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RC 44 

 
REGULAMENT  

PRIVIND STABILIREA TAXELOR 
 
 
Art.1. În USAMV Cluj Napoca se percep taxe în conformitate cu prevederile legii şi a hotărârilor Senatului 
universitar. 
 
Art.2. Cuantumul taxelor ce se percep în USAMV Cluj Napoca se stabileşte  anual de către Senatul 
universitar, la propunerea Consiliului de Administraţie al universităţii. 
 
Art.3. În calculul cuantumului taxelor referitoare la procesul de învăţământ se va ţine cont de cuantumul 
alocaţiei bugetare şi de principiul eficienţei economice. 
 
Art.4. La stabilirea cuantumului taxelor referitoare la activităţile administrative se va avea în vedere 
acoperirea tuturor cheltuielilor efectuate. 
 
Art.5. Stabilirea cuantumului tuturor taxelor se face fără calcularea oricărei cote de profit. 
 
Art.6. Pentru fiecare taxă în parte va fi  elaborată o procedură de calcul, de către structura care solicită 
perceperea taxei, procedură ce va fi supusă  Consiliului de Administraţie, spre aprobare. 
 
Art.7. Taxele care se achită periodic vor fi percepute cu penalizări de întârziere, în cazul depăşirii termenului 
de plată, conform procedurii menţionată la Art. 6. 
 
Art.8. Taxele percepute în USAMV Cluj Napoca vor fi afişate pe Site-ul universităţii. 
 
Art.9. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN din data de 30.09.2013. 
 
 
 
 
 

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

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 
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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ANEXĂ 

H O T Ă R Â R E 
a Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 30.09.2013 privind validarea taxelor percepute 

în cadrul USAMVCN în anul universitar 2013-2014 

1. Admitere la facultate:  
LICENTA- INVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚA 

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 

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 franceza) 4.500 euro 120 
Controlul şi securitatea produselor alimentare 3.000   120 

Stiinta si 
Tehnologia 
Alimentelor 

Tehnologia prelucrării produselor agricole 3.000 90 
Controlul şi expertiza produselor alimentare 3.000 90 
Ingineria produselor alimentare 3.000 90 

 
LICENTA  –  ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID) ŞI  ÎNVĂŢĂMÂNT 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 
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 

Stiinta si 
Tehnologia 
Alimentelor 

Tehnologia prelucrării produselor agricole 2.500 90 
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 MASTER – ÎNVĂŢĂMÂNT  CU FRECVENTA  

Facultatea Specializările 
Taxa de 

şcolarizare 
(lei)  

Taxe de 
admitere 

(lei) 

 
 
Agricultură 
 

Agricultură organică  3.000 90 
Managementul resurselor naturale şi agroturistice  3.000 90 
Dezvoltare rurală 3.000 90 
Biologia agroecosistemelor 3.000 90 
Protecţia plantelor  3.000 90 
Agricultura, schimbari climatice si siguranta alimentelor-lb franceza 3.000 90 
Protecţia sistemelor naturale şi antropice 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 
Managementul ecosistemelor forestiere 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 

Stiinta si 
Tehnologia 
Alimentelor 

Managementul calităţii alimentelor( in limba engleza-Food quality management) 3.000 90 
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare 3.000 90 
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului  3.000 90 

 
 
 

  MASTER – ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID) ŞI  ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ (FR) 

Facultatea Specializările 
Taxa de 

şcolarizare 
(lei)  

Taxe de 
admitere 

(lei) 
Agricultură Protecţia plantelor (FR) 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 
- reexaminări, examene creditate 
- examene de diferenţă 

 
10 /oră fizică 

100 
100  
100  

7. Eliberare de duplicate (acte de studii) 150  

8. Atestat de limba pentru masterat, 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  
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Nivel II: 900  
19. Programe analitice eliberate la cerere/fişa disciplinei 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 şcolare în limbi de circulaţie 
internaţională(engleză) 

20 lei/pagina 

- 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 o singură dată și numai la programele 
de studiu de licență in limba română. 
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RC 49 

 
 

 
REGULAMENTUL 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI RESPONSABILITǍŢILE 
CONSILIUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ŞI  

RESURSA UMANǍ USAMV CLUJ-NAPOCA 
 
 

ART.1. Prezentul regulament stabileşte şi detaliazǎ modul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului pentru asigurarea calitǎţii şi resursa umanǎ din USAMV Cluj-Napoca. 
 
ART.2. Atribuţiile comisiei sunt : 
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 
calităţii, aprobate de conducerea universităţii; 
b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea activitǎţilor de cercetare şi 
didactice in USAMV din Cluj-Napoca. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor 
prin afisare sau publicare si este pus la dispozitie evaluatorului extern; 
c) elaboreaza propuneri de imbunatăţire a calităţii educaţiei; 
d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi 
organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din strainatate, potrivit legii; 
e) elaboreazǎ şi analizează strategia de dezvoltare a resursei umane în concordanţǎ cu strategia 
universitǎţii. 
 
ART.3. Domeniile de evaluare si asigurarea a calitatii de catre comisie sunt: 

A. Capacitatea institutionala, care rezulta din organizarea interna din infrastructura 
disponibila, definita prin urmatoarele criterii: 
a) structurile institutionale, administrative si manageriale; 
b) baza materiala; 
c) resursele umane; 

B. Eficacitatea educationala,care consta in mobilizarea de resurse cu scopul de a se 
obtine rezultatele asteptate ale invatarii, concretizata prin urmatoarele criterii: 
a) continutul programelor de studiu; 
b) rezultatele invatarii; 
c) activitatea de cercetare stiintifica sau metodica,dupa caz; 
d) activitatea financiara a organizatiei; 
e) absorbtia absolventilor in mediul industrial. 

C. Managementul calitatii, care se concretizeaza prin urmatoarele criterii: 
a) strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii; 
b) proceduri privind initierea,monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si activitatilor 
desfasurate; 
c) proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor invatarii; 
d) proceduri de evaluare periodica a calitatii corpului profesoral; 
e) accesibilitatea resurselor adecvate invatarii; 

 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 
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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f) baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calitatii; 
g) transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii si dupa caz, 
certificatele, diplomele si calificarile oferite; 
h) functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii educatiei,conform legii; 
i) analizeazǎ şi avizeazǎ completarea resursei umane în cadrul departamentelor/facultǎţilor în 
funcţie de necesitatea legislativǎ şi de potenţialul financiar al departamentului/facultǎţii; 
j) aprobǎ scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare. 
 
ART.4. Structura organizatorica a Consiliului pentru asigurarea calitatii şi resursa umanǎ 
(CACRU) din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 
cuprinde: 

Prorectorul cu asigurarea calitǎţii şi resursa umanǎ 
Decanii facultǎţilor 
Responsabilul DAC 
Responsabilul BPRU 
Reprezentanti ai corpului profesoral: responsabilii (RACF) din fiecare facultate 
Reprezentantul Departamentului DECID  FR 
Reprezentantul Directiei de Cercetare 
Patru reprezentanti ai studentilor si absolventilor Câte un reprezentant al studenţilor din 
fiecare facultate desemnat de Consiliul facultăţii 
 
Comisia este condusa de Prorectorul cu asigurarea calitǎţii şi resursa umanǎ in calitate de 

preşedinte. Conducerea universităţii poate desemna membrii ai corpului didactic în calitate de 
experţi pentru participarea la activităţi de evaluare sau de asigurarea calităţii care depăşesc 
competenţa membrilor comisiei. 

Comisia se intruneste la propunerea presedintelui comisiei si este condusa de Prorectorul 
cu asigurarea calitǎţii şi resursa umanǎ. 
ART.5. Fiecare facultate are o comisie proprie pentru elaborarea şi evaluarea programelor  de 
studii, în vederea auditării şi acreditării. 
ART.6. Activitatea membrilor comisiei nu este remunerata. 
ART.7. Rapoartele comisiei se publică in buletinul informativ anual al USAMV Cluj-Napoca şi 
pe pagina web a DAC. 
ART.8. Documentele comisiei sunt gestionate de responsabilul Departamentului DAC 
ART.9. Aprobarea Consiliului pentru asigurarea calitǎţii şi resursa umanǎ din USAMV Cluj-
Napoca se face de  cǎtre Senatul USAMV Cluj-Napoca , prin vot deschis cu majoritate simplǎ 
ART.10. Modificarea prezentului regulament este de competenta Senatului USAMV Cluj-
Napoca prin vot deschis cu majoritate simplǎ. 
 
 
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 
30.09.2013. 
 
 

RECTOR, Vizat Oficiul juridic, 
Prof.dr. Doru Pamfil Viorel Apostu 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE __________________ 

DEPARTAMENTUL________________________ 

 

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI 

Anul universitar ______ 

 

NUME ŞI PRENUME:______________________________________ 

FUNCŢIA DIDACTICĂ/TITLUL ŞTIINŢIFIC_______________________________ 

Activităţi principale şi sarcinile specifice 

Capitolul Cod 
activ. Tipul activităţii Nr. ore 

efective 

Coef de 
transfor
-mare 

Nr. ore 
convenţionale 

A A.1. Activităţi de predare normate în statul de funcţii 
(ND) 

   

 1.1. Cursuri didactice - licenţă    
1.2. Cursuri didactice - masterat    
1.3. Cursuri - doctorat    
1.4. Indrumarea studentilor doctoranzi    
1.5. Cursuri pentru postodctoranzi    

 A.2. Activităţi practice/laborator şi seminarii  normate în 
statul de funcţii (ND) 

   

 2.1. Lucrări practice, laborator, seminar – licenţă    
2.2. Lucrări practice, laborator, seminar - masterat    
2.3. Lucrări practice, laborator, seminar - doctorat    
2.4. Indrumarea studenţilor pentru efectuarea practicii de 

specialitate 
   

   DA Nu  
 A.3. Activitati de îndrumare, conducere şi finalizare a 

studiilor (PD) 
  

3.1. Indrumarea elaborării lucrărilor de licenţă   
3.2. Indrumarea elaborării lucrărilor de disertaţie   
3.3. Indrumarea elaborării lucrărilor de doctorat   
A4 Alte activităţi didactice, practice şi de cercetare 

ştiinţifică 
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Abrevieri : 

Nr.crt Abreviere Descrierea abrevierii 
1.  ND Norma didactică 
2.  PD Îndrumare lucrări de licenţă/disertaţie 
3.  ASP Activităţi de servicii consultanţă, expertiză, producţie în laboratoare şi SDE 
4.  C Consultaţii 
5.  E Examen 
6.  LC Lucrări control 
7.  R Referate 
8.  D Doctorat fără frecvenţă 
9.  CSS Îndrumare cercuri ştiinţifice 

10.  CSF Consilii Senat/Facultaţi/Universitate 
11.  LD Comisii cadre didactice/examene licenţă/diplomă/dizertaţie 

 4.1 Consultaţii   
4.2 Indrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti (CSS)   

 A.5 Activităţi de evaluare   
 5.1. Examen/Colocviu/Verificare pe parcurs/LC/Referate   

5.2. Comisie de admitere   
5.3. Comisie pentru examen doctorat   
5.4. Comisie pentru licenţă   
5.5. Comisie pentru disertaţie   
5.6 Evaluarea şi activităţi complementare în cadrul 

comisiilor de finalizare a studiilor universitare : 
elaborare tematică sau bibliografie; elaborare 
subiecte; comisie supraveghere examen scris; comisie 
corectare; comisie contestaţii. 

  

5.7. Membru în comisii de avansare pe un post didactic   
 A.6. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte 

activităţi în interesul învăţământului  
  

 6.1 Pregătirea individuală  (PAI)   
6.2. Participare la conferinţe, congrese, simpozioane   
6.3. Organizarea de conferinţe, congrese, simpozioane   
6.4. Participarea la schimburi academice între diferite 

universităţi 
  

6.5. Perfecţionarea pregătirii pedagogice   
6.6. Elaborare de manual/teste grilă/material didactice   
6.7. Participarea în consiliul facultăţii/consiliul 

academic/Senat (CSF) 
  

 A.7. Activităţi de cercetare ştiinţifică   
 7.1. Elaborarea tratatelor/monografiilor şi a cărţilor de 

specialitate  
  

7.2. Participarea la competiţii naţionale şi internaţionale 
de granturi/proiecte de cercetare 

  

7.3. Activităţi individuale de inovare   



 

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI     3 | P a g  
 

12.  PAI Activitate didactică individuală 
13.  AD Admitere 
14.  CS Cercetare Ştiinţifică 

 

B. Atribuţii privind respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire şi stingere a 
incendiilor : 

 Insuşirea şi aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare, normelor generale şi specific de sănătate şi 
securitate şi a diferitelor procedure în conformitate cu specificul locului de muncă ; 

 Participarea la instruirea periodică privind sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi 
stingerea incendiilor ; 

 Desfăşurarea activităţii la locul de muncă respectând normele de sănătate şi securitate în 
muncă, normele P.S.I., regulile de sănătate şi igienă individuală la locul de muncă ; 

 Cunoaşterea factorilor de risc şi bolilor profesionale specifice locului de muncă ; 
 Identificarea pericolelor care apar la locul de muncă şi raportarea acestor pericole persoanei 

competente să ia măsuri, conform procedurilor specifice locului de muncă ; 
 Acordarea primului ajutor ;  
 Respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare : semnalează eventualele accidente prin 

contactarea cu promptitudine a persoanelor din serviciile abilitate, conform procedurilor 
specifice ; contactează serviciile de urgenţă corespunzătoare în cazul unui accident semnalat; 

 Cunoaşte şi aplică procedurile de urgenţă şi evacuare, atunci când este nevoie ; utilizează 
echipamentul de intervenţie conform normelor de securitate şi sănătate în muncă şi a normelor 
P.S.I. ; 

 Respectă întocmai planul de evacuare a întreprinderii/instituţiei în caz de urgenţă. 
 

C. Autoritatea postului : decide conţinutul suporturilor de curs şi a materialelor aferente cursurilor ; 
evaluează activitatea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, ţinând cont de funcţia didactică/tipul 
activităţii. 

D. Responsabilităţile postului:  Răspunde de : calitatea cursurilor şi a materialelor didactice elaborate ; 
calitatea examinării studenţilor, îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale de specialitate ; 
respectarea prevederilor Codului de etică universitară, a regulamentului de organizare şi funcţionare ;  
respectarea regulamentului intern şi utilizarea echipamentelor universităţii doar în scopul desfăşurării 
activităţilor didactice şi de cercetare. 

E. Specificaţiile Postului : conform L.E.N. nr. 1./2011 Art. 301 aliniatul 1 – pentru post de asist. ; aliniatul 
3 – pentru post de şef lucrări ; aliniatul 4 – pentru post de conferenţiar ; aliniatul  5 – pentru post de 
profesor. 

ART. 301 din L.E.N nr. 1/2011 
(1) Pentru ocuparea funcţiei didactice de asistent universitar sunt necesare obţinerea statutului de 
student-doctorand sau deţinerea diplomei de doctor, precum şi îndeplinirea standardelor de ocupare a 
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posturilor didactice, specifice funcţiei, aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiţii de 
vechime, conform legii. 
(2) O persoană care nu a obţinut o diplomă de doctor nu poate ocupa funcţia de asistent universitar într-
o anumită instituţie de învăţământ superior pentru o perioadă cumulată mai mare de 5 ani. La împlinirea 
acestui termen, contractul de muncă al persoanei în cauză încetează de drept. 
(3) Condiţiile minimale pentru ocuparea funcţiei didactice de lector universitar/şef de lucrări sunt 
următoarele: 
a) deţinerea diplomei de doctor; 
b) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, aprobate de senatul 
universitar, fără impunerea unor condiţii de vechime, conform legii. 
(4) Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de conferenţiar universitar sunt următoarele: 
a) deţinerea diplomei de doctor; 
b) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcţiei de conferenţiar universitar, standarde 
aprobate conform art. 219 alin. (1) lit. a); 
c) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, aprobate de senatul 
universitar, fără impunerea unor condiţii de vechime, conform legii. 
(5) Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor universitar sunt următoarele: 
a) deţinerea diplomei de doctor; 
b) deţinerea atestatului de abilitare; 
c) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcţiei de profesor universitar,standarde 
aprobate conform art. 219 alin. (1) lit. a); 
d) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, aprobate de senatul 
universitar, fără impunerea unor condiţii de vechime, conform legii. 
 
F. Criterii de evaluare a performanţelor profesionale (conform Procedurii de autoevaluare evaluare a 
activităţii didactice şi de cercetare PO-18) 

G. Relaţiile de subordonare(Conform Regulamentului de ordine interioară şi funcţionare a 
facultăţii/universităţii) 

H. Relaţiile de reprezentare(Conform Regulamentului de ordine interioară şi funcţionare a 
facultăţii/universităţii) 

 

NOTĂ : Toate activităţile cuprinse în Fişa individuală a postului sunt obligatorii pentru fiecare cadru 
didactic, ţinând cont de funcţia didactică pe care o deţine. Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă 
didactică, realizată prin cumularea ponderilor activităţilor este de 40 de ore pe săptămână. 
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Rector 
 
 

Aprobat, 
Decan 
 
 

Intocmit, 
Director de departament 
 
 

Director resurse 
umane 
 
 

Data 
 

Data Data Data 

Semnătura 
 

Semnătura 
 

Semnătura 
 

Semnătura 
 
 

 

Salariat, 

_______________ (numele şi prenumele) 

Am luat la cunoştinţă 

________________ (semnătura) 



 

 

                            APROBAT, 
                RECTOR, 

        Prof. Dr. DORU PAMFIL 
  

              ______________________ 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

INFORMAREA CADRELOR DIDACTICE  
PRIVIND NORMA DIN STATUL DE FUNCŢII 

 
 

COD PO– 59 
 

EDIŢIA : 1 

 

STANDARDE DE REFERINŢĂ: SR EN ISO 9001:2008 

DIFUZAT ÎN REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. 1 

 
Avertisment: Documentul de faţă este proprietatea USAMV Cluj-Napoca 

Reproducerea şi difuzarea documentului sunt în exclusivitate dreptul Organizatiei 
 Copiile sunt numerotate şi ţinute sub control. 

ELABORATĂ VERIFICATĂ VIZATĂ 

Departamentul pentru Asigurarea 
Calităţii 

 
Rusu Anda Raluca 

Prorectoratul pentru Asigurarea 
Calităţii şi Resursa Umană (PACRU) 

 
Prorector ACRU 

Conf. Dr. Pop Ioana Delia  

SENATUL 
USAMV CLUJ-NAPOCA 

Preşedinte Senat 
Prof. Dr. Mărghitaş Liviu 

Alexandru 
 

___________________________ ______________________________ ___________________________ 

VALABILĂ  DIN  DATA DE _______________________________ 
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INDICATORUL REVIZIILOR 

Nr. 
crt. 

Ediţia/ 
revizia/ data 

Conţinut sumar sau 
identificare 

modificare/analiză 

Elaborat Verificat Aprobat 

Funcţie, nume, prenume şi semnătură 

1. Ed.1 Rev.0/ 

..... .09.2013 

Elaborare procedură 
operationala 

PO– 59 Ed.1     

Rev.0/ ..... .09.2013 
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Prorectoratul 
pentru 

Asigurarea 
Calităţii şi 

Resursa Umană 
(PACRU) 

 
Prorector ACRU 
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Cod F-PS-01-03, ed.2 rev. 1 

 
1. Scopul procedurii 
2. Domeniul de aplicare al procedurii 
3. Documente de referinţă 
4. Responsabilităţi 
5. Descrierea activităţii 
6. Înregistrări/Documente/Formulare 
7. Diagrama de flux a procesului 
8. Anexe 
 
1. Scopul procedurii 
Procedura descrie modul de informare al cadrelor didactice din USAMV Cluj-Napoca privind 
norma didactică din statul de funcţii de către directorul de departament. 
 

2. Domeniul de aplicare al procedurii 
Procedura se aplică cadrelor didactice cu norma de predare în cadrul USAMV Cluj-Napoca. 
 
3. Documente de referinţă, definiţii şi presurtări 

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. Definiţii: 

 
Termenii utilizaţi şi definirea acestora sunt în conformitate cu SR EN ISO 9000:2006 şi MSMC. 
Pentru o mai bună înţelegere a textului prezentei proceduri se reţin următorii termeni: 

 Document - informaţia împreună cu mediul său suport (SR EN ISO 9000:2006). 
 Sistem de management - sistem prin care se stabilesc politica şi obiectivele prin care se 

realizează acestea 
 Procedură - mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces – procedurile pot fi 

documentate (scrise) sau nu. 
 Procedură de lucru/operaţională - document care descrie modul de desfăşurare detaliată a 

unor procese specifice activităţii din cadrul USAMV Cluj-Napoca 
 
3.5. Prescurtări: 

 R USAMV Cluj-Napoca – Rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca 
S USAMV Cluj-Napoca – Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca 
USAMV Cluj-Napoca – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca 
MSMC- Manualul Sistemului pemtru Managementul Calitǎţii  

http://www.usamvcluj.ro/


 
PROCEDURA SISTEMULUI 

INTEGRAT PENTRU  
MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

COD: PO-59 

EDIŢIE: 1 

PROCEDURĂ 
OPERAŢIONALĂ 

Informarea cadrelor didactice  
privind norma din statul de 

funcţii 

REVIZIE: 0 
DATA: .... 09.2013 

PAG. 3 din 10 

 

3 

 

                                 MINISTERUL  EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
                                        
 

                              UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE 
                                       ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 
 

                                            Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca 
                                            Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792 
                                            www.usamvcluj.ro 

PO- Procedura operatională  
PV- Proces Verbal 
DAC – Departamentul pentru Asigurarea Calităţii 
DD – Director Departament 
CD – Cadru Didactic 
SF – Stat de Funcţii 
N – Normă  
FP – Fişa postului 
 
4. Responsabilităţi 
 
Directorul de departament are responsabilitatea de a informa fiecare cadru didactic din 
departamentul său asupra normei didactice a acestuia confom statului de funcţii, prin 
completarea şi înmânarea fişei postului. 
 
Cadrul didactic are responsabilitatea de a se informa cu privire la norma didactică aşa cum este 
ea prevăzută în statul de funcţii. 

   
5. Descrierea activităţii 

Directorul de departament aduce la cunoştinţa fiecărui cadru didactic din departamentul său 
norma didactică a acestuia conform statului de funcţii. Acesta întocmeşte un tabel F-PO-59 -01 
care cuprinde toate cadrele didactice din department, în care, fiecare cadru didactic va semna că 
a luat la cunoştinţă informaţia privind norma sa didactică. Directorul de departament va trimite la 
DAC o copie a documentului semnat de către toate cadrele didactice, iar o copie o va păstra la 
departament. 

6. Înregistrări/Documente/Formulare 

NR. 
CRT. ÎNREGISTRAREA SUPORT COMPLETEAZĂ LOC 

PĂSTRARE DURATA 

1.  
Tabel centralizator privind luarea la 

cunoştinţa a normei didactice din statul de 
funcţii 

Formular 
F-PO-59-01 DD, CD DD, DAC 3 ani 

2.  Fişa individuală a postului  Formular 
F-PO-59-02 DD. CD DD, DAC 3 ani 

 
7. Diagrama de flux a procesului de evaluare a activităţii didactice şi de cercetare 
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8. Anexe 

8.1. Anexa 1: Formular F-PO-59-01 Tabel centralizator privind luarea la cunoştinţa a normei  
didactice din statul de funcţii 

8.2. Anexa 2: Formular F-PO- 59-02 Fişa individuală a postului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de Departament 
1.Norma didactică a CD din statul de funcţii 

2. Fişa individuală a postului 
 
 

Cadrul Didactic 
1. Semnează luarea la cunoştinţă a normei 

didactice cf. Statului de funcţii 
2. Semnează Fişa individuală a postului 

DAC 
Primeşte o copie a documentului 
privind luarea la cunoştinţă a CD 
privind norma didactică din SF 

http://www.usamvcluj.ro/
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Anexa 1  F-PO- 59-01 

 

 

 FACULTATEA ___________________________________________ 

 DEPARTAMENTUL _______________________________________ 

 

Tabel centralizator privind luarea la cunoştinţă a normei didactice din statul de funcţii 
 

Nr. 
Crt. 

Gradul didactic Nume şi Prenume Am luat la cunoştinţă 
Norma didactică cf. statului de funcţii 

(semnează) 
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 DIRECTOR DE DEPARTAMENT: nume şi prenume 

                     Semnează:                               ___________________ 

 

 

               Data: ______________ 
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Anexa 2  F-PO-59-02 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE __________________ 

DEPARTAMENTUL________________________ 

 

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI 

Anul universitar ______ 

 

NUME ŞI PRENUME:______________________________________ 

FUNCŢIA DIDACTICĂ/TITLUL ŞTIINŢIFIC_______________________________ 

 
Activităţi principale şi sarcinile specifice 

Capitolul 
Cod 

activ. 
Tipul activităţii 

Nr. ore 
efective 

Coef de 
transfor-

mare 

Nr. ore 
conven-
ţionale 

A A.1. Activităţi de predare normate în statul de funcţii (ND)    
 1.1. Cursuri didactice - licenţă    

1.2. Cursuri didactice - masterat    
1.3. Cursuri - doctorat    
1.4. Indrumarea studentilor doctoranzi    
1.5. Cursuri pentru postodctoranzi    

 A.2. Activităţi practice/laborator şi seminarii  normate în 
statul de funcţii (ND) 

   

 2.1. Lucrări practice, laborator, seminar – licenţă    
2.2. Lucrări practice, laborator, seminar - masterat    
2.3. Lucrări practice, laborator, seminar - doctorat    
2.4. Indrumarea studenţilor pentru efectuarea practicii de 

specialitate 
   

   DA Nu  
 A.3. Activitati de îndrumare, conducere şi finalizare a 

studiilor (PD) 
  

3.1. Indrumarea elaborării lucrărilor de licenţă   
3.2. Indrumarea elaborării lucrărilor de disertaţie   
3.3. Indrumarea elaborării lucrărilor de doctorat   

http://www.usamvcluj.ro/
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Abrevieri : 

Nr.crt Abreviere Descrierea abrevierii 
1.  ND Norma didactică 
2.  PD Îndrumare lucrări de licenţă/disertaţie 
3.  ASP Activităţi de servicii consultanţă, expertiză, producţie în laboratoare şi SDE 
4.  C Consultaţii 
5.  E Examen 
6.  LC Lucrări control 
7.  R Referate 
8.  D Doctorat fără frecvenţă 
9.  CSS Îndrumare cercuri ştiinţifice 

10.  CSF Consilii Senat/Facultaţi/Universitate 
11.  LD Comisii cadre didactice/examene licenţă/diplomă/dizertaţie 
12.  PAI Activitate didactică individuală 

A4 Alte activităţi didactice, practice şi de cercetare 
ştiinţifică 

  

 4.1 Consultaţii   
4.2 Indrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti (CSS)   

 A.5 Activităţi de evaluare   
 5.1. Examen/Colocviu/Verificare pe parcurs/LC/Referate   

5.2. Comisie de admitere   
5.3. Comisie pentru examen doctorat   
5.4. Comisie pentru licenţă   
5.5. Comisie pentru disertaţie   
5.6 Evaluarea şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de 

finalizare a studiilor universitare : elaborare tematică sau 
bibliografie; elaborare subiecte; comisie supraveghere 
examen scris; comisie corectare; comisie contestaţii. 

  

5.7. Membru în comisii de avansare pe un post didactic   
 A.6. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte 

activităţi în interesul învăţământului  
  

 6.1 Pregătirea individuală  (PAI)   
6.2. Participare la conferinţe, congrese, simpozioane   
6.3. Organizarea de conferinţe, congrese, simpozioane   
6.4. Participarea la schimburi academice între diferite universităţi   
6.5. Perfecţionarea pregătirii pedagogice   
6.6. Elaborare de manual/teste grilă/material didactice   
6.7. Participarea în consiliul facultăţii/consiliul academic/Senat 

(CSF) 
  

 A.7. Activităţi de cercetare ştiinţifică   
 7.1. Elaborarea tratatelor/monografiilor şi a cărţilor de specialitate    

7.2. Participarea la competiţii naţionale şi internaţionale de 
granturi/proiecte de cercetare 

  

7.3. Activităţi individuale de inovare   

http://www.usamvcluj.ro/
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13.  AD Admitere 
14.  CS Cercetare Ştiinţifică 

 
B. Atribuţii privind respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire şi stingere a 
incendiilor : 

 Insuşirea şi aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare, normelor generale şi specific de sănătate şi securitate 
şi a diferitelor procedure în conformitate cu specificul locului de muncă ; 

 Participarea la instruirea periodică privind sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea 
incendiilor ; 

 Desfăşurarea activităţii la locul de muncă respectând normele de sănătate şi securitate în muncă, normele 
P.S.I., regulile de sănătate şi igienă individuală la locul de muncă ; 

 Cunoaşterea factorilor de risc şi bolilor profesionale specifice locului de muncă ; 
 Identificarea pericolelor care apar la locul de muncă şi raportarea acestor pericole persoanei competente 

să ia măsuri, conform procedurilor specifice locului de muncă ; 
 Acordarea primului ajutor; 
 Respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare : semnalează eventualele accidente prin contactarea cu 

promptitudine a persoanelor din serviciile abilitate, conform procedurilor specifice ; contactează serviciile 
de urgenţă corespunzătoare în cazul unui accident semnalat; 

 Cunoaşte şi aplică procedurile de urgenţă şi evacuare, atunci când este nevoie ; utilizează echipamentul 
de intervenţie conform normelor de securitate şi sănătate în muncă şi a normelor P.S.I. ; 

 Respectă întocmai planul de evacuare a întreprinderii/instituţiei în caz de urgenţă. 
 

C. Autoritatea postului : decide conţinutul suporturilor de curs şi a materialelor aferente cursurilor ; evaluează 
activitatea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, ţinând cont de funcţia didactică/tipul activităţii. 

D. Responsabilităţile postului:  Răspunde de : calitatea cursurilor şi a materialelor didactice elaborate ; calitatea 
examinării studenţilor, îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale de specialitate ; respectarea 
prevederilor Codului de etică universitară, a regulamentului de organizare şi funcţionare ;  respectarea 
regulamentului intern şi utilizarea echipamentelor universităţii doar în scopul desfăşurării activităţilor didactice şi 
de cercetare. 

E. Specificaţiile Postului : conform L.E.N. nr. 1./2011 Art. 301 aliniatul 1 – pentru post de asist. ; aliniatul 3 – 
pentru post de şef lucrări ; aliniatul 4 – pentru post de conferenţiar ; aliniatul  5 – pentru post de profesor. 

ART. 301 din L.E.N nr. 1/2011 
(1) Pentru ocuparea funcţiei didactice de asistent universitar sunt necesare obţinerea statutului de student-
doctorand sau deţinerea diplomei de doctor, precum şi îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, 
specifice funcţiei, aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiţii de vechime, conform legii. 
(2) O persoană care nu a obţinut o diplomă de doctor nu poate ocupa funcţia de asistent universitar într-o anumită 
instituţie de învăţământ superior pentru o perioadă cumulată mai mare de 5 ani. La împlinirea acestui termen, 
contractul de muncă al persoanei în cauză încetează de drept. 
(3) Condiţiile minimale pentru ocuparea funcţiei didactice de lector universitar/şef de lucrări sunt următoarele: 

http://www.usamvcluj.ro/
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a) deţinerea diplomei de doctor; 
b) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, aprobate de senatul universitar, 
fără impunerea unor condiţii de vechime, conform legii. 
(4) Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de conferenţiar universitar sunt următoarele: 
a) deţinerea diplomei de doctor; 
b) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcţiei de conferenţiar universitar, standarde aprobate 
conform art. 219 alin. (1) lit. a); 
c) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, aprobate de senatul universitar, 
fără impunerea unor condiţii de vechime, conform legii. 
(5) Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor universitar sunt următoarele: 
a) deţinerea diplomei de doctor; 
b) deţinerea atestatului de abilitare; 
c) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcţiei de profesor universitar,standarde aprobate 
conform art. 219 alin. (1) lit. a); 
d) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, aprobate de senatul universitar, 
fără impunerea unor condiţii de vechime, conform legii. 
 
F. Criterii de evaluare a performanţelor profesionale (conform Procedurii de autoevaluare evaluare a activităţii 
didactice şi de cercetare PO-18) 

G. Relaţiile de subordonare(Conform Regulamentului de ordine interioară şi funcţionare a facultăţii/universităţii) 

H. Relaţiile de reprezentare(Conform Regulamentului de ordine interioară şi funcţionare a facultăţii/universităţii) 

NOTĂ : Toate activităţile cuprinse în Fişa individuală a postului sunt obligatorii pentru fiecare cadru didactic, 
ţinând cont de funcţia didactică pe care o deţine. Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică, realizată 
prin cumularea ponderilor activităţilor este de 40 de ore pe săptămână. 

Rector 
 
 

Aprobat, 
Decan 
 
 

Intocmit, 
Director de departament 
 
 

Director resurse 
umane 
 
 

Data 
 

Data Data Data 

Semnătura 
 

Semnătura 
 

Semnătura 
 

Semnătura 
 
 

 
Salariat, 

_______________ (numele şi prenumele) 

Am luat la cunoştinţă 

________________ (semnătura) 

http://www.usamvcluj.ro/


TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN PERIOADA 
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FACULTATEA DE AGRICULTURĂ 

1. FLORIAN E. CECILIA-BIANCA (MALSCHI-FLORIAN) 

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ 

1. ILEA I. IOANA CRISTINA 

2. PARLAPAN L.V. LAURA 

3. FOCŞĂNEANU D. VLAD 

4. LAZAR A. CARMEN RODICA (POP) 

5. PLATON C. SORIN 
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