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1. Scopul procedurii 
 
Scopul prezentei proceduri este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
ciclul de studii postuniversitare de doctorat în cadrul Universităţii de Stiinte Agricole si Medicina 
Veterinara din Cluj-Napoca  
 
2. DOMENIU DE APLICARE 
 
Prezenta procedură se aplică în cadrul la concursul de admitere la Universităţii de Stiinte Agricole si 
Medicina Veterinara din Cluj-Napoca  pentru anul I 2012 / 2013 
 
3. Documente de referin ţă si definitii 
 
3.1. MSMC- Manualul de management al calitatii; 
3.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe; 
3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular; 
3.4. Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 10.01.2011;  
 3.5.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar 
de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea  nr. 
441/2001,  
 3.6.HG nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele 
şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut 
rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare;  
3.7.Ordinul Ministrului nr. 3313/23.02.2012 publicat în Monitorul Oficial nr. 164 din 13 martie 2012; 
3.8.Carta USAMV Cluj-Napoca şi regulamentele anexe acesteia. 
3.9. Definitii 

� sistem de management - sistem prin care se stabilesc politica şi obiectivele prin care se 
realizeaza acestea 

� procedur ă - mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces – procedurile pot fi 
documentate (scrise) sau nu. 

 procedur ă de lucru - document care descrie modul de desfăşurare detaliată a unor procese 
specifice activităţii din cadrul USAMVCN 
 
3.10. Abrevieri: 
3.10.1.USAMVCN- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
3.10.2. DAC- Departamentul pentru Asigurarea Calita tii  
 
4. RESPONSABILITĂŢI 
 
4.1. Senatul universit ăţii 
− aprobă procedura. 
4.2. Rectorul universit ăţii 
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− impune aplicarea procedurii; 
− alocă resurse pentru desfăşurarea procesului şi aplicarea procedurii. 
4.3. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calit ăţii 
− avizează procedura; 
− elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii. 
4.4. Consiliul Academic 
− verifică procedura; 
4.5. Responsabilul de proces – Prorectoratul Didact ic 
− elaborează, modifică, retrage procedura; 
− aplică procedura; 
− monitorizează aplicarea procedurii. 
4.6. Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calit ăţii 
− verifică procedura din punct de vedere al sistemului calităţii; 
− gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii; 
− auditează procesul şi procedura, în vederea identificării oportunităţilor de 
îmbunătăţire a calităţii. 
4.7. Decanii facult ăţilor 
− aplică şi respectă procedura; 
− difuzează procedura în cadrul facultăţii; 
− organizează grupuri de lucru pentru discutarea şi aplicarea procedurii. 
 
5. Descrierea activitatii 
 
5.1.ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII 

5.1.1. Învăţământul universitar la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca se organizează pe cicluri: 

- ciclul I - studii universitare de licenţă (învăţământ cu frecvenţă - IF, la distanţă - ID şi cu 
frecvenţă redusă - IFR); 

- ciclul II - studii universitare de masterat (învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă); 
- ciclul III - studii universitare de doctorat (învăţământ cu frecvenţă). 
În cazul programului de studii Medicină Veterinară, ciclurile I şi II se organizează comasat, pe 

durata a 6 ani, cu un număr de 360 de credite, doar la forma de învăţământ cu frecvenţă, iar diploma 
obţinută este echivalentă celei de master.  

5.1.2. Durata programelor de studii universitare în cadrul învăţământului la distanţă şi cu 
frecvenţă redusă este egală cu cea prevăzută la forma de învăţământ cu frecvenţă. Durata programelor 
de studii la ciclul de licenţă este de 3-6 ani, la ciclul de master este de 2 ani iar la ciclul de doctorat este 
de 3-4 ani.  

5.1.3. Admiterea se desfăsoară pe domenii şi programe de studii universitare, pentru toate cele 
trei cicluri, separat pe formele de învăţământ specificate (IF, ID, IFR).  

5.1.4. Admiterea se desfăsoară pe locurile (a) finanţate de la bugetul de stat (licenţă, masterat şi 
doctorat - IF) şi pe (b) locurile cu taxă (licenţă, masterat, doctorat - IF, ID, IFR);  
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5.1.5. Locurile finanţate de la bugetul de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului, pe baza 
cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern, iar cele în regim cu taxă se stabilesc în baza 
autonomiei universitare de către Senatul USAMV Cluj-Napoca şi se aprobă de MECTS. La un program 
de studii locurile finanţate de la bugetul de stat, cumulate cu cele in regim cu taxă, nu pot depăşi 
capacitatea maximă de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii respectiv. 

5.1.6. La concursul de admitere în învăţământul universitar, la toate ciclurile şi programele de 
studii universitare, se pot înscrie cetăţenii români, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii 
prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 
Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia in ţările de domiciliu se va efectua de către direcţia de 
specialitate din cadrul MECTS. 

5.1.7. La admiterea la toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba română, cetăţenii 
străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de 
către instituţii abilitate de MECTS. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor cursanţilor între 
instituţiile de invăţământ superior acreditate, care potrivit legii au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi 
sunt recunoscute de către statul român. 

5.1.8. Senatul USAMV Cluj-Napoca, aprobă comisia de admitere pe universitate (la propunerea 
Consiliului de Administraţie) şi comisiile de admitere pe facultăţi (la propunerea consiliilor facultăţilor).  

 
5.2. FINANŢAREA STUDIILOR 
 

5.2.1. Un candidat poate participa concomitent la admiterea pentru mai multe domenii/programe de 
studii din aceeaşi instituţie sau din instituţii de învăţământ superior diferite, pe locuri finanţate de la 
bugetul de stat sau cu taxă.  
5.2.2. 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.  
5.2.3. Un candidat declarat admis şi înmatriculat ca student poate beneficia de finanţare de la buget 
pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de 
doctorat.  
5.2.4. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, la un moment dat, numai într-o 
singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii.  
5.2.5. Ca urmare candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi în învăţământul superior pot urma 
concomitent maximum două programe de studii, din care doar unul finanţat de la bugetul de stat.  
5.2.6. Candidaţii admişi la mai multe programe de studii trebuie să opteze pentru acela la care doresc să 
fie subvenţionaţi de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original  în termenul 
stabilit de Comisia de Admitere de la facultatea la care a fost admis. 
5.2.7. Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat care au urmat cursuri pe locuri finanţate de la 
bugetul de stat, şi din diverse motive fie au renunţat la finalizarea studiilor ori au fost exmatriculaţi, 
nefiind in situatia de-a beneficia de finanţare de la buget pe toată perioada parcurgerii unui ciclu de studii 
complet, pot să urmeze un alt program de studii în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă 
universitate, în condiţiile finanţării de la bugetul de stat, pe baza clasamentului la admitere, dar numai pe 
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durata normală de studiu, adică, din durata de studiu a noului program se scad  anii de studiu finanţaţi 
de la buget la programul iniţial inceput şi neabsolvit. 
5.2.8. Pe durata anului I de studii în cadrul unui program de licenţă sau master se păstrează statutul 
fiecărui student în privinţa finanţării studiilor (buget sau taxă), conform rezultatelor concursului de 
admitere. 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.  
5.2.9. În privinţa organizării formaţiunilor de studiu şi a tuturor activităţilor didactice, nu se face distincţie 
între cele două categorii de studenţi admişi (bugetaţi sau cu taxă). 
 
5.2.10. DOSARUL DE CONCURS  de admitere la doctorat va conţine următoarele documente:  

• Fişa de înscriere; 
• copii legalizate după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (sau echivalentă cu 

aceasta), şi diploma de master (dacă este cazul); diploma de master este obligatorie 
pentru absolvenţii ciclului de licenţă în sistem Bologna. 

• copii dupa foaia matricola/supliment la diploma de la licenţa şi master; 
• certificat de naştere, în copie legalizată; 
• copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat numele); 
• curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate; 
• certificat de competenţă lingvistică; 
• chitanţa de  achitare a taxei de înscriere. 
• dosar plic 
•  

5.3. ADMITEREA LA CICLUL DE STUDII DOCTORALE 
  a. Concursul de admitere se desfăşoară, conform Codului studiilor universitare de doctorat 
aprobat de MECTS prin Hotărâre de Guvern.  
 b. Locurile disponibile la USAMV CJ de studenzi doctoranzi, sunt propuse spre ocupare de către 
conducătorii de doctorat din cadrul Scolii doctorale. 
 c. Selecţia  candidaţilor la doctorat pentru fiecare poziţie vacantă este realizată de catre 
conducătorul de doctorat. Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de catre  
conducătorul de doctorat prin consultare cu Scoala Doctorală. 
 d. Pentru studiile doctorale procedura de admitere prevede obligativitatea obţinerii de către 
candidat, in prealabil a diplomei de master sau  echivalentei acesteia in ţară sau străinătate (minim 300 
credite)  
 e. Media generală de absolvire a ciclului de licenţă si master trebuie să fie minim 8 (opt). 
 f. Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs, numai pentru forma cu frecvenţă, pe 
domenii de doctorat, organizat de I.O.S.U.D., de regulă, înainte de începerea anului universitar. 

     g. În principiu, înscrierea, concursul şi admiterea candidaţilor la învăţământul din ciclul de 
doctorat se vor desfăşura într-o singură sesiune, în perioada 6-28  septembrie 2012: 
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5.3.1..Criteriile de admitere sunt urm ătoarele: 
 

1/2 media de absolvire a studiilor de licen ţă sau licent ă şi master;  
1/2 nota ob ţinut ă la un interviu privind experien ţa în cercetare, motivatia de angajare în 
studiile doctorale, design-ul unui proiect de cerce tare şi testarea cuno ştin ţelor în domeniul 
doctoratului ;  

5.3.2. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitate de doctorat într-un domeniu specific se 
poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau masterat. Cunoştinţele 
specifice domeniului de studii doctorale se verifică, pe baza bibliografiei, prin concursul de admitere. 
5.3.3 Candidaţii la concurs trebuie să fi avut pe parcursul studiilor universitare de licenţă şi masterat 
rezultate profesionale bune şi foarte bune. 
5.3.4. Nu se accept ă înscrierea şi efectuarea doctoratului între soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea 
inclusiv. 
5.3.5. Pentru studiile doctorale  conditiile minime de înscriere la concurs sunt următoarele: 

- un minimum de 300 credite acumulate prin studii universitare, de licenţă (forma lungă 
anterioară procesului Bologna), licentă şi master integrat (medicină veterinară) sau licentă 
si master ca cicluri separate. 

- media generală de absolvire a ciclurilor de licentă si master de minim 8,00 (pentru fiecare 
în parte acolo unde este cazul);  

- atestat de competenţă lingvistică în cel putin o limbă străină de circulatie; 
 

5.4. TAXE DE ADMITERE ŞI STUDII 
5.4.1. Taxele de admitere sunt prezentate în tabelele cu oferta de programe de studii, din prezentul 
regulament. Taxele de studii se regăsesc în regulamentul specific pe site-ul universităţii. 
5.4.2.Pentru studiile de licenţă şi master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii personalului didactic (în 
activitate, pensionat sau decedat), din USAMV Cluj-Napoca, copiii orfani de cel puţin un părinte, copiii 
proveniţi de la Casa copilului, o singura dată, la specializarea unde depun actele în original.  
5.4.3. Taxa de înscriere şi taxa de şcolarizare la studiile doctorale se reduce cu 50% pentru angajaţii 
USAMV Cluj-Napoca. 
5.4.4. Studenţii admişi la învăţământul cu taxă la studii de licenţă sau master care provin din mediu rural, 
copiii absolvenţilor Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, precum şi 
cei orfani vor beneficia de o reducere a taxelor de şcolarizare cu 20%.  
5.4.5. In cazul în care la începutul anului universitar se achită integral taxa de şcolarizare, se aplică o 
reducere de 10% . 
5.4.6. Dacă un student îndeplineşte mai multe condiţii pentru scutirea de taxe, reducerea nu poate 
depăşi 20%.  
 

5.5. CONTESTAŢII 
 

5.5.1. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului, se depun numai la comisiile de 
admitere ale facultăţilor. Instituţiile de învăţământ superior sunt singurele în măsură să decidă asupra 
temeiniciei contestaţiilor. 
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5.5.2. Termenele de depunere a contestaţiilor şi perioadele de rezolvare a lor sunt prevăzute în 
calendarul admiterii pentru fiecare ciclu. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, de 
către comisia de admitere.  
5.5.3. După expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor, rezultatul concursului de admitere se 
consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat. 

 
5.6. DISPOZIŢII FINALE 

5.6.1. După terminarea operaţiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de admitere, pe 
listele candidaţilor declaraţi admişi nu se mai fac modificări. 
5.6.2. Prezentul regulament poate suferi modificări, în funcţie de eventualele reglementări ulterioare 
impuse de Senatul Universităţii sau emise de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 
5.6.3. Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca . 
 
6. Înregistrari documente/ Formulare 
 
6.1. Indicatorul aprobărilor şi al reviziilor 
6.2. Lista de difuzare 
6.3. Deciziile Rectorului privind numirea comisiilor de admitere 
6.4. Listele candidaţilor înscrişi la concursul de admitere 
6.7. Listele rezultatelor concursului de admitere 
6.8. Listele candidaţilor declaraţi admişi 
6.9. Listele candidaţilor declaraţi respinşi 
6.10. Statistica concursului de admitere 
6.11. Deciziile Rectorului privind înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 
 
7. Diagrama de flux a procesului  
 
LISTA DE DIFUZARE 
1. Rectorat 
2. Prorectoratul Didactic 
3. Prorectoratul Cercetare 
4. Prorectoratul Social si Studentesc 
5. Prorectoratul cu Relaţii Internaţionale  
6.Prorectoratul cu Asigurarea calitatii  si Resurse Umane 
7. Departamentul Scolii Doctorale  
8 Facultatea de Agricultura 
9 Facultatea de Horticultura 
10 Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii 
11. Facultatea de Medicina Veterinara 
12. Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (DEAC) 
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13. Direcţia Generală Administrativă 
14.. Biroul financiar  
 
8.Anexe 
 
1. Fisa de inscriere la concurs 
2.Calendarul admiterii  
3.Cererea de acceptare la studii in limba engleza 
4.Cererea de acceptare la studii in limba franceza 
5. Cerere de participare la concurs pentru cetateni i din spatial European  
6. Domenii de doctorat 
 

 
 


