se accent pe capacitatea 
studentului de a aplica în practică cunoştinţele teoretice.  
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Art.5.18. O disciplină stabileşte o singură notă finală, număr întreg de la 1 la 10. Nota 
minimă necesară promovării examenului la oricare disciplină este nota 5. Nota finală 
reprezintă media ponderată a notelor parţiale obţinute pentru fiecare activitate directă şi 
individuală din cadrul disciplinei.  
 
Art.5.19. Refuzul studentului de a răspunde la subiecte sau retragerea de la procesul de 
examinare după extragerea subiectelor este considerată încercare nereuşită de promovare a 
examenului şi se consemnează cu o nota 1.  
 
Art.5.20. În cazul disciplinelor de studiu la care forma de verificare prevăzută în planul de 
învăţământ este verificarea pe parcurs, nota finală va fi media ponderată a notelor obţinute. În 
acest sens, disciplina este absolvită dacă media ponderată este egală sau mai mare de 5, chiar 
dacă la anumite probe, cu excepţia celor specificate în fişa disciplinei ca eliminatorii, 
studentul a primit o notă mai mică de 5.  
 
Art.5.21. Notele obţinute de studenţi la examenele finale orale se trec imediat în documentele 
de evidenţă a studenţilor (cataloage on-line şi tipărite) precum şi în carnetele de student.  
 
Art.5.22. Notele obţinute la examenele finale scrise se trec în documentele de evidenţă a 
studenţilor (cataloage) după maximum 7 zile de la derularea probei dar nu mai mult de 3 zile 
dacă examenul s-a desfăşurat în ultima zi de sesiune.  
 
Art.5.23. Notele finale obţinute de studenţi în urma verificărilor pe parcurs se trec în 
documentele de evidenţă (cataloage) în ultima zi a semestrului respectiv sau a perioadei de 
derulare a modulului.  
 
Art.5.24. În planificarea sesiunilor ordinare se precizează datele la care urmează să se 
prezinte pentru examen fiecare grupă de studenţi, studentul având obligaţia să se prezinte la 
examen cu grupa din care face parte. În cazuri bine justificate, examinatorul poate aproba 
studentului să se prezinte cu o altă grupă. În sesiunile de restanţe studenţii au posibilitatea de a 
opta pentru oricare dintre datele planificate de către decanat.  
 
Art.5.25. În cadrul sesiunii de restanţe (de toamnă) studenţii pot opta pentru una din datele de 
examen programate (minimum două).  
 
Art.5.26. Studenţii se pot prezenta la un examen anume o singură dată într-o sesiune şi o 
singură dată la examinările suplimentare prevăzute pe parcursul unui anumit semestru.  
 
Art.5.27. Pe parcursul semestrului, titularii de curs vor planifica 1-2 date de examen pentru 
studenţii restanţieri (examinări suplimentare). Planificarea examinărilor suplimentare este 
aprobată de Consiliul Facultatii iar studenţii se pot înscrie la examen pentru una din aceste 
date.  
 
Art.5.28. Studentul se poate prezenta la examen numai la acele discipline care figurează în 
contractul lui de studiu şi la care şi-a îndeplinit obligaţiile de prezenţă prevăzute în prezentul 
regulament precum şi obligaţiile prevăzute în fişa disciplinei (ex. referate, proiecte). 
 
Art.5.29. Prezentarea la examen este condiţionată de prezentarea carnetului de student, 
dovada achitării taxelor de şcolarizare (dacă este cazul), dovada achitării taxei de reexaminare 
(dacă este cazul) şi alte documente prevăzute în fişa disciplinei (ex. caiet de lucrări practice, 
proiect).  
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Art.5.30. Un examen nepromovat, din cauza neprezentării la examen, retragerii de la examen 
sau neobţinerii unei note de minimum 5, este denumit examen restant pe parcursul anului de 
studii în care a fost parcursă disciplina şi este denumit examen creditat pe parcursul anilor de 
studii următori, dacă studentul a promovat anul. 
 
Art.5.31. Studenţii se pot prezenta la examen, inclusiv pentru mărirea notei, de maximum 
patru ori la fiecare disciplină ce figurează în actul adiţional la contractul de studiu pentru acel 
an universitar. Primele două examinări sunt gratuite iar următoarele sunt cu taxă. 
Neprezentarea la oricare dintre examenele programate pentru o disciplină care apare în 
contractul de studiu înseamnă consumarea unui drept de prezentare la examen din cele patru 
posibilităţi avute la dispoziţie.  
 
Art.5.32. În cazul repetării unui examen nepromovat la o disciplină prevăzută cu verificare pe 
parcurs, în acelaşi an de studii sau în anul următor, notele parţiale obţinute şi validate anterior 
sunt recunoscute iar studenţii vor susţine doar probele la care nu au obţinut minimum nota 5. 
 
Art.5.33. În cazul repetării în acelaşi an de studii, în anul următor sau după reluarea studiilor 
a unui examen nepromovat la o disciplină, subiectele de examen vor fi doar cele cuprinse în 
tematica (programa analitică) a anului de studiu în care a fost înscris studentul. 
 
Art.5.34. Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către decanul 
facultătii în temeiul prevederilor din Carta universitară, atunci când se dovedeşte că acestea au 
fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie 
universitară. Decanul poate dispune reorganizarea examenului. 

 
Art.5.35. Studenţii examinaţi pot depune contestaţii la registratura universităţii în termen de 
48 ore după examen sau după afişarea notelor, în cazul în care examenul a fost scris.  
 
Art.5.36. Analiza contestaţiilor depuse de studenţii examinaţi va fi realizată de Consiliul 
facultăţilor. În vederea soluţionării contestaţiilor, birourile facultăţii pot solicita Comisia de 
Etică şi deotologie care va analiza contestaţia şi va audia studenţii şi cadrele didactice 
respective. 
 
Art.5.37. Rezoluţia privind modul de soluţionare a contestaţiilor se va comunica cel mai 
târziu la sfârşitul sesiunii respective de examene. 

 
 
CAPITOLUL VI – Aplicarea sistemul de credite transferabile  
 
Art.6.1. a. Aplicarea SECT/ECTS (Sistemului European de Credite Transferabile / European 
Credit Transfer System) are atât scopul de a evidenţia rezultatele profesionale ale propriilor 
studenţi de la toate formele de învăţământ cât şi rolul de a opera transferul de rezultate 
profesionale obţinute de studenţi ca urmare a frecventării şi promovării probelor la discipline 
cuprinse în planurile de învăţământ ale altor universităţi din ţară şi străinătate sau ale altor 
facultăţi din propria universitate.  

b. Aplicarea sistemului asigură finalitatea formativă la nivelul fiecărui ciclu de studii 
universitare, licenţă, masterat, doctorat, iar pe de altă parte, facilitează individualizarea 
traseelor de studii prin încurajarea liberei opţiuni a studenţilor pentru disciplinele de 
specialitate şi cele complementare. 
 
Art.6.2. a. Pentru monitorizarea aplicării ECTS, la nivelul anilor de studiu sunt desemnaţi 
tutori (decani de an), iar la nivelul specializărilor şi al programelor de studiu sunt desemnaţi 
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consilieri de studii care asigură deopotrivă consilierea studenţilor şi echivalările de studii, 
potrivit prezentului regulament. 

b. La nivelul fiecărei facultăţi este desemnat un director-consilier de studii (decan) 
care coordonează activitatea comisiei permanente de consiliere şi echivalare. 

c. La nivelul Universităţii aplicarea sistemului creditelor transferabile intră în 
atribuţiile Consiliului Didactic şi prorectorului didactic. 
 
Art.6.3. a. Creditele reprezintă valori numerice, cuprinse între 1 şi 30, alocate unor unităţi de 
cursuri şi unor activităţi precise dintr-un semestru, inclusiv practica profesională.  

b. Creditele reflectă cantitatea de muncă investită de student pentru însuşirea unei 
discipline, sub toate aspectele (curs, seminar, lucrări de laborator, proiecte, referate, practică, 
studiu individual, examene, etc.), nu numai activităţile didactice desfăşurate în prezenţa 
cadrului didactic.  

c. Un credit este echivalentul a aproximativ 25-30 ore de muncă intelectuală a 
studentului, în colectiv şi individual. Creditele acordate unei discipline au de, regulă, valori 
întregi sau, excepţional, fracţiuni de 0,5. 

d. Creditele nu măsoară munca profesorului (instruirea) ci pe cea a studentului 
(învăţarea). Ele nu înlocuiesc evaluarea studentului prin note şi de aceea creditele nu au ca 
scop să măsoare calitatea învăţării. 
 
Art.6.4. Valoarea creditelor pentru fiecare disciplină de studiu va fi stabilită de către Consiliul 
fiecărei facultăţii, la propunerea Biroului facultăţii. Studenţii sunt implicaţi în evaluarea 
distribuirii creditelor cu ocazia evaluării anuale a calităţii procesului de învăţământ din 
universitate.  
 
Art.6.5. a. Creditele cumulate la nivel de semestru, an, ciclu, total studii, reprezintă suma 
creditelor alocate pentru disciplinele sau activităţile din perioada menţionată. 

b. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licentă şi de master 
corespunde obţinerii a cel puţin 300 de credite de studii transferabile. 

 
Art.6.6. Creditele sunt transferabile de la o unitate de învăţământ la alta, pe discipline, pe 
grupuri de discipline (module) sau pe perioade compacte de studii (transferul orizontal). 
Transferul se face la cererea studentului sau pe baza unei convenţii între institutele de 
învăţământ implicate, în urma avizului favorabil al comisiei de echivalare a studiilor din 
cadrul facultăţii.  
 
Art.6.7. Creditele se pot obţine în avans şi se pot raporta în semestrele următoare (mobilitatea 
creditelor). 
 
Art.6.8. Creditele odată obţinute, prin promovarea cu note cuprinse între 5 şi 10, se recunosc 
pe întreaga durată a şcolarizării iar recunoaşterea lor nu este afectată de modificările de 
programă sau plan de învăţământ (imperisabilitatea creditelor) 
 
Art.6.9. Numărul de credite prevăzute în planul de învăţământ pentru un semestru este, de 
regulă, de 30. Cele 30 credite pe semestru sunt aferente disciplinelor de obligatorii şi 
opţionale. Se acceptă abateri minore (maximum 5 unităţi) de la numărul de 30 credite pe 
semestru cu condiţia ca suma anuală să fie de 60 credite.  
 
Art.6.10. Disciplinele facultative, inclusiv cele din pachetul de pregătire pedagogică, sunt 
creditate distinct, fiind consemnate în foaia matricolă, respectiv în suplimentul la diplomă.  
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Art.6.11. a. La specializările la care, conform planului de învăţământ, a doua jumătate a 
ultimului semestru este destinat practicii profesionale, pregătirii şi susţinerii examenului de 
licenţă, aceste activităţi au alocate 15 credite.  

b. În cazul studiilor masterale la care ultimul semestru este dedicat pregătirii practice, 
dizertaţiei şi susţinerii acestei lucrări, acestui semestru îi sunt alocate 30 de credite. 
 
Art.6.12. a. Prin înmulţirea numărului de credite aferente unei discipline cu nota finală 
obţinută la disciplina respectivă se obţine numărul de puncte.  

b. Împărţind numărul total de puncte obţinute într-un semestru sau într-un an de studiu 
la numărul de credite aferente (30, respectiv 60) se obţine media ponderată a studentului 
pentru semestrul sau anul respectiv.  

c. În USAMV Cluj-Napoca, ierarhizarea studenţilor după criteriul calităţii pregătirii 
profesionale se face pe baza mediei ponderate.  
 
Art.6.13. a. Creditele alocate unei discipline, potrivit planului de învăţământ, sunt obţinute 
integral de student prin promovarea disciplinei respective, adică prin obţinerea unei note egale 
sau mai mari de 5 (cinci).  

b. Creditele acordate unei discipline nu se pot obţine în etape. În cazul verificărilor pe 
parcurs, dacă media notelor obţinute pe parcursul semestrului este egală sau mai mare de 5, 
studentul este declarat promovat şi obţine creditele aferente disciplinei, indiferent de numărul 
şi rezultatul probelor parţiale. Creditele aferente unei discipline nu pot fi luate în considerare 
decât într-un singur an, fie în anul în care au fost obţinute, fie într-un an viitor, în funcţie de 
contractul de studii.  
 
Art.6.14. Creditele se pot obţine în avans şi se pot reporta în semestrele următoare, conform 
opţiunii studentului exprimată într-un act adiţional la contractul de studii încheiat odată cu 
înscrierea în anul de studii respectiv. În actul adiţional se vor evidenţia în mod distinct 
disciplinele ale căror credite nu vor fi luate în considerare în anul în care au fost obţinute ci se 
vor reporta într-un an viitor. Opţiunea formulată de student în contractul de studiu este 
irevocabilă. 
 
Art.6.15. Facultăţile stabilesc prin regulamente proprii modul de înscriere la cursurile 
obligatorii, opţionale şi facultative. Înscrierea la aceste cursuri se face prin actul adiţional la 
contractul de studii anual încheiat între decanul facultăţii şi student. Contractul de studii va 
conţine şi declaraţia studentului în care acesta specifică dacă este înscris sau nu la o altă 
specializare din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
sau a unei alte instituţii de învăţământ superior. 
 
Art.6.16. Fiecare facultate va stabili termenul pentru înregistrarea contractelor de studii, 
termen care nu poate fi mai mare de 10 zile de la începerea anului universitar. 
 
Art.6.17. Studentul este liber în alegerea cursurilor opţionale şi facultative din planul de 
învăţământ, respectând însă condiţionările prevăzute în fişele disciplinelor. Studentul se poate 
înscrie la o disciplină la începutul anului universitar, respectând condiţionările disciplinei 
respective, procedură valabilă şi la înscrierea pentru a doua oară la o disciplină, în cazul 
nepromovării examenului după prima înscriere.  
 
Art.6.18. Promovarea anului universitar este condiţionată de obţinerea a minimum 36 de 
credite şi un număr minim de 198 puncte (respectiv numărul de minimum 36 credite 
înmulţit cu nota medie de promovare 5,5) în anul de studiu respectiv. În cele 36 de credite se 
includ creditele aferente disciplinelor înscrise în contractul de studii pentru cele două semestre 
ale anului universitar respectiv, indiferent dacă aceste discipline sunt înscrise pentru prima 
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dată în contractul de studii sau reprezintă discipline nepromovate în anul anterior. Se includ, 
de asemenea, creditele obţinute în avans şi reportate în anul respectiv. Nu se includ în cele 36 
de credite, creditele aferente disciplinelor facultative şi nici cele aferente disciplinelor pentru 
care studentul a formulat opţiunea de reportare într-un semestru următor, în condiţiile din 
prezentul Regulament. 
 
Art.6.19. După promovarea anului de studii (în condiţiile articolului anterior), disciplinele de 
studiu nepromovate după patru examinări vor fi refăcute integral (reînscriere obligatorie), în 
regim cu taxă. Valoarea taxei de reînscriere este proporţională cu numărul de credite alocat 
disciplinei. Reînscrierea la una sau mai multe discipline, în regim cu taxă, este obligatorie şi 
în cazul celor nepromovate ca urmare a prezenţei insuficiente la activităţile didactice. 
Studentul va reface întreaga activitate didactică prevăzută în fişele disciplinelor respective 
valabile pentru anul universitar în curs, după care se poate prezenta din nou, cel mult de patru 
ori, la examen.  
 
Art.6.20. După promovarea anului de studii, examenele nepromovate ca urmare a 
neprezentării la examene sau nereuşitei la 1-3 examinări în timpul sesiunilor vor avea statutul 
de examene creditate şi vor putea fi susţinute în regim cu taxă în cadrul sesiunilor sau 
examinărilor suplimentare ulterioare. Numărul maxim de examinări, cumulat pe parcursul 
celor doi ani universitari, este şi în acest caz de patru, nereuşita obligând la refacerea în regim 
cu taxă a discilinei.  
 
Art.6.21. Un student nu poate promova în anul III de studii cu examene creditate din anul I 
sau în anul IV cu examene creditate din anul II. La Facultatea de Medicină veterinară 
studenţii nu pot promova în anul V cu examene creditate din anul III sau în anul VI cu 
examene din anul IV. Studenţii aflaţi în asemenea situaţii sunt exmatriculaţi, cu drept de 
reînmatriculare în anul nepromovat.   
 
Art.6.22. În cazul în care, ca urmare a modificării planului de învăţământ, numărul de credite 
alocat respectivei discipline s-a modificat până în momentul reînscrierii studentului, taxa 
aferentă disciplinei se va calcula în funcţie de numărul de credite pe care aceasta îl are la data 
reînscrierii. 
 
Art.6.23. În cazul nepromovării unei discipline opţionale, studentul poate alege o altă 
disciplină opţională, la care va avea, de asemenea, statut de student cu taxă.  
 
Art.6.24. Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 36 de credite şi un 
număr minim de 198 puncte sunt exmatriculaţi şi, la cerere, reînscrişi în acelaşi an de studii în 
regim cu taxă. Cererea de reînmatriculare se va depune până la începerea anului universitar. 
Studentul care nu a promovat anul I de studii va fi exmatriculat şi are dreptul să se prezinte 
din nou la admitere. 
 
Art.6.25. În caz de nepromovare, studenţii de la toate formele de învăţământ care în anul 
universitar nepromovat au fost spitalizaţi sau au avut concedii medicale pe o durată mai mare 
de 2 luni, din care cel puţin 20 zile consecutiv, pot fi reînmatriculaţi în acelaşi an de studii, 
prelungindu-li-se astfel şcolaritatea pentru anul de studii respectiv. Pentru ierarhizarea după 
performanţe în cadrul anului se va lua în calcul media ponderată a ultimului an promovat.  
 
Art.6.26. a. Studenţii exmatriculaţi în baza nerealizării numărului minim de credite, pot fi 
oricând reînmatriculaţi în anul nepromovat în regim "cu taxă", la cerere, cu acordul 
Consiliului Profesoral. Cererea de reînmatriculare se depune la Secretariatul facultăţii până la 
începerea anului universitar. 
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b. Studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca urmare a 
exmatriculării datorate încălcării prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară nu 
pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatriculări. 
 
Art.6.27. Într-un an universitar se poate promova un singur an de studii. La unele specializări, 
Consiliul Facultatii poate aproba, cu avizul Consiliului de Administraţie, o singură dată, unor 
studenţi cu rezultate excepţionale, parcurgerea şi promovarea a doi ani de studii într-un an 
universitar, în următoarele condiţii: să fie cel puţin în anul II de studii, să nu aibă examene 
creditate şi să aibă media ponderată a ultimului an de studii de minimum 9.  
 
Art.6.28. Un examen promovat într-un an universitar anterior este recunoscut ca promovat 
chiar dacă se modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă. Studenţii care 
nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor şi sunt reînmatriculaţi în 
acelaşi an trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei respective. 
Studenţii care au fost înscrişi în anul următor dar nu au promovat examenul la o disciplină 
opţională care a dispărut din planul de învăţământ vor alege o altă disciplină din pachetul 
oferit. 
 
Art.6.29. La cererea studentului, creditele pentru o disciplină pot fi echivalate cu creditele 
obţinute la o disciplină cu tematică echivalentă de la o altă facultate sau specializare din 
cadrul universităţii sau din afara ei. Creditele realizate în condiţiile prezentului articol se 
consideră obţinute în semestrul în care această disciplină figurează în Contractul de studii.  
 
Art 6.30.a. La cererea studentului, se pot acorda credite suplimentare pentru acţiunile de 
voluntariat prestate în folosul universităţii. Creditele obţinute, vor fi înregistrate în 
suplimentul de diplomă. Activităţile de voluntariat vor fi cuantificate şi creditate prin 
regulamentul elaborat de Consiliul didactic din universitate 
 
Art.6.30.b..  Echivalarea disciplinelor şi acordarea creditelor corespunzătoare se face de către 
o comisie permanentă stabilită de Consiliul Facultatii la începutul fiecărui an universitar. Din 
comisiile de echivalare a studiilor vor face parte şi coordonatorii de programe de studii. 
Consiliile profesorale sunt abilitate să decidă asupra echivalării creditelor obţinute de studenţi 
la alte universităţi precum şi în cadrul unor şcoli de vară organizate în ţară sau în străinătate.   
.   
 
Art.6.31. În cazul examenelor echivalate, se va trece în foaia matricolă denumirea disciplinei 
din planul de învăţământ al facultăţii, menţionând la observaţii că disciplina a fost echivalată. 
În foaia matricolă se vor menţiona şi disciplinele refăcute ca urmare a nepromovării după 
patru examinări;  
 
Art.6.32. a. Pe durata anului I de studii în cadrul unui program de licenţă se păstrează modul 
de finanţare a studiilor pentru fiecare student (buget sau taxă), conform rezultatelor 
concursului de admitere.  

b. La începutul fiecărui an universitar ulterior, decanatele facultăţilor refac 
ierarhizarea studenţilor din cadrul fiecărui an de studiu pe baza mediei ponderate obţinute în 
anul anterior. Locurile finanţate de la bugetul de stat vor fi, astfel, realocate anual studenţilor 
cu cele mai bune rezultate în pregătirea profesională.  

c. Media ponderată anuală se calculează pe baza numărului total de puncte obţinut în 
anul respectiv împărţit la numărul de credite aferent anului universitar (60 credite). Numărul 
total de puncte este suma punctelor obţinute la fiecare disciplină promovată, conform planului 
de învăţământ al anului de studii (număr credite alocat disciplinei x nota obţinută).  
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Art.6.33. Consiliul de Administraţie, la propunerea Consiliului facultăţii, poate aproba 
prelungirea şcolarităţii în regim gratuit, pentru studenţii pe locuri bugetate, cu cel mult un an 
universitar faţă de durata legală de şcolaritate prevăzută prin planul de învăţământ în 
următoarele situaţii: 

a) concedii de maternitate; 
b) cazuri medicale atestate prin certificate medicale confirmate de o comisie de 

expertiză, stabilită prin protocol între universitate şi spitalul clinic universitar; 
c) participarea sportivilor de performanţă la programe speciale de pregătire şi la 

competiţii naţionale sau internaţionale. 
 
 

CAPITOLUL VII – Mobilit ăţi internaţionale 
 
Art.7.1. Mobilităţile de studii ale studenţilor, gestionate de universitate, se realizează pe baza 
unor programe oficiale de burse şi/sau pe baza unor acorduri bilaterale încheiate de 
universitate şi alte universităţi.  
 
Art.7.2. Selecţia studenţilor în programe de mobilitate se face după anul I de studii de licenţă, 
pe baza mediei ponderate şi a aptitudinilor de comunicare într-o limbă străină (în funcţie de 
ţara de destinaţie). 
 
Art.7.3. a. Mobilitatea de studii a unui student are la bază un Acord de Studii în care este 
prevăzut un program propriu de studiu, respectiv cursurile şi modulele, cu nume, cod şi număr 
de credite, pe care studentul urmează să le frecventeze.  

b. Programul de studiu pe parcursul mobilităţii se stabileşte de către student, în funcţie 
de planul de învăţământ al specializării la care este înmatriculat şi în funcţie de oferta 
educaţională a universităţii gazdă.  

c. Programul de studiu trebuie să conţină discipline similare (nume şi conţinut – 
programă analitică) disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al 
specializării la care este înmatriculat în USAMV Cluj-Napoca. Aceste discipline alese trebuie 
să acopere numărul de credite alocat perioadei de mobilitate (30 credite pe semestru) şi să 
respecte condiţionările dintre discipline (pentru discipline alese în avans).  

d. Aprobarea programului de studiu pe parcursul mobilit ăţii şi echivalarea creditelor 
ce urmează a fi obţinute se realizează de către comisia permanentă de consiliere şi echivalare 
din fiecare facultate, după compararea fişelor disciplinelor.  
 
Art.7.4. Acordul de studii se semnează de către student, de către decanul facultăţii, de către 
directorul Departamentului de Programe Comunitare (pentru bursele ERASMUS), de către 
rectorul universităţii şi de către persoanele abilitate de instituţia gazdă (şef departament, 
decan, rector). Acordul de Studii garantează recunoaşterea creditelor şi calificativelor obţinute 
de student precum şi transcrierea rezultatelor în foaia matricolă, excluzând necesitatea 
recunoaşterii creditelor obţinute deja de către cadrele didactice titulare de curs.  
 
Art.7.5. a. La întoarcerea în universitate, studentul va prezenta Foia matricolă din care să 
rezulte frecventarea cursurilor şi modulelor prevăzute în Acordul de Studii precum şi 
rezultatele la examene şi alte forme de evaluare, împreună cu creditele aferente. Este 
important ca notele sau calificativele obţinute în cursul mobilităţilor internaţionale să fie 
exprimate şi în grade de conversie. Gradele de conversie presupun cinci calificative care 
indică obţinerea integrală a creditelor (de la A la E – echivalentul notelor de la 10 la 5) şi două 
calificative care indică nerealizarea creditelor (FX şi F). 
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b. În cazul în care studentul obţine credite pentru discipline care nu se regăsesc în 
planul de învăţământ al programului de studii la care este înmatriculat, aceste credite se 
consideră suplimentare şi vor fi specificate separat în suplimentul la diplomă.  
 
Art.7.6. La întoarcerea la USAMV Cluj-Napoca se vor recunoaşte calificativele şi creditele 
dobândite în urma examenelor susţinute în străinătate sau, în cazul în care nu a susţinut 
examenele, se va recunoaşte doar frecventarea disciplinelor pentru care studentul are 
adeverinţă de la universitatea parteneră. În acest din urmă caz, studentul se poate prezenta la 
examenele specifice disciplinelor în cauză, fără a fi nevoie să recupereze total sau parţial 
activităţile didactice. 
 
Art.7.7. Dacă la întoarcere în universitate studentul nu poate demonstra participarea la unele 
dintre activităţile didactice prevăzute în acord va fi obligat să refacă, în regim cu taxă, 
activităţile didactice respective. Dacă nu poate demonstra desfăşurarea niciunei activităţi 
didactice, studentul va fi obligat la returnarea bursei de mobilitate acordate şi va fi 
exmatriculat.  

  
 

CAPITOLUL VIII – Întreruperea studiilor 
 
Art.8.1. La cererea studentului, Consiliul Facultatii poate aproba întreruperea studiilor, pe o 
perioadă de maximum 2 ani pe toată durata şcolarităţii dar numai după parcurgerea a cel puţin 
două semestre.  
 
Art.8.2. Cererea pentru întreruperea studiilor se va depune la secretariatul facultăţii înainte de 
începerea semestrului. Pentru motive de sănătate, atestate prin adeverinţă medicală în care 
medicul recomandă întreruperea, sau alte motive bine întemeiate, stabilite ca atare prin 
regulamentul facultăţii (bursă în străinătate, urmarea în paralel a două specializări), 
întreruperea poate fi solicitată pe parcursul oricărui semestru.  
 
Art.8.3. După revenire, studentul trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al 
promoţiei cu care continuă studiile. Acest fapt trebuie adus la cunoştinţa studentului în 
momentul întreruperii studiilor, menţionând pe cererea de întrerupere că a luat la cunoştinţă 
acest lucru. 
 
Art.8.4. Nu se poate acorda întreruperea studiilor în cazul studenţilor aflaţi în situaţie de 
exmatriculare.  
 
Art.8.5. Ultimul semestru înaintea întreruperii şi primul semestru după revenire se consideră 
două semestre consecutive din punctul de vedere al acumulării creditelor.  

 
 

CAPITOLUL IX – Transferul studen ţilor 
 
Art.9.1. Studentul de la învăţământul de licenţă poate să se transfere de la o specializare la 
alta, de la o facultate la alta sau de la o universitate la alta, dacă are motive bine întemeiate şi 
numai după promovarea anului de studii în care a fost înscris. Cererile de transfer se vor 
depune la registratura universităţii şi trebuie să ajungă la decanatul Facultăţii la care urmează 
să se transfere studentul, cu 10 zile înainte de începerea anului universitar. 
 
Art.9.2. Transferarea studentului se poate face începând cu anul II şi în următorii ani, cu 
excepţia ultimului an de studii şi numai de la o facultate (specializare) la o altă facultate 
(specializare) cu profil identic sau apropiat. 
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Art.9.3. Se poate transfera de la o facultate dintr-un centru universitar, la o facultate din alt 
centru universitar, studentul ai cărui părinţi sau susţinători legali şi-au schimbat între timp 
domiciliul în alt centru universitar sau într-o localitate apropiată de acesta. De asemenea, 
transferarea se poate aproba pentru apropierea de soţ (soţie) şi pentru motive medicale bine 
justificate. La acceptarea solicitării de transferare se va ţine seama, în primul rând, de situaţia 
şcolară a solicitantului şi de temeinicia motivelor pentru care se solicită transferul. 
 
Art.9.4. Transferul se face numai între universităţile şi programe de studii acreditate. 
 
Art.9.5. Aprobarea transferării este de competenţa: 

a) decanului facultăţii, cu avizul favorabil al Consiliului facultăţii, când se solicită 
transferarea de la o specializare la alta în cadrul facultăţii; 

b) Consiliului de Administraţie, când se solicită transferarea de la o facultate la alta în 
cadrul universităţii, cu avizul favorabil al decanilor ambelor facultăţi şi cu respectarea 
criteriilor stabilite de Senatul universităţii; 

c) rectorului universităţii de unde pleacă studentul şi a rectorului instituţiei de 
învăţământ superior unde solicită a fi înscris, pentru cazurile de transfer între facultăţi din 
instituţii de învăţământ superior diferite; cererea va fi avizată favorabil de decanii facultăţilor 
de unde pleacă şi unde solicită a fi înscris studentul. Alocaţia bugetară a studentului care 
solicită transferul, dacă există, îl însoţeşte la universitatea de destinaţie. 
 
Art.9.6. Consiliul facultăţii care primeşte studentul transferat, va stabili, odată cu 
înmatricularea acestuia într-un an de studii, eventualele discipline de frecventat şi examene 
aferente care există în curricula specializării în anii anteriori şi nu se regăsesc în foaia 
matricolă a studentului transferat. Examenele de diferenţă vor fi programate în sesiunile de 
examene. În cazurile bine motivate, decanul instituţiei de învăţământ superior poate aproba 
susţinerea unor examene de diferenţă în afara sesiunilor programate. 
 
Art.9.7. Studentul care nu promovează examenele de diferenţă până la sfârşitul anului 
universitar, va fi exmatriculat.  
 
Art.9.8. Înmatricularea studentului transferat se face prin ordinul rectorului, la propunerea 
decanului, menţionându-se anul de studii în care studentul îşi reia activitatea şi eventualele 
examene de diferenţă ce îi revin. 

 
 

CAPITOLUL X – Finalizarea studiilor 
 
Art.10.1. Modul de susţinere a examenului de finalizare a studiilor în USAMV Cluj-Napoca 
este reglementat prin Regulamentul propriu elaborat pe baza Ordinului MECTS 4033/2011, 
privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în 
învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie.  
 
Art.10.2. În cazul întreruperii studiilor, studenţii care au obţinut cel puţin jumătate din totalul 
de credite prevăzute în planul de învăţământ pot primi un act de studiu, numit "atestat de 
studii universitare generale", conform reglementărilor legale în vigoare. 
 
Art.10.3. Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor doar persoanele care au 
calitatea de absolvenţi, adică cei care au parcurs integral planul de învăţământ prevăzut pentru 
specializarea respectivă.  
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Art.10.4. Dacă la sfârşitul duratei legale a programului de studii studentul nu a obţinut toate 
creditele stabilite în planul de învăţământ, el poate solicita prelungirea duratei de studiu în 
regim cu taxă pentru disciplinele nepromovate şi nu poate beneficia de facilităţile prevăzute 
de lege pentru studenţi pe durata acestei prelungiri. Studentul trebuie să satisfacă cerinţele 
planului de învăţământ al promoţiei cu care îşi încheie studiile. În acest caz, solicitantul va 
avea statutul de student şcolarizat în regim cu taxă, atât pentru disciplinele nepromovate, cât 
şi pentru disciplinele apărute ca diferenţe ca urmare a eventualei modificări a planului de 
învăţământ. 
 
Art.10.5. a. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare se efectueaza cu cel putin 10 
zile înainte de începerea examenului, la decanatul facultăţii, fie individual, fie de către 
instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului dintre aceste 
instituţii şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

b. În situaţii deosebite, la cerere, absolvenţii se pot înscrie şi pot susţine de licenţă la o 
altă instituţie organizatoare, cu aprobarea senatelor universitare ale instituţiei absolvite şi ale 
instituţiei organizatoare.  

c. Pentru absolvenţii fiecărei promoţii, examenele de finalizare a studiilor se 
organizează  numai în două sesiuni pe parcursul unui an universitar, în perioadele iunie-iulie 
şi ianuarie-februarie. Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de 
finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă. 

d. Candidaţii la examenul de licenţă/diplomă prezintă la înscriere un certificat de 
competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de instituţia 
organizatoare sau de către o altă instituţie specializată, naţională sau internaţională, 
recunoscută de instituţia organizatoare. 
 
Art.10.6. Studiile în învăţământul universitar ciclul I (licenta Bologna – 3 şi 4 ani) precum şi 
absolvenţii de la specializarea Medicină Veterinară, 6 ani, se încheie cu examen de licenţă.  
 
Art.10.7. Examenul de absolvire şi examenul de licenţă constau din 2 probe stabilite de 
senatul universitar şi anume: 

a) Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 
b) Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/lucrării de 

licenţă/proiectului de diplomă. 
 
Art.10.8. a. Se atribuie un număr total de 15 credite pentru examenul de licenţă/absolvire (7 
credite pentru probă şi 7 credite pentru susţinerea lucrării) şi 30 credite pentru pregătirea şi 
susţinerea disertaţiei; 

b. Cele două probe menţionate la Art.10.7. se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit 
prin prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul.  
 
Art.10.9 a. Senatul va decide şi va înscrie, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinere, la 
propunerea consiliilor profesorale, modul de susţinere (scris, oral, proba practica) pentru 
fiecare din cele două probe ale examenului.  

b. La fiecare probă, examinarea se încheie cu acordarea unor note: media de 
promovare a fiecărei probe este cel puţin 5, iar media de promovare a examenului este cel 
puţin 6.  
 
Art.10.10. Studiile universitare de masterat se încheie cu examen de disertaţie. Examenul de 
disertaţie constă dintr-o singură probă şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. 
Prezentarea şi susţinerea disertaţiei este publică şi se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit 
prin prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul.  
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Art.10.11. a. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de 
finalizare a studiilor nu este publică.  

b. Fiecare membru al comisiei prezintă un catalog, semnat, cu nota acordată pentru 
fiecare examinat, luând în considerare conţinutul ştiinţific al lucrării, calitatea prezentării şi 
răspunsurile la întrebări. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 10 la 
1. 

c. Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor comisiei de examen, precum şi 
media examenului de finalizare a studiilor, se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.  
 
Art.10.12. Tema lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/disertaţie este în concordanţă cu 
specializarea absolvită şi se alege de către candidat, cel mai târziu la începutul anului 
universitar terminal, în baza unei liste orientative, elaborată de discipline.  Se admit şi 
propuneri din partea studenţilor. Cererea candidatului privind tema aleasă se avizează de către 
titularul disciplinei, directorul de departament şi se aprobă de către Decanul facultăţii. 
 
Art.10.13. Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun, la secretariatul 
facultatii în termen de 24 ore de la comunicarea/afisarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 
48 ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de către Comisia de analiză a contestaţiilor 
- numită de Senatul Universităţii. Soluţiile oferite de comisie sunt definitive. Rezultatele 
obţinute la probele orale nu pot fi contestate 
 
Art.10.14. Un examen de finalizare a studiilor se poate repeta într-o sesiune ulterioară cu 
suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu reglementarile 
senatului, stabilite conform legii. 
 
Art.10.15. Este interzisă comercializarea de către cadrele didactice şi de către studenţi a 
lucrărilor ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al 
unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau tezei de doctorat.  
 
Art.10.16. a. Depunerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/disertaţie şi a tezei de 
doctorat presupune automat asumarea de către autor a răspunderii privind originalitatea 
conţinutului.   

b. Depunerea lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau tezei de doctorat 
presupune atât forma tipărită şi legată cât şi forma electronică; forma electronică va fi folosită 
în scopul verificării originalităţii conţinutului. 

c. Îndrumătorii lucrărilor de licentă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în 
mod solidar cu autorii de originalitatea conţinutului acestora. 

 
Art.10.17. Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor 
se eliberează, în programul de studii/specializarea absolvit(ă), în termen de cel mult 12 luni de 
la data promovării.  
 
Art.10.18. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a 
studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă 
titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină semnăturile şi 
informaţiile înscrise în diplomă, precum şi informaţii privind forma de învăţământ la care s-a 
organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. În caz de 
pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile privind 
eliberarea duplicatelor diplomelor.  
 
Art.10.19. Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la 
cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de 
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învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a 
anilor de studii.  
 
Art.10.20. Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o 
diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin 
încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară. 

 
 
CAPITOLUL XI – Recompense şi sancţiuni 
 
Art.11.1. Pentru rezultate deosebite în pregătirea profesională, în cercetarea ştiinţifică şi în 
activităţi social-culturale în asociere cu o ţinută morală şi civică deosebită, studentul poate fi 
recompensat prin: 

- evidenţieri la nivelul anului de studii, facultăţii sau universităţii; 
- diplome; 
- premii anuale sau ocazionale (excursii, obiecte, cărţi, bani, etc.); 
- burse speciale. 

 
Art.11.2. Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale şi încălcarea normelor eticii  
universitare, studentului i se pot aplica următoarele sancţiuni:  

a) avertisment scris; 
b) exmatricularea; 
c) alte sancţiuni prevăzute de Codul de etică şi deontologie universitară. 

 
Art.11.3. Sancţiunile se vor aplica, în funcţie de gravitatea abaterilor, ţinându-se seama şi de situaţia la 
învăţătură şi de comportarea generală, dacă a mai fost sancţionat, de condiţiile în care a fost săvârşită 
abaterea, studentului care încalcă prevederile Regulamentului privind activitatea profesională şi ale 
celorlalte regulamente privind funcţionarea căminelor şi cantinelor studenţeşti, caselor de cultură, 
cluburilor culturale şi sportive, policlinicilor şi spitalelor studenţeşti, taberelor de odihnă şi sportive, 
precum şi studentului care nu are o atitudine corespunzătoare faţă de cadrele didactice, personalul 
administrativ, colegi sau în societate, după cum urmează: 

a. avertismentul scris se hotărăşte şi se aplică, de către Consiliul facultăţii cu consultarea 
cadrului didactic îndrumător, studentului care lipseşte nemotivat de la diferite obligaţii prevăzute în 
programul de activităţi profesionale, are un comportament necorespunzător faţă de cadrele didactice, 
personalul administrativ şi de colegi sau faţă de patrimoniul universităţii. 

b. exmatricularea din universitate se hotărăşte de către Senat, la propunerea Consiliului 
facultăţii şi se aplică studentului care nu promovează anul de studii, care nu îşi achită obligaţiile 
contractuale cu universitatea, care a încălcat prevederile regulamentelor în vigoare sau normele de 
comportare în societare aducând grave prejudicii materiale sau de imagine instituţiei. Discutarea 
propunerii de exmatriculare, în cadrul Consiliului facultăţii, are loc în prezenţa studentului în cauză. În 
ordinul de exmatriculare se va preciza motivul exmatriculării.  
 
Art.11.4. Contestaţiile la hotărârile de sancţionare se depun în termen de 3 zile de la comunicare, la 
Biroul Consiliului Facultăţii  care va rezolva în termen de 5 zile aceste contestaţii. Contestaţiile de 
exmatriculare din universitate se depun în termen de 3 zile de la comunicarea sancţiunii, la registratura 
generală a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinara Cluj-Napoca, şi se rezolvă în 
termen de 5 zile de către Consiliul de Administraţie. 
CAPITOLUL XII – Dispozi ţii finale 
 
Art.12.1. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN . 
 
RECTOR, Vizat Oficiul juridic, 
Prof.dr. Doru Pamfil Viorel Apostu 
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REGULAMENT 
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII U.S.A.M.V. 

CLUJ-NAPOCA 
 

Cap. I.  Dispoziţii generale 

Art.1.   Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii USAMV Cluj - Napoca se 
întocmeşte conform Regulamentului - cadru de funcţionare a bibliotecilor universitare nr. 
30182/ 14.05.2003, în concordanţă cu Legea bibliotecilor 334/ 2002, Legea îvăţământului 84/ 
1997, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 128/ 1997 privind statutul personalului 
didactic, precum şi cu celelalte reglementări generale în vigoare (conform Anexei 3). 
Art.2. Activitatea bibliotecii se desfăşoară în afara oricăror angajări partizane de ordin politic, 
ideologic sau religios. 
Art.3.  Biblioteca USAMV Cluj - Napoca este bibliotecă de drept public, cu caracter 
enciclopedic, fără personalitate juridică, având ca utilizatori principali studenţii, cadrele 
didactice, cercetătorii şi ceilalţi angajaţi ai universităţii. 

 

Cap. II.  Misiune 

Art.4.   Biblioteca USAMV Cluj - Napoca este parte integrantă a sistemului naţional de 
învăţământ superior şi participă la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la 
activitatea ştiinţifică şi de cercetare a Universităţii. 
Art.5.   Biblioteca USAMV Cluj - Napoca dezvoltă colecţii enciclopedice şi specializate de 
publicaţii cu caracter ştiinţific, din ţară şi de peste hotare, pe toate categoriile de suporturi 
documentare, în acord cu programele de învăţământ şi de cercetare a universitaţii. 
Art.6  Biblioteca USAMV Cluj - Napoca întreţine şi dezvoltă relaţii de cooperare şi de 
schimb de documente cu alte biblioteci din ţară şi străinătate sau cu alte unităţi academice, 
ştiinţifice şi de cercetare. 
Art.7   Biblioteca USAMV Cluj - Napoca are ca utilizatori principali studenţii, cadrele 
didactice şi cercetătorii din USAMV Cluj - Napoca. Aceştia au garantat accesul la întregul 
patrimoniu documentar, indiferent de formatul în care acesta a fost publicat. 
Art.8.  Fondul sălii cu acces liber la raft este accesibil tuturor cetăţenilor, pe baza legitimaţiei 
de bibliotecă. 
 

Cap. III.  Patrimoniul bibliotecii  

Art.9.   Patrimoniul documentar include: cărţi, publicaţii seriale şi alte categorii de documente 
pe diverse suporturi. 
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Art.10. Colecţiile Bibliotecii USAMV Cluj - Napoca se constituie şi se dezvoltă în funcţie de 
cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor prin: achiziţii, transfer, schimb intern 
şi internaţional de publicaţii, donaţii. 
Selecţia documentelor în vederea achiziţionării lor de către bibliotecă se va face cu asistenţa 
Consiliului ştiinţific, după cum urmează :  

• Prioritate absolută au cursurile şi îndrumătoarele de lucrări practice editate de cadrele 
didactice pentru a acoperi bibliografic disciplinele din planul de învăţământ. Se vor 
achiziţiona : 1 exemplar de curs pentru 5 studenţi sau 1 exemplar de îndrumător de 
lucrări practice pentru 3 studenţi. 

• Publicaţiile cadrelor didactice apărute în editura AcademicPres şi cele publicate în 
alte edituri (care nu au regim de curs sau îndrumător de lucrări practice) se vor 
achiziţiona în număr de 5 până la 10 exemplare în funcţie de numărul de studenţi şi de 
solicitările utilizatorilor. 

• Cărţile şi revistele de specialitate din ţară vor fi achiziţionate în cel puţin 1 exemplar, 
în limita fondurilor alocate. 

• Cărţile şi revistele din străinătate se vor selecţiona dintre cele mai reprezentative, cu 
valoare documentară pentru un număr mare de utilizatori. Toate cărţile şi revistele 
străine achiziţionate intră în sediul central al bibliotecii, cu excepţia celor procurate cu 
fonduri din granturile de cercetare, care pot intra la cerere în bibliotecile filiale ale 
directorilor de granturi. 

• Pentru achiziţia de carte valoroasă din străinătate, Consiliul ştiinţific va consulta 
directorii de departamente, conducătorii de granturi de cercetare, şefii disciplinelor, 
iar lista va fi aprobată de către prorectorul cu cercetarea al Universităţii.  

 
Art.11. Stabilirea statutului, evidenţa, prelucrarea, conservarea, recuperarea şi eliminarea 
documentelor se fac conform cu Legea bibliotecilor nr.334/ 2002, art. 40 pct. 1-10, 
republicată în MO nr.132/ 11 februarie 2005 şi a Regulamentului - cadru de funcţionare a 
bibliotecilor universitare nr. 30182/ 14.05.2003.  
Art.12. În cazul publicaţiilor propuse pentru casare se vor intocmi liste care vor fi publicate 
pe site-ul Bibliotecii pentru a fi analizate de către cadrele didactice. Dacă există publicaţii care 
sunt considerate valoroase, acestea vor fi transferate la bibliotecile disciplinelor interesate.   
Art.13.  Dotările se asigură prin finanţare de către autorităţile tutelare precum şi prin 
transferuri, donaţii şi sponsorizări din ţară şi din străinătate. 
Art.14.  Biblioteca USAMV Cluj - Napoca elaborează strategii periodice, în acord cu 
prevederile Cartei USAMV Cluj - Napoca, pe baza cărora se întocmesc planuri şi programe 
anuale de activitate, de completare a colecţiilor şi de dotare. 
 

Cap. IV.  Structura bibliotecii 

Art.15. Organigrama Bibliotecii USAMV Cluj - Napoca este aprobată de Senatul 
Universităţii, la propunerea conducerii Bibliotecii, elaborată în funcţie de complexitatea, 
misiunea şi funcţiile acesteia. Organigrama cuprinde, după caz, departamentele, serviciile, 
compartimentele care funcţionează în cadrul acesteia, precum şi fluxurile generale ale 
activităţii şi numărul de posturi aferente. 
Art.16. Biblioteca USAMV Cluj - Napoca poate constitui singură sau împreună cu alte 
instituţii, cu acordul Senatului Universităţii, centre de informare şi documentare în unul sau 
mai multe domenii de cunoaştere, cu funcţii zonale sau naţionale, consorţii, baze comune de 
date, organisme de coordonare biblioteconomică interuniversitară etc. 
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Cap.V. Atribuţii, activităţi şi competenţe 

Art.17. Biblioteca universitară a U.S.A.M.V.Cluj-Napoca are următoarele atribuţii şi 
competenţe: 

• asigură informarea documentară pentru procesul de învăţământ, activitatea de 
cercetare ştiinţifică, perfecţionarea cadrelor; 

• iniţiază, întreţine şi dezvoltă relaţii cu biblioteci, edituri, organizaţii, personalităţi 
ştiinţifice din  ţară şi străinătate, în scopul intensificării circulaţiei informaţiei 
documentare; 

• organizează consfături, schimburi de experienţă, sesiuni şi simpozioane pe teme de 
informare documentară ; 

• organizează, îndrumă şi controlează biblioteci filiale la catedre şi departamente. 
 

 

Art.18. Pentru îndeplinirea atribuţiilor, biblioteca universitară desfăşoară următoarele 
activităţi: 

• dezvoltarea colecţiilor; 
• evidenţa şi organizarea colecţiilor; 
• catalogarea şi indexarea colecţiilor; 
• comunicarea colecţiilor; 
• metodologie şi perfecţionare profesională; 
• activitatea de cooperare în reţele; 
• alte activităţi impuse de funcţiile şi obiectivele specifice. 

Art.19.  Biblioteca Cluj - Napoca oferă servicii de lectură în sălile de lectură, cu acces direct 
şi indirect la publicaţii, servicii de împrumut de documente la domiciliu, servicii de împrumut 
de documente, intern şi internaţional, servicii de referinţe ştiinţifice, servicii de informare 
bibliografică, acces la baze de date, româneşti şi străine, servicii de orientare şi îndrumare a 
utilizatorilor în vederea perfecţionării tehnicilor de muncă intelectuală. 
 
 
Cap. VI.  Resurse 

Art.20.  Resursele Bibliotecii USAMV Cluj - Napoca se constituie din alocaţii bugetare, 
venituri proprii provenite din servicii cu tarife şi penalităţi stabilite de conducerea bibliotecii, 
taxă anuală pentru utilizatori, conform legislaţiei în vigoare şi aprobate de Senatul 
Univesităţii. 
 

Cap. VII.  Personalul şi conducerea bibliotecii 

 
Art.21.  Personalul de specialitate al Bibliotecii USAMV Cluj - Napoca este format din 
bibliotecari cu studii superioare şi bibliotecari cu studii medii. 
Art.22.  Personalul de specialitate al Bibliotecii USAMV Cluj - Napoca are statut de personal 
didactic auxiliar, potrivit art. 44 (3) din Legea Bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în MO 
nr,132/11 februarie 2005, Legii îvăţământului 84/ 1997, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii 128/ 1997 privind statutul personalului didactic, precum şi cu celelalte 
reglementări generale în vigoare. 
Art.23.  Conducerea Bibliotecii USAMV Cluj - Napoca este numită  de către Conducerea 
Universităţii. 
Art.24.  Angajarea personalului de specialitate se face prin concurs, conform legislaţiei în 
vigoare. 



 34

Art.25.  Atribuţiile şi competenţele personalului Bibliotecii USAMV Cluj - Napoca se 
stabilesc prin fişa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate şi 
sarcinile de serviciu elaborate de către Conducerea Bibliotecii, pe baza Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a bibliotecii. 
Art.26.  Pregătirea şi perfecţionarea personalului de specialitate se asigură de către Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării prin cursuri postuniversitare, precum şi prin alte forme de pregătire 
profesională. 
Art.27. Pentru orientarea întregii activităţi în acord cu obiectivele generale ale procesului de 
învăţământ  şi cercetare, pe lângă bibliotecă mai funcţionează, ca organ consultativ, Consiliul 
Ştiinţific al Bibliotecii. 
Art.28. Consiliul Ştiinţific al Bibliotecii este format din bibliotecari, cadre didactice şi 
studenţi ai universităţii.  
Art.29. Desemnarea membrilor Consiliului Ştiinţific al Bibliotecii se face la propunerea  
Conducerii Bibliotecii şi cu validarea acestora în Biroul de Senat. 
Art.30.  Preşedintele Consiliului Ştiinţific al Bibliotecii este directorul bibliotecii. 
Art.31. Consiliului Ştiinţific al Bibliotecii se întruneşte cel puţin o dată pe an sau de câte ori 
este nevoie. 

Cap. VIII.  Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 

 

Art.32. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor sunt cele stipulate în capitolul VII al Legii 
Bibliotecilor nr. 334/2002 şi Regulamentul de Ordine Interioară al Bibliotecii, corelate cu 
prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor 
şi drepturile conexe. 
Art.33. Utilizatorii Bibliotecii U.S.A.M.V. Cluj-Napoca sunt : studenţi, cadre universitare, 
cercetători din U.S.A.M.V. Cluj-Napoca şi utilizatori externi (persoane fizice sau juridice).   

Utilizarea bibliotecii se face pe baza unei legitimaţii individualǎ şi netransmisibilă 
eliberată de bibliotecă. Acelaşi regim îl vor avea şi cadrele didactice pensionate.  
Art.34. La înscriere sunt necesare: carnetul de student sau legitimaţia de serviciu vizatǎ la zi, 

cartea de identitate (sau paşaportul pentru studenţii străini), 1 fotografie. Taxa de înscriere 
pentru angajaţii U.S.A.M.V.Cluj-Napoca este prevăzută în Anexa 1 iar pentru studenţi 
legitimaţia se eliberează gratuit. 
Art.35.  Pentru utilizatorii externi, persoane fizice: eliberarea legitimaţiei se face pe baza 
cărţii de identitate, a adeverinţei de serviciu şi a unei fotografii.  Taxa de înscriere este 
conform Anexei 1. 
 Art.36.  În cazul pierderii legitimaţiei de bibliotecă  se anunţǎ imediat conducerea bibliotecii. 
La cerere se poate elibera un duplicat contra sumei specificată într-o anexă specifică.  
Art.37. Regimul de împrumut la domiciliu : 

• Împrumut pe termen lung (semestru sau an universitar) : 
- manuale, cursuri, lucrări de laborator, îndrumătoare pentru uzul studenţilor. Aceste 
publicaţii trebuie restituite după încheierea sesiunii pentru care au fost împrumutate, 
indiferent dacă studentul a promovat sau nu examenele. 

• Împrumut pe termen scurt : 
- cărţi româneşti unicat, cărţi străine. Regimul de împrumut al acestora va fi de 7 zile  

            pentru  studenţi şi cadrele universitare. Din această categorie de publicaţii nu se 
împrumută 
            mai mult de 3 exemplare. 

• Prelungirea termenului de împrumut se poate face o singură dată. Utilizatorii pot 
solicita prelungirea telefonic sau prin intermediul adresei de email a Bibliotecii. 

     NOTĂ : Zilele de împrumut nu includ sâmbăta şi duminica. 
• Nu se împrumută la domiciliu :  
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- reviste; 
           - materiale de referinţă : cărţile din sala cu acces liber la raft, dicţionare, atlase,  
            enciclopedii, indexe, baze de date bibliografice, teze de doctorat. 

• În caz de nerespectare a termenului de împrumut, după o perioadă de graţie de 5 zile, 
utilizatorul este obligat la plata unei penalizări zilnice stabilită de Bibliotecă în funcţie 
de numărul de documente împrumutate şi de numărul de zile întârziere (conform 
precizărilor din Anexa 1). 

• Pierderea publicaţiilor împrumutate de la bibliotecă se sancţionează conform 
Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 4626 / 21.07.2005 (cf. unor anexe 
specifice) 
      

Cap.IX.  Dispoziţii finale 

 Art.38.   Prezentul regulament a fost întocmit pe baza legislaţiei în vigoare , cu detalii in 
anexe. 
 Art.39. Regulament de organizare, funcţionare şi administrare a bibliotecii din subordinea 
Universităţii intră în vigoare după aprobarea lui de către Senatul Universităţii. Orice 
modificări sau adăugiri ulterioare se vor face numai cu aprobarea Senatului.  
 Prezentul regulament a fost aprobat în sedinţa Senatului U.S.A.M.V.Cluj-Napoca  

 
RECTOR, Vizat Oficiul juridic, 
Prof.dr. Doru Pamfil Viorel Apostu 
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REGULAMENTUL 

CENTRULUI PENTRU ORGANIZAREA PRACTICII  
 
 
 

CAPITOLUL I – Dispozi ţii generale 
 
Art.1(1) În baza Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, Legii 258/2007 şi a ordinului M.E.C.T. 

3955/2008 se aprobă cadrul general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de 
studii universitare. 

(2) În cadrul aceluiaşi temei s-a decis înfiinţarea Centrului pentru organizarea practicii 
studenţilor USAMV (COP) cu organizare proprie şi responsabilităţi reieşite din prezentul regulament 
şi fi şa postului individuală. 

(3) Centrul pentru organizarea practicii este subordonat  Consiliului de administraţie al 
USAMV şi este coordonat direct de către prorectoratul cu probleme sociale si studenţeşti, conform 
organigramei. La nivel de facultate prodecanul coordonează activitatea de practică în strânsă 
colaborare cu Directorul Centrului şi cu reprezentantul facultăţii. 

(4) Conform art.205 (16) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 universităţile asigură, în 
limita resurselor financiare alocate pentru efectuarea practicii comasate a studenţilor, pe perioada 
prevăzută în planurile de învăţământ, cheltuielile de masă, cazare şi transport, în situaţiile în care 
practica se desfăşoară în afara Centrului universitar respectiv.  

(5)Stagiul de practică este activitatea desfăşurată de studenţi şi masteranzi în conformitate cu 
planul de învăţământ a USAMVCN, cu scopul verificării aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice în 
cadrul programului de instruire. 

(6)Organizatorul de practică este USAMVCN, care: 
- Aprobă şi desemnează structurile interne responsabile cu stagiile de practică. 
- Înfiin ţează un Centru de practică coordonat de prorectorul de resort, condus de un director 

de Centru, un secretar administrativ în cadrul Centrului şi un cadru didactic supervizor din 
fiecare Facultate în parte. 

(7)Partenerul de Practică este persoana juridică din România sau o altă ţară din Uniunea 
Europeană care participă la programul „Învăţare pe tot parcursul vieţii”, sau dintr-o terţă ţară ce 
desfăşoară activităţi în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul MECTS şi care poate 
participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi masteranzilor. 
   
Art. 2. Responsabilităţile Centrului pentru organizarea practicii 

(1)asigură accesul tuturor studenţilor şi masteranzilor USAMVCN la toate serviciile de suport 
privind stagiile de practică; 
(2)asigură un sistem adecvat de rezolvare operativă a sesizărilor şi solicitărilor studenţilor şi 
masteranzilor USAMVCN; 
(3)asigură informarea adecvată şi corectă a studenţilor şi masteranzilor privind programele 
stagiilor de practică, durata acestora, tipul de diplome suplimentare care evidenţiază activitatea 
practică în cursul facultăţii, serviciile oferite, procedee de examinare şi modul de notare pe 
bază de credite la examenul de practică; 
(4)dezvoltă şi promovează o politică clară privind importanţa desfăşurării stagiilor de practică, 
utilizarea tehnologiilor informaţionale, examinarea corectă; 
(5)dezvoltă, accesează proiecte şi ini ţiază contacte cu parteneri de practică atât din ţară cât şi 

UNIVERSITATEA DE ŞTIIN ŢE AGRICOLE ŞI MEDICIN Ă VETERINAR Ă 
DIN CLUJ-NAPOCA 

Calea Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca 
Tel.+ 40-264-596.384; Fax + 40-264-593.792 

www.usamvcluj.ro 
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din străinătate. 
(6)asigură derularea în condiţii optime a asocierilor de parteneriat între organizatorul de 
practică şi partenerul de practică, încheiate în baza unor convenţii/contracte de colaborare, în 
care se stipulează cu claritate obligaţiile părţilor; 
(7)asigură publicitatea necesară promovării stagiilor de practică prin afişare,  inserare în 
diferite publicaţii, Internet, oferind date complete care să reflecte situaţia reală, în ceea ce 
priveşte instituţia, personalul şi serviciile oferite. 
(7)asigura prin lucratorii desemnati legal, dobândirea cunoştinţelor necesare, pentru rezolvarea 
situaţiilor de urgenta (pregătirea ISU) 
 

Art. 2. Reglementări privind studen ţii şi masteranzii 
(1)Toţi studenţii de la licenţa şi masterat cu program la zi, I.D. si F.R. au obligaţia de a 

desfăşura activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor, pentru a 
le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care s-a înscris la USAMVCN. 

(2)Studenţii din anul I din cadrul tuturor specializărilor din USAMV vor face practica de 
iniţiere pe tot parcursul anului în cuantumul de ore stabilit prin planurile de învăţământ 

(3)Durata şi perioada stagiului de practică poate fi de minimum o săptămână şi de maximum 
12 luni calculate pe parcursul întregului ciclu de studii de licenţă sau de masterat. 

(4)Perioada de desfăşurare a stagiului de practică poate fi atât în cursul anului universitar, cât 
şi în perioada vacanţelor universitare. 

(5)Practicanţii, înaintea începerii stagiilor de practică semnează Convenţia Cadru, anexa nr.1 
şi Portofoliul de Practică, anexa nr.2 la Ordinul M.E.C.T. 3995/2008, privind efectuarea stagiului de 
practică ce cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, cât şi modalităţile de derulare a 
stagiului de practică. 

a) Studenţii practicanţi trebuie să se încadreze complet în disciplina muncii din unitatea de 
practica, să manifeste un interes pentru activitatea productivă şi să execute conform 
graficului lucrările prevăzute în programul de practică. 

b) Prezentarea la unitatea de practica se va face la datele fixate prin convenţia de practică cu 
această societate. 

c) Ziua de instruire practică este de 6 ore. Studenţii practicanţi vor începe şi vor termina 
activităţile de practica după orarul din cadrul unităţii care se va suprapune peste orarul de 
lucru al schimbului respectiv. 

d) Orarul activităţii de practica va fi respectat cu stricteţe. Întârzierea la intrarea în unitate, 
precum şi ieşirea din unitate înainte de finalizarea programului de practica, sunt abateri 
grave de la disciplina muncii. 

e) Deplasările neautorizate în cadrul unităţii de practica sunt interzise. Numai vizitele în 
grup, programate şi conduse de persoane nominalizate anume în acest scop sunt permise. 

f) Atitudini neacademice sau necuviinţă faţă de muncitori şi în general, faţă de personalul 
unităţii de practica nu sunt admise. Studenţii se deplasează în unitatea respectiva cu scopul 
de a învăţa şi de a aplica cunoştinţele teoretice dobândite la facultate. În acest scop 
studenţii primesc informaţii de la specialiştii cu care vin în contact, utile pentru pregătirea 
lor viitoare. 

g) Studenţii au datoria ca în timpul practicii să se integreze în viaţa unităţii respective. 
h) În caz de boală, studentul va prezenta responsabilului cu practica din unitatea respectiva, 

cerere de motivare însoţită de adeverinţa de la Policlinica de care aparţine unitatea în 
cauza. 

i) Numărul de zile absentate motivat sau nemotivat se vor reface la sfârşitul perioadei de 
practică, în intervalul stabilit al fiecărui an de studii. 

 
Art. 3. Reglementări privind personalul didactic 

(1)Personalul didactic implicat în activităţile de practică trebuie să corespundă criteriilor 
impuse de ordinul M.E.C.T. 3955/2008, criteriilor cuprinse în fişa postului Cadrului Didactic 
Supervizor din cadrul Centrului de Practică, a Statutului personalului didactic şi reglementărilor 
Senatului USAMV. 

(2)Personalul didactic este format din: asistenţi, şefi de lucrări, conferenţiari cât şi titulari de 
disciplină şi personal ce desfăşoară activităţi de lucrări practice sau proiecte din cadrul U.S.A..M.V. 
Cluj. Titularii de discipline din cadrul Centrului de practică sunt cadre didactice cu norma de bază în 
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USAMV sau cadre asociate care trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe.  
(3)La instruirea studenţilor (licenţa, masterat) zi, ID, FR, vor participa cadrele didactice, 

supervizori desemnaţi de organizatorul de practică pentru asigurarea, planificarea, organizarea şi 
supravegherea stagiului de practică conform legislaţiei naţionale corelate cu legislaţia U.E. 
 
Art. 4. Reglementări privind stagiile de practică 

 
(1)Stagiile de practică 
a.Stagiile de practică pentru studenţi si masteranzi, se organizează pe baza planurilor elaborate  

de catre prodecanii facultatilor în colaborare cu  Centrul de practică şi avizate de Facultăţi, în 
conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor 
teoretice însuşite în cadrul programului de instruire. 

b.În cadrul stagiului de practică se va cuantifica suma de cunoştinţe specifice necesare a fi 
însuşite de studenţii fiecărei facultăţi şi specializări şi care vor fi detaliate în Caietul de practică a 
fiecărui an de studiu.  

c.Stagiile de practică pentru studenţii din anii I de la toate specializările din USAMV se vor 
organiza pe tot parcursul anului, pentru ceilalţi studenţi practica tehnologică de specialitate şi pentru 
lucrarea de licenţă se va desfăşura în perioade distinct stabilite. 

d.Programarea stagiilor de practică se va face corespunzător duratei de şcolarizare pentru 
învăţământul de zi. Se va evita programarea acestor activităţi grupat înaintea sesiunilor de examene. În 
contractul de şcolarizare / studii se va specifica obligativitatea acestor activităţi. 

e.Programele analitice vor fi însoţite de calendarul activităţilor obligatorii ale stagiilor de 
practică, conform machetelor, precizându-se explicit datele la care acestea se efectuează. 

 
(2)Resurse de învăţământ 
a.Organizarea procesului de acumulare de cunoştinţe în cadrul stagiilor de practică necesită 

existenţa unor materiale didactice, corespunzător concepute  şi  realizate,  pentru  asigurarea  unei  
pregătiri eficiente în scopul pregătirii corespunzătoare şi elaborării într-o formă competitivă a 
proiectelor de diplomă. 

b.Materialele didactice se vor distribui studenţilor în cadrul taxei de studiu şi vor oferi 
cunoştinţe fundamentale necesare parcurgerii activităţilor de lucrări practice. 

c.Materialele didactice se vor redacta pe diferite suporturi, hârtie si format electronic şi se 
elaborează de către USAMV prin Centrul de practică prin efort propriu al facultăţilor. 

d.Suporturile de cursuri vor fi realizate corespunzător scopului pentru care au fost întocmite, 
multiplicate lizibil, legate corespunzător şi prezentate într-o formă atractivă. 

e.Distribuirea suporturilor de cursuri este asigurată de USAMV Cluj prin Centrul de practică, 
pentru fiecare student. Acestea vor fi însoţite de programele analitice şi orarul activităţilor practice 
obligatorii pentru fiecare semestru. 

 
(3)Procesul de instruire şi evaluare 
a.Activităţile de lucrări practice sunt obligatorii şi se desfăşoară conform numărului de ore 

prevăzut în planurile de învăţământ. 
b.Pentru specializările care implică perfecţionarea şi confirmarea practică a pregătirii 

profesionale, vor fi prevăzute stagii de practică în unităţile de profil ale partenerilor de practică (şcoli 
din învăţământul preuniversitar, unităţi de cadastru, unităţi economice cu profil agricol etc. atât din 
ţară cât şi din străinătate, respectiv ţările membre U.E.) 

c.Sistemul de evaluare a cunoştinţelor pentru promovarea disciplinelor şi acordarea creditelor 
include proceduri de evaluare continuă şi finală. 

d.Procedurile de evaluare continuă sunt asigurate în cadrul întâlnirilor directe faţă în faţă şi au 
forme specifice stabilite de cadrele didactice supervizoare. 

e.Evaluarea finală se realizează în sesiuni programate semestrial, prin probe practice, 
desfăşurate obligatoriu în prezenţa cadrului didactic supervizor. 

f.Perioada de examinare se înscrie în calendarul disciplinelor şi se aduce la cunoştinţa 
studenţilor la începutul fiecărui semestru. 

 
(4)Proiectarea materialelor de studiu 
a.Centrul de practica va elabora un Ghid de Practică şi un model de Caiet de Practică în baza 
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prevederilor ordinului M.E.C.T. nr.3955/2008 în care se vor consemna principalele materiale didactice 
cu caracter sugestiv. 

b.Aceste materiale vor fi bine prezentate şi bine sistematizate; subdivizat în module, pe unităţi 
care facilitează învăţarea graduală şi structurată. 

c.Se va utiliza o gamă largă de procedee care pot facilita reţinerea factorilor esenţiali, 
rezumate, concluzii, exemple ilustrative în perioada stagiului de practică. 

 
Art. 5. Baza materială 

(1) Centrul de practică trebuie să fie dotat conform normelor legale cu: 
a. spaţiu adecvat pentru conducere şi secretariat, compartiment pentru pregătirea şi distribuirea 
materialelor didactice necesare desfăşurării activităţii de practică; 

             b. mijloace de comunicaţie: telefon fix sau mobil, fax, e-mail, internet; 
             c. mijloace de transport auto; 
             d. platformă e-learning implementată pe infrastructura de comunicaţii care permite accesul 
stabil         şi simultan al unui număr mare de utilizatori (studenţi şi cadre didactice) la resursele de 
învăţământ şi informare (adresa de accesare: http:// practica.usamvcluj.ro) 

e.echipamente pentru pregătirea materialelor didactice: videoproiector, cameră video, DVD-
player, televizor, DVD-uri, etc. 
 
 

CAPITOLUL II – Dispozi ţii finale 
     

Prezentul regulament intra în vigoare la data de 05.04.2012, data la care regulamentul anterior 
se considera abrogat. 

Prezentul regulament va suferi modificări în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
 
 
 
RECTOR, Vizat Oficiul juridic, 
Prof.dr. Doru Pamfil Viorel Apostu 
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REGULAMENT 
PRIVIND ACORDAREA BURSELOR 
PENTRU STUDENŢII DIN USAMVCN 

 
 
Art.1.  (1). Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca acordă, în condiţiile 
legii, următoarele categorii de burse: burse de performanţă, burse de merit, burse sociale. 
(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse private, pe bază de 
contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004. 
(3) Personalităţi şi fundaţii sau asociaţii naţionale sau internaţionale pot acorda, pe bază de concurs, 
burse care să le poarte numele.  
(4) Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi facultăţile pot acorda 
burse de performanţa din veniturile proprii extrabugetare. 
(5) Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă în funcţie de numărul de studenţi 
de la învăţământul cu frecventă, fără taxă de studii. 
 
Art.2 . (1) Bursele acordate de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi 
sursele de finanţare aferente sunt:  

a. burse de performanţă - alocaţii bugetare şi venituri proprii (extrabugetare) ale 
Universităţii;  

b. burse de merit - alocaţii bugetare pentru studenţii bugetaţi şi din veniturile proprii ale 
facultăţilor pentru studenţii cu taxă;  

c. burse sociale - alocaţiile bugetare pentru studenţii bugetaţi şi venituri proprii ale facultăţilor 
pentru studenţii cu taxă;  

(2) Studenţii care beneficiază de burse sociale de studii pot primi şi burse pentru performante 
universitare 
(3) Statul susţine studenţii cu probleme şi nevoi sociale, precum şi pe aceia cu cerinţe educaţionale 
speciale.Statul acordă burse sociale studenţilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor 
instituţionalizaţi, în condiţiile legii. 
(4) Statul acordă burse, studenţilor cu performante şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate 
remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională  
(5) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate acorda anual burse pentru stagii de 
studii universitare şi postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest scop, Aceste burse 
se obţin prin concurs organizat la nivel naţional. 
 
Art.3.  (1) Beneficiarii burselor acordate de USAMVCN, potrivit prezentului Regulament, sunt 
studenţii Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, cetăţeni români, străini 
şcolarizaţi la învăţământul universitar la nivel de licenţă, master, doctorat, postdoctorat la cursuri de zi, 
în regim bugetat sau cu taxă – din surse extrabugetare ale Facultatii sau ale Universitatii.;  
(2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a 
studentului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform 
legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în 
străinătate precum şi accesul la burse obţinute din alte surse.  
 
Art.4.(1) Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, 

UNIVERSITATEA DE ŞTIIN ŢE AGRICOLE ŞI MEDICIN Ă VETERINAR Ă 
DIN CLUJ-NAPOCA 

Calea Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca 
Tel.+ 40-264-596.384; Fax + 40-264-593.792 

www.usamvcluj.ro 
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indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist. Studentul integralist este studentul care a 
promovat toate examenele din anul/sesiunea precedenta semestrului pentru care solicită bursă, 30 
credite/semestru sau 60 credite/an la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit pachetului de studii 
ales de student pentru semestrul precedent, prevăzut în contractul de studiu.  

(2)Evaluarea şi creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calcul 
pentru condiţia de integralist şi, implicit, pentru calculul mediei.  

(3)Pentru studenţii care au avut Bursă Socrates/Erasmus un semestru se vor lua în calcul, pe 
baza foii matricole şi a echivalării examenelor promovate, de 60 de credite obţinute la disciplinele 
obligatorii şi opţionale.  
 
Art.5 . (1) Bursele de performanţă se atribuie prin concurs organizat de universitate pe baza 
următoarelor criterii: 

a. media minimă 9,50 în ultimii doi ani de studiu (media fiind criteriul de performanta 
primordial); 
b. activitate ştiin ţifică materializată prin participare la contracte de cercetare, lucrări 

ştiin ţifice susţinute sau publicate în reviste prestigioase; 
c. conduită universitară exemplară. 

          (2) Cuantumul şi numărul burselor de performanţă sunt stabilite de universitate, la 
propunerea Consiliului cu probleme sociale şi studenţeşti şi aprobat de către Consiliul de 
administraţie la începutul semestrului I din anul universitar respectiv. Bursele de performanţă 
se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând cu anul III de studiu.  

(3) Studenţii beneficiază de burse de performantă sau de merit, pentru stimularea excelentei, 
precum şi de burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. Cuantumul 
minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să 
acopere cheltuielile minime de masă şi cazare. 

(4) USAMVCN poate suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare. 
          (5) Obţinerea bursei de performanţă nu este condiţionată de acordarea altei categorii de burse.  
 
Art. 6. (1) Bursele de merit, şi sociale se atribuie beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar, 
în conformitate cu planul de învăţământ, mai puţin pe perioada vacanţelor, cu excepţiile prevăzute de 
H.G. 558/1998, Anexa 2, art.12. (2)  
(2) Fondul de burse destinat burselor de merit, şi sociale se repartizează pe facultăţi, în raport cu 
numărul studenţilor cetăţeni români şi străini, şcolarizaţi în regim bugetat la cursurile de zi din 
facultatea respectivă. 
(3) Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul facultăţilor, astfel:  

• 10% burse de performanta 
• 70 % - fond pentru burse de merit (10% merit I si 60% merit II)  
• 20% - fond pentru burse sociale  

(4)Facultăţile pot modifica această distribuţie în interiorul alocării de care dispun.  
(5) Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe specializări şi ani de studii, proporţional cu 
numărul de studenţi cetăţeni români şi cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, bugetaţi, 
la cursurile de zi, din facultatea respectivă.  
 
Art.7.  (1) Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ superior de 
stat diferite, pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca 
numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul semestrelor 
prevăzut ca durată normală de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.  
(2) Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care urmează simultan două sau 
mai multe facultăţi (specializări) în instituţii de învăţământ superior de stat, atribuirea se realizează de 
către facultatea (specializarea) din instituţia de învăţământ superior pentru care optează studentul, pe 
bază de cerere. Cererea de bursă va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de cealaltă facultate, care să 
ateste că nu este bursier la facultatea (instituţia de învăţământ superior) respectivă.  
(3) Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile Art.7 (2) se face pe baza 
Fişei de înscriere, a actelor doveditoare şi a declaraţiei pe proprie răspundere a studentului. 
(4) Consiliul de Administraţie şi Consiliile profesorale de la facultăţi vor monitoriza activitatea 
studenţilor la nivel de licenţă, master (bugetaţi, curs de zi) sau doctorat, la forma "cu frecvenţă", în 
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scopul evitării acordării a câte două burse aceleiaşi persoane. Studenţii care obţin bursă de 
performanţă pot obţine şi bursă socială, dacă îndeplinesc condiţiile. 
(5) Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor pentru un semestru sau mai multe semestre vor 
beneficia de bursă în baza rezultatelor obţinute în ultimul semestru înaintea întreruperii.  
(6) Studenţii care au fost înmatriculaţi pe locuri cu taxă şi au fost glisaţi pe loc bugetat beneficiază de 
orice categorie de bursă, după media obţinută în semestrul precedent.  
 
Art.8 . (1) Bursele de performanţă şi merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale 
(examene, verificări, proiecte - potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de examene 
premergătoare anului/semestrului în care solicită bursa.  
(2) Media generală se calculează ca medie ponderată a notelor obţinute, ponderile fiind numărul de 
credite acordat fiecărei discipline, în conformitate cu prevederile Art.4.  
(4) Evaluarea şi creditele unei discipline se iau în calculul mediei o singură dată, pentru un singur 
semestru.  
(5) În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii (luate în considerare în 
ordinea prezentată): - nota obţinută la materia cu cele mai multe credite; dacă egalitatea persistă se va 
lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se va aplica 
până la realizarea departajării. în situaţia în care există mai multe discipline cu acelaşi număr de 
credite, se vor lua în considerare toate aceste materii. - notele obţinute la materiile facultative - 
participare la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii în semestrul precedent. - media 
pe semestrul precedent. 
 
Art.9.  (1) Bursa de merit se poate acorda:  

a. Studenţilor de la învăţământul universitar nivel licenţă începând cu semestrul al II-lea din 
primul an de studiu; 

b.  Studenţilor de la învăţământul universitar nivel master, începând cu semestrul II din primul 
an de studiu, 

(2) Alocaţiile bugetare destinate bursei de merit se pot folosi numai pentru studenţii bugetaţi, iar 
veniturile proprii (extrabugetare) ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă nominalizaţi la art.3 (1).  
(3) Numărul burselor de merit acordat într-o facultate se calculează ca raport între fondul de burse 
alocat în acest scop şi cuantumul bursei.  
(4) Repartizarea numărului de burse de merit pe secţii, linii (specializări) şi ani de studiu din cadrul 
facultăţii intră în responsabilitatea Comisiei de burse pe facultate. Fiecare an şi secţie dintr-o facultate 
trebuie să beneficieze de cel puţin o bursă de merit din alocaţiile bugetare, cu excepţia cazurilor în care 
cea mai mare medie din secţie şi an este mai mică decât media minimă pentru bursele de merit, 
stabilită de către Consiliul profesoral. Dacă există posibilitatea acordării a mai multor burse de merit 
din alocaţiile bugetare la aceeaşi secţie şi an, împărţirea acestora se va face proporţional cu numărul de 
studenţi bugetaţi din fiecare an, secţie şi specializare. Distribuirea burselor de merit din alocaţiile 
bugetare pe secţii şi an se face proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi din anul, linia şi secţia 
respectivă. Distribuţia burselor de merit din veniturile proprii ale facultăţilor pe secţii şi ani de studii 
se face proporţional cu numărul de studenţi cu taxă de la secţia şi anul respectiv. Media minimă pentru 
care se acordă bursa de merit pentru studenţii cu taxă nu poate fi mai mică decât media minimă pentru 
studenţii bugetaţi.  
(5) Comisia de burse a facultăţii poate stabili o medie generală minimă de acordare a bursei de merit 
pe facultate, comună pentru studenţii bugetaţi şi cei cu taxă.  
(6) În cazul în care, pe baza mediei stabilite, fondul de burse de merit din alocaţiile bugetare nu este 
utilizat integral, partea nefolosită se alocă fondului de burse sociale, din cadrul aceleiaşi facultăţi.  
 
Art.10. (1) Bursa de ajutor social poate avea caracter pemanent (pe întreaga durată a unui  
semestru universitar) sau ocazional (de două ori pe an). Universităţile pot suplimenta fondul de 
burse din venituri proprii extrabugetare. 
(2) Nivelul bursei sociale nu poate fi mai mic de 50% şi, respectiv, mai mare, faţă de cuantumul bursei 
de merit. Diferenţierea cuantumului, în limitele prevăzute, se face de către Comisia de burse pe 
universitate. În cazul în care cererile pentru acordarea unei burse sociale depăşesc procentul alocat 
acestei categorii de burse, facultăţile au obligaţia de a calcula cuantumul bursei sociale în aşa fel încât: 
- un număr cât mai mare de studenţi să beneficieze de bursă sociala.  
- bursa socială să nu fie mai mică decât 50% din bursa de MERIT II  
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- cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ținând cont de faptul 
că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare (art. 223, alin. 10 din Legea nr. 1/ 
2011) 
 
(3) Pot beneficia de bursă sociala cu caracter permanent studenţii de la învăţământul de zi, care  nu 
beneficiază de o alta categorie de bursă şi care îndeplinesc una din următoarele condiţii: 

a) sunt studenţi orfani, ori cei proveniţi din plasament familial, care nu realizează venituri; 
b)  sunt studenţi bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, care suferă de 

diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm 
bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 
imunologice, care sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită 
anchilozantă sau reumatism articular acut (Art.12, Anexa 2 la H.G. 558/1998). 

c)  sunt studenţi integralişti a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare 
depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul 
minim pe economie. 

d) Studenţi proveniţi din familii defavorizate precum şi celor institutionalizati în condiţiile legii  
(4) În cazul în care fondul de burse alocat burselor sociale nu s-a folosit integral pentru studenţii 
enumeraţi la alin. (3, lit. a, b, c şi d), fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse sociale şi 
studenţilor care nu sunt integralişti în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute.  
(5) Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse sociale studenţii bugetaţi.  
(6) Pentru studenţii în regim de taxă, bursele se alocă din fondurile extrabugetare ale Facultăţilor şi 
ale Universităţii cu aprobarea Consiliului facultăţii sau a Consiliului de Administraţie. 
(7) Bursa de ajutor social cu caracter ocazional se acorda în cuantumul cel puţin egal cu bursa minimă 
stabilită de Senatul Universităţii, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă 
astfel: 
a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda studenţilor orfani, 
studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor proveniţi de la casele de copii, din 
plasament familial sau din încredinţare, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive 
anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din 
salariul minim pe economie. Această categorie de bursă de ajutor social se poate acorda aceluiaşi 
student cel mult de două ori în decursul unui an universitar; 
b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui 
soţie nu realizează alte venituri decât oricare dintre formele de bursă, constă într-o bursă pentru 
naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou născut. Cuantumul bursei 
este stabilit de Biroul Consiliului profesoral al facultăţilor; 
c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate acorda studentului/ei pentru decesul  
unui membru al familiei (soţ, soţie, copil). 
(8) Bursele de ajutor social cu caracter ocazional pentru studenţii bugetaţi se acordă din alocaţiile 
bugetare, iar pentru studenţii cu taxă din veniturile proprii facultăţilor.  
 
 

Art.11. (1) Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi facultăţile acesteia 
pot acorda burse speciale, denumite " Bursa meritului cultural sportiv, voluntariat ". 
(2) Aceste burse sunt reglementate de hotărâri ale Consiliului de Administraţie. 
(3) Acordarea acestor burse se vor acorda prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii 
la propunerea Rectorului sau al altor organe de conducere din Universitate. 
 
Art.12.(1) Bursele de merit si sociale, se atribuie studenţilor pe durata semestrului universitar 
(cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examen de licenţă sau de absolvire), în 
conformitate cu planul de învăţământ, cu excepţia vacanţelor.  
 (2) Bursele se atribuie şi pe perioada vacanţelor dacă studenţii bursieri sunt orfani, dacă 
provin din casele de copii sau din plasament familial, ori dacă sunt bolnavi TBC şi se află în 
evidenţa unităţilor medicale, dacă suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie 
grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită 
cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi 
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de SIDA, spondilită anchilozată sau reumatism articular acut (conform H.G. 558/1998, anexa 
2, art. 12) 
 
 
Art.13. Universitatea conform Art.224 din Legea nr.1/2011 poate acorda anual burse pentru 
sprijinirea etnicilor romani din tarile învecinate şi a etnicilor romani cu domiciliul stabil în străinătate, 
care doresc sa studieze în cadrul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat din România din 
fondurile bugetului de stat. 
 
Art.14. Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior de stat, altă facultate, secţie 
(specializare), precum şi studenţii transferaţi de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau I.D. la 
învăţământul de zi, pot beneficia de burse începând cu semestrul următor transferului, cu condiţia 
îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de acordare a burselor.  
 
Art.15. Prin Hotărâri ale Consiliului de Administraţie sau Consiliului facultăţii, Rectorul, respectiv 
Decanatul, pot acorda burse de creaţie, burse de mobilităţi internaţionale, din resurse proprii, în baza 
unor reglementări conţinute în hotărârile respective.  
 
Art.16. Facultăţile stabilesc criterii complementare de acordare a burselor care se aprobă de către 
Comisia de acordare a burselor pe universitate şi se afişează la aviziere. Un exemplar conţinând 
criteriile complementare se depune la Prorectoratul social şi studenţesc  
 
Art.17. Regulamentul de acordare a burselor la nivelul Universităţii se aprobă de către Senatul 
Universităţii.  
 
Art.18. (1) Împotriva soluţiei de respingere a cererii pentru acordarea bursei, studenţii pot formula 
contestaţie scrisă la Comisia de acordare a burselor pe Facultate, în termen de 2 zile lucrătoare de la 
afişarea Listei de bursieri. 
(2) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de burse de la nivelul fiecărei facultăţi, în termen de 
24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. În cazul în care comisia de burse pe 
facultate consideră că o contestaţie, datorită complexităţii sale, poate fi soluţionată doar de către 
Comisia de acordare a burselor pe Universitate, o va trimite acesteia împreună cu actele dosarului, 
înăuntrul termenului de soluţionare, arătând motivele pentru care nu s-a soluţionat la facultate.  
(3) Studenţii nemulţumiţi de hotărârea dată asupra contestaţiei de către Comisia de burse pe facultate 
pot solicita reanalizarea cererii de către Comisia de acordare a burselor pe Universitate, înregistrând în 
termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor, la facultate, un apel motivat în acest sens. Cel mai târziu în 
următoarea zi lucrătoare, Facultatea va trimite Comisiei de acordare a burselor pe Universitate apelul 
şi dosarul cuprinzând contestaţia şi actele depuse de student. 
(4) în toate cazurile de sesizare Comisia de acordarea a burselor pe Universitate va soluţiona cererea în 
termen de 3 zile de la înregistrare şi va comunica imediat rezoluţia, facultăţii. 
 
Art.19 . Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage răspunderea penală şi, implicit, exmatricularea 
studentului.  
 
Art.20. Rectoratul şi Decanatele îşi rezervă dreptul de a retrage bursa acordată unui student pentru încălcări grave ale 
regulamentelor sau în cazul în care studentul nu a participat la mai mult de jumătate din programul didactic (excepţie cazurile 
justificate). 
 
Art.21. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 
 
Art.25 . Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi este aplicabil începând cu 05.04.2012, când orice dispoziţii contrare se abrogă. 
 
Prezentul regulament va suferi modificări în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

RECTOR, Vizat Oficiul juridic, 
Prof.dr. Doru Pamfil Viorel Apostu 
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Anexa 1. PROCEDURĂ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR 

Universitatea de ştiin ţe 
Agricole şi Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca 

Prorectorat EDIŢIA I 

REVIZIA 0 

EXEMPLAR I 

COD  PROCEDURĂ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR 

DATA: ELABORAT DE: 

1. MECTS repartizează fondurile pentru acordarea burselor în funcţie de numărul de studenţi români de la cursurile de 
zi finanţaţi de la buget.  

2. Prorectorul de resort repartizează fondurile pe facultăţi în funcţie de numărul de studenţi.  
3. Consiliul fiecărei facultăţi numeşte o Comisie de acordare a burselor, alcătuită din Prodecanul pe probleme 

studenţeşti, secretar Decanat pe facultate şi reprezentanţii studenţilor.  
4. Comisia de acordare a burselor pe facultate întocmeşte în 3 exemplare o listă a rezultatelor la învăţătură, în ordinea 

descrescătoare a mediilor, pentru studenţii care se înscriu la burse de merit sau performanţă.  
5. Secretariatul facultăţii afişează la avizier lista cu documentele necesare depunerii dosarului pentru bursele sociale.  
6. Secretariatul fiecărei facultăţi trimite Prorectorului de resort 3 exemplare ale listei cu bursele propuse de către 

comisii.  
7. Prorectorul de resort aprobă şi transmite 1 exemplar către Direcţia General Administrativă a Universităţii.  
8. Prorectorul de resort aprobă şi transmite 1 exemplar către secretariatul fiecărei facultăţi prin Registratură.  
9. Direcţia General Administrativa transmite persoanei desemnate statele de plată.  
10. Direcţia administrativă prin persoana desemnata trimite statele de plată la bancă.  

 

Matricea responsabilităţilor  

Notaţii : A - aprobă; C - contribuie; D - decide asupra efectuării acţiunii (conducere); E - execută; V – verifică 

ETAPE 

CADRE/BIROURI/DIREC ŢII IMPLICATE 

MECTS Prorector 
Consiliu 
facultate 

Comisie 
de 
acordare 
a 
burselor 
pe 
facultate 

Secretariat 
facultate 

Student 
caz 
special 

Registratură 
Serviciu 
social 

1. MECTS repartizează 
fondurile pentru acordarea 
burselor în funcţie de 
numărul de studenţi români 
de la cursurile de zi 
finanţaţi de la buget.  

D        

2. Prorectorul de resort 
repartizează fondurile pe 
facultăţi în funcţie de 
numărul de studenţi.  

 D       

3 Consiliul fiecărei facultăţi 
numeşte o Comisie de 
acordare a burselor, 
alcătuită Prodecanul pe 
probleme studenţeşti, 
secretar Decanat pe 
facultate şi reprezentanţii 
studenţilor.  

  D      

4. Comisia de acordare a 
burselor pe facultate 
întocmeşte în 3 exemplare o 
listă a rezultatelor la 
învăţătură, în ordinea 

   E C    
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descrescătoare a mediilor, 
pentru studenţii care se 
înscriu la burse de merit sau 
performanţă.  

5. Secretariatul facultăţii 
afişează la avizier lista cu 
documentele necesare 
depunerii dosarului pentru 
bursele sociale.  

    E    

6. Secretariatul fiecărei 
facultăţi trimite 
Prorectorului de resort 3 
exemplare ale listei cu 
bursele propuse de către 
comisii.  

    E    

7. Prorectorul de resort 
aprobă şi transmite 1 
exemplar către Direcţia 
administrativa prin 
persoana desemnata.  

 A      C 

8. Prorectorul de resort 
aprobă şi transmite 1 
exemplar către secretariatul 
fiecărei facultăţi prin 
Registratură.  

 A   C  C  

9. Direcţia administrativa 
prin persoana desemnata 
întocmeşte statele de plată.  

       E 

10. Direcţia administrativa 
trimite statele de plată prin 
persoana desemnata la 
bancă.  

       E 

 

 
 
Anexa nr.2  
 
COMISIA DE BURSE PE UNIVERSITATE :  
1.Prorector social administrativ – preşedinte 
2.Director general administrativ 
4.Prodecani facultate (cate unul de la fiecare facultate) 
5.Jurist universitate 
6. Reprezentantul studenţilor – prefectul studenţilor  
 
COMISIA DE BURSE PE FACULTATE  
Prodecanul facultăţii – preşedinte 
Secretar Decanat facultăţi 
3 reprezentanţi ai studenţilor, membrii în Consiliul facultăţii 
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REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI 

FUNCŢIONAREA CĂMINELOR STUDEN ŢEŞTI 
 
 

 
CAPITOLUL I – Dispozi ţii generale 

 
Art.1 . Căminul este o subunitate aflata în proprietatea şi administrarea USAMVCN destinata 
asigurării condiţiilor de viaţa, odihnă şi studiu pentru studenţi.  

 
USAMVCN, prin intermediul Direcţiei Generale Administrative (D.G.A.) închiriază studenţilor 

pe durata unui an universitar spaţiile de cazare existente, iar pe durata vacanţelor închiriază spatiile de 
cazare aprobate în regim hotelier persoanelor fizice şi juridice conform taxelor stabilite de către 
conducerea universităţii prin Consiliul de Administraţie. Consiliul de Administraţie şi D.G.A. 
gestionează camerele de oaspeţi şi celelalte spatii aferente locaţiilor din cămine şi soluţionează toate 
deficientele aparte în activitatea căminelor. 

 
Art.2 . Conducerea universităţii prin Consiliul de Administraţie, Prorectorul cu probleme sociale şi 
studenţeşti, Direcţia general administrativă (D.G.A.), administrator şi consiliul de cămin studenţesc 
coordonează întreaga activitate din cămin, asigurând întreţinerea şi funcţionarea corespunzătoare a 
acestuia. 

 
Art.3 .a. Activitatea din cămin este condusă de către Prodecan (prodecani) prin administratorul de 
cămin şi consiliul studenţesc de cămin în colaborare directă cu D.G.A.. Prodecanul (prodecani), 
Consiliul de cămin şi administratorul alcătuiesc împreună administraţia căminului. 

b.Prodecanul (prodecani) reprezintă Consiliul facultăţii (facultăţilor) în administraţia căminului 
şi coordonează activităţile legate de cazare, decazare, asigurarea condiţiilor de viaţă şi studiu optim şi 
avizează sancţiunile aplicate studenţilor.  

c.Administratorul este gestionarul întregului inventar, răspunzând de organizarea şi funcţionarea 
în condiţii optime posibile a administraţiei căminului, cu tot ceea ce implică această activitate . 

d.Administraţia căminului reprezintă garantul transpunerii în practică a strategiei elaborate de 
conducerea universităţii precum şi a altor norme care reglementează viaţa şi activitatea profesională, 
socială şi educativă din cămin 

 
Art.4 . La începutul fiecărui an universitar, universitatea prin Direcţia Generală Administrativă, predă 
în folosinţă administraţiei căminul cu inventarul în stare corespunzătoare. 
 
Art.5 . Conducerea universităţii asigură încadrarea căminului cu personal, potrivit dispoziţiilor legale, 
stabilindu-i sarcini precise în baza actelor normative şi a prezentului regulament. 
 
Art.6 . Serviciul de pază se asigură, de regulă de către portari, sau unităţi de pază specializate 

Principalele atribuţii ale personalului care asigură paza sunt: 
a. să cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament; 
b. să nu părăsească locul de efectuare a serviciului pe durata acestuia; 

UNIVERSIT ĂŢEA DE ŞTIIN ŢE AGRICOLE ŞI MEDICIN Ă VETERINAR Ă 
DIN CLUJ-NAPOCA 

Calea Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca 
Tel.+ 40-264-596.384; Fax + 40-264-593.792 

www.usamvcluj.ro 
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c. să ofere relaţiile ce-i sunt solicitate persoanelor interesate; 
d. să legitimeze persoanele care intră în cămin şi să le înscrie în registrul de poartă; 
e. să înscrie în condica de procese verbale orice bun material al căminului scos din cămin, 
pentru care există aprobare prealabilă; 
f. să consemneze în condica de procese verbale de predare-primire a postului de 
pază,constatările deosebite din timpul serviciului; 
g. să vegheze asupra utilizării raţionale a energiei electrice, apei, gazului şi a celorlalte 
materiale consumabile din cămin; 
h. să informeze administraţia (administrator şi consiliul de cămin) asupra problemelor ivite 
în timpul serviciului. 
I.  să execute sarcinile administrative solicitate de către administraţia căminului în 
conformitate cu fişa postului. 
 

Art.7 Spatiile noi amenajate în mansardele căminelor studenţeşti sunt în proprietatea şi administrarea 
USAMV cu funcţionare autonomă şi sunt destinate asigurării condiţiilor de cazare.  

USAMVCN oferă cazare în aceste spatii pentru:  
a. Studenţii cetăţeni străini pe cont propriu valutar, 
b. Cadre didactice, de cercetare, studenţii străini veniţi în cadrul mobilităţilor naţionale şi 
internaţionale ale universităţii; 
c. Doctoranzi cu frecvenţă bursieri,  
d. Sportivi cu performante în cadrul cluburilor recunoscute în limita locurilor disponibile  

 
Art.8 . Cazarea pentru categoriile menţionate la Art.7 se face de către Direcţia General Administrativa 
în baza listelor aprobate către Conducerea Universităţii cu viza Rectoratului/Prorectoratului cu 
probleme sociale şi studenţeşti  

 
Art.9.  Cazarea pentru fiecare dintre categoriile menţionate în Art.7 este asigurata pe durata a 
maximum a unui an universitar. 

 
Art.10. Conducerea instituţiei de învăţământ superior prin Prorectoratului cu probleme sociale şi 
studenţeşti, Direcţia general administrativă (D.G.A.), administrator asigura întreţinerea şi funcţionarea 
corespunzătoare a spatiilor de cazare din mansardă. 

 
Art.11. Activitatea efectivă din aceste spaţii de cazare este condusă de către Direcţia general 
administrativă iar gestionarul întregului inventar, este administratorul care răspunde de organizarea şi 
funcţionarea în condiţii optime a spatiilor din mansardele căminelor. 

 
Art.12. Tarifele de cazare vor fi aprobate anual de către Consiliul de Administraţie a USAMV în 
funcţie de statutul persoanelor cazate în aceste spatii. 
 
Art.13. Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/Art.277. - Copiii personalului didactic aflat în 
activitate beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.  

 
CAPITOLUL II – Organizarea activit ăţii de cazare şi a celei administrative în cămin 
 
Art.14. În căminele studenţeşti se cazează studenţii de la buget care au domiciliul stabil în afara 
centrului universitar (peste 20 km), în această ordine de priorităţi:  
               a. studenţii şi masteranzii integralişti de la învăţământul bugetat (de stat), forma zi, prima 
facultate, în ordinea descrescatoare a mediilor (criteriile performanţei profesionale trebuie sa primeze),  
               b. studenţii români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din centre de plasament,  
               c. studenţii căsătoriţi, doctoranzii şi cei cu situaţie materială precară (cazuri sociale), cu 
respectarea art.15 alin.1 şi cu depunerea documentelor justificative. 
               d. studenţii cu rezultate în activitatea de cercetare, sportivă, culturală sau organizaţională. 

     e.Cetăţenii străini bursieri ai statului român aflaţi în ţara noastră (studenţi), inclusiv cetăţenii 
din anul pregătitor, sunt cazaţi în aceleaşi condiţii ca şi studenţii români. Aceştia, dacă sunt însoţiţi de 
membrii de familie necuprinşi într-o formă de învăţământ, au obligaţia să le asigure, pe cont propriu, 
cazarea în alte spaţii decât căminele studenţeşti. 
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Art.15.a. Cazarea studenţilor cetăţeni români înmatriculaţi la Universitate, se face sub coordonarea 
Consiliului pentru Probleme Sociale şi Studenţeşti (CPSS), şi a Comisiei pentru cazare pe universitate  
            b.La nivel de universitate se constituie „Comisia de cazare pe universitate” compusă din:  

- Prorector cu probleme sociale şi studenţeşti - preşedinte comisie 
- Prodecanii facultăţilor 
- Director general administrativ 
- Prefectul studenţilor  
- Secretar Prorectorat 

 
             c.Comisiei îi revine responsabilitatea organizării întregii activităţi de cazare a studenţilor în 
cămine. În acest sens va repartiza locurile de cazare pe facultăţi, va gestiona solicitările studenţilor cu 
nevoi speciale. 

 
             d.La nivelul fiecărei facultăţi se constituie “Comisia de cazare pe facultate” compusa din: 

- Prodecan - preşedinte comisie 
- Administrator cămin 
- 2 membrii ai reprezentaţilor studenţilor din comitetul de  cămin  
- Secretar facultate 

   e.Comisiei de cazare pe facultate îi revine sarcina sa repartizeze locurile de cazare pe anii de 
studiu si pe specializări proporţional cu numărul de studenti, rămânând la latitudinea facultatilor 
acordarea unui număr mai mare pentru studentii din anul I, în functie de cereri şi să întocmească listele 
de cazare în limita locurilor alocate facultăţii. Listele de cazare, vizate de către Preşedintele comisiei 
de cazare pe universitate si Prefectul studentilor vor fi înaintate Direcţiei Generale Administrative 
care, prin administraţia căminelor, vor îndeplini sarcinile destinate cazării în cămine ( vezi Art.17)  

 
Art.16.a. Cazarea în cămin se face pe baza unei cereri înregistrate depuse la Decanatul facultăţii unde 
sunt studenţi, până în ultima zi de activitate didactica şi practica (30iulie) de către studenţii din anul 
II-V şi masteranzii anul II, iar cei din anul I la Decanat în termen de 3 zile după afişarea listelor cu 
candidaţii admişi în urma concursului de admitere. 

  b.Consiliul de Administraţie poate sa aprobe cazarea în cămin pe perioada determinata şi a 
altor categorii de studenţi care promovează imaginea universităţii ( sportivi, studenţi cuprinşi în 
activităţi culturale, etc.).  

  c.Cererile de cazare înregistrate pentru cazurile speciale se depun la secretariatul 
Prorectoratului pana la data de 30 august şi vor fi aprobate de către Consiliul de Administraţie a 
Universităţii.  

  d.Se interzice cazarea în cămin în spatiile destinate studenţilor a persoanelor care nu au statut 
de student (cadre didactice, personal TESA, personal ajutător, etc.) 

  e.Cererile de cazare inregistrate de studenţi şi depusa la Decanatele facultăţii se aprobă de 
către comisia de cazare pe facultate în funcţie de următoarele criterii: situaţia la învăţătură pâna la data 
de 15 septembrie (dupa terminarea perioadei sesiunii de restanţe), activitatea şi realizările conexe 
(cercetare, sportivă, culturală sau organizaţională), comportamentul social, situaţia materială, ţinând 
cont de unele situaţii speciale (îmbolnăviri grave, subite, deplasări în străinătate etc.). 

  f.Studentul care nu a depus cererea de cazare în termen sau nu se prezintă personal pentru a fi 
cazat în intervalul de timp stabilit de către Comisia de cazare, va putea fi cazat numai pe locurile de 
cazare ramase disponibile, neexistând obligaţia, din partea instituţiei, de a-l caza, chiar dacă 
îndeplineşte toate celelalte criterii cerute. 

  g.Studenţii care au datorii neachitate, din anii precedenţi, faţă de universitate nu vor putea fi 
cazaţi decât după ce fac dovada achitării acestora şi vor fi cazaţi numai în limita locurilor rămase 
neocupate. 

  h.Cererile studenţilor care au fost sancţionaţi în anul universitar precedent se discută separat de 
către comisia de cazare pe universitate, aceasta având posibilitatea să respingă aceste solicitări. 

  i.Studenţii cazaţi în cămin din anul universitar curent au obligaţia să rămână în spaţiu de cămin 
conform contractului de cazare (Anexa 1 incheiat cu universitatea până la data expirării lui. Retragerea 
din cămin din motive temeinic justificate se face prin preaviz cu cel puţin 30 zile înainte de renuntare 
la camin. Listele definitive cu cei cazaţi se afişează cu cel puţin o săptămână înainte de data cazării pe 
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site-ul USAMV (www.usamvcluj.ro/cazare ) şi la locaţiile de cazare arondate fiecărei facultăţi şi se 
înaintează, administraţiei căminelor care preiau acţiunea efectivă de cazare.  

  j.Listele se pot contesta în cel mult 2 zile de la afişare, răspunsul la contestaţii comunicându-se 
în 24 de ore de la depunerea lor. 

 
Art.17.a. Cazarea efectivă se face în perioada stabilită , conform unui calendar publicat pe situl 
USAMVCN, respectându-se următoarele priorităţi: studenţii de anul I, studenţii din ceilalţi ani de 
studiu, doctoranzii, masteranzii si cazurile sociale.  

  b.Locurile rămase disponibile după data de 30 octombrie vor fi redistribuite de către Comisia 
de cazare pe universitate în funcţie de priorităţi, după analiza fiecărui caz în parte. 

  c.Primirea şi repartizarea în cămin a studenţilor se face de către Prodecan, administrator şi 
consiliul de cămin cu cel mult 3 zile înainte de a începe anul universitar, conform prevederilor 
prezentului regulament.  

  d.Pentru organizarea acţiunii de cazare consiliul de cămin va fi prezent la locul desfăşurării 
cazării cu cel puţin 5 zile înainte de începerea activităţii de cazare. 

 
Art.18. La intrare în cămin, studenţii semnează CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE cu 
administratorul şi primesc în folosinţă, pe bază de proces verbal individual, cazarmamentul şi alte 
obiecte de inventar şi pe bază de proces verbal colectiv, în cazul responsabilului de cameră numit de 
către consiliu, bunurile de inventar din cameră. Totodată le sunt aduse la cunoştinţă studenţilor, de 
către consiliu de cămin, obligaţiile pe care le au în ceea ce priveşte activitatea căminului.  
 
Art.19.a. Accesul persoanelor cazate în cămin se face numai pe baza legitimaţiei de cămin eliberată la 
cazare, vizată la zi de către administraţie odată cu achitarea regiei de cămin.  

  b.In cazul atribuirii cartelei electronice de identificare, studentul are obligaţia de a efectua 
accesul în cămin numai pe baza cartelei care are şi funcţia de cheie de intrare în cămin. 

  c.Bursierii Statului Român, studenţii care provin din Centrele de plasament sau cei care 
beneficiază de alte gratuităţi, au obligaţia de a-şi viza legitimaţia de cămin regulat, în perioada în care 
se achită taxa de cămin. 

  d.Locatarii căminului pot să primească vizite până la ora 22 (poarta căminului se va închide la 
ora 24). Vizitatorilor li se vor solicita de către personalul de pază din cămine actele de identitate pe 
durata efectuării vizitei pentru a fi înregistraţi în registrul de vizitatori. 

  e.Prezentarea legitimaţiei de cămin, a cartelei electronice de identificare / a actelor de 
identitate a persoanelor aflate în interiorul căminului, este obligatorie daca solicitarea este făcuta de 
administraţia sau serviciul de paza din cămin sau de persoane din conducerea universităţii (rector, 
Prorector, Director, Prodecani, comisie de control). 

 
CAPITOLUL III – Consiliul studen ţesc de cămin 

 
Art. 20.a. Consiliul studenţesc de cămin este format din 9-11 studenţi. Consiliul este compus din 
reprezentanţi ai anilor de studii, repartizaţi după ponderea studenţilor de la fiecare facultate, care 
locuiesc în cămin şi sunt studenţi merituoşi, motivaţi şi dornici să se implice în procesul de conducere 
a activităţii din cămin. 

 b.Studenţii din Consiliul studenţesc al căminului sunt aleşi în mod democratic, la finalul anului 
universitar prin vot universal, direct şi secret, de catre Adunarea Generala a studentilor cazati in 
camin. Mandatul comitetului este de 2 ani. Procedurile de alegeri vor fi publicate pe seitul 
USAMVCN cu 30 de zile inainte. 

 c.La şedinţele de alegeri vor participa ca invitaţi Prodecanii facultăţilor care răspund de 
căminul unde au studenţi cazaţi şi administratorul de cămin. 

 d.Consiliul de cămin urmează să desemneze biroul executiv, format din preşedinte şi 
vicepreşedinte şi să precizeze atribuţiile celorlalţi studenţi consilieri.  

 e.Consiliul de cămin desemnează şefii de palier din rândul membrilor consiliului. Şeful de 
palier are următoarele atribuţii: 

- veghează şi răspunde de respectarea ordinii şi lini ştii pe etajul care este desemnat; 
- să întocmească graficul privind curăţenia în spaţiile comune; 
- urmăreşte curăţenia în camere şi spaţiile comune conform graficelor întocmite; 
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- aduce la cunoştinţa preşedintelui de cămin şi/sau administratorului orice problemă care se 
iveşte pe palierul său. 

- propune consiliului de cămin sancţiunile prevăzute în prezentul regulament şi în contractul de 
închiriere. 

 
Art. 21. Administratorul îndeplineşte funcţia de secretar-casier a consiliului studenţesc de cămin şi 
face parte din biroul executiv cu drept de vot. 
 
Art. 22.a. Adunarea generală a studenţilor din camin sau a reprezentanţilor acestora se convocă de 
către consiliul de cămin, de regulă, anual sau de câte ori este nevoie, pentru a se dezbate probleme 
deosebite. Aceasta poate fi convocată şi la cererea unei treimi din numărul celor cazaţi în cămin, pe 
bază de tabel şi semnătură. 

 b.Preşedintele, membrii consiliului studenţesc de cămin pot fi revocaţi de către Consiliul pentru 
probleme sociale şi studenţeşti al USAMVCN, la propunerea Consiliului de cămin sau de anul de 
studii care i-au delegat, din motive obiective cu majoritate simplă de voturi (indiferenţă faţă de 
activitatea din cămin, neîndeplinirea sarcinilor care îi revin, săvârşirea unor fapte de indisciplină, 
abateri de la etica şi morala universitară, etc.) încurajându-se şi pe această cale performanţele 
profesionale şi etica universitară. 
 
Art. 23. Atribuţiile consiliului studenţesc de cămin sunt: 

a) contribuie la buna desfăşurare a activitatii din cămin; 
b) asigură, cunoaşterea şi respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a căminului 
şi a altor acte normative care reglementează viaţa universitară; 

c) aduce la îndeplinire, cu sprijinul instituţiei de învăţământ superior, sarcinile stabilite de 
organele medico-sanitare şi de pază contra incendiilor; 

d) propune conducerii instituţiei completarea dotării cu cazarmament şi alte bunuri, înlocuirea 
celor ce nu mai pot fi folosite, necesarul materialelor de curăţenie, precum şi dotarea cu 
unele obiecte necesare în acţiunile culturale şi sportiv distractive; 

e) propune instituţiei principalele lucrări de reparaţii şi amenajări la clădire şi instalaţii, 
repararea mobilierului şi cazarmamentului; 

f) se preocupă de reducerea cheltuielilor legate de consumul de energie electrică, termică, apă, 
materiale de întreţinere, în care scop instituţia de învăţământ pune la dispoziţia administraţiei 
datele cu privire la aceste cheltuieli; 

g) repartizează studenţii în camere, numeşte responsabilii de camere şi de etaje, asigură ca 
bunurile aflate în cameră să fie preluate de studenţi pe bază de proces verbal, înregistrează în 
cartea de imobil persoanele cazate, obţine viza de flotant în mod organizat şi întocmeşte 
evidenţa nominală a celor cazaţi; 

h) sesizează conducerea instituţiei de învăţământ de neîndeplinirea obligaţiilor de către 
personalul retribuit; 

i) asigură şi verifică efectuarea de către studenţi a curăţeniei generale a căminului înainte de 
plecarea în vacanţă; 

j) efectuează controlul periodic în camere pentru constatarea abaterilor de la regulament şi 
celelalte reglementări referitoare la cămin şi aplică sancţiunile care-i sunt în competenţă; 
popularizează hotărârile de sancţionare şi informează Decanatul; 

k) analizează abaterile studenţilor şi propune Consiliului Facultăţii sancţiunile care nu-i sunt în 
competenţă; 

l) aplică sancţiunile prevăzute la art.31 lit. a, b, c 
m) Propune anual spre aprobare Consiliului de Administraţie a USAMVCN lista cu amenzile ce 

urmează a fi aplicate ca urmare a abaterilor unor studenţi din cămin. Sumele încasate prin 
casieria universităţii vor fi înregistrate ca venituri proprii ale căminelor şi vor fi utilizate 
pentru lucrări care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de cazare ale studenţilor. 

Fiecare membru al consiliului studenţesc de cămin trebuie să vegheze la respectarea integrală a 
regulamentului. 
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CAPITOLUL IV – Drepturile şi îndatoririle persoanelor care locuiesc în cămin 
 
Art. 25. Persoanele cazate în cămin au dreptul: 

a) să aleagă şi să fie alese în consiliul studenţesc de cămin; 
b) să facă sugestii şi propuneri administraţiei şi instituţiei de învăţământ superior în legătură 

cu îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi studiu în cămin şi spaţiile aferente. 
c) să participe la toate acţiunile organizate în cămin, indiferent de natura lor; 
d) să utilizeze spaţiile din biblioteci, săli de lectură, oficii, băi şi celelalte spaţii destinate 

folosirii în comun; 
e) să folosească în legitimitate şi în mod civilizat, instalaţiile şi obiectele de uz comun din 

inventarul căminului; 
f) să beneficieze de schimbul bilunar a inventarului moale din dotare; 
g) să reclame administraţiei căminului orice situaţie care vine în contradicţie cu prevederile 

prezentului regulament şi cu normele sociale de convieţuire în cămin; 
h) să primească vizite, în condiţiile prezentului regulament. 

 
Art. 26. Persoanele cazate în cămin au obligaţia: 
 

a) să participe la acţiunile organizate în cămin, când sunt special organizate; 
b) să participe la întreaga activitate de întreţinere a căminului şi să păstreze curăţenia în toate 

spaţiile căminului şi cele aferente. 
c) să respecte programul de activitate zilnică precum şi regulile interne stabilite de 

administraţia căminului (consiliul de cămin şi administrator); 
d) să prezinte o ţinută şi o comportare civilizată şi să colaboreze cu administraţia căminului, 

luând atitudine faţă de actele de indisciplină săvârşite în cămin; 
e) să locuiască în camera în care a fost repartizat şi să declare locurile rămase libere în 

camere.  
f) să utilizeze în mod corespunzător bunurile din inventar, instalaţiile electrice şi sanitare puse 

la dispoziţie; 
g) să păstreze liniştea necesară atmosferei de odihnă şi studiu; 
h) să efectueze zilnic curăţenia în cameră, să evacueze resturile menajere şi să facă curăţenie 

generală în cameră la plecarea în vacanţă; 
i) să restituie integral şi în bună stare bunurile primite în inventar; 
j) să sesizeze consiliul de cămin pentru orice abatere de la prevederile prezentului 

regulament; 
k) să depună la panoul de la administraţie o cheie de la cameră, care rămâne permanent aici 

pentru intervenţii şi să-şi predea cheia personală la sfârşitul anului universitar; 
l) să se legitimeze la solicitarea personalului de pază şi a celor care exercită controlul în 

cămin (vezi Art.19, alin.3); 
m) să plătească cu anticipaţie, conform contractului de închiriere, regia de cămin, să-şi achite 

obligaţiile financiare decurse din eventualele depăşiri la consumul normat (energie 
electrică, apă, gaz, servicii, etc.); 

n) să asiste la executarea lucrărilor de reparaţii curente şi întreţinere şi să vegheze la 
asigurarea utilizării raţionale a energiei electrice, apei, gazului şi a materialelor puse la 
dispoziţie; 

o) să răspundă pecuniar pentru lipsurile şi deteriorările aduse camerei şi bunurilor din cameră 
şi încăperile de uz comun, conform art.27 şi 28; 

p) să frecventeze activitatea didactică obligatorie; 
 

Art. 27. Persoanelor cazate în cămin li se interzice: 
a) tulburarea liniştii şi ordinii în cămin, indiferent de modalitate; 
b) organizarea de petreceri (chefuri) în cămin; 
c) închiderea camerelor cu alte dispozitive decât cele stabilite de administraţia căminului; 
d) introducerea, consumarea şi comercializarea băuturilor alcoolice, precum şi efectuarea 

oricărui gen de comerţ; 
e) practicarea jocurilor de noroc; 
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f) aruncarea în cămin şi în jurul căminului a ambalajelor şi a resturilor menajere şi degradarea 
spaţiilor verzi; 

g) introducerea în cămin a animalelor; 
h) nedeclararea locurilor rămase libere, prin plecarea neanunţată a locatarilor, precum şi 

ocuparea locurilor cu persoane fictive; 
i) cazarea în cămin a altor persoane decât cele repartizate de consiliul de cămin; 
j) înstrăinarea locului de cazare care i-a fost repartizat de către comisia de cazare; 
k) introducerea şi utilizarea, fără anunţarea administraţiei, de aparate şi instalaţii 

consumatoare de energie fără plata separată şi corespunzătoare a consumului; 
l) folosirea aparatelor electrice de încălzit artizanale; 
m) prepararea alimentelor în camere; acestea vor fi preparate în oficii. 
n) să fumeze în cămin, fumatul fiind permis numai în spaţiul amenajat în afara căminului. 
o) accesul pe acoperişul căminului 
p) sa ofere orice fel de suma de bani nejustificată sau sa efectueze plăţi fără a primi document 

justificativ (chitanţa sau factura emisa de casieria universităţii) 
 

Art. 28.a. Persoanele cazate în cămin răspund material şi administrativ pentru lipsurile şi deteriorările 
produse bunurilor din inventarul comun şi cel individual, precum şi pentru cele provocate în încăperile 
de uz comun din cămin (oficii, băi, duşuri, W.C., săli de lectură, balcoane etc.). În cazul în care autorul 
faptei nu este identificat sunt răspunzători toţi membrii camerei respective sau care folosesc încăperile 
de uz comun. 

 b.Evaluarea pagubelor se face în termen de 48 ore de la constatarea acestora de către 
administrator şi consiliul de cămin şi se aduce la cunoştinţă consiliului profesoral prin intermediul 
Prodecanului, urmând ca în termen de 3 zile, vinovaţii să repare prejudiciul cauzat. 

 c.Persoanele care distrug bunuri de folosinţă comună şi individuală, pe lângă acoperirea 
pagubelor produse vor fi amendaţi cu dublul sumei pagubei produse, iar persoanele care comit acte de 
indisciplină sau nu îşi onorează obligaţiile vor fi amendate conform contractului de închiriere. 

 d.Încasarea amenzilor sau a sumelor necesare reparării prejudiciilor se vor face prin casieria 
universităţii. 

 
Art. 29.a. Neplata datoriilor sau despăgubirilor datorate de autorul sau autorii prejudiciului cauzat prin 
distrugerea sau deteriorarea de bunuri din cămin sau, după caz, a cotei părţi care revine fiecărui 
locatar, în situaţia în care autorul nu a fost identificat, se sancţionează cu excluderea din cămin.  
          b.Distrugerea sau deteriorările deosebit de grave, asociate sau nu cu manifestările antisociale, se 
sancţionează cu pierderea definitivă a dreptului de cazare în căminele instituţiei pe toată durata 
studiilor. 
          c. Până la plata integrală a despăgubirilor, debitorii nu vor fi admişi la examenele programate, 
iar în caz de retragere din facultate li se va refuza restituirea actelor personale şi eliberarea de 
adeverinţe sau alte înscrisuri, până fac dovada achitării debitelor . În cazul neplăţii datoriilor sau 
despăgubirilor administraţia căminului se va adresa oficiului juridic în vederea acţionării în justiţie. 

 
Art. 30. Studenţii, doctoranzii, cetăţenii străini angajaţi într-o formă de învăţământ, au aceleaşi 
drepturi şi obligaţii ca şi studenţii români. 

 
Art. 31. Sancţiuni 

(1)Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament, în funcţie de gravitatea faptelor se 
aplica următoarele măsuri:  

a) mustrare verbală; 
b) avertisment scris sau înştiinţarea părinţilor 
c) aplicarea de amenzii conform contractului de închiriere 
d) excluderea din cămin pe o perioadă de un semestru până la 2 ani; 
e) pierderea definitivă a dreptului de cazare pe toată durata studiilor; 
f) exmatricularea din universitate; 
(2)Sancţiunea de la litera a, b, c, se aplică de către consiliul studenţesc de cămin şi se adoptă cu 

majoritatea de voturi a celor prezenţi. 
(3)Sancţiunea prevăzută la litera d, e şi f se aprobă de către conducerea facultăţii, la propunerea 

consiliului studenţesc de cămin. 
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(4)Dreptul de a beneficia de cazare în cămin se pierde prin neexercitarea lui fără motive 
întemeiate, prin pierderea calităţii de student, prin neîndeplinirea obligaţiilor şcolare conform 
prevederilor legale. 

(5)Încasarea de foloase necuvenite de către studenţi duce la exmatricularea lui din universitate 
iar în cazul în care infracţiunea este comisa de administratorul de cămin la desfacerea contractului de 
muncă a acestuia. 

 
Art. 32.a. Hotărârea de sancţionare se ia în termen de 3 zile de la constatarea abaterii intrând în 
vigoare la data adoptării ei. 
             b.Hotărârea se aduce la cunoştinţa sancţionatului, se face publică prin afişare şi se anunţă 
Decanatul care asigură consemnarea sancţiunii în dosarul studentului. 

 
Art. 33.a. Studenţii sancţionaţi au dreptul să conteste hotărârea de sancţionare în termen de 2 zile prin 
depunerea acesteia la Consiliul cu probleme sociale şi studenţeşti 

  b.Contestaţiile celor sancţionaţi se soluţionează în termen de 3 zile de la înregistrarea lor, de 
către Consiliul cu probleme sociale şi studenţeşti, după consultarea Prodecanului, preşedintelui 
consiliului de cămin, administratorului şi a celui sancţionat.  

  c.În aprecierea situaţiei studenţilor căminişti privind acordarea burselor sociale, a unor 
facilităţi sau recompense, conducerea facultăţii va lua în considerare sancţiunile date conform 
prezentului regulament, timp de un an calendaristic de la aplicarea lor. 

 
Art. 34. Recompense: 

- prioritate în alegerea camerei; 
- organizarea de activităţi extraşcolare la care au prioritate (excursii, concursuri, etc) 

 
CAPITOLUL V – Dispozi ţii finale 

 
Art.35. a.Căminul studenţesc funcţionează pe toată durata anului universitar. Funcţionarea căminului 
în timpul vacanţelor pentru cazarea studenţilor doctoranzi se face pe baza unei cerei depuse la 
secretariatul Prorectoratului şi aprobată de către conducerea universităţii; sumele încasate 
reprezentând venituri suplimentare extrabugetare, reinvestibile în dotarea căminelor. 

  b.Cazarea gratuită în căminele universităţii se acordă categoriilor de studenţi prevăzuţi de lege 
să beneficieze de acest drept dar numai pe perioada anului universitar. 

  c.Instituţia de învăţământ superior va asigura, în fiecare an, pentru fiecare cămin, o perioadă 
pentru reparaţii şi curăţenie generală de cel puţin o lună de zile. 

 
Art.36. Direcţia General Administrativă, Serviciul Social şi administraţia căminelor pot dezvolta 
activităţi suplimentare de dotare şi amenajare, din fonduri extrabugetare (încasări din cazări ocazionale 
şi din închirierea spaţiilor temporar disponibile din cămine, sponsorizări sau donaţii etc.). Încasările 
vor fi efectuate prin casieria universităţii şi vor fi utilizate ca venituri proprii ale căminelor. 
 
Art. 37.a. În luna iunie Prorectorul cu probleme sociale şi studenţeşti, Directorul general, împreună cu 
Prodecanii, administratorii şi consiliile de cămin evaluează starea căminelor şi hotărăsc asupra 
lucrărilor de igienizare, întreţinere şi echipări necesare pentru anul universitar următor. 

  b.Consiliul de cămin şi administratorul pot propune spre aprobarea Consiliului de 
Administraţie a Universităţii o lista cu dotările şi lucrările deosebite, solicitate de studenţii cazaţi, 
contravaloarea acestora suportându-se de către solicitanţi.  

 
Art. 38. Administraţia căminului (consiliul de cămin, Prodecanul şi administratorul) poate adopta reguli interne de 
organizare şi funcţionare a căminului, care să nu lezeze principiile prezentului regulament si care sunt aduse la cunostiinta 
Consiliului pentru probleme sociale si studentesti. 

 
Art. 39. Prezentul regulament intră în vigoare la data de xxxxxxx, dată la care regulamentul anterior se consideră abrogat. 
 
Art. 40 Prezentul regulament va suferi modificări în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 
RECTOR, Vizat Oficiul juridic, 
Prof.dr. Doru Pamfil Viorel Apostu 
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REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI 

FUNCŢIONAREA RESTAURANTULUI STUDEN ŢESC 
 

 
Restaurantul “Agronomia” este compus din sala de mese a restaurantului studenţesc, sala 

restaurantului (Pub) „Club Agronomia” situată în str. Moţilor nr. 2 şi punctul de desfacere ale acestuia 
din incinta universităţii (Cafeteria USAMVCN) 

 
Art.1. Restaurantul “Agronomia” este unitatea de alimentaţie publică în proprietatea şi administrarea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca având regulament propriu de 
funcţionare. 

 
Art.2. Restaurantul “Agronomia” şi punctele alimentare aferente acestuia se află în subordinea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, activitatea ei fiind coordonată de 
către, DGA şi Serviciul Social prin Consiliul restaurantului.  
Consiliul  de administrare a restaurantului “Agronomia” este compus din:  

• Prorectorul  cu probleme sociale şi studenţeşti 
• Director general administrativ; 
• Prodecanii facultăţilor 
• Prefectul studentilor 
• Administrator restaurant; 
• Reprezentantii  studenţilor sau ai asociaţiilor  studenţeşti reprezentative si legal constituite 

– câte unul de la fiecare facultate 
 
Art.3. În localurile Restaurantului “Agronomia” şi în punctele aferente acestuia servesc masa în 
general studenţii universităţii, cadrele didactice, cetăţenii de peste hotare aflaţi la studii în ţara noastră, 
salariaţi ai U.S.A.M.V., candidaţii la concursul de admitere, alţi membrii ai comunităţilor academice 
din Cluj şi din alte localităţi, alte categorii de vizitatori (sportivi, artişti, vizitatori, etc.), cu plata 
cheltuielilor de regie potrivit normelor legale. 
 
Art.4. Masa se poate servi pe bază de abonament şi prin “sistemul a la carte”. Abonaţii servesc masa 
pe baza legitimaţiei, cartelei de masă sau bonuri valorice eliberate contra cost de biroul de resort al 
Serviciului Social. 
 
Art.5.a. Programul de funcţionare a restaurantului “Agronomia” este stabilit de către Consiliul de 
administrare a restaurantului şi este aprobat de către Consiliul de administraţie USAMVCN.  

b. În afara serviciului prestat în vederea servirii mesei, în cadrul restaurantului se pot organiza 
şi alte activităţi specifice servirii mesei, cu caracter ocazional (simpozioane, banchete, baluri, etc.) cu 
cerere vizată de  Consiliului restaurantului şi aprobată de Direcţia generală administrativă. 

 
Art.6. Valoarea alocaţiei de masă pentru studenţi sau după caz, cuantumul regiei (în cazul servirii a la 
carte) va fi stabilită prin regulamentul de taxe la propunerea Consiliul restaurantului şi va fi aprobat de 
către Consiliul de administraţie a USAMVCN. 
 
 

UNIVERSITATEA DE ŞTIIN ŢE AGRICOLE ŞI MEDICIN Ă VETERINAR Ă 
DIN CLUJ-NAPOCA 
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Consiliul de administraţie a Restaurantului Studenţesc “Agronomia” 

Administrator restaurant 

Şef sală 

Ospătar 

Magazioner 

Muncitor necalificat 

Muncitor necalificat 

Achizitor 

Muncitor necalificat 

Bucătar şef 

Carmangier 

Cofetar 

Muncitor necalificat 

 
Art.7. Organigrama de funcţionare a restaurantului « Agronomia » este următoarea: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.8. În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii la restaurantul studenţesc „Agronomia”, 
Serviciul Social, prin administratorul restaurantului va întocmi în timp util planurile de alimentare cu 
produse agroalimentare, de curăţenie, precum şi a inventarului „moale”, temeinic justificate, în funcţie 
de numărul de persoane care servesc masa, capacităţile de depozitare şi disponibilităţile financiare 
existente. 

 
Art.9. Studenţii  care servesc masa la restaurant au următoarele drepturi: 

a.Să folosească toate bunurile puse la dispoziţie în cadrul restaurantului; 
 b.Să facă aprecieri directe (administratorului de restaurant) sau prin reprezentantul studenţilor 
în consiliu cu privire la: 

� Întocmirea meniurilor; 
� Programului de funcţionare; 
� Cantităţii şi calităţii produselor servite; 
� Curăţeniei şi calităţii servirii; 
� Alte aspecte din activitatea restaurantului “Agronomia”. 

 
Art.10.  Studenţii care servesc masa la restaurantul “Agronomia” au următoarele îndatoriri: 

a.Să folosească cu grijă bunurile materiale din dotarea restaurantului; 
b.Să nu scoată din incinta restaurantului inventarul acestuia; 
c.Să respecte modul de organizare a serviciilor de către administraţia restaurantului; 
d.Să aibă o ţinută vestimentară şi civică corespunzătoare de servire a mesei; 
e.Să se comporte civilizat în relaţiile cu colegii şi personalul angajat; 
f.Să nu intre în blocul alimentar; 
g.Să prezinte legitimaţia de student dacă este solicitată. 

 
Art.11. Drepturile şi îndatoririle personalului angajat sunt stipulate în fişa postului şi în contractul 
colectiv de muncă. 

 
Art.12. Toate persoanele care servesc masa şi care produc pagube materiale sau scot din incinta 
restaurantului veselă, tacâmuri, scaune, etc., răspund material pentru acestea, procedându-se la 
eşalonarea şi recuperarea, de la cei vinovaţi a pagubelor. În cazul în care autorul faptei nu este 
identificat (cu excepţia intrărilor prin efracţie), răspund material angajaţii restaurantului. 

 
Art.13. Baza materială a restaurantului „Agronomia” este parte a patrimoniului  şi este în gestiunea 
administratorului de restaurant (sau după caz repartizată pe subgestiuni), care răspunde de utilizarea 
judicioasă a acesteia, conform legilor în vigoare. 
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Art.14. Administratorul de restaurant sesizează Consiliul de administrare a restaurantului cu privire 
la orice deficienţă apărută în procesul de producţie sau de deservire şi împreună cu acesta caută soluţii 
pentru înlăturarea acestora în cel mai scurt timp. 

 
Art.15. Baza materială a restaurantului „Agronomia” poate fi folosită (fără a împiedica procesul de 
deservire a mesei şi respectând normele de igienă şi celelalte prevederi legale) pentru instruirea 
practică a studenţilor şi elevilor care urmează secţii de profil: TPPA, IMAPA, CEPA, Montanologie, 
etc. 

 
Art.16. Programarea orelor de practică a studenţilor în incinta restaurantului „Agronomia” se va face 
cu consultarea administratorului şi cu aprobarea Consiliului de administrare a restaurantului  

 
Art.17. Anual Consiliului de administrare a restaurantului, va propune lucrările de igienizare necesare 
obţinerii Autorizaţiei sanitare de funcţionare şi urmăreşte realizarea lor după aprobarea şi finanţarea 
lor de conducerea consiliului de administraţie a universităţii. 
 
Art.18. Consiliul restaurantului stabileşte, în funcţie de dinamica activităţii la un moment dat, 
necesarul de personal angajat şi evaluează gradul de calificare al acestuia, luând măsurile care se 
impun. 

 
Art.19. La restaurantul „Agronomia” pot fi angajaţi şi studenţi ai Universităţii în norma de ½ sau ¼  
(part time) aceştia fiind retribuiţi conform legilor în vigoare, administraţia restaurantului stabilindu-le 
programul în funcţie de orarul acestora astfel încât această activitate să nu perturbe procesul didactic. 

 
Art.20. În colaborare cu Direcţia Judeţeană de Muncă şi Formare Profesională şi cu alte structuri 
guvernamentale, la restaurantul „Agronomia” se pot desfăşura cursuri de calificare în domeniile 
specifice acestei activităţi atât pentru personalul angajat al universităţii cât şi pentru studenţii acesteia. 

 

Art.21. Prezentul regulament intră în vigoare la data de o5.04.2012, dată la care regulamentul anterior 
se consideră abrogat. 

 
Art.22. Prezentul regulament va suferi modificări în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
 
 
RECTOR, Vizat Oficiul juridic, 
Prof.dr. Doru Pamfil Viorel Apostu 
 
 
 
 
 

 



 58

 
 

 

 
 
 

REGULAMENT DE FUNC ŢIONARE AL 
CLUBULUI STUDEN ŢESC “AGRONOMIA” 

 
 
Art.1. Clubul studenţesc asigură cadrul organizatoric al activităţii culturale, artistice, sportive şi 
recreativ-distractive ce se desfăşoară în rândurile comunităţii academice. 
 
Art.2. Clubul studenţesc funcţionează în subordinea Consiliului de Administratie al USAMVCN. 
 
Art.3. Clubul studenţesc constituie centrul de organizare şi desfăşurare a activităţii culturale, artistice 
şi recreativ-distractive prioritar pentru studenţii care studiază la USAMVCN. 
 
Art.4. Clubul studenţesc îşi desfăşoară activitatea în baza programului elaborat de Consiliul clubului. 
Administrarea clubului revine Universităţii prin angajaţii Serviciului Social. 
 
Art.5. Clubul studenţesc încurajează şi sprijină activitatea formaţiilor artistice studenţeşti, de a 
valorifica aptitudinile studenţilor în cadrul cercurilor culturale, de creaţie şi practico-aplicative; oferă 
suportul organizării activităţii sportive, distractive şi recreative pentru studenţii din universitate. 

Formele şi genurile de activităţi sunt specificate în Anexa 1 care face parte din prezentul 
regulament. Clubul studenţesc mai poate organiza prestări de servicii cu şi pentru studenţi: limbi 
străine, foto-film, tehnică de calcul, cursuri de dans, etc. 
 
Art.6. Conducerea întregii activităţi a Clubului studenţesc este asigurată de Consiliul clubului, 
constituit din: Prorector cu probleme sociale şi studenţeşti, Director general administrativ, 
Administrator club, şi reprezentanţii cadrelor didactice şi reprezentantul studenţilor de la fiecare 
facultate. Preşedinţia Consiliului Clubului este asigurată de prorectorul cu probleme sociale şi 
studenţeşti. 
 
Art.7.  Referenţii culturali asigură buna desfăşurare a activităţilor culturale întreprinse în cadrul 
clubului şi se subordonă consiliului de club. 
 
Art.8 . Schema de personal se aprobă de către Consiliul de administraţie al Universităţii la propunerea 
Consiliului clubului. Consiliul clubului se întruneşte lunar şi elaborează planul de activităţi. 
 
Art.9. Activitatea clubului studenţesc se bazează pe antrenarea studenţilor şi cadrelor didactice în 
conceperea şi organizarea manifestărilor culturale, artistice, sportive şi recreativ-distractive. 
 
Art.10. Programul de activităţi şi utilizarea mijloacelor extrabugetare ale clubului studenţesc sunt 
aprobate de către consiliul clubului. 
 
Art.11. Baza materială a Clubului studenţesc este proprietatea USAMVCN, în cadrul căreia 
funcţionează şi se află în folosinţa permanentă a clubului, în condiţiile stabilite de către Consiliul de 
administraţie , administratorul poartă răspunderea pentru buna gospodărire şi utilizarea acestor bunuri. 
 

UNIVERSITATEA DE ŞTIIN ŢE AGRICOLE ŞI MEDICIN Ă VETERINAR Ă 
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Art.12. Finanţarea întregii activităţi a Clubului studenţesc, inclusiv pentru dotări şi salarii se face din 
bugetul instituţiei de învăţământ superior. Mijloacele extra-bugetare ale Clubului studenţesc se 
utilizează cu aprobarea Consiliului clubului şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. 
 
Art.13. Pentru buna desfăşurare a activităţilor culturale, artistice şi distractive şi pentru remunerarea 
instructorilor şi a altor colaboratori, Consiliul clubului poate utiliza fonduri din veniturile extra-
bugetare (realizate din spectacole, serate dansante, reuniuni, evenimente, etc.). 
 
Art.14. Pentru asigurarea îndeplinirii în bune condiţii a acţiunilor cultural-distractive şi pentru 
conducerea formaţiilor şi cercurilor artistice şi tehnico-aplicative, cât şi pentru alte activităţi specifice, 
Clubul studenţesc poate angaja, prin contract de prestări servicii, colaboratori, alte categorii socio-
profesionale, specialişti, care ajută referenţii culturali în realizarea activităţilor şi acţiunilor planificate. 
 
Art.15. De asemenea pentru finanţarea unor activităţi cultural-distractive şi a cercurilor artistice şi 
tehnico-aplicative pot fi folosite şi sumele obţinute din veniturile realizate de Pub-ul „Agronomia”. 
 
Art.16. Consiliul Clubului poate adopta reguli interne de organizare şi funcţionare a Clubului, care să 
nu lezeze principiile prezentului regulament şi a Cartei universitare. 
 
Art.17. Prezentul regulament a fost supus dezbaterii în şedinţa Senatului USAMVCN din data de 
20.07.2011, dată la care intră în vigoare şi la care regulamentul anterior se consideră abrogat. 
 
Art.18. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi este aplicabil începând cu 05.04.2012 când 
orice dispoziţii contrare se abrogă. 
 
 
 
Prezentul regulament va suferi modificări in conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
 

 
RECTOR, Vizat Oficiul juridic, 
Prof.dr. Doru Pamfil Viorel Apostu 
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Anexa 1 
Forme şi genuri de activităţi specifice caselor de cultură şi cluburilor studen ţeşti 
1. Compartiment activităţi artistice şi culturale 
a) Formaţii artistice 
� Formaţii folclorice; 
� Dansuri; 
� Muzică instrumentală (orchestre, taraf); 
� Solişti vocali şi instrumentişti; 
� Formaţii de teatru (clasic, experiment, muzical, etc.); 
� Grupuri de recitatori; 
� Grupuri corale; 
� Formaţii instrumentale de muzică (camerale, orchestre simfonice); 
� Formaţii de dansuri moderne; 
� Formaţii de muzică uşoară, vocală şi instrumentală; 
� Formaţii de grupuri de jazz; 
� Grupuri de revistă, estradă, etc. 
b) Cercuri artistice, cenacluri, cursuri teoretice şi practice 
� Cenaclu de literatură (proză, poezie, literatură SF, dramaturgie, scenarii de film, critică, 

etc.); 
� Cercuri de cultură plastică, muzicală, film, estetică, design; 
� Cercuri de creaţie ştiinţifico-tehnică, “brain storm”; 
� Cercuri de creaţie artistică, foto, film, arte plastice; 
� Cercuri interdisciplinare (parapsihologie, yoga, microinformatică, speologie, istorie, 

ecologie); 
� Cercuri de documentare (ştiinţe juridice, principii de democraţie, legislaţie, istorie, religie, 

etc.); 
� Cursuri practice de limbi străine, de regie, de actorie, etc.; 
� Editarea de publicaţii, pliante, caiete de culegeri, almanahuri, agende studenţeşti, etc. 
 
2. Activităţi recreativ-distractive şi de agrement 

 
� Discoteca, videoteca, baluri studenţeşti, carnavaluri, etc.; 
� Concerte, spectacole diferite ale formaţiilor de amatori, studenţeşti sau profesionale, la 

sediu sau în deplasare; 
� Proiecţii de filme, cinemateca; 
� Cluburi de jocuri distractive, jocuri logice, bridge, etc.; 
� Concursuri cultural-artistice, distractive; 
� Publicaţii periodice şi carte (româneşti şi străine); 
� Birou de impresariat artistic, intern şi extern; 
� Expoziţii plastice, foto, design, etc. (valorificarea creaţiilor); 
� Diferite prestări servicii pentru studenţi şi alte categorii sociale; 
� Aniversări, sărbători şi ceremonialuri din viaţa studenţilor; 
� Organizarea periodică a concursurilor (întrecerilor) naţionale a formaţiilor artistice 

studenţeşti; 
� Tabere de creaţie artistică; 
� Tabere de odihnă pentru componenţii colectivelor studenţeşti proprii; 
� Grup alimentar (bufet, pub, restaurant), propriu sau asociat. 

  
 

3. Activitati sportive 
 

� Club hipic. 
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TAXELE PERCEPUTE IN USAMVCN PENTRU ANUL UNIVERSITAR  2012-2013, 
APROBATE IN SENATUL DIN 05.04.2012 

1. Admitere la facultate, master: 

Învăţământ de licenţă zi 

Facultatea Specializările Taxa de 
şcolarizare(lei) 

Taxe de 
admitere (lei) 

Agricultură 

Agricultură 3.000  90 
Agricultură (limba franceză) 3.000 euro 90 
Montanologie 3.000 90 
Biologie 3.000 90 
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor 
pentru agricultură şi industrie 
alimentară 

3.000 90 

Tehnologia prelucrării produselor 
agricole 

3.000 90 

Controlul şi expertiza produselor 
alimentare 

3.000 90 

Ingineria produselor alimentare 3.000 90 
Ingineria şi protecţia mediului în 
agricultură 

3.000 90 

Horticultură 

Horticultură 3.000 90 
Peisagistică 3.000 90 
Inginerie economică în agricultură 3.000 90 
Inginerie şi management în 
alimentaţie publică şi agroturism 

3.000 90 

Inginerie şi management în industria 
turismului 

3.000 90 

Silvicultură 3.000 90 
Măsurători terestre şi cadastru 3.000 90 

Zootehnie şi 
Biotehnologii 

Zootehnie 3.000 90 
Piscicultură şi acvacultură 3.000 90 
Biotehnologii agricole 3.000 90 
Biotehnologii în industria alimentară 3.000 90 
Biotehnologii în medicina veterinară 3.000 90 

Medicină 
Veterinară 

Medicină veterinară 4.800 120 
Medicină Veterinară (limba engleză) 4.500 euro 120 
Medicină Veterinară (limba franceză) 4.500 euro 120 
Controlul şi securitatea produselor 
alimentare 

3.000 120 

Învăţământ de licenţă –  învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (FR) 

Facultatea Specializările 
Taxa de 
şcolarizare(lei) 

Taxe de admitere 
(lei) 

Agricultură 

Agricultură 2.500 90 
Agricultură (extensia Viterbo) 550 euro 90 
Montanologie 2.500 90 
Biologie 2.500 90 
Tehnologia prelucrării produselor agricole 2.500 90 
Ingineria şi protecţia mediului în 
agricultură 2.500 90 

Horticultură 
Horticultură 2.500 90 
Horticultură (extensia Viterbo) 550 euro 90 
Inginerie economică în agricultură 2.500 90 

Zootehnie şi 
Biotehnologii 

Zootehnie 2.500 90 
Zootehnie (extensia Viterbo) 550 euro 90 
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Învăţământ  master – zi 

Facultatea Specializările 
Taxa de 
şcolarizare(lei) 

Taxe de 
admitere (lei) 

Agricultură 

Agricultură organică 3.000 90 
Managementul resurselor naturale şi agroturistice din 
zona montană 

3.000 90 

Dezvoltare rurală 3.000 90 
Biologia agroecosistemelor 3.000 90 
Protecţia plantelor 3.000 90 
Managementul calităţii alimentelor 3.000 90 
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor 
alimentare 

3.000 90 

Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului 3.000 90 
Protecţia sistemelor naturale şi antropice 3.000 90 
Agricultura, schimbari climatice si siguranta 
alimentelor - lb. francaza 

3.000 90 

Horticultură 

Managementul producţiei horticole în climat controlat 3.000 90 
Ştiinţe horticole 3.000 90 
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 3.000 90 
Biodiversitate şi bioconservare 3.000 90 
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 3.000 90 
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale 
şi a produselor derivate 

3.000 90 

Agribusiness 3.000 90 
Economie agroalimentară 3.000 90 

Zootehnie şi 
Biotehnologii 

Managementul creşterii animalelor şi acvacultură 3.000 90 
Managementul calităţii produselor de origine 
animalieră 

3.000 90 

Biotehnologii aplicate 3.000 90 

Învăţământ  master – ID şi FR 

Facultatea Specializările 
Taxa de 
şcolarizare(lei) 

Taxe de 
admitere (lei) 

Agricultură 

Protecţia plantelor (FR) 3.000 90 
Managementul calității alimentelor (ID) 3.000 90 
Sisteme de procesare și controlul calității produselor 
alimentare (ID) 

3.000 90 

Horticultură 
Managementul producţiei horticole în climat controlat 
(FR) 

3.000 90 

  

2. Transferări 200 
3. Reînmatriculări 500 
4. Repetarea examenului de licenţă 200 
5. Repetarea examenului de absolvire 100 
6. Recuperarea unor activităţi practice 

• - absenţe nemotivate lucrări practice   
• - restanţe examen 3,4  

• - rereexaminări, examene creditate 200 
• - reexaminare pentru îmbunătăţirea notei   

• - examene de diferenţă  

 

10 /oră fizică 
100 
200 
100 
100  

7. Eliberare de duplicate (acte de studii) 150 
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8. Examen de limbă pentru concursuri organizate în universitate, 
doctorat 

70 

9. Obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru licenţă 20 
10. Susţinere licenţă de către studenţii din universităţile neacreditate 700 

11. Taxă Doctorat cu frecvenţă 

• Medicină Veterinară: 8.000 
• Agronomie: 8.000 

• Horticultură: 8.000 
• Zootehnie: 8.000 

• Biotehnologii: 8.000 

12. Taxă susţinere publică doctorat 2.200 
13. Taxă reînmatriculare la doctorat 1.500 
14. Eliberarea carnetului de student (duplicat) 15 
15. Eliberarea legitimaţiei de călătorie (duplicat) 15 
16. Eliberarea legitimaţiei de bibliotecă (duplicat) 15 
17. Admitere la doctorat – taxa de înscriere 120 

18. Taxă şcolarizare Departament Pedagogic 
Nivel I: 700 
Nivel II: 900 

19. Programe analitice eliberate la cerere 200 
20. Stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs peste data de 20.dec. 

a fiecărui an 
120 

21. Taxă de înmatriculare (la începutul anului) 20 
22. Taxă procesare dosare pentru examene de definitivat şi gradul II 150 
23. Taxă pentru cursurile de reconversie şi iniţiere profesională 150-300 
24. Taxă procesare dosar pentru străini 30 euro 
25. Taxă competenţă lingvistică pentru străini 250 euro 
26. Taxă pentru eliberare documente școlare în limbi de circulație 
internațională (engleză) 

20lei/pagină 

  

Achitarea integrală a  taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage după sine de o 
reducere de 10%. 

Pentru personalul angajat şi pensionat al universităţii şi copii acestora cuantumul taxelor de mai sus 
se reduce cu 50%. 

Candidaţii proveniţi din mediul rural, copiii absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca  şi copiii orfani admişi la 
învăţământul cu taxă, vor beneficia de reducerea taxei de şcolarizare cu 20%. 

Reducerile de mai sus se aplică doar la una din cele 3 categorii şi o singură dată. 

 
 


