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PLAN OPERAŢIONAL 

pentru anul 2013 

 

În temeiul Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, a Cartei universităţii şi în concordanţă cu 

prevederile Planului strategic şi operaţional al USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Agricultură  

elaborează Planul Operaţional pentru anul 2013. 

Planul operational stabileste prioritatile facultatii, le fixeaza reperele temporale,  fiind 

un punct de referinta in evaluarea directiilor viitoare de dezvoltare ale facultatii, luand in 

considerare atat oportunitatile, cat si  constrangerile mediului extern.  

Planul operational este structurat in urmatoarele obiective majore: academic, cercetare si 

relatii internationale, studenti si viata sociala, resurse umane, imagine si isi propune  a valorifica, 

intr-o perspectica de lunga durata, initiativele staff-ului academic ce au drept scop cresterea 

vizibilitatii si prestigiului  facultatii in plan regional, national si international. 

Obiective privind activitatea academica: 

Componenta cea mai importanta a vietii universitare, activitatea academica  vizeaza două 

aspecte: activitatea de pregătire teoretică şi pregătirea practică, iar obiectivul fundamental al 

planului operaţional pentru anul 2013 ramane consolidarea procesului de învăţământ şi 

asigurarea calităţii acestuia.  

http://www.usamvcluj.ro/


Activitatile  cu caracter permanent  ce se vor desfasura pe parcursul anului 2013 vizeaza 

imbunatatirea calitatii actului educativ si armonizarea continutului fiselor disciplinelor cu 

planurile de invatamant pe specializari, asigurand, in acest fel, studentilor, dobandirea 

cunostintelor teoretice si practice necesare exercitarii profesiei alese.  

De asemenea, cu caracter permanent, vom urmari crearea de competenţe specifice pentru 

absolvenţi, prin modernizarea curriculelor de studii, menite să le asigure inserţia rapidă pe piaţa 

muncii, piaţa aflată într-o dinamică greu de previzionat la ora actuala, dar care manifesta o 

tendinta de crestere a interesului pentru meseriile din domeniul agricol. 

La nivelul comisiei academice a facultatii vor fi continuate activitatile de corelarea a fişelor 

disciplinelor pe verticală şi orizontală si vor fi organizate intalniri pentru discutarea continutului 

acestora in vederea evitarii suprapunerilor. 

Ne vom preocupa sustinut de modernizarea procesului educativ sub aspectul metodelor şi 

mijloacelor didactice, privind predarea, învăţarea şi evaluarea pentru atingerea obiectivelor 

educaţionale. În acest sens, întreg corpul profesoral şi administrativ trebuie să-şi însuşească şi să 

dezvolte, în activitatea de zi cu zi, o conduită orientată spre student.  

Indicatorul de performanţă îl va constitui, in continuare, promovabilitatea la examene. Este 

necesară proiectarea metodelor de învăţare centrate pe student, iar în relaţia cadru didactic- 

student fiecare îşi va asuma responsabilitatea obţinerii de rezultate; se va susţine în continuare 

armonizarea relaţiei student-cadru didactic concretizată prin prezenţa la activităţile teoretice şi 

practice, participarea la simpozioanele studenteşti, cercuri ştiinţifice. 

 Una din actiunile cu caracter  permanent  o constituie  susţinerea specializărilor de studiu în 

domeniul Agricultură în limba franceză, nivel  licenţă şi master, specializări acreditate de 

ARACIS, prin asigurarea unui număr minim de studenţi. 

De asemenea,  va fi consolidat sistemul de credite transferabile (ECTS) sistem generalizat în 

Europa prin „procesul Bologna″, care să permită accesul studenţilor din țări membre ale UE să 

studieze la USAMV Cluj-Napoca si vor fi sustinute mobilitatile cadrelor didactice si studentilor 

in tarile membre UE. 

Alaturi de aceste actiuni, pentru anul 2013 am mai prevazut: 



Compatibilizarea continutului planurilor de invatamant la specializarile: agricultura, 

montanologie, exploatarea masinilor pentru agricultura si industria alimentara, ingineria si 

protectia mediului si biologie, cu standardele europene si intre facultarile de profil din consortiu- 

pentru a asigura absolventilor o mai facila integrare pe piata muncii pe plan national si 

international. 

Organizarea si desfasurarea in conformitate cu Carta si regulamentele USAMV Cluj, a 

examenelor de licenta si disertatie, in ambele sesiuni: sesiunea februarie 2013 (restante 2012 )  si 

iulie 2013; vor fi respectate termenele de numire a comisiilor de licenta, iar secretarii acestora 

vor afisa tematica acestor examene, inclusiv pe pagina de internet a facultatii. Se va elabora,  cu 

sprijinul prorectoratului academic, metodologia de intocmire a lucrarilor de licenta, diploma si 

disertatie si se va respecta formatul impus de aceasta. 

 In anul 2013 se va realiza evaluarea periodica a specializarii Biologie si ne vom preocupa de 

realizarea tuturor standardelor ARACIS pentru obținerea calificativului maxim in cadrul 

procedurilor de evaluare.  

Se va acorda o atentie deosebita pregatirii si desfasurarii examenului de admitere la facultate, la 

toate formele de invatamant: licenta, master si doctorat. Sub coorodnarea comisiei de admitere  

vor fi derulate activitatile de popularizare a facultatii prin numirea unui grup alcatuit din cadre 

didactice tinere, doctoranzi si studenti, pentru prezentarea facultatii la liceele din regiune,vor fi 

organizate vizite la facultate si vor fi elaborate materiale de publicitat:fly-ere, roll-up, brosuri.  

In anul 2013 va fi initiata dezvoltarea unui nou program de studiu la Facultatea de Agricultura, 

program care isi propune sa raspunda solicitarilor de pe piata muncii din regiune si care poate fi 

sustinut de catre corpul profesoral al facultatii avand la dispozitie dotarile actuale ale acesteia. 

Avand in vedere Metodologia de desfasurare a cursurilor post-universitare se va initia oferta 

educationala de formare continua prin derularea, la nivelul fiecarui departament, a cursurilor 

post-universitare. Se vor initia studii de piata pentru a identifica potentialii beneficiari si 

domeniile de interes, vor fi intocmite dosarele pentru avizarea de catre MEN, iar la nivelul 

departamentelor va fi coordonata derularea acestor cursuri de specializare.   



In vederea cresterea prestigiului  si imaginii facultatii ne vom preocupa de dezvoltarea scolii 

doctorale a domeniului agronomie prin atragerea de personalitati stiintifice din tara si 

strainatate in calitate de conducatori stiintifici. 

Avand in vedere specificul si specializarile derulate in facultate- in care activitatea de pregatire 

practica a studentilor este o componenta insemnata, ne vom preocupa in continuare de 

asigurarea conditiilor optime de desfasurare a activitatii practice asa cum este prevazuta in 

planurile de invatamant pentru specializările: Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor 

şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară, Biologie, Ingineria şi protecţia mediului 

si va fi mentionata in caietele de practica. Consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea 

abilităţilor practice se realizează în concordanţă cu specializarea studenţilor, prin efectuarea 

practicii în câmpurile experimentale ale disciplinelor Facultăţii de Agricultură, în staţiunile 

didactice şi experimentale (Staţiunea Didactică Cojocna, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare 

pentru Agricultură Turda etc.), precum şi prin vizite şi excursii de studii. Practica se desfăşoara 

pe baza programei analitice sau a portofoliului de practică întocmit. Activitatea de practică 

inclusă în planurile de învăţământ este obligatorie şi constituie condiţie de promovare. La 

începerea activităţii de practică, studenţilor sau masteranzilor li se aduc la cunoştinţă normele de 

protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţii desfăşurate, pe care ei 

au obligaţia să le respecte. La sfârşitul perioadei de practică, comisia desemnată de către 

conducerea Facultății de Agricultură acorda o notă şi o trece in caietul de practică al 

studentului/masterandului. Nota obţinută va fi luată în considerare pentru calcularea mediei 

generale. 

Cu caracter permanent, ne propunem: identificarea unor noi parteneri privaţi de practică 

pentru specializările Montanologie (pensiuni agroturistice) şi EMAIA (Tehnofavorit, Riela şi 

General Leasing), dar si  sustinerea unor parteneriate dintre facultate si Inspectoratele Judeţene 

de Protecţia Mediului pentru a imbunatatirea activitatii de practică la programul Ingineria şi 

Protecţia Mediului în Agricultură; 

In anul 2013 calendarul de desfasurare al practicii la Facultatea de Agricultura este: 

 

 



Specializarea AGRICULTURĂ 

Specializarea şi  

anul de studii  
Modul de desfăşurare şi locaţia  

Tipul de practică şi numărul de 

ore  

Agricultura 

Anul I 120 ore  

30 ore Practica initiere  

Ferma didactica Cojocna; 3 

studenti/saptamana 

octombrie, noiembrie, martie, aprilie, 

mai;  

30 ore Practica initiere  

90 ore Practica specialitate  

USAMV Cluj-Napoca; iulie  

24 ore: Botanică  

24 ore: Pedologie  

18 ore: Topografie  

24 ore: Conducerea tractorului  

Agricultura 

Anul II 120 ore  

60 ore Practica specialitate  

ICAT Turda; 2 studenti/saptamana  

octombrie, noiembrie, martie, aprilie, 

mai  

30 ore: Agrotehnică şi Tehnică 

exp.  

30 ore: Mecanizare  

60 ore Practica specialitate  

USAMV Cluj-Napoca; iulie  

12 ore: Entomologie  

18 ore: Fitopatologie  

30 ore: Agrochimie  

Agricultura 

Anul III 120 ore  

60 ore Practica specialitate  

USAMV Cluj-Napoca; aprilie  

24 ore: Legumicultură  

18 ore: Pomicultură  

18 ore: Viticultură  

60 ore Practica specialitate  

ICAT Turda; iulie  

30 ore: Fitotehnie;  

30 ore: Managementul fermei  

Agricultura 

Anul IV 120 ore  

120 ore Practica specialitate  

USAMV CLUJ NAPOCA sau locatii 

specifice; iunie  

120 ore: Elaborarea lucrării de 

diplomă  

 

Specializarea MONTANOLOGIE  

Specializarea şi  

anul de studii  
Modul de desfăşurare şi locaţia  

Tipul de practică şi numărul de 

ore  

Montanologie  

Anul I 120 ore  

30 ore Practica initiere  

Ferma didactica Cojocna; 1 

student/saptamana 

octombrie, noiembrie, martie, aprilie, 

mai;  

30 ore Practica initiere  



90 ore Practica specialitate  

USAMV Cluj-Napoca; iulie  

24 ore: Botanică  

24 ore: Pedologie  

18 ore: Topografie  

24 ore: Conducerea tractorului  

Montanologie 

Anul II 120 ore  

60 ore Practica specialitate  

ICAT Turda; 1 student/saptamana  

octombrie, noiembrie, martie, aprilie, 

mai  

30 ore: Agrotehnică şi Tehnică 

exp.  

30 ore: Mecanizare  

60 ore Practica specialitate  

USAMV Cluj-Napoca; iulie  

12 ore: Entomologie  

18 ore: Fitopatologie  

30 ore: Agrochimie  

Montanologie 

Anul III 120 ore  

60 ore Practica specialitate  

USAMV Cluj-Napoca; aprilie  

18 ore : Legumicultură; 

18 ore: Pomicultură;  

24 ore: Fitotehnie  

60 ore Practica specialitate  

Centrul de practica Ghetari ; mai, iunie  

30 ore: Agroturism;  

30 ore: Pratologie  

Montanologie 

Anul IV 120 ore  

120 ore Practica specialitate  

USAMV CLUJ NAPOCA sau locatii 

specifice; iunie  

120 ore: Elaborarea lucrării de 

diplomă  

 

Specializarea EMAIA 

Specializarea şi  

anul de studii  

Modul de desfăşurare şi locaţia  Tipul de practică şi numărul de 

ore  

EMAIA 

Anul I 120 ore  

30 ore Practica initiere  

Ferma didactica Cojocna; 1 

student/saptamana 

octombrie, noiembrie, martie, aprilie, 

mai;  

30 ore Practica initiere  

90 ore Practica specialitate  

USAMV Cluj-Napoca; iulie  

30 ore: Botanică  

30 ore: Pedologie  

30 ore: Conducerea tractorului  

EMAIA 

Anul II 120 ore  

60 ore Practica specialitate  

ICAT Turda; 1 student/saptamana  

octombrie, noiembrie, martie, aprilie, 

mai  

30 ore: Agrotehnică şi Tehnică 

exp.  

30 ore: Mecanizare  

60 ore Practica specialitate  12 ore: Cultura plantelor 



USAMV CN Statii microproductie 

Stiinta si Tehnologia Alimentelor; 

Tehnofavorit Bontida; Mecanica 

MARIUS; iulie  

12 ore: Agrochimie  

18 ore: Utilaje în industria 

alimentară  

18 ore: Construcţia şi 

exploatarea maşinilor agricole  

EMAIA 

Anul III 120 ore  

60 ore Practica specialitate  

Mecanica MARIUS, Feleacu S.A.; 

aprilie  

30 ore: Mijloace de transport si 

masini; agricole  

30 ore: Utilaje pentru industria 

alimentara  

60 ore Practica specialitate  

Tehnofavorit; iulie  

60 ore: Constructia reglarea si 

exploatarea masinilor agricole  

 

Specializarea BIOLOGIE 

Specializarea şi  

anul de studii  

Modul de desfăşurare şi locaţia  Tipul de practică şi numărul de 

ore  

Biologie 

Anul I  

Practica nu este prevazuta in planul de invatamant   

Biologie  

Anul II 60 ore  

30 ore Practica specialitate  

Gradina Botanica USAMV Cluj 

Napoca 

2 studenti/saptamana 

30 ore: Botanica 

30 ore Practica specialitate  

USAMV Cluj-Napoca; iulie  

30 ore: Zoologie 

Biologie 

Anul III 60 ore  

60 ore Practica specialitate  

USAMV CLUJ NAPOCA sau locatii 

specifice; 

 iunie  

60 ore: Elaborarea lucrării de 

diplomă  

 

Specializarea IPM 

Specializarea şi  

anul de studii  
Modul de desfăşurare şi locaţia  

Tipul de practică şi numărul de 

ore  

IPM 

Anul I  
Practica nu este prevazuta in planul de invatamant 



IPM 

Anul II 90 ore  

90 ore Practica specialitate  

Agenția Națională pentru Protecția 

Mediului Cluj-Napoca; EURO BURN 

4 studenti/saptamana  

octombrie, noiembrie, martie, aprilie, 

mai  

30 ore: Tehnologii şi instalaţii de 

depoluare a mediului 

30 ore: Ecologie generală 

30 ore: Monitorizarea 

fenomenelor de risc 

IPM 

Anul III 90 ore  

90 ore Practica specialitate 

S.C. If Tehnologii Srl; S.C. Mirarom 

4 studenti/saptamana  

octombrie, noiembrie, martie, aprilie, 

mai  

30 ore: Gestiunea deşeurilor  

30 ore: Monitorizarea calităţii 

mediului  

30 ore: Impactul industriei asupra 

mediului  

IPM 

Anul IV 90 ore  

90 ore Practica specialitate  

USAMV CLUJ NAPOCA sau locatii 

specifice;  

iunie  

90 ore: Elaborarea lucrării de 

diplomă  

 

Pentru eficientizarea acestei  activitati se va elabora  un Chestionar evaluare şi feedback pentru 

studenţii  participanţi la practică în unităţile partenere care va fi analizat la sfasitul perioadei de 

pregatire de catre comisia cu activitatea cu studentii din facultate. 

Ne propunem  dezvoltarea unei baze de date online pentru locurile de practică –  cu posibilitatea 

alegerii partenerului şi a perioadei de desfăşurare a practicii pentru fiecare student, in functie de 

specializarea pe care o urmeaza. 

Tot incepand cu anul universitar 2012-2013, in conformitate cu hotararea Consiliului facultatii, 

excursiile de studii se vor organiza in afara programului de practica, respectand insa conditiile 

de sustinere din partea facultatii pentru derularea acestor actiuni.  

Obiective privind activitatea de cercetare: 

Facultatea de Agricultură din USAMV Cluj-Napoca are un imens potenţial de cercetare 

ştiinţifică, care cuprinde o gamă largă de domenii de cercetare, de la ştiinţe agronomice 

fundamentale la cele de mediu si  biologie. Principalul obiectiv al activităţii de cercetare în anul 

2013 ramane preocuparea pentru  consolidarea poziţiei facultăţii la nivel naţional si international. 



Pentru realizarea acestui obiectiv principalele acţiuni cu caracter permanent  vizeaza  

sprijinirea  activitatii de cercetare şi stimularea creativitatii întregului colectiv de cadre 

didactice pentru a participa la proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale 

 De asemenea, implicarea activă şi susţinerea universităţii pentru dezvoltarea  Institutului de 

Cercetari Agricole din Transilvania în colaborare cu SCDA Turda; 

Susţinerea activităţii Grădinii Agrobotanice ca centru de cercetare şi practică a studenţilor de la 

secţia de la Biologie, dar şi a celor de la Agricultură, Montanologie; 

Dezvoltare ofertei de servicii furnizate de laboratoarele şi centrele de cercetare pentru atragerea 

de resurse financiare pentru cercetare şi activităţi conexe; 

Incurajarea parteneriatelor în cercetare împreună cu institute, staţiuni de cercetare, universităţi, 

agenţi economici privaţi pentru soluţionarea unor probleme ale comunităţilor locale din 

domeniul agricol.   

Sprijinirea cadrelor didactice si doctoranzilor  pentru a participa la congrese, conferinţe 

naţionale şi internaţionale şi pentru publicarea de articole ştiinţifice în baze de date 

internaţionale indexate Web of  Science; 

Antrenarea tinerilor masteranzi şi doctoranzi în activitatea de cercetare, prin includerea lor în 

colectivele unor  proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale; 

Implicarea şi responsabilizarea studenţilor pentru activitatea de cercetare prin creşterea 

numărului de cercurilor ştiinţifice studenţeşti;  

Susţinerea eforturilor de indexare a revistelor publicate la Facultatea de Agricultură: Pro-

Environment, Journal of Romanian Grassland Society, Revista Protecţia plantelor, Hameiul şi 

plantele medicinale. 

Creşterea vizibilităţii internaţionale concretizate prin încheierea unor acorduri de colaborare 

interuniversitară cu facultăţi de prestigiu din Europa (Germania, Franţa, Italia, Olanda) sau din 

USA (Louisiana University, Ohio State University), precum şi acorduri bilaterale în cadrul unor 

programe europene de tip ERASMUS, ERASMUS MUNDUS sau Intensive Programme.  



Preocupările vor fi legate în continuare de creşterea numărului de cadre didactice ce beneficiază 

de vizite de lucru, de Teaching Asignment (mobilităţi de predare Erasmus), burse şi stagii de 

pregătire, favorabile dezvoltării ca şi cadru didactic şi cercetător.  

Dezvoltarea doctoratelor în co-tutela cu Agro-Bio-Tech Gembloux precum şi lărgirea 

domeniilor de cotutela şi obţinerea diplomei duble 

Alaturi de aceste obiective, pentru anul 2013 ne propunem: 

Cresterea numarului de cadre didactice care deruleaza proiecte finantate de catre USAMV Cluj 

pentru publicarea de articole indexate ISI, precum si parteneriatele public-private de tipul 

cercurilor de inovare. 

Organizarea simpozionului studentesc pentru sectiunile facultatii  si sustinerea eforturilor 

USAMV pentru desfasurarea simpozionul USAMV din toamna 2013.  Ne vom preocupa de 

creşterea calităţii şi vizibilităţii manifestărilor ştiinţifice organizate de facultate,  prin atragerea 

unui număr mai mare de participanţi din ţară şi străinătate 

Înfiinţarea laboratoarelor integrate de cercetare la nivelul Facultăţii de Agricultură şi 

întocmirea regulamentelor şi procedurilor  de funcţionarea acestora. 

Întocmirea regulamentelor şi procedurilor de funcţionare ale centrelor de cercetare ale 

facultăţii, în scopul  creşterii vizibilităţii acestora, şi a promovării a minimum un centru de 

excelenţă recunoscut la nivel naţional prin competiţie ANCS  

Dezvoltarea  şi extinderea programelor de licenţă şi masterat în cadrul extensiei de la Viterbo, 

Italia 

Menţinerea colaborărilor şi iniţierea unor noi protocoale de colaborare cu universităţi din 

Europa şi America de Sud  în domeniul cercetării universitare şi în vederea întocmirii unor 

proiecte cu finanţare externă. 

Obiective privind activitatea cu studentii: 

Intreaga activitate a Facultăţii de Agricultură porneşte de la premisa că în centrul 

preocupărilor noastre se află studentul. De altfel, în misiunea universităţii, studenţilor li se acordă 

locul prioritar şi acest lucru se va regăsi şi în modul de colaborare la nivel de facultate cu 



studenţii de la toate formele de învăţământ: licenţă, master şi doctorat, învăţământ de zi sau la 

distanţă. Se vor respecta: statutul studentului, regulamentul studenţesc şi se va consolida relaţia 

de parteneriat cu aceştia pe principiul respectului reciproc într-un interes comun: excelenţa 

actului educaţional. 

De asemenea, se va avea în vedere antrenarea studenţilor în actul decizional, încurajarea 

includerii lor în activităţi extracurriculare, în proiecte de cercetare, precum şi soluţionarea unor 

probleme sociale ale acestora.   

In mod permanent, ne vom preocupa de acordarea burselor studenţeşti pe criterii de 

performanţă, în conformitate cu Carta USAMV Cluj-Napoca, regulamentul 43, precum si de 

asigurarea transparentei si echitatii in acordarea taberelor studentesti. 

       Cazarea studenților in căminele USAMV Cluj-Napoca, va fi efectuata  în conformitate cu 

Carta USAMV Cluj-Napoca, regulamentul 34, astfel incat, studentii facultatii sa beneficieze de 

faciliattile de cazare si masa puse la dispozitia lor. 

      Va fi organizata participarea studentilor facultatii la concursurile profesionale 

Agronomiada, vor fi informati si sustinuti in vederea identificarii si accesarii unor burse si 

granturi oferite de catre MEN , agenti economici. 

La aceste activitati se adauga si realizarea unor studii privind abandonul scolar, sondaje in 

randul studentilor privind imbunatatirea procesului didactic si conditiilor de studiu. 

Va fi dinamizata pagina de informatii a site-ului facultatii pentru a pune la dispozitia studentilor 

toate informatiile utile legate de procesul de instruire teoretica si practica, cazari in vederea 

fluidizarii procesului. 

Se va implementa fisa postului indrumatorului de an – puntea de legatura intre colectivul de 

cadre didactice si student, implicarea cadrelor didacice  in activitati de mentorat si infiintarea 

unor grupuri de lucru pentru  consilierea profesionala a studentilor.   

Implicarea activa si responsabila a studentilor in evaluarea cadrelor didactice, ca mijloc de 

sporire a calitatii actului didactic si imbunatatire a relatiei student- cadru didactic. 

 



Obiective privind resursa umană:  

Politica de resurse umane  are drept obiectiv prioritar  recrutarea si promovarea resursei umane 

inalt calificate si dezvoltarea continua a acesteia in conformitate cu prevederile legale si cu 

perspectiva de dezvoltare a facultatii. 

Pentru acesta ne vom preocupa de asigurarea unui cadru managerial adecvat afirmării şi 

dezvoltării personale şi instituţionale si de sprijinirea cadrelor didactice din facultate pentru 

îndeplinirea standardelor de evaluare/ promovare;  

La nivelul facultatii se va stabili o strategie comuna privind politica de promovare și întinerire a 

colectivului  ca si un set de masuri privitoare la gestionarea carierei – personal career 

development. Acest lucru va fi posibil doar tinand cont de constrangerile legislative privind 

promovarea cadrelor didactice si indeplinirea standardelor minimale – pe de-o parte, iar pe de 

alta parte de mentinerea la un nivel echilibrat a gradului de acoperire a posturilor didactice, 

echilibrarea balantei intre procentul: prof+conf/sef lucrari+ asistent. Se va dezvolta o politica de 

cadre adaptata dezvoltarii fiecarei discipline, in functie de numarul studentilor si de finantarea 

existenta, precum si de asigurarea normelor cadrelor didactice existente. 

Va fi incurajata atragerea de cadre didactice asociate care prin valoare stiintifica vor creste 

prestigiul facultatii, precum si atragerea tinerilor doctoranzi valorosi spre acticitatea didactica.  

Pentru anul 2013 vor fi identificate, la nivelul fiecarei discipline, posturi de asistent pe perioada 

determinata si, functie de posibilitatile financiare si de indeplinirea criteriilor legale in vigoare, 

vor fi scoase la concurs posturile ce vor fi ocupate incepand cu toamna 2013 (an universitar 

2013-2014). 

Va exista o preocupare sustinuta pentru asigurarea unui climat colegial, prietenos, bazat pe 

respect, demnitate, transparență în luarea deciziilor;  păstrarea unui dialog deschis şi permanent 

cu conducerea universităţii, cu accent pe  îndeplinirea obiectivelor programului managerial;  

Vor fi eficientizate şi fluidizate activităţile de secretariat prin informatizarea tuturor serviciilor si 

crearea de baze de date pentru evidenţa întregii activităţi a Facultăţii, respectiv activitatea de 

cercetare (lucrări, granturi, infrastructura de cercetare), evidența studenților, evidenţa 

materialelor didactice şi a programelor analitice, cât şi pentru gestiunea fiecarui departament.  



Vor fi elaborate masuri de prevenire a lipsei de raspuns  cadrelor didactice la autoevaluarea ce 

se desfasoara anual la USAMV Cluj. 

In final, eforturile noastre vor conduce spre construirea unei comunităţi academice de 

elită şi armonizarea intereselor şi preocupărilor personale spre un efort colectiv de creştere a 

valorii activităţii Facultăţii de Agricultură. 

Obiective pivind relatiile publice, imagine. 

In vederea cresterii vizibilitatii Facultatii de Agricultura ne propunem: 

Actualizarea si modernizarea permanenta a site-ul Facultatii de Agricultura pentru a asigura 

transparenta întregii activitati si in scopul realizarii promovarii ofertei educationale si ofertei de 

servicii ale facultatii. 

Promovarea imaginii departamentelor, a produselor educaționale și stiințifice și a serviciilor 

oferite; campanii de imagine care vor poziţiona vizibil facultatea în raport cu partenerii sociali 

Actualizarea anuală a pliantelelor , materialelor de prezentare a facultăţii, campanii publicitare, 

expoziții permanente, workshop-uri cu companii interesate;  

Prezenta continua a Facultatii de Agricultura in mass media si prezentarea ofertei educationale 

si de servicii oferita. 

Implicarea cadrelor didactice în programe care vizează rezolvarea problemelor regionale ale 

agriculturii şi industriei alimentare, asa cum sunt ele stipulate în Planul Naţional de Dezvoltare   

( PNADR) 

Incurajarea parteneriatelor în cercetare împreună cu institute, staţiuni de cercetare, universităţi, 

agenţi economici privaţi pentru soluţionarea unor probleme ale comunităţilor locale din 

domeniul agricol.   

Organizarea Zilei Facultatii de Agricultura in prima sambata a lunii iunie a fiecarui an si 

invitarea fostilor absolventi, personalitati in lumea agronomica  pentru sustinerea unor prelegeri 

de dezvoltare personala. 

 



Obiective privind gestionarea resurselor financiare:  

Asigurarea resurselor financiare necesare funcţionării facultaţii este condiţionată în prezent de 

trei elemente: folosirea eficientă a resurselor de la buget; reducerea cheltuielilor ;identificarea şi 

atragerea de noi resurse.  

Pentru realizarea unui management adecvat ne propunem: 

- respectarea baremurilor aprobate de către Senatul USAMV Cluj privind nr. ore/cadru 

didactic şi a nr. maxim de ore în regim plata cu ora; 

- întocmirea bilanţului venituri/ cheltuieli pentru fiecare departament al facultăţii; 

- folosirea la capacitate a spaţiilor de învăţământ prin întocmirea adecvată a orarului 

didactic; 

- reducerea cheltuielilor de deplasare şi de regie şi identificarea unor alte resurse 

extrabugetare pentru finantarea acestora; 

- dimensionarea alocaţiilor bugetare pentru cheltuieli materiale prin utilizarea 

laboratoarelor ( chimie,  masini agricole) de către toţi studenţii facultăţii noastre. 

Dezvoltarea bazei materiale a facultăţii a fost şi rămâne o condiţie a derulării activităţii 

didactice şi de cercetare la standarde de performanţă. Ne propunem să susţinem eforturile 

conducerii universităţii pentru dezvoltarea bazei materiale cu tot ce reprezinta aceasta, ţinând 

cont de specificul facultăţii noastre: laboratoare didactice şi de cercetare, câmpuri experimentale.  

Pentru aceasta ne propunem ca obiective pentru anul 2013: 

- susţinerea atragerii de fonduri (buget sau cercetare) pentru dotarea laboratoarelor 

disciplinelor din facultate şi actualizarea fondului de carte al bibliotecilor disciplinelor; 

- atragerea de finanţări, sponsorizări, identificarea de oportunităţi care să conducă la 

creşterea resurselor materiale pentru activitatea didactică şi de cercetare. 

In concluzie, Consiliul Facultatii de Agricultura va actiona pentru indeplinirea obiectivelor 

formulate si va implementa  planul de actiune pentru 2013. ( anexa 1) 



 

 

 


