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REGULAMENT 
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

 CONCURSULUI DE ADMITERE  
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 

 
 

1. DISPOZIŢII GENERALE 
 
1.1. Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV 

Cluj-Napoca), clasificată de MECTS în prima categorie dintre toate instituțiile de învăţământ 
superior din țară ca Universitate de Cercetare Avansată şi Educaţie, organizează admitere în 
învăţământul superior pentru anul universitar 2014-2015 în conformitate cu : 

 
- Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 

10.01.2011, 
- 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, modificată de Legea 224/2005, 

- 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, HG 615/2005 si HG 356/2007, 

- Ordinul Ministrului nr.3544/18.04.2013, publicat în Monitorul Oficial nr.223 din 18 
aprilie 2013, 

-HG nr.493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 
specializărilor/programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze 
provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile 
pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și 
a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2013-2014, 

-HG nr.404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat, 
 -HG nr. 581 din 30 iulie 2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de 
master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul 
universitar 2013-2014 

-HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, 
 
    Art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200 şi 277 din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 
288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Ordonanţei 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, cu modificările ulterioare, în temeiul 
Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au 
primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul 
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preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de 
cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii 
Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat şi al 
Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, si a Ordinului 5734/24.XII. 
2013  ministrului educaţiei naţionale şi ministrului delegat pentru învăţământ superior, 
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, privind cadrul general de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de 
doctorat pentru anul universitar 2014-2015 si  Carta USAMV Cluj-Napoca şi 
regulamentele anexe acesteia. 

  
1.2. 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.  

 
1.3. 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.  

 
1.4. Admiterea se desfăşoară pe domenii şi programe de studii universitare, pentru toate 

cele trei cicluri, separat pe formele de învăţământ specificate (IF, ID, IFR).  
 
1.5. Admiterea se desfășoară 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);  
 
1.6. 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 MEN. La un 
program de studii locurile finanţate de la bugetul de stat, cumulate cu cele în regim cu taxă, nu 
pot depăşi capacitatea maximă de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii 
respectiv. 

 
 1.7. 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 în ţările de domiciliu se va efectua de 
către direcţia de specialitate din cadrul MEN, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de 
admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de 
recunoaştere a studiilor. 
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1.8. La admiterea la toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, 
cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba 
română eliberat de către instituţii abilitate de MEN. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul 
transferurilor cursanţilor între instituţiile de învățământ superior acreditate, care potrivit legii au 
dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român. 

 
1.9. 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).  

 
  2. FINANŢAREA STUDIILOR   

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.  
 

2.2.Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de 
studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat 
admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, 
pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat. 

 
2.3. 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.  
 
2.4. 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.  
 

2.5. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii 
care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a diplomei 
ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care doreşte 
să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă. 

 
  2.6. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat 
au obligaţia să depună, până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, diploma de 
bacalaureat/licenţă/disertaţie în original, la secretariatul facultăţii/departamentului. 
 

2.7. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie în original, din vina 
exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la 
pierderea locului finanţat de la bugetul de stat. 

 
2.8. 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 în situația 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 durata normală de studiu, adică, din durata de 
studiu a noului program se scad anii de studiu finanţaţi de la buget la programul iniţial început şi 
neabsolvit. 

 
 2.9. 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 
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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.  

 
2.10. 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). 
 

3. ADMITEREA LA CICLUL DE LICENŢĂ  
 
3.1.La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de 

liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă. 
 

 3.2.Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare 
anului şcolar/universitar 2013-2014 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau adeverinţa 
eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile 
obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. 

 
 3.3.Calendarul admiterii la ciclul de licenţă pentru anul universitar 2014-2015 
presupune organizarea a două sesiuni, prima sesiune fiind în luna iulie, in perioada  14-30 iulie 
2014, iar a doua în luna septembrie, în perioada  8-20 septembrie 2014, pentru învățământul la 
ZI, ID şi FR .(ANEXA 1). 
 
 3.4.1. Începând cu anul universitar 2014-2015, se introduce sistemul de preînscriere. 
Candidații se pot preînscrie on line, începând cu 1 februarie a fiecărui an, având acces în 
baza de date a admiterii. După sustinerea examenului de bacalureat, aceștia vor depune la 
comisia de admitere, actele cerute conform cu regulamentul şi calendarul admiterii făcut 
public de universitate. 

 
3.4.2. Pentru înscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca candidaţii 

trebuie să se prezinte la ghişeele special amenajate pentru admiterea la fiecare facultate a 
Universităţii.  

 
3.5. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut premiile I, II, şi III  

la olimpiadele şcolare şi la concursuri şcolare naţionale sau pe grupe de ţări recunoscute de 
MEN, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu (2012/2013, 2013/2014), se pot înscrie în 
învăţământul universitar în anul 2014/2015, fără susţinerea admiterii, la specializări 
corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. 

 
3.6.Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor 

liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiuni sau premii speciale) la olimpiadele şcolare 
internaţionale recunoscute de MEN beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea 
concursului de admitere, pe locurile finanţate de la buget, la cursurile a două specializări. De 
această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

 
3.7. Înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei concursurilor naţionale şi 

internaţionale, aprobată de MEN. Aceştia se vor adresa prin cereri scrise conducerii Universităţii 
care va decide asupra solicitărilor. 

 
3.8.Înmatricularea olimpicilor care îndeplinesc aceste condiţii se va face în limitele 

cifrei de şcolarizare aprobată pentru anul universitar 2014/2015, fără taxă de studii la forma de 
învăţământ de zi.  
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3.9.Olimpicii distinşi la discipline care nu se regăsesc în specializările universităţii pot 
fi înscrişi, la cerere, peste numărul de locuri aprobat la forma de învăţământ cu taxă de studii, de 
zi sau Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă. 

 
3.10.DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul 

de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente:  
• Fişa de înscriere care va fi completată electronic de către candidat în spaţii 

special amenajate; fişa este completată şi semnată de fiecare candidat. În 
cadrul unei facultăţi, candidaţii pot completa fişa de înscriere pentru o singură 
specializare sau pentru mai multe specializări dintr-un domeniu, în ordinea 
preferinţelor.  

• Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul 
dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, 
cu prezentarea ciclului şi formei de finalizare a studiilor (bugetat sau cu taxă).  

• Carte de identitate – original şi copie  
• Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în 

original sau copii legalizate; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2014 pot 
prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte 
că au promovat examenul de bacalaureat, media şi notele obţinute la 
bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi în urma 
concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat și 
foaia matricolă în original până la data specificată de către Comisia de 
Admitere. 

• Certificat de naştere, în copie  legalizată; 
• Adeverinţă medicală tip  MS 18.1.1., eliberată de cabinetul medical şcolar sau 

de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la 
concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează. 

• două fotografii ¾ cm; 
• adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă 

sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original, sau copie legalizată 
pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;  

• dosar plic 
• chitanţă pentru achitarea, la casieria universităţii, a sumei prevăzută la 

înscriere. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către 
Senatul Universităţii. 

• acte doveditoare a situaţiei lor particulare (copie legalizată după certificatul de 
deces al părinţilor - în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii - în 
cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai 
personalului didactic). 

• Candidații care optează pentru  Facultatea de Medicină Veterinară  linia de 
studiu engleză/ franceză vor depune un ESEU privind motivația alegerii 
profesiei și a Facultății de Medicină  Veterinară din Cluj-Napoca,  şi 
documente doveditoare privind implicarea în voluntariat în folosul comunității 
și/sau al protecției animalelor, 

• Certificat de competență lingvistică pentru candidații care optează la 
Facultatea de Medicină Veterinară  linia de studiu engleză/ franceză (Ordin 
3359/11.03.2013 cetățeni țări terțe UE, Acorduri bilaterale CNRED), 

• Candidații care optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară  linia de 
studiu română, vor avea în dosar şi  grila de concurs, reprezentând  proba 
teoretică, completată în ziua depunerii dosarului cu răspunsurile  date și 
punctajul obținut de către fiecare candidat in parte.  
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• Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la 
înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor 
(semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile 
rezervate se vor aloca facultăţilor de către Rectorat conform solicitării 
candidaţilor la înscriere. 

• Înscrierea, admiterea, înmatricularea candidaţilor cetăţeni străini din Uniunea 
Europeană sau din ţările terţe UE, respectiv candidaţilor etnici români din alte 
ţări şi a candidaţilor din Republica Moldova se desfăşoară conform 
dispoziţiilor MEN. 

 
3.11. Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru 

specializările din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte o anume 
specializare, nu trece specializarea respectivă pe fişa de înscriere. Întrucât candidaţii au dreptul 
legal de a se prezenta la concurs concomitent pentru două sau mai multe domenii, dosarul cu 
actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza 
documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă 
de înscriere de la domeniul unde s-a depus dosarul cu actele în original. 

 
3.12.1. Admiterea candidaţilor în domeniile şi programele de studii de licenţă, pe locurile 

scoase la concurs, la Facultatea de Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii se face 
pe baza principiului general „opţiunea bate media”.(ANEXA 2). 

 
3.12.2. La Facultatile de Stiinta si Tehnologia Alimentelor si  de  Medicină 

Veterinară se aplică principiul ,, media bate opţiunea”. (ANEXA2). 

Adăugat : 3.12. La Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor admiterea  la 
programele de studii de licenţă se face pe domeniul Ingineria Produselor Alimentare. Toţi 
candidaţii la programele de studii aparţinând domeniului Ingineria Produselor 
Alimentare, care funcționează la Facultatea de Știința si Tehnologia Alimentelor, mai întâi 
vor fi admişi pe domeniul de studiu, iar la sfârşitul anului II de studii, vor fi repartizați pe 
locuri buget sau taxă la programele de studii CEPA, TPPA, IPA, în funcție de opțiune, 
media ponderata a anilor de studii I și II şi numărul de locuri alocate la admiterea din anul 
întâi.  
 

3.13.Selecţia candidaţilor USAMVCN, la studiile universitare de licenţă (pe domenii şi 
programe de studii ) pentru anul universitar 2014-2015 se face cu examen de admitere, după 
media obţinută la examenul de bacalaureat, cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară, unde 
probele specifice de concurs sunt după cum urmează: 

   
 Medicină Veterinară - linia de studiu română  

1. Media de bacalaureat – 85% 
2. Probă teoretică (Biologie clasa XI, test grilă) – 15% 

  Medicină Veterinară – linii de studiu engleză și franceză 
1. Media de bacalaureat sau echivalent – 85% 
2. Motivaţia alegerii profesiei şi a FMV CN (eseu) – 10% 
3. Voluntariat în folosul comunităţii şi/sau al protecţiei animalelor (adeverinţa) –5% 
 

 Înscrierea şi concursul vor fi organizate separat pentru linia de studiu în limba română şi liniile 
de studiu în  limbile engleză şi franceză. 
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3.14.Candidaţii pentru programele de studii organizate într-o limbă străină vor susţine o  
probă de competenţă lingvistică notată cu admis/ respins sau vor prezenta un certificat de 
competență lingvistică. 

 
3.15. Admiterea se organizează pe  domenii de licență. Pentru admiterea la un program 

de studii din cadrul unui domeniu care are mai multe programe de studii, se aplică principiul 
opţiunea bate media, iar în cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea mediei. 

 
3.16. Principiul media bate opţiunea presupune faptul că ierarhizarea candidaţilor se va 

face după media generală, iar distribuirea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de 
la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere.  
 
 3.17. La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, vor fi 
folosite pentru departajare, notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine: 
 1. Nota obţinută la limba română. 
 2. Nota obţinută la matematică/istorie. 
 3. Nota la proba din opțiunea elevului. 
 
           3.18. În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu 
taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate 
de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.  
 

 3.19. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de Admitere a 
universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la avizierele universităţii şi pe site-
ul www.usamvcluj.ro/admitere. 

 
  3.20.După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate şi pe cele cu 

taxă (IF, ID, IFR), aceştia vor depune, conform calendarului, Diploma de bacalaureat în original 
și vor completa şi semna, împreună  cu conducerea USAMV, Contractul de Studii. 

 
  3.21.Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii în termenul 

stabilit de Comisia de admitere, pierd locul câştigat prin concurs. 
 
3.22.1. Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de 

studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii 
înscrişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii şi au achitat taxa de şcolarizare, 
conform calendarului de admitere.   

 
3.22.2. Locurile cu taxă vacantate ca urmare a nesemnării Contractului de studii sau ca 

urmare a glisării pe locurile bugetate, pot fi ocupate prin glisare în ordinea descrescătoare a 
mediilor de către candidaţii din lista de aşteptare care au opţiunea taxă. 

 
3.23. Candidații admişi la învăţământul cu taxă, în cazul retragerii, pot beneficia de 

restituirea parțială a taxei în funcție de serviciile prestate. 
 
3.24. Locurile vacantate după glisare în sesiunea din vară vor fi scoase la concurs în 

sesiunea din luna septembrie a anului curent. 
 
3.25. Candidaţii declaraţi respinşi sau cei care au renunţat la locul ocupat la forma de 

Învăţământ cu Frecvenţă, pot opta, în perioada de încheiere a contractelor, pe baza unei cereri, 
pentru Învăţământ la Distanţă sau Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (ambele cu taxă).  

http://www.usamvcluj.ro/admitere
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3.26. Dacă după încheierea ultimei sesiuni de admitere există cazuri de retragere a unor 

candidaţi declaraţi admişi pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe domeniu, în 
ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţi admişi pe locurile cu taxă, învăţământ cu 
frecvenţă, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de universitate. Redistribuirea va fi făcută şi 
se va afişa până la data de 1.10.2014. 

 
 3.27.Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor 
finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, 
dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere. 

 
 

     4.ADMITEREA LA CICLUL DE MASTER 
 

4.1.  Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV 
Cluj-Napoca), clasificată de MECTS în prima categorie dintre toate instituțiile de învăţământ 
superior din tară ca Universitate de Cercetare Avansată şi Educaţie, organizează studii 
universitare de masterat. 

 4.2.La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform 
Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă 
de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii 
nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de 
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale ca fiind cel puţin studii universitare de 
licenţă. 
 

4.3.Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului 
universitar 2013-2014, prezintă la înscriere diploma de licenţă sau adeverinţa eliberată de către 
instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de 
studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. 

 4.4. Calendarul admiterii la ciclul de master pentru anul universitar 2014-2015 
presupune organizarea a două sesiuni, prima sesiune în luna iulie, în perioada  14-30 iulie 2014 
și a doua sesiune în luna septembrie 2014,  în perioada  8-20 septembrie 2014 .(ANEXA3). 

 
4.5.DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de 

înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente:  
• fişa de înscriere; 
• diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în original 

sau copii legalizate; 
• foaie matricolă/supliment la diplomă; 
• certificat de naştere, în copie legalizată; 
• două fotografii ¾ cm. 
• certificat de competenţă lingvistică pentru programele de studii de master în limba 

engleză; 
• acte doveditoare a situaţiei lor particulare (copie legalizată după certificatul de deces 

al părinţilor - în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii - în cazul celor 
aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic). 
 

http://idrept.ro/00032271.htm
http://idrept.ro/00075296.htm
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 4.6.Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru 
specializările din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte o anume 
specializare, nu trece specializarea respectivă pe fişa de înscriere. 
 

4.7.Admiterea candidaţilor din cadrul domeniilor şi programelor  de studii universitare de 
master, pentru  locurile scoase la concurs, se face pe baza principiului general „opţiunea bate 
media”. (ANEXA4). 

 
4.8. În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea mediilor. 
 
4.9. Calcularea mediei generale (MG) se face după următoarea formulă: 

 

2
MM

Mg TG/ILIC +=  

unde: 
    MLIC - este media examenului de licenţă (diplomă); 
    MTG/I – este media testului grilă sau interviului; 
 
 4.10.Pentru masterele în limbi străine, se va susţine în ultima zi a calendarului o probă de 
competenţă lingvistică eliminatorie, notată cu admis/respins. Testul grilă sau interviul se susţin 
în limba de desfăşurare a masterului.  
 

4.11.Toate mediile se calculează aritmetic, cu două zecimale, fără rotunjire. Media 
minimă de admitere este 5 (cinci).  

 
4.12.În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu 

taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate 
de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de 
admitere.(Anexa 4). 
 

4.13.La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru 
ocuparea ultimului loc planificat se vor aplica următoarele criterii de departajare: 

a. media testului grila sau interviului; 
b. media examenului de licenţă; 
 
4.14.În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu 

taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate 
de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.  

 
4.15.Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de Admitere a 

universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare, inclusiv pe site-ul universităţii.  
 
4.16.După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi reuşiţi pe locurile bugetate şi pe cele cu 

taxă (IF şi IFR), aceştia vor depune, conform calendarului, Cererea tip de înscriere la Facultate şi 
Diploma de bacalaureat în original. Cu acest prilej, candidaţii declaraţi admişi vor completa şi 
semna Contractul de studii cu conducerea USAMV. 

 
4.17. Candidaţii declaraţi admişi, care nu depun cererea de înscriere şi nu semnează 

Contractul de studii în termenul stabilit de comisia de admitere, pierd locul câştigat prin concurs. 
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4.18.Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de 
studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii 
înscrişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii şi au achitat taxa de şcolarizare în 
prima săptămână după afişarea rezultatelor.  

 
4.19.Candidaţii admişi la învăţământul cu taxă care au semnat contractul de studii, în 

cazul retragerii sau glisării nu vor beneficia de restituirea taxei.  
 
4.20.Locurile bugetate  rămase la concursul  de admitere  în sesiunea din vară în urma 

glisării,  vor fi scoase la concurs în sesiunea din luna septembrie. 
 
4.21.Candidaţii declaraţi respinşi sau cei care au renunţat la locul ocupat la forma de 

învăţământ cu frecvenţă, pot opta, în perioada de încheiere a contractelor, pe baza unei cereri, 
pentru forma Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (cu taxă).  

 
4.22.Dacă, după încheierea ultimei sesiuni de admitere, există cazuri de retragere a unor 

candidaţi declaraţi admişi pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe domeniu, în 
ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţi admişi pe locurile cu taxă, învăţământ cu 
frecvenţă, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de universitate.  Redistribuirea va fi făcută şi 
se va afişa până la data de 1.10.2014. 

 
  5.ADMITEREA LA CICLUL DE STUDII DOCTORALE 
 

 5.1.La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţii cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform 
Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă 
de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi 
recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale ca fiind 
cel puţin studii universitare de master. 
 
 5.2.Candidaţii care au promovat examenul de disertaţie (licenţă MV) în sesiunile 
corespunzătoare anului şcolar/universitar 2014-2015 prezintă la înscriere diploma de master 
(licenţă MV ) sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează 
media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost 
eliberată diploma. 

 
 5.3.a. Concursul de admitere se desfăşoară, conform Codului studiilor universitare de 
doctorat aprobat de MECTS prin Hotărâre de Guvern.  
 b. Locurile disponibile la USAMV CN pentru studenții doctoranzi, sunt propuse spre 
ocupare de către conducătorii de doctorat din cadrul Şcolii doctorale. 
 c. Selecţia candidaţilor la doctorat pentru fiecare poziţie vacantă este realizată de către 
conducătorul de doctorat. Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de către  
conducătorul de doctorat prin consultare cu Școala Doctorală. 
 d. Pentru studiile doctorale procedura de admitere prevede obligativitatea obţinerii de 
către candidat, în prealabil a diplomei de master sau  echivalentei acesteia în ţară sau străinătate 
(minim 300 credite) . 
 e. Media generală de absolvire a ciclului de licenţă şi 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. 

http://idrept.ro/00032271.htm
http://idrept.ro/00075296.htm
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g. În principiu, înscrierea, concursul şi admiterea candidaţilor la învăţământul din ciclul 
de doctorat se vor desfăşura într-o singură sesiune, în perioada 8-25 septembrie 
2014.(ANEXA5). 

 
5.4. 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, diploma de 
licență pentru absolvenții MV. 

• copii după foaia matricolă/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 
 

5.5. Pentru studiile doctorale condițiile minime de înscriere la concurs sunt 
următoarele: 

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

- media generală de absolvire a ciclurilor de licență şi master de minim 8,00, 
- atestat de competenţă lingvistică în cel puțin o limbă străină de circulație; 

 
5.6. Criteriile de admitere sunt următoarele: 

– 1/2 media de absolvire a studiilor de licenţă sau licență şi master;  
– 1/2 nota obţinută la un interviu privind experienţa în cercetare, motivația 
de angajare în studiile doctorale, design-ul unui proiect de cercetare şi testarea 
cunoştinţelor în domeniul doctoratului;  
 

 5.7.  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. 

 
 5.8. Candidaţii la concurs trebuie să fi avut pe parcursul studiilor universitare de licenţă şi 
masterat rezultate profesionale bune şi foarte bune. 

 
 5.9. Nu se acceptă înscrierea şi efectuarea doctoratului între soţi, afini şi rude până la 
gradul al III-lea inclusiv. 
 

 
6.TAXE DE ADMITERE ŞI STUDII 

 
 6.1. 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. 
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  6.2.  Pentru studiile de licenţă şi master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii 

personalului didactic in activitate, copiii orfani de cel puţin un părinte, copiii proveniţi de la Casa 
copilului, copiii personalului auxiliar din USAMVCN, o singura dată, la specializarea unde 
depun actele în original, până la vârsta de 26 de ani. 

 
6.3. Taxa de înscriere şi taxa de şcolarizare la studiile doctorale se reduce cu 50% 

pentru angajaţii USAMV Cluj-Napoca. 
 
6.4. Studenţii admişi la învăţământul cu taxă în lei la studii de licenţa 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%,până la vârsta de 26 de ani. 

 
6.5. În cazul în care la începutul anului universitar se achită integral taxa de şcolarizare, 

se aplică o reducere de 10% (nu se aplica la Facultatea de Medicină Veterinară în cazul 
studenților cu taxă de școlarizare în valută). 

 
6.6. Dacă un student îndeplineşte mai multe condiţii pentru scutirea de taxe, reducerea 

nu poate depăşi 20%.  
 

7. CONTESTAŢII 
 

7.1. 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. 

 
7.2. 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.  

 
7.3. După expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor, rezultatul concursului de 

admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat. 
 
8. DISPOZIŢII FINALE 
 
8.1. După terminarea operaţiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de 

admitere, pe listele candidaţilor declaraţi admişi nu se mai fac modificări. 
 
8.2. Prezentul regulament poate suferi modificări, în funcţie de eventualele reglementări 

ulterioare impuse de Senatul Universităţii sau emise de către Ministerul Educaţiei Naționale. 
 
8.3. Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară Cluj-Napoca în data de ___________________ 
 



 
 
            IOSUD 

 
RC 24 

 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE 
A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT LA USAMVCN 
 
 
CAPITOLUL I – Generalităţi 
 
 1.1. Prezentul regulament se referă la toate aspectele de organizare şi desfăşurare a studiilor 
universitare de doctorat în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
(USAMVCN) şi este elaborat în baza Legii educaţiei naţionale 1/2011, a HG 681/2011 - Codul studiilor 
universitare de doctorat, a OMECTS nr.3313/ 23.02.2012 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru 
studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012 – 2013, OM 3504 din 
12.03.2012 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului National de Atestare a 
Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea validării tezelor de doctorat şi a Cartei 
universitare. 
 1.2. Studiile universitare de doctorat constituie al 3-lea ciclu al studiilor universitare, permit 
obţinerea titlului de doctor şi a unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi 
din Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC). 
 1.3. USAMVCN este o universitate care şi-a asumat misiunea de cercetare avansată şi educaţie, 
dezvoltarea studiilor doctorale fiind o componentă importantă a acestei strategii. 
 1.4. In USAMVCN se desfăşoară studii doctorale numai pentru doctorat ştiinţific, centrat pe 
învăţarea prin cercetare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în cercetare-
dezvoltare şi inovare; doctoratul ştiinţific este o condiţie pentru cariera profesională în învăţământul 
superior şi cercetare. 
 1.5. USAMVCN este acreditată ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 
(IOSUD) cu o Şcoală Doctorale două Şcoli Doctorale şi are, astfel, dreptul de a a organiza şi desfăşura 
studii universitare de doctorat. Domeniile în care se organizează doctoratul la USAMVCN sunt: 
Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Biotehnologii şi Medicină Veterinară. 
 1.6. Senatul USAMVCN poate hotărî stabilirea de parteneriate cu alte IOSUD şi cu instituţii de 
cercetare-dezvoltare pentru a desfăşurarea programelor doctorale; Senatul universitar poate hotărî 
înfiinţarea mai multor şcoli doctorale şi de noi domenii de studii doctorale, în condiţiile legislaţiei în 
domeniu. 
 1.5. Studiile doctorale se organizează într-o singură formă, cu frecvenţă (ZI). La această formă se 
organizează anual admitere, în condiţiile legii, atât pentru locuri bugetate cât şi pentru cele în regim cu 
taxă sau finanţate din alte surse legal constituite. 
 
Capitolul II – IOSUD-USAMVCN 
 
 Art. 2.1 (1) La ora actuală, USAMVCN constituie singură un IOSUD acreditat iar studiile 
universitare de doctorat la USAMVCN sunt organizate într-o singură şcoală doctorală în două şcoli 
doctorale; 
 (2) USAMVCN îşi propune reorganizarea studiilor doctorale prin atragerea de unităţi de 
cercetare-dezvoltare de drept public sau de drept privat în propriul IOSUD, precum şi prin înfiinţarea, 
autorizarea şi acreditarea mai multor a două şcoli doctorale în cadrul său. 
 (3) Senatul universitar poate hotărî participarea USAMVCN la constituirea altor IOSUD. 
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 Art. 2.2. Conform legislaţiei, atunci când un IOSUD este format dintr-o singură universitate, 
conducerea acestuia este aceeaşi cu conducerea universităţii, Rectorul şi Senatul universitar. 
 Art. 2.3. IOSUD oferă sprijinul instituţional, administrativ şi logistic şcolilor doctorale 
subordonate. 
 Art. 2.4. IOSUD este condusă de consiliul pentru studiile universitare de doctorat, denumit în 
continuare CSUD. 
 Art. 2.5. (1) CSUD poate avea ca membri: 
 a) persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia; 
 b) persoane din ţară sau din străinătate; 
 c) personalităţi ştiintifice sau personalităşi din sectoarele industriale şi socioeconomice relevante; 
 d) reprezentanţi ai studenţilor-doctoranzi din IOSUD. 
 (2) Membrii CSUD care sunt cadre didactice universitare sau cercetători trebuie să aibă dreptul 
de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii 
pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membri ai CSUD, aprobate 
prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 1/2011. 
 Art. 2.5. CSUD al USAMVCN este alcătuit din 8 9 membri: 
 (2) Un membru este ales Doi membri sunt aleşi dintre conducătorii de doctorat ai universităţii 
prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din cadrul IOSUD. 
 (3) Doi membri, studenţi-doctoranzi, sunt aleşi prin votul universal, direct, secret şi egal al 
studenţilor-doctoranzi din cadrul IOSUD. 
 (4) Patru membri sunt numiţi de Rector, conform art. 9 din HG 681/2011. 
 (6) Directorul CSUD este membru de drept al CSUD. 
 Art. 2.6. Mandatul membrilor CSUD este de 4 ani suprapus pe perioada mandatului 
Rectorului, cu excepţia studenţilor, al căror mandat se încheie la finalizarea studiilor doctorale, respectiv 
a susţinerii publice a tezei de doctorat. 
 Art. 2.7. Principalele atributii ale CSUD sunt: 
 a) stabilirea strategiei IOSUD; 
 b) elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii 
universitare de doctorat la nivelul IOSUD; 
 c) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul IOSUD; 
 d) selectarea conducătorilor de doctorat care fac parte dintr-o şcoală doctorală nou înfiinţată; 
 e) coordonarea parteneriatului, în cazul în care IOSUD este constituită dintr-un parteneriat, 
potrivit contractului de parteneriat; 
 f) elaborează criteriile minimale privind organizarea şi funcţionarea programelor de studii 
universitare de doctorat, inclusiv pe cele care privesc admiterea la studii universitare de doctorat, 
curricula, evaluarea doctoranzilor, criteriile de selecţie şi stabilire a comisiilor de evaluare a tezelor de 
doctorat propuse de şcolile doctorale; 
 g) stabileşte criteriile minimale de finalizare, evaluare şi valorificare ale rezultatelor programelor 
de studii universitare de doctorat, inclusiv ale tezei de doctorat; 
 h) formulează propuneri, inclusiv susţinerea unor iniţiative legislative, având drept scop 
stimularea angajării pe piaţa muncii a absolvenţilor de programe de studii universitare de doctorat; 
 i) elaborează metodologii de evidenţiere, în timp, a parcursului profesional al absolvenţilor de 
studii universitare de doctorat; 
 j) formulează propuneri proprii şi avizează propunerile şcolilor doctorale de acorduri şi 
parteneriate/consorţii pentru desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat şi a doctoratelor 
în cotutelă; 
 k) gestionează în numele şi pentru IOSUD sumele de bani destinate finanţării programelor de 
studii universitare de doctorat, pe baza delegării de competenţă a conducerii IOSUD; 
 l) iniţiază, depune şi urmăreşte documentaţia necesară obţinerii de fonduri naţionale şi europene 
pentru programele de studii universitare de doctorat şi de cercetare; 
 m) angajează cheltuieli în numele şi pentru CSUD, prin delegare de competenţă, conform deciziei 
conducerii IOSUD; 
 n) întocmeşte propunerile de repartizare a resurselor destinate finanţării programelor de studii 
universitare de doctorat şi le înaintează spre avizare conducerii IOSUD; 
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 o) mediază şi soluţionează conflictele care îi sunt aduse la cunoştinţă dintre doctorand şi şcoala 
doctorală, dintre doctorand şi conducătorul de doctorat, sau dintre conducătorul de doctorat şi şcoala 
doctorală; 
 p) stabileşte ordinea de zi a reuniunilor. 
 r) CSUD va prezenta anual Senatului USAMVCN un raport de activitate a IOSUD. 
 Art. 2.8. CSUD se întruneste ori de câte ori este nevoie, la cererea directorului CSUD sau a cel 
puţin unei treimi din numărul membrilor săi. 
 Art. 2.9. Regulamentul instituţional de organizare şi desfăsurare a programelor de studii 
universitare de doctorat, elaborat de către CSUD, este aprobat de către Senat. 
 Art. 2.10. (1) CSUD este condus de un director. 
 (2) Funcţia de director al CSUD este asimilată functiei de prorector. 
 (3) Directorul CSUD este numit în urma unui concurs public organizat de către USAMVCN pe 
baza unei metologii aprobate de Senat. 
 (5) Anunţul privind organizarea concursului se publică cu cel puţin două luni înainte de data-
limită pentru înscrierea candidaţilor. 
 (6) Anunţurile se publică cel puţin prin următoarele modalităti: 
 a) la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului web al tuturor institutiilor componente ale 
IOSUD; 
 b) pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educatiei Cercetării, Tineretului şi 
Sportului Nationale, prevăzut de art. 295 alin. (3) din Legea nr. 1/2011; 
 c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 
 (7) IOSUD şi Ministerul Educatiei Cercetării, Tineretului si Sportului Nationale pot anunţa 
concursurile prin orice mijloace suplimentare, inclusiv prin publicarea în mass-media, în publicaţii 
ştiintifice naţionale şi internaţionale, pe site-uri web specializate în publicarea ofertelor de locuri de 
muncă şi altele asemenea. 
 (8) La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane 
care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru 
acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 1/2011. 
 (9) Comisia de concurs este formată din 5 membri, dintre care cel puţin 3 trebuie să fie din afara 
IOSUD, din ţară sau din străinătate. 
 (10) Cel puţin un membru al comisiei de concurs are un contract de muncă, la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, cu o 
instituţie de învăţământ superior şi de cercetare din străinătate, care este inclusă pe lista aprobată prin 
ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului elaborat conform art. 216alin. (2) lit. f) din 
Legea nr. 1/2011. 
 (11) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în 
străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare 
în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea 
la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului, 
potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. 
 (12) în baza deciziei comisiei de concurs, Rectorul, care reprezintă legal IOSUD, încheie cu 
persoana desemnată un contract de management pe o perioadă de 4 ani. 
 
CAPITOLUL III – Şcolile doctorale 
 
 Art. 3.1. Şcolile doctorale se organizează şi funcţionează în cadrul IOSUD – USAMVCN, cu cel 
puţin trei conducători de doctorat. Cel mult o treime dintre conducătorii de doctorat ai unei şcoli doctorale 
pot proveni de la instituţii academice sau de cercetare din străinătate. 
 Art. 3.2. Un conducător de doctorat îşi poate desfăşura activitatea de conducere a doctoranzilor la 
o singură şcoală doctorală din USAMVCN şi într-un singur domeniu de studii doctorale. 
 Art. 3.3. Şcolile doctorale sunt propuse de facultăţile sau de către departamentele USAMV Cluj-
Napoca sau de către Consiliul de Administraţie al USAMVCN. Propunerile de înfiinţare a şcolilor 
doctorale sunt analizate şi avizate de către CSUD şi aprobate de Senatul USAMV. 
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 Art. 3.4. IOSUD – USAMVCN este acreditată cu o şcoală doctorală, care va organiza admiterea 
în anul universitar 2011-2012 are două şcoli doctorale şi va organiza, anual, admiterea. 
 Art. 3.5. În concordanţă cu HG 681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat şi a 
prevederilor alin. 3.1.–3.3., IOSUD–USAMVCN îşi propune înfiinţarea următoarelor şcoli doctorale, 
afiliate celor patru cinci facultăţi domenii: 
 a) Şcoala doctorală de Agronomie; Şcoala doctorală de Horticultură; Şcoala doctorală de 
Zootehnie şi Biotehnologii; 
 b) Şcoala doctorală de Medicină veterinară; Şcoala doctorală de Biotehnologii agricole. 
 Art. 3.6. Şcolile doctorale au rang egal cu cel al departamentelor şi pot organiza centre sau 
laboratoare de cercetare care funcţionează ca unităţi de venituri şi cheltuieli în cadrul universităţii, potrivit 
prevederilor art. 131, art. 133 alin. (4) si art. 134 din Legea nr. 1/2011. 
 Art. 3.7. (1) Scolile doctorale se organizează şi funcţionează în cadrul IOSUD cu conducători de 
doctorat care au dobândit acest drept, potrivit legii. 
 (2) Pe lângă conducătorii de doctorat, şcolilor doctorale li se pot afilia şi alţi cercetători sau cadre 
didactice, implicaţi în activităţi de cercetare şi/sau predare în cadrul şcolii doctorale, din cadrul IOSUD 
sau din cadrul altor instituţii ori unităţi de cercetare-dezvoltare, din tară sau din străinătate. 
 Art. 3.8. (1) Scoala doctorală este condusă de un director al scolii doctorale si de consiliul scolii 
doctorale. Directorul scolii doctorale este asimilat directorului de departament. Consiliul scolii doctorale 
este asimilat consiliului departamentului. 
 (2) Din consiliul scolii doctorale fac parte conducători de doctorat din cadrul scolii doctorale în 
proportie de maximum 50% 70%, studenti-doctoranzi în proportie de 20%, rotunjit în plus dacă este 
cazul, restul fiind completat cu membri din afara scolii doctorale alesi dintre personalităti stiintifice a 
căror activitate stiintifică are o recunoastere internatională semnificativă si/sau personalităti din sectoarele 
industriale si socioeconomice relevante. 
 (3) Membrii consiliului scolii doctorale sunt cadre didactice universitare sau cercetători care 
trebuie să aibă au dreptul de a conduce doctorate, în tară sau în străinătate si să îndeplinească standardele 
minimale si obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca 
membri ai consiliului scolii doctorale, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si 
sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. 
 (4) Ponderea conducătorilor de doctorat din scoala doctorală în cadrul consiliului scolii doctorale 
este stabilită de către CSUD. 
 (5) Membrii consiliului scolii doctorale se aleg prin votul universal, direct, secret si egal al 
conducătorilor de doctorat din scoala doctorală respectivă. 
 (6) Mandatul consiliului scolii doctorale este de 5 ani suprapus pe perioada mandatului CSUD. 
 (7) Studentii-doctoranzi membri ai consiliului scolii doctorale care îsi finalizează studiile 
doctorale în timpul mandatului consiliului îsi pierd calitatea de membru al consiliului la data sustinerii 
publice a tezei de doctorat. 
 (8) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul consiliului scolii doctorale se organizează 
alegeri partiale, potrivit prevederilor alin. (5), iar mandatul noului membru încetează la expirarea 
mandatului consiliului scolii doctorale. 
 (9) Consiliul scolii doctorale este condus de către directorul scolii doctorale, care este numit de 
către CSUD dintre conducătorii de doctorat din cadrul scolii doctorale si este membru de drept în 
consiliul scolii doctorale. 
 (10) Consiliul scolii doctorale se întâlneste de cel putin 3 ori pe an, la cererea directorului scolii 
doctorale sau a cel putin unei treimi din numărul membrilor săi. 
 Art. 3.9. Principalele atributii ale consiliului scolii doctorale sunt: 
 a) elaborarea regulamentului scolii doctorale; 
 b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calitătii de membru al scolii doctorale unor 
conducători de doctorat, precum si stabilirea de standarde minimale de performantă stiintifică în vederea 
aplicării obiective a acestor proceduri; 
 c) înmatricularea si exmatricularea studentilor-doctoranzi, la propunerea conducătorilor de 
doctorat membri ai scolii doctorale; 
 d) luarea deciziilor privind avizarea statului de functii al personalului didactic si de cercetare 
afiliat scolii doctorale, după caz; 
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 e) asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/reacreditării sau a 
autorizării provizorii a scolii doctorale; 
 f) alte atributii specifice. 
 Art. 3.10. (1) Studentii-doctoranzi sunt înmatriculati în cadrul unei scoli doctorale de către 
universitate. 
 (2) În cadrul unei scoli doctorale se pot înmatricula noi studenti numai dacă aceasta este 
acreditată sau autorizată provizoriu. 
 (3) Autorizarea provizorie a scolii doctorale nu se poate întinde pe o perioadă mai mare de 3 ani. 
 Art. 3.11. (1) Regulamentul scolii doctorale stabileste modul în care sunt organizate si se 
desfăsoară programele de studii universitare de doctorat în cadrul scolii doctorale. 
 (2) Regulamentul scolii doctorale este elaborat de către consiliul scolii doctorale, prin consultarea 
tuturor conducătorilor de doctorat membri ai scolii respective, cu respectarea prezentului regulament. 
 (3) Regulamentul scolii doctorale se avizează prin votul universal, direct, secret si egal al 
majoritătii absolute a conducătorilor de doctorat membri ai scolii respective. 
 (4) Regulamentul scolii doctorale se aprobă de CSUD. 
 (5) Regulamentul scolii doctorale stabileste criterii, proceduri si standarde obligatorii vizând cel 
putin următoarele aspecte: 
 a) acceptarea de noi membri conducători de doctorat, precum si reglementări referitoare la 
modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al scolii 
doctorale; 
 b) mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce priveste oportunitatea, structura si continutul 
programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate; 
 c) procedurile de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-doctorand si 
procedurile de mediere a conflictelor; 
 d) conditiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt; 
 e) modalitătile de prevenire a fraudei în cercetarea stiintifică, inclusiv a plagiatului; 
 f) asigurarea accesului la resursele de cercetare; 
 g) obligatiile de frecventă ale studentilor-doctoranzi, conform unei metodologii elaborate de 
Ministerul Educatiei Cercetării, Tineretului si Sportului Nationale. 
 (6) Regulamentul se poate aplica si în cazul programelor de studii universitare de doctorat 
desfăsurate în cotutelă, dacă prin acordul de parteneriat s-a decis astfel. 
 Art. 3.12. Scolile doctorale au obligatia să ofere informatii corecte si complete privind 
programele de studii universitare de doctorat candidatilor la aceste programe, comunitătii universitare si 
altor persoane fizice sau juridice interesate. 
 Art. 3.13. (1) IOSUD garantează transparenta organizării si desfăsurării programelor de studii 
universitare de doctorat la nivelul tuturor scolilor doctorale proprii. 
 (2) Scolile doctorale, cu sprijinul logistic al IOSUD, vor asigura publicarea pe internet a tuturor 
informatiilor necesare privind programele de studii universitare de doctorat, vizându-se cu precădere 
următoarele categorii: 
 a) regulamentul scolii doctorale; 
 b) informatii privind posturile vacante pentru studenti-doctoranzi; 
 c) informatii privind posturile vacante pentru conducători de doctorat; 
 d) informatii privind modul de organizare si desfăsurare a programelor doctorale; 
 e) informatii privind continutul programelor de studii universitare de doctorat; 
 f) informatii privind modul de finantare a studiilor, precum si a costurilor suportate de studentul 
doctorand; 
 g) modelul contractului-cadru de studii doctorale; 
 h) informatii privind conducătorii de doctorat si studentii-doctoranzi pe care îi coordonează, care 
includ cel putin lista publicatiilor si brevetelor acestora; 
 i) informatii privind rezultatele si performantele profesionale ale conducătorilor de doctorat; 
 j) informatii privind tezele de doctorat, respectiv standarde de elaborare, proceduri si criterii de 
evaluare a acestora; 
 k) rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie sustinute public, precum si data, ora si locatia 
aferente sustinerilor publice, cu cel putin 14 zile înaintea sustinerii acestora; 
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 l) adresele la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate, publicate pe un site administrat de 
Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului in extenso sau rezumat.  
 Art. 3.14. (1) Scoala doctorală împreună cu conducătorul de doctorat au obligatia de a informa 
studentul-doctorand cu privire la etica stiintifică, profesională si universitară si de a verifica respectarea 
acesteia, inclusiv: 
 a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat; 
 b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat. 
 (2) Scoala doctorală si IOSUD iau măsuri pentru prevenirea si sanctionarea abaterilor de la 
normele eticii stiintifice, profesionale si universitare, conform codului de etică si deontologie profesională 
al institutiei. 
 (3) În cazul unor eventuale fraude academice, al unor încălcări ale eticii universitare sau al unor 
abateri de la buna conduită în cercetarea stiintifică, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand si/sau 
conducătorul de doctorat răspund/răspunde în conditiile legii. 
 Art. 3.15. (1) IOSUD, prin scolile doctorale, poate acorda sprijin financiar studentilor-doctoranzi 
pentru efectuarea de stagii de cercetare în tară sau în străinătate, cu acordul conducătorului de doctorat. 
 (2) Mobilitatea studentilor-doctoranzi poate fi facilitată de către scolile doctorale si prin: 
 a) încheierea de acorduri sau parteneriate institutionale, aprobate de către consiliul scolii 
doctorale; 
 b) cercetări doctorale în cotutelă; 
 c) schimburi de studenti-doctoranzi si cadre didactice si de cercetare realizate cu universităti 
recunoscute pe plan international; 
 d) participarea la consortii internationale, având drept scop includerea temelor de cercetare 
doctorală în cadrul unor proiecte stiintifice internationale. 
 
CAPITOLUL IV - Contractul de studii universitare de doctorat 
 
 Art. 4.1. (1) Drepturile si obligatiile ce revin studentilor-doctoranzi, conducătorilor de doctorat, 
precum si IOSUD, prin intermediul scolilor doctorale, se stabilesc prin contractul de studii universitare de 
doctorat. 
 (2) Modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat este aprobat de către CSUD. 
 (3) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie cu fiecare student-doctorand în parte, 
în urma negocierii, si este semnat de studentul-doctorand, conducătorul de doctorat si Rector. 
 (4) Desfăsurarea de activităti didactice de către studentul-doctorand nu trebuie să afecteze în mod 
negativ timpul disponibil pentru derularea programului său doctoral având în vedere că doctoratul 
reprezintă în primul rând o experientă profesională de cercetare. 
 Art. 4.2. Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde cel putin următoarele informatii: 
 a) datele de identificare ale studentului-doctorand si ale conducătorului de doctorat; 
 b) date despre IOSUD si scoala doctorală; 
 c) tema de cercetare aleasă; 
 d) cuantumul lunar al bursei, după caz; 
 e) cuantumul taxei de studiu, după caz; 
 f) limba în care se redactează si se sustine teza de doctorat - limba română, limba unei minorităti 
nationale sau o limbă de circulatie internatională; 
 g) termenul de finalizare a tezei de doctorat; 
 h) conditiile de prelungire a termenului de finalizare a tezei de doctorat; 
 i) cuantumul activitătilor didactice pe care studentul-doctorand se angajează să le desfăsoare si 
perioada în care se desfăsoară acestea, conform art. 164 alin. (3) din Legea nr. 1/2011; 
 j) programul de lucru; 
 k) costurile pentru activitatea de cercetare a doctoranzilor se asigură conform Legii nr. 
1/2011 şi bugetelor anuale ale USAMVCN, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
 Art. 4.3. (1) Conflictele dintre studentul-doctorand si scoala doctorală se mediază de către 
CSUD. 
 (2) Conflictele dintre studentul-doctorand si conducătorul de doctorat se mediază de către 
consiliul scolii doctorale, iar în cazul nesolutionării conflictului la acest nivel, acesta este mediat de către 
CSUD. 
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CAPITOLUL V - Conducătorul de doctorat si comisia de îndrumare 
 
 Art. 5.1. - Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obtinut dreptul de conducere de 
doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, precum si persoanele care dobândesc acest drept 
potrivit prevederilor art. 166 din Legea nr. 1/2011. 
 Art. 5.2. - (1) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice si de cercetare care au dobândit acest 
drept trebuie să aibă un contract de muncă cu USAMVCN şi să fie membre ale unei scoli doctorale. 
 (2) Un conducător de doctorat poate îndruma studenti-doctoranzi numai în domeniul pentru care a 
obtinut acest drept. 
 (3) Un cadru didactic si de cercetare care are dreptul de a conduce doctorate si care este titular la 
o institutie de învătământ superior sau de cercetare care nu este IOSUD sau componentă a unei IOSUD 
poate, în conditiile art. 166 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, să facă parte dintr-o scoală doctorală a 
USAMVCN. 
 Art. 5.2. - (1) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan studenti-doctoranzi numai într-
o singură IOSUD, exceptie făcând doctoratele conduse în cotutelă. 
 (2) Studiile universitare de doctorat se pot organiza si în cotutelă, caz în care studentul-doctorand 
îsi desfăsoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România si a 
unui conducător de doctorat dintr-o altă tară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de doctorat 
din institutii diferite din România, pe baza unui acord scris între institutiile organizatoare implicate. 
Doctoratul în cotutelă poate fi organizat si în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeasi 
IOSUD, dar au specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducătorii de doctorat a împlinit 
vârsta de 65 de ani, potrivit prevederilor art. 289 alin. (4) din Legea nr. 1/2011. 
 (3) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 8 12 studenti-doctoranzi, aflati 
în diverse stadii ale studiilor de doctorat. 
 (4) În cazul doctoratului în cotutelă se defineste un conducător de doctorat principal. Studentul 
doctorand este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv în normarea activitătii 
de predare si cercetare a acestuia. 
 Art. 5.3. - Pentru activitatea pe care o desfăsoară în această calitate, conducătorii de doctorat sunt 
remunerati în conformitate cu legislatia în vigoare. 
 Art. 5.4. - (1) La cererea motivată a studentului-doctorand, consiliul scolii doctorale poate decide 
schimbarea conducătorului de doctorat dacă s-a constatat neîndeplinirea obligatiilor legale sau 
contractuale asumate de către acesta ori pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare dintre 
conducătorul de doctorat si studentul-doctorand. 
 (2) Consiliul scolii doctorale desemnează un alt conducător de doctorat în cazul prevăzut la alin. 
(1), precum si în cazul în care se constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat. 
 (3) La desemnarea unui nou conducător de doctorat, consiliul scolii doctorale va avea în vedere 
prioritar necesitatea ca studentul-doctorand să poată finaliza programul de doctorat. 
 Art. 5.5. - (1) Pentru desfăsurarea doctoratului, studentul-doctorand este sprijinit de o comisie de 
îndrumare, formată din alti 3 membri care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de 
doctorat, din alte persoane afiliate scolii doctorale sau din cadre didactice si de cercetare neafiliate 
acesteia. 
 (2) Componenta comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma 
consultării cu studentul-doctorand. 
 
CAPITOLUL VI - Selectia, admiterea si angajarea în programele de studii universitare de doctorat 
 
 Art. 6.1. IOSUD – USAMVCN, prin CSUD, elaborează, periodic, o strategie de atragere şi de 
selecţie a candidaţilor la programele de studii universitare de doctorat, asigurând informarea corectă a 
persoanelor interesate cu privire la condiţiile şi criteriile de admitere. 
 Art. 6.2. Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, în 
USAMVCN, candidaşii trebuie să indeplinească următoarele condiţii minimale: 
 a) să deţină cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din tară si din străinătate, conform art. 
153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011. 
 b) să totalizeze, pe ciclurile de licenţă şi de masterat ale învaţământului universitar, minimum 300 
de credite transferabile europene (CTE); 
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 c) medie minimă 8,00 la examenul de licenţă şi o medie minimă de 9,00 la examenul de disertaţie 
de MSc (Diploma de Master); 
 d) să prezinte atestat de competenţă lingvistică, în una din limbile de circulaţie internaţională, 
eliberat de facultăţi/departamente/catedre ale unor instituţii de învăţământ abilitate în acest sens; 
 e) să prezinte chitanţa de achitare a taxei de admitere la SUD, stabilită de Senatul USAMVCN 
pentru anul universitar respectiv, al cărei cuantum este publicat, la începutul fiecărui an universitar, pe 
site-ul www.usamvcluj.ro; 
 Art. 6.3. (1) Selecţia candidatului la doctorat pentru o pozitie vacantă este realizată de către 
conducătorul de doctorat care supervizează respectiva poziţie. 
 (2) Continutul si forma concursului de admitere sunt stabilite de către conducătorul de doctorat 
prin consultare cu consiliul şcolii doctorale. 
 (3) În urma propunerii conducătorului de doctorat, un student-doctorand poate fi înmatriculat 
numai în urma obtinerii avizului favorabil al consiliului scolii doctorale. 
 Art. 6.4. Scolile doctorale asigură transparenta procedurilor de selectie si admitere la doctorat, a 
criteriilor de evaluare si a standardelor solicitate candidatilor, acolo unde este cazul, precum si garantarea 
accesului la aceste informatii, inclusiv prin publicarea pe internet. 
 Art. 6.5. (1) După finalizarea procedurii de admitere si semnarea contractului de studii 
universitare de doctorat, persoana admisă are calitatea de student-doctorand pe perioada desfăsurării 
programului de doctorat. 
 (2) Studentii-doctoranzi sunt pot fi încadrati ca asistenti de cercetare sau asistenti universitari, pe 
perioadă determinată, cu respectarea condiţiilor legale. 
 (3) Statele de functii se întocmesc la nivelul scolii doctorale si cuprind cadrele didactice, 
cercetătorii si doctoranzii care activează în cadrul scolii doctorale. Scoala doctorală poate angaja personal 
didactic auxiliar, personal de cercetare si personal nedidactic, în condiţiile legii. 
 (4) Studentii doctoranzi care predau mai multe ore decât cele înscrise în contractul de studii de 
doctorat vor fi plătiti în regim de plata cu ora. 
 Art. 6.6. În vederea admiterii la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2011 – 2012, 
anual, senatul universitar repartizează aprobă cifra de şcolarizare de la buget şi cifra de şcolarizare cu 
taxă cu respectarea prevederilor art. 167 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 referitoare la 
numărul de maxim 8 studenţi-doctoranzi, aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat, pe care un 
conducător de doctorat îi poate îndruma simultan coroborat cu art. 77 din Anexa la hotărârea Guvernului 
nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat. 
 Art. 6.7. Atingerea numărului maxim de 8 doctoranzi, conform art. 167 din Legea nr. 1/2011, 
pentru un conducător de doctorat care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prezentului 
Regulament are în coordonare mai mult de 8 12 studenti doctoranzi, se realizează gradual, prin 
finalizarea programului de studii universitare de doctorat a studentilor-doctoranzi aflati sub coordonarea 
conducătorilor de doctorat conform legislatiei în vigoare. IOSUD are obligatia de a raporta cu precizie 
planificarea derulării si sustinerii doctoratelor, în vederea respectării prevederilor art. 167 din Legea nr. 
1/2011. Studentii-doctoranzi aflati în perioadă de întrerupere sau suspendare a studiilor nu se 
contabilizează pentru perioadele de întrerupere respective. Conducerea universităţii si cea a scolii 
doctorale sunt obligate să ia măsurile necesare pentru respectarea acestor prevederi legale. Numărul de 
doctoranzi raportat la numărul de conducători de doctorat reprezintă criteriu de evaluare a calitătii IOSUD 
si a scolii doctorale. 
 Art. 6.8. Cifra de şcolarizare de la buget se repartizează de către senatul universitar şi conducerile 
Consiliul de Administraţie şcolilor doctorale. conducătorilor de doctorat în ordinea ierarhică prevăzută 
mai jos: 
 a. În prima etapă se repartizează locuri conducătorilor de doctorat care îndeplinesc standardele 
minimale necesare şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare; 
 b. În a doua etapă se repartizează locuri conducătorilor de doctorat care îndeplinesc standardele 
minimale de eligibilitate pentru director de proiect şi experţi în competiţia lansată de Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în anul 2011 la Programul Idei; 
 c. În a treia etapă se repartizează locuri conducătorilor de doctorat care îndeplinesc standardele 
minimale de eligibilitate în competiţia lansată de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică la 
Programul Parteneriate. 
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 d. În a patra etapă se repartizează locuri conducătorilor de doctorat care nu sunt în situaţia 
aferentă punctelor A, B, C dar au dobândit dreptul legal de a conduce doctorate. 
 Senatul validează locurile repartizate şcolilor doctorale. 
 Art. 6.9. Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare 
sunt aprobate prin ordine al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. 
(1) lit. a) din Legea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 după cum urmează: Ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4478/2011 privind aprobarea standardelor minimale 
necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor 
profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente 
panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică şi ştiinţe ale naturii, P2 - Ştiinţe inginereşti şi P3 - 
Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 27 iunie 2011; 
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4691/2011 privind aprobarea 
standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul 
superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile 
ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional 
de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 535 din 28 iulie 2011; Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 4692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi 
a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - 
Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 29 iulie 2011. 
Art. 6.10.Toate informaţiile legate de competiţia la Programul Idei şi programul Parteneriate sunt 
disponibile pe paginile web gestionate de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Consiliul 
Naţional al Cercetării Ştiinţifice şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, 
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. 
 
CAPITOLUL VII. Structura si durata studiilor universitare de doctorat 
 
 Art. 7.1. Programul de doctorat se desfăsoară numai în cadrul unei scoli doctorale sub 
coordonarea unui conducător de doctorat si cuprinde: 
a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul scolii doctorale; 
b) un program individual de cercetare stiintifică sau creatie artistică. 
 Art. 7.2. (1) În domeniile de studii reglementate la nivel european, durata studiilor universitare de 
doctorat respectă legislatia corespunzătoare. 
 (2) Durata programului de doctorat este, de regulă, de 3 ani. Prin exceptie, în cadrul 
învătământului superior medical uman, medical veterinar si farmaceutic, conform art. 174 alin. (3) din 
Legea nr. 1/2011, durata programului de doctorat este, de regulă, de 4 ani. 
 (3) Din motive temeinice, în conditiile stabilite prin regulamentul scolii doctorale, durata 
programului de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea 
conducătorului de doctorat si în limita fondurilor disponibile. 
 (4) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în conditiile stabilite 
prin regulamentul scolii doctorale. Durata acestor studii se prelungeste cu perioadele cumulate ale 
întreruperilor aprobate. 
 (5) Prelungirea prevăzută la alin. (3), respectiv întreruperea si prelungirea prevăzute la alin. (4) se 
stabilesc prin acte aditionale la contractul de studii universitare de doctorat. 
 Art. 7.3. (1) Dacă studentul-doctorand nu reuseste să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit 
contractului de studii universitare de doctorat si eventualelor acte aditionale la acesta, studentul-doctorand 
mai are la dispozitie o perioadă de gratie de maximum 2 ani pentru a finaliza si sustine public teza, 
depăsirea acestui termen conducând în mod automat la exmatricularea sa. 
 (2) În perioada de gratie prevăzută la alin. (1) studentul-doctorand nu poate beneficia de bursă de 
doctorat acordată din granturile doctorale. 
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 Art. 7.4. După sustinerea tezei de doctorat, IOSUD eliberează o adeverintă care atestă perioada în 
care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat, indiferent dacă acestea au fost 
promovate sau nu. 
 
CAPITOLUL VIII. Filiera si forma de doctorat organizate in USAMVCN 
 
 Art. 8.1. (1) Programul de studii universitare de doctorat sunt de două tipuri: 
 a) doctorat stiintific, care are ca finalitate producerea de cunoastere stiintifică originală, relevantă 
international, pe baza unor metode stiintifice; doctoratul stiintific este o conditie pentru cariera 
profesională în învătământul superior si cercetare; 
 b) doctorat profesional, în domeniile artelor si sportului, care are ca finalitate producerea de 
cunoastere originală pe baza aplicării metodei stiintifice si a reflectiei sistematice, asupra unor creatii 
artistice sau asupra unor performante sportive de înalt nivel national si international si care poate constitui 
o bază pentru cariera profesională în învătământul superior si în cercetare în domeniile artelor si sportului. 
 (2) IOSUD din USAMVCN, prin intermediul şcolilor sale doctorale, organizează exclusiv 
doctorat stiintific, în urmoarele domenii de specializare: Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină 
veterinară, Biotehnologii şi alte domenii în care se va acredita. 
 Art. 8.2. (1) Forma de desfăsurare a studiilor universitare de doctorat este cu frecventă, potrivit 
art. 140 alin. (4) din Legea nr. 1/2011. 
 (2) Studentul-doctorand trebuie să aloce un timp semnificativ programului doctoral, care necesită 
prezenta efectivă a acestuia în cadrul IOSUD-USAMVCN sau în cadrul unor unităti de cercetare-
dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate institutionale cu IOSUD, potrivit art. 21 alin. (2) din 
CSUD, în afara perioadelor aferente mobilitătilor. 
 (3) Prezenta efectivă necesară a studentului-doctorand poate să difere de la o scoală doctorală la 
alta si de la un student-doctorand la altul, fiind decisă de către conducătorul de doctorat în functie de 
specificul programului doctoral si cu respectarea prevederilor regulamentului scolii doctorale. 
 (4) Regulamentul scolii doctorale prevede obligatiile referitoare la frecventă, potrivit unei 
metodologii elaborate de Ministerul Educatiei Cercetării, Tineretului si Sportului Nationale. 
 (5) Obligatiile referitoare la frecventă constituie un criteriu de evaluare a calitătii scolii doctorale, 
inclusiv în vederea finantării. 
 
CAPITOLUL IX - Evaluarea şcolilor doctorale si a conducătorilor de Doctorat 
 
 Art. 9.1. (1) Înfiintarea unei noi scoli doctorale se realizează prin parcurgerea procesului de 
autorizare provizorie si acreditare conform metodologiei existente la data înfiinţării unei metodologii 
aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, la propunerea Agentiei 
Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior, denumită în continuare ARACIS, Consiliului 
National al Cercetării Stiintifice, denumit în continuare CNCS, si Consiliului National de Atestare a 
Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU. Scolile doctorale 
în functiune, acreditate la data intrării în vigoare a prezentului cod, urmează procesul de evaluare 
periodică prevăzut la art. 158 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 începând cu anul universitar 2011-2012. 
 (2) Fiecare scoală doctorală este supusă evaluării externe periodice, la intervale de 5 ani, conform 
art. 158 alin. (4) si (5) din Legea nr. 1/2011. 
 (3) Evaluarea externă a scolilor doctorale se realizează pe baza performantei scolii doctorale si a 
capacitătii institutionale a IOSUD din care face parte scoala doctorală. 
 (4) Evaluarea externă a scolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agentie de 
asigurare a calitătii, din tară sau străinătate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea cercetării si 
a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane. 
 (5) Sistemul de criterii si metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, 
cercetării, tineretului si sportului, pe baza propunerilor comune ale ARACIS, CNCS si CNATDCU. 
Criteriile de evaluare a scolii doctorale vor contine în principal elemente referitoare la calitatea 
rezultatelor stiintifice ale grupurilor conduse de conducătorii de doctorat, membri ai scolii doctorale, cu 
preponderentă pe impactul si relevanta activitătii stiintifice a acestor grupuri la nivel international. 
 (6) Scoala doctorală care după o perioadă de 5 ani de la ultima acreditare nu a trecut prin procesul 
de evaluare externă prevăzut la alin. (2) si nu a fost reacreditată îsi pierde acreditarea. 
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 Art. 9.2. (1) O scoală doctorală care si-a pierdut acreditarea nu mai poate înmatricula noi studenti 
doctoranzi. 
 (2) Studentii-doctoranzi aflati în derularea programului de doctorat în cadrul unei scoli doctorale 
care si-a pierdut acreditarea îsi continuă studiile conform contractului si programului de studii până la 
finalizarea acestora. 
 Art. 9.3. (1) Sustinerea publică a tezelor de doctorat ale studentilor-doctoranzi care provin de la o 
scoală doctorală care si-a pierdut acreditarea se organizează de către o altă scoală doctorală acreditată, din 
acelasi domeniu sau dintr-un domeniu similar. 
 (2) Comisia de doctorat este aprobată de consiliul scolii doctorale acreditate, iar presedintele 
comisiei de doctorat reprezintă IOSUD din care face parte scoala doctorală acreditată. 
 (3) Diploma si titlul de doctor se acordă de către IOSUD din care face parte scoala doctorală 
acreditată care a organizat sustinerea publică a tezei. 
 Art. 9.4. (1) Scoala doctorală poate fi lichidată prin decizie a CSUD, iar IOSUD este obligată să 
informeze Ministerul Educatiei Cercetării, Tineretului si Sportului Nationale despre procesul si rezultatul 
lichidării. 
 (2) Lichidarea scolii doctorale este posibilă numai după ce toti studentii-doctoranzi din cadrul 
scolii respective si-au finalizat programul doctoral sau au fost exmatriculati din motive care nu au 
legătură cu lichidarea. 
 Art. 9.5. (1) Conducătorii de doctorat sunt evaluati o dată la 5 ani. 
 (2) Procedurile de evaluare sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului 
si sportului, la propunerea CNATDCU, si vizează în principal aspecte legate de calitatea rezultatelor 
stiintifice ale grupului condus de conducătorul de doctorat, cu preponderentă impactul si relevanta 
activitătii stiintifice a acestui grup la nivel international, respectiv national în cazul domeniilor cu specific 
românesc. Rezultatele evaluării sunt publice. 
 Art. 9.6. Scolile doctorale din USAMVCN pot efectua evaluări interne periodice. În urma 
evaluărilor externe prevăzute la art. 9.1. alin. (2)-(4) sau interne, o scoala doctorală poate decide 
prelungirea sau încetarea contractului de muncă al unui conducător de doctorat, potrivit regulamentului 
scolii doctorale rspective. 
 Art. 9.7. În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională în organizarea si 
desfăsurarea studiilor universitare de doctorat, Ministerul Educatiei Cercetării, Tineretului si Sportului 
Nationale poate lua măsurile prevăzute la art. 170 din Legea nr. 1/2011. 
 (2) CNATDCU poate fi sesizat cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică 
profesională, inclusiv cu privire la existenta plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data 
sustinerii acesteia. 
 (3) Consiliul National de Etică a Cercetării Stiintifice, Dezvoltării Tehnologice si Inovării poate fi 
sesizat cu privire la încălcarea regulilor de bună conduită în cercetare-dezvoltare de către personalul de 
cercetare-dezvoltare din cadrul IOSUD, potrivit prevederilor art. 323 din Legea nr. 1/2011. 
 
CAPITOLUL X - Finanţarea studiilor universitare de doctorat 
 
 Art. 10.1. (1) Finantarea studiilor universitare de doctorat se face potrivit prevederilor art. 160 
din Legea nr. 1/2011. 
 (2) Ministerul Educatiei Cercetării, Tineretului si Sportului Nationale stabileste, la intervale de 3 
ani, lista domeniilor de studii doctorale pentru care se asigură finantarea din fonduri publice. Scolile 
doctorale pot finanta programe de studii universitare de doctorat si din proiecte de cercetare-dezvoltare 
finantate din alte surse, publice sau private. 
 Art. 10.2. (1) În vederea participării la competitia natională de granturi doctorale între 
conducătorii de doctorat membri ai unor scoli doctorale, acestia vor trimite propuneri de proiecte care vor 
contine cel putin următoarele tipuri de informatii: 
 a) curriculum vitae si lista lucrărilor stiintifice ale conducătorului de doctorat; 
 b) informatii referitoare la numărul, stadiul si subiectele de cercetare ale doctoranzilor aflati în 
coordonarea conducătorului de doctorat la data depunerii proiectului; 
 c) numărul de granturi doctorale solicitate; 
 d) tema doctoratului pentru fiecare grant doctoral individual solicitat sau pentru un set de granturi 
doctorale solicitate, sub forma descrierii proiectului stiintific în care va fi implicat studentul-doctorand 
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sau studentii-doctoranzi; proiectul stiintific poate fi parte a unui proiect de cercetare pe care conducătorul 
de doctorat îl are în derulare. 
 (2) În vederea participării la competitia natională de granturi doctorale între scolile doctorale, 
acestea vor trimite propuneri de proiecte care vor contine obligatoriu si informatiile specificate la alin. (1) 
pentru fiecare conducător de doctorat al scolii doctorale pentru care se va acorda finantare în 
eventualitatea câstigării grantului. 
 (3) În conditiile prelungirii programului de doctorat potrivit prevederilor art. 39 alin. (3), 
conducătorul de doctorat sau scoala doctorală poate propune prelungirea grantului doctoral. Metodologia 
de desfăsurare a competitiilor de proiecte pentru granturi doctorale prevede instrumente de prelungire a 
grantului doctoral, prin competitie natională. 
 (4) CNCS nu poate admite solicitările de granturi doctorale care provin din institutii care nu 
respectă prevederile prezentului cod sau prevederile legale în vigoare la data depunerii solicitării de 
granturi. În procesul de evaluare a aplicatiilor pentru granturi doctorale se va lua în considerare si 
încadrarea graduală, până la începutul anului universitar 2013-2014, pentru fiecare conducător de doctorat 
aplicant, în limitele art. 167 din Legea nr. 1/2011. 
 (6) (4) În cazul în care granturile doctorale se finantează în cadrul unui program al Planului 
national de cercetare-dezvoltare si inovare si bugetul fiecărui proiect este mai mic decât echivalentul în lei 
a 50.000 euro, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Normele metodologice privind 
contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si 
inovare si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004, cu modificările si completările ulterioare, ponderea expertilor din 
străinătate utilizati pentru evaluarea unui proiect este stabilită de către CNCS. 
 Art. 10.3. Plata si drepturile studentului-doctorand se realizează conform art. 164 din Legea nr. 
1/2011, fără a exclude alte forme de remunerare prevăzute de dispozitiile legale în vigoare. 
 Art. 10.4. Persoanele care dispun de resursele financiare corespunzătoare, fie din surse proprii, 
fie din burse acordate de persoane fizice sau juridice, pot fi admise, la solicitarea lor, ca studenti-
doctoranzi în regim cu taxă, în conditiile prezentului regulament. 
 Art. 10.5. (1) IOSUD sau conducătorul de doctorat nu poate utiliza fondurile granturilor 
doctorale decât pentru activitătile aferente derulării programului de studii doctorale pentru pozitiile de 
studenti doctoranzi pentru care au fost alocate fondurile. 
 (2) Conducătorul de doctorat are obligatia de a prezenta studentului-doctorand, o dată la 6 luni, 
modul în care au fost utilizate fondurile din grantul doctoral. 
 (3) Este interzisă utilizarea fondurilor sau a unor părti ale acestora, alocate prin granturi 
doctorale, unei pozitii de student-doctorand, pentru sustinerea activitătilor unui student-doctorand de pe o 
altă pozitie. 
 
CAPITOLUL XI - Competentele asigurate de programele de studii universitare de doctorat 
 
 Art. 11.1. Programele de studii universitare de doctorat asigură formarea de competente 
profesionale (de continut, cognitive si de cercetare) în domenii de specialitate, precum si a unor 
competente transversale. 
 Art. 11.2. (1) În sensul prezentului regulament sunt calificate drept competente profesionale 
următoarele competente specifice domeniului: 
 a) cunostinte avansate în domeniu; 
 b) capacitatea de identificare, formulare si solutionare a problemelor de cercetare; 
 c) stăpânirea metodelor si tehnicilor de cercetare avansată; 
 d) cunostinte privind managementul proiectelor de cercetare; 
 e) stăpânirea procedeelor si solutiilor noi în cercetare; 
 f) abilităti de documentare, elaborare si valorificare a lucrărilor stiintifice; 
 g) abilităti lingvistice la nivel academic în limbi de circulatie internatională necesare 
documentării si elaborării de lucrări stiintifice; 
 h) întelegerea si capacitatea de aplicare a principiilor si valorilor eticii cercetării stiintifice în 
domeniul respectiv. 
 (2) În sensul prezentului regulament, sunt considerate drept competente transversale următoarele: 
 a) competente de comunicare, scrisă si orală, în domeniul stiintei si culturii; 
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 b) competente lingvistice avansate în limbi de circulatie internatională; 
 c) utilizarea tehnologiei informatiei si comunicării; 
 d) abilităti de interrelationare si de lucru în echipă; 
 e) cunostinte de management al resurselor umane, materiale si financiare; 
 f) calităti de conducere; 
 g) cunostinte privind managementul carierei, precum si însusirea de tehnici privind căutarea unui 
loc de muncă si de creare de locuri de muncă pentru altii; 
 h) cunostinte privind managementul riscului, crizei si al esecului; 
 i) cunostinte privind utilizarea legislatiei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală; 
 j) capacităti de antreprenoriat economic, tehnologic si social. 
 
CAPITOLUL XII - Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (PSUA) si 
programul de cercetare stiintifică (PCS) 
 
 Art. 12.1. (1) Scoala Doctorala Scolile Doctorale din IOSUD - USAMVCN pun la dispozitia 
studentilor-doctoranzi un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate alcătuit din activităti 
desfăsurate în formatiuni institutionalizate de studiu, prin cursuri, seminare, laboratoare si altele 
asemenea. 
 (2) Scoala doctorală este obligată să asigure accesul liber si neîngrădit la programul de pregătire 
avansată tuturor studentilor-doctoranzi din cadrul scolii doctorale respective. 
 Art. 12.2. (1) Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate 
duce la acordarea unui număr de 30 credite transferabile stabilit la nivelul scolii doctorale. 
 (2) În cazul programelor de studii universitare de doctorat din domeniile sănătate si medicină 
veterinară, studiile avansate din cadrul scolii doctorale totalizează 60 de credite. 
 (3) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu trebuie să afecteze în mod 
negativ timpul disponibil al studentului-doctorand pentru programul individual de cercetare stiintifică si 
trebuie să fie relevant pentru subiectul de cercetare al lucrării de doctorat. 
 (4) Creditele obtinute într-un program de master de cercetare sau parcurgerea unor stagii 
anterioare de doctorat si/ori a unor stagii de cercetare stiintifică, desfăsurate în tară sau în străinătate, în 
universităti ori în unităti de cercetare-dezvoltare de prestigiu, pot fi recunoscute ca echivalente cu cele 
dintr-un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate. Echivalarea este propusă de către 
conducătorul de doctorat si se aprobă de către consiliul scolii doctorale. 
 (5) Participarea unui anumit student-doctorand la programul de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate si alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui program care trebuie urmate de 
către studentul doctorand sunt stabilite exclusiv si independent de către conducătorul de doctorat al 
acestuia, îngrădirea acestei optiuni a conducătorului de doctorat fiind interzisă. 
 (6) Studentul-doctorand poate opta în mod independent pentru parcurgerea cursurilor din cadrul 
studiilor universitare avansate puse la dispozitie de scoala doctorală. Îngrădirea acestei optiuni proprii 
esteinterzisă. 
 (7) Durata cumulată a programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu poate 
depăsi 3 luni ( un semestru) cu exceptia programelor de studii universitare de doctorat din domeniile 
sănătate si medicină veterinară. 
 Art. 12.3. (1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este un instrument 
pentru îmbogătirea cunostintelor studentului-doctorand si care îi serveste acestuia pentru derularea în 
bune conditii a programului de cercetare stiintifică si pentru dobândirea de competente avansate specifice 
ciclului de studii universitare de doctorat. 
 (2) Eventualele evaluări aferente cursurilor, seminarelor sau laboratoarelor din cadrul 
programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate au un rol exclusiv informativ, nu sunt 
obligatorii pentru studentii-doctoranzi si nu pot conditiona finantarea studentilor-doctoranzi ori parcursul 
acestora în cadrul programului de studii. Evaluarea în vederea acordării titlului de doctor se face pe baza 
tezei de doctorat si a sustinerii publice a acesteia. 
 (3) IOSUD-USAMVCN, prin scoala doctorală, facilitează si garantează flexibilitatea curriculară 
a programelor de studii universitare avansate de doctorat. 
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 Art. 12.4 (1) În vederea asigurării bazei necesare de cunostinte pentru desfăsurarea studiilor 
universitare de doctorat, scoala doctorală poate organiza programe de studii universitare de master de 
cercetare, orientate preponderent spre formarea competentelor de cercetare stiintifică. 
 (2) Învătarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu programul de 
pregătire bazat pe studii universitare avansate. 
 Art. 12.5. (1) Programul de cercetare stiintifică presupune participarea studentului-doctorand în 
unul sau mai multe proiecte stiintifice stabilite de către conducătorul de doctorat. 
 (2) Responsabilitatea asupra structurii, continutului, desfăsurării si organizării programului de 
cercetare stiintifică al studentului-doctorand revine conducătorului de doctorat. 
 (3) Conducătorul de doctorat este direct responsabil pentru parcursul stiintific al 
studentuluidoctorand, fiind obligat să ia toate măsurile necesare pentru a-i asigura acestuia conditiile, 
cunostintele si informatiile care să maximizeze sansele finalizării programului de doctorat. 
 (4) Asigurarea resurselor necesare desfăsurării proiectelor de cercetare în care este implicat 
studentul doctorand reprezintă si o obligatie specifică a IOSUD, a scolii doctorale si a conducătorului de 
doctorat. 
 Art. 12.6. Pentru asigurarea unui parcurs stiintific coerent, studentul-doctorand sustine, la 
solicitarea sa si cel putin o dată la 12 luni, o prezentare a progresului programului său de cercetare 
stiintifică în fata comisiei de îndrumare si a conducătorului de doctorat, care au rolul de a ghida, a corecta 
si a sustine parcursul stiintific al studentului-doctorand. 
 
CAPITOLUL XIII -Teza de doctorat si finalizarea studiilor universitare de doctorat 
 
 Art. 13.1. (1) Teza de doctorat se elaborează conform cerintelor stabilite prin regulamentul scolii 
doctorale. 
 (2) Scoala doctorală poate stabili formatul-tip al tezei de doctorat, care poate include elemente de 
structură si de formatare grafică, studentul-doctorand având obligatia respectării respectivului format-tip. 
 (3) Continutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare cu 
conducătorul de doctorat si va respecta structura-cadru si limitările impuse de regulamentul scolii 
doctorale. 
 (4) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand până în 
momentul finalizării acesteia în vederea sustinerii publice. 
 (5) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie mentionarea sursei pentru orice 
material preluat. 
 (6) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat si îsi asumă corectitudinea datelor si 
informatiilor prezentate în teză, precum si a opiniilor si demonstratiilor exprimate în teză. 
 (7) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de 
calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalitătii continutului, potrivit prevederilor 
art. 170 din Legea nr. 1/2011. 
 Art. 13.2. (1) Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente publice, si se 
redactează si în format digital şi se publică pe pagina electronică a USAMVCN. În domeniul artelor, 
tezele de doctorat pot fi însotite de înregistrarea pe suport digital a creatiei artistice originale. Teza de 
doctorat si anexele sale se publică pot publica pe un site administrat de Ministerul Educatiei Cercetării, 
Tineretului si Sportului Naţionale, cu respectarea legislatiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor. 
 (2) Protectia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în 
conformitate cu prevederile legii. 
 (3) Valorificarea dreptului de autor si/sau a drepturilor de proprietate industrială asupra 
produsului sau creatiei originale realizate în cadrul programului de studii universitare de doctorat se 
realizează în conformitate cu prevederile legislatiei în domeniu. 
 Art. 13.3. (1) Studiile universitare de doctorat se finalizează prin sustinerea în sedintă publică a 
tezei de doctorat în fata comisiei de sustinere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare comisie 
de doctorat. 
 (2) Susţinerea publică poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat si comisia de 
îndrumare si-au dat acordul, în urma unei prezentări în departamentul din care face parte 
conducătorul de doctorat şi avizului consiliului şcolii doctorale, privind verificarea tezei cu 
programul antiplagiat agreat de USAMVCN. 
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 (3) În urma identificării unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, inclusiv 
plagierea rezultatelor sau publicatiilor altor autori, confectionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor 
cu date fictive, în cadrul evaluării tezei de către conducătorul de doctorat sau comisia de îndrumare, 
acordul de sustinere publică nu se obtine. 
 (4) Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de consiliul scolii 
doctorale. Comisia de doctorat este alcătuită din cel putin 5 membri: presedintele, ca reprezentant al 
IOSUD, conducătorul de doctorat si cel putin 3 referenti oficiali, din tară sau din străinătate, specialisti în 
domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat si din care cel putin 2 îsi desfăsoară activitatea în afara 
IOSUD respective. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor si au cel putin functia didactică de 
conferentiar universitar sau de cercetător stiintific gradul II ori au calitatea de conducător de doctorat, în 
tară sau în străinătate. 
 (5) Atât IOSUD, cât si scoala doctorală pot impune standarde minimale de performantă stiintifică 
pe care membrii comisiei de doctorat trebuie să le satisfacă pentru a putea face parte din comisia 
respectivă. 
 (6) Sustinerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de către toti membrii 
comisiei de doctorat si în prezenta a cel putin 4 dintre acestia, cu participarea obligatorie a presedintelui 
comisiei si a conducătorului de doctorat. 
 (7) Sustinerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de 
doctorat si a publicului, conform art. 168 alin. (3) din Legea nr. 1/2011. 
 (8) Este interzisă oferirea de către studentul-doctorand a unor cadouri sau altor asemenea foloase 
necuvenite membrilor comisiei de doctorat ori solicitarea ca studentul-doctorand să contribuie la 
decontarea unor cheltuieli aferente deplasării unor membri ai comisiei de doctorat sau organizării 
sustinerii publice a tezei de doctorat. 
 Art. 13.4. (1) Pe baza sustinerii publice a tezei de doctorat si a rapoartelor referentilor oficiali, 
comisia de doctorat evaluează si deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de 
doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: “Excelent”, “Foarte bine”, “Bine”, “Satisfăcător” si 
“Nesatisfăcător”. 
 (2) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei, atât 
anterior sustinerii publice, cât si în cadrul acesteia, abateri grave de la buna conduită în cercetarea 
stiintifică si activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicatiilor altor autori, 
confectionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de doctorat este 
obligat să ia următoarele măsuri: 
 a) să sesizeze comisia de etică a institutiei de învătământ superior în care este înmatriculat 
studentul doctorand si comisia de etică a institutiei în care este angajat conducătorul de doctorat pentru 
analiza si solutionarea cazului, inclusiv prin exmatricularea studentului-doctorand, potrivit art. 306-310 si 
318-322 din Legea nr. 1/2011 si prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea 
stiintifică, dezvoltarea tehnologică si inovare, cu modificările si completările ulterioare; 
 b) să notifice abaterile constatate tuturor membrilor comisiei de doctorat si să propună acordarea 
calificativului “Nesatisfăcător”. 
 (3) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerintele prevăzute în programul de cercetare 
stiintifică si aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului “Excelent”, “Foarte bine”, 
“Bine” sau “Satisfăcător”, comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. Propunerea se 
înaintează CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune ministrului 
educatiei, cercetării, tineretului si sportului acordarea sau neacordarea titlului de doctor. 
 (4) În cazul atribuirii calificativului “Nesatisfăcător”, comisia de doctorat precizează elementele 
de continut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat si solicită o nouă sustinere 
publică a tezei. Adoua sustinere publică a tezei are loc în fata aceleiasi comisii de doctorat ca si în cazul 
primei sustineri. În cazul în care si la a doua sustinere publică se obtine calificativul “Nesatisfăcător”, 
titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat. 
 (5) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD primeste din 
partea Ministerului Educatiei Cercetării, Tineretului si Sportului Nationale o motivatie scrisă de 
invalidare, redactată în baza observatiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă 
CNATDCU în termen de un an de la data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează si a 
doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat. 
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 Art. 13.5. (1) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului 
si sportului, după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU. 
 Art. 13.6. (1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de doctorat 
se numeste diplomă de doctor. În diploma care certifică obtinerea si detinerea titlului de doctor se 
mentionează, în mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul 
stiintific; în cea care certifică obtinerea si detinerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se 
mentionează, în mod expres, domeniul profesional al doctoratului. 
 (2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat stiintific se conferă de către IOSUD 
diploma si titlul de doctor în stiinte, corespunzându-i acronimul Dr. 
 (3) Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obtinut de studentul-doctorand, respectiv 
“Excelent”, “Foarte bine”, “Bine” sau “Satisfăcător”. De asemenea, pe diploma de doctor se va înscrie si 
o mentiune în limba latină, după cum urmează: 
 a) pentru calificativul “Excelent” se înscrie mentiunea “Summa cum laude”; 
 b) pentru calificativul “Foarte bine” se înscrie mentiunea “Magna cum laude”; 
 c) pentru calificativul “Bine” se înscrie mentiunea “Cum laude”. 
 
CAPITOLUL XIV - Drepturi si obligaţii ale studentului-doctorand şi ale conducătorului de 
doctorat 
 
 Art. 14.1. (1) Pe parcursul derulării programului de studii universitare de doctorat, studentul 
doctorand are dreptul: 
 a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea si coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a 
comisiei de îndrumare; 
 b) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din 
cadrul IOSUD atunci când sunt în discutie teme relevante pentru studiile universitare de doctorat; 
 c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale scolii doctorale, potrivit prevederilor prezentului 
cod; 
 d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile si echipamentele scolii 
doctorale si ale IOSUD pentru elaborarea proiectelor de cercetare si a tezei de doctorat; 
 e) să se înscrie la cursurile si seminarele organizate de şcoala sa sau de alte scoli doctorale; 
 f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD sau din cadrul unor unităti de 
cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate institutionale cu IOSUD; 
 g) să beneficieze de mobilităti naţionale sau internationale; 
 h) să beneficieze de sprijin institutional pentru a participa la conferinte sau congrese stiintifice, 
ateliere de lucru, scoli de vară ori iarnă si seminare nationale si internationale în domeniul de specializare 
în care si-a ales teza de doctorat; 
 i) să participe la sesiunile de comunicări stiintifice organizate de scoala doctorală sau/si de 
IOSUD; 
 j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul scolii 
doctorale. 
 (2) Studentul-doctorand are următoarele obligatii: 
 a) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat si să îsi îndeplinească 
obligatiile de sustinere a lucrărilor si de prezentare a rezultatelor cercetării; 
 b) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat si comisiei de îndrumare ori de 
câte ori i se solicită; 
 c) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat; 
 d) să respecte disciplina institutională. 
 Art. 14.2. (1) Drepturile si obligatiile conducătorului de doctorat decurg din Legea nr. 1/2011, 
din regulamentul institutional de organizare si desfăsurare a studiilor universitare de doctorat propriu 
fiecărei IOSUD, din regulamentul scolii doctorale, precum si din contractul său de muncă. 
 (2) Drepturile conducătorului de doctorat includ, printre altele: 
 a) dreptul de a participa la competitii pentru granturi doctorale; 
 b) dreptul de a îndruma si evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de studii 
universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale si universitare, urmărind exigentele 
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programului de studii universitare de doctorat si respectând interesele profesionale ale studentului-
doctorand; 
 c) dreptul de a propune comisia de doctorat; 
 d) dreptul la o evaluare internă si externă impartială, conformă cu metodologia specifică a 
procesului de evaluare; 
 e) dreptul de a cunoaste metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea internă, cât si 
în evaluarea externă; 
 f) dreptul de a cunoaste rezultatele evaluării interne si externe a propriei activităti; 
 g) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în conditiile în care este pus fără voia sa 
într-un conflict de interese; 
 h) dreptul de a solicita consiliului scolii doctorale întreruperea relatiei de îndrumare cu un student 
doctorand; 
 i) dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o pozitie vacantă aflată sub îndrumarea sa si 
de a propune înmatricularea studentului-doctorand; 
 j) dreptul de a solicita scolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare pozitie 
de student-doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa; 
 k) dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie să participe, cu respectarea prevederilor 
prezentului cod. 
 (3) Conducătorul de doctorat are următoarele obligatii: 
 a) să asigure îndrumarea stiintifică, profesională si deontologică a fiecărui student-doctorand; 
 b) să propună temele de cercetare; 
 c) să asigure conditiile si să stimuleze progresul studentilor-doctoranzi în cercetarea pe care o 
realizează; 
 d) să efectueze monitorizarea si evaluarea obiectivă si riguroasă a fiecărui student-doctorand; 
 e) să sprijine mobilitatea studentilor-doctoranzi; 
 f) să evite aparitia conflictelor de interese în îndrumarea studentilor-doctoranzi. 
 
CAPITOLUL XV - Dispoziții tranzitorii si finale 
 
 Art. 15.1. IOSUD-USAMVCN având are dreptul de a organiza studii universitare de doctorat, la 
data intrării în vigoare a Codului SUD (HG 681/2011) conform prevederilor legale în vigoare. 
 a) demarează procedurile de înfiinţare şi/sau acreditare a unor noi şcoli doctorale proprii în 
termen de maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a Codului SUD (HG 681/2011); 
 b) se reorganizează conform prevederilor Codului SUD (HG 681/2011) şi finalizează această 
reorganizare în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a codului respectiv. 
 Art. 15.2. Persoanelor care au dobândit dreptul de a conduce doctorate fără indicarea domeniului 
în care au obtinut acest drept li se va stabili, la propunerea IOSUD-USAMVCN, domeniul în care au 
dreptul de a conduce doctorate, prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, la 
propunerea 
CNATDCU. 
 Art. 15.3. (1) În cazurile în care un conducător de doctorat îndrumă simultan mai mult de 8 12 
studenti doctoranzi care au început programul de studii universitare de doctorat înaintea intrării în vigoare 
a Legii nr. 1/2011, acesti studenti-doctoranzi îsi pot continua studiile cu acelaşi conducător de doctorat 
până la finalizarea acestora. 
 (2) Studentii-doctoranzi care au început programul de studii universitare de doctorat înaintea 
intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 la o altă formă de învătământ decât cea cu frecventă îsi pot continua 
studiile în cadrul acestei forme de învătământ până la finalizarea acestora. 
 (3) În cazul studentilor-doctoranzi ale căror teze de doctorat au fost supuse analizei preliminare în 
cadrul catedrei de specialitate sau al colectivului de cercetare până la data de 1 octombrie 2011, se aplică 
în continuare dispozitiile art. 28 si următoarele din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind 
organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare. 
 (4) În cazul studenţilor-doctoranzi ale căror teze de doctorat nu au fost supuse analizei 
preliminare în cadrul catedrei departamentului de specialitate sau al colectivului de cercetare până la 
data de 1 octombrie 2011, la data elaborării prezentului regulament, se aplică dispozitiile prezentului 
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cod, inclusiv prevederile referitoare la desemnarea comisiei de îndrumare, tinându-se seama de stadiul 
procedural în care se află, respectiv program de pregătire universitară avansată sau program de cercetare 
stiintifică. Dacă până la finalizarea tezei de doctorat nu a fost desemnată comisia de îndrumare, sustinerea 
publică poate avea loc doar pe baza acordului conducătorului de doctorat. 
 Art. 15.4. Atingerea numărului maxim de 8 doctoranzi, conform art. 167 din Legea nr. 1/2011, 
pentru un conducător de doctorat care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri are în coordonare mai 
mult de 8 12 studenti doctoranzi, se realizează gradual, prin finalizarea programului de studii universitare 
de doctorat a studentilor-doctoranzi aflati sub coordonarea conducătorilor de doctorat conform legislatiei 
în vigoare. IOSUD are obligatia de a raporta cu precizie planificarea derulării si sustinerii doctoratelor, în 
vederea respectării prevederilor art. 167 din Legea nr. 1/2011. Studentii-doctoranzi aflati în perioadă de 
întrerupere sau suspendare a studiilor nu se contabilizează pentru perioadele de întrerupere respective. 
Conducerile USAMVCN si ale scoliI/şcolilor doctorale sunt obligate să ia măsurile necesare pentru 
respectarea acestor prevederi legale. Numărul de doctoranzi raportat la numărul de conducători de 
doctorat reprezintă criteriu de evaluare a calitătii IOSUD si a scolii doctorale. 
 Art. 15.6. Prezentul Proiect de Regulament de organizare si funcţionare a studiilor universitare de 
doctorat în USAMVCN va putea fi modificat în conformitate cu noile structuri ce vor fi organizate pâna 
la finele anului 2013 prevăzute a fi realizate de CSUD (HG 681/2011) cu respectarea prevederilor 
legale. 
 Art. 15.7. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament de organizare şi funcţionare a 
programelor de studii universitare de doctorat, în USAMVCN, se abrogă Regulamentul studiilor 
doctorale în USAMV Cluj-Napoca, ediţiile 2005 şi 2009, precum şi toate actele normative date în 
aplicarea lui sau care sunt legate de domeniul reglementat de regulamentul respectiv. 
 Art. 15.8. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN din data de 
13.02.2014. 
 
 
 
  RECTOR,      Vizat Oficiul juridic, 
 
    Prof. Dr. Doru Pamfil         Viorel Apostu 
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ACT CONSTITUTIV AL FUNDAŢIEI 

„CLUJ INNOVATION CITY” 

Subscrisele: 

1. Municipiul Cluj-Napoca, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Moţilor, nr. 3, judeţul Cluj, cod fiscal 4305857, reprezentată legal de către d-l Primar 

Emil Boc 

2. Judeţul Cluj, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea 

Dorobanţilor, nr. 106, judeţul Cluj, cod fiscal 4288110, reprezentată prin Preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj - d-l Horea Dorin Uioreanu 

3. Universitatea „Babeş-Bolyai”, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, 

Str. M. Kogălniceanu, nr. 1, 400084, judeţul Cluj, codul fiscal 4305849, reprezentată 

prin Rector Acad. Prof. Dr. Ioan Aurel Pop 

4. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-

Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, judeţul Cluj, codul fiscal 4288306, 

reprezentată prin Rector Prof. Dr. Ing. Aurel Vlaicu 

5. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, persoană juridică 

română, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Victor Babeş, nr. 8, cod fiscal  4288047, 

reprezentată prin Rector Prof. Dr. Alexandru Irimie 

6. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, persoană 

juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, cod fiscal 4288381, 

reprezentată prin Rector Prof. Dr. Ing. Doru Pamfil  

7. Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, persoană juridică română, cu sediul în 

Cluj-Napoca, Str. Ion I.C.Brătianu, nr. 25, cod fiscal 4722471, reprezentată prin 

Rector Conf. Univ. Dr. Vasile Jucan 

8. Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, persoană juridică română, cu sediul 

în Cluj-Napoca, Strada Aurel Vlaicu 17-19, cod fiscal 4288098, reprezentată prin 

Rector Prof. univ. dr. Radu Solovastru 

9. Asociaţia Cluj IT, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tăietura 

Turcului nr. 47, judeţul Cluj, înregistrată la grefa Judecătoriei Cluj-Napoca sub nr. 

L2
Typewritten Text

L2
Typewritten Text
Anexa 11



2	  
	  

174/2012, cod fiscal 30866506, reprezentată legal prin d-l Preşedinte Tulai Ioan 

Alexandru 

10. Lucian Isar, persoană fizică romană, cu domiciliul în Bucureşti, sector 1, Şoseaua 

Nordului nr.62A, ap. 6f, identificată prin CI seria RR, nr. 462749, având CNP 

1761010335041. 

11. Norbert Thom, persoană fizică romană, cu domiciliul în……….., identificată prin CI 

seria….., nr…., eliberată de….., la data de….., având CNP……….. 

12. Florin Ion Pogonaru, persoană fizică romană, cu domiciliul în Bucureşti, sector 2, 

str. Schitul Dărvari, nr. 16, identificată prin CI seria RD, nr. 822977, eliberată de 

SPCLEP Sector 2, la data de 11.09.2012, având CNP 153022740040. 

în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (cu 

modificările şi completările ulterioare) şi cu Legea 287/2009 privind Codul civil, în 

calitate de fondatori, am hotărât constituirea unei fundaţii astfel: 

 

Fundaţia va fi denumită „CLUJ INNOVATION CITY” şi este o persoană 

juridică de drept privat, fără scop patrimonial. Fundaţia are sediul în România, judeţul 

Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 5, jud. Cluj . 

 

Scopul Fundaţiei „CLUJ INNOVATION CITY” este de a dezvolta un pol al 

inovării şi cercetării în municipiul Cluj-Napoca şi în zona metropolitană Cluj - Cluj 

Innovation City - orientat înspre generarea de creştere economică sustenabilă bazată pe 

tehnologii şi procese antreprenoriale cu valoare adăugată mare, precum şi înspre 

dezvoltarea comunităţii prin creşterea gradului de educaţie şi incluziune socială. Cluj 

Innovation City va deveni una dintre cele mai avansate zone din punct de vedere 

economic, social şi cultural din Europa. Obiectivele pe care fundaţia şi le propune în 

vederea realizării acestui scop sunt prevăzute în Statut. 

 

Fundaţia se constituie pe durată nedeterminată. 

 

Patrimoniul Fundaţiei este format dintr-un activ patrimonial iniţial în valoare de 

80.000 (opt zeci mii) lei şi este alcătuit din aport în numerar ce va fi depus de fondatori 
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într-un cont bancar deschis pe numele Fundaţiei ce se constituie prin prezentul act, după 

cum urmează: 

1. Municipiul Cluj-Napoca - 11.200 lei 
2. Judeţul Cluj - 11.200 lei 
3. Universitatea „Babeş-Bolyai” - 3.400 lei 
4. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - 3.400 lei 
5. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” - 3.400 lei 
6. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca - 3.400 lei 
7. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” – 1.600 lei 
8. Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca - 1.600 lei 
9. Asociaţia Cluj IT - 24.800 lei 
10. Lucian Isar – 5.334 lei 
11. Norbert Thom- 5.333 lei 
12. Florin Ion Pogonaru - 5.333 lei 

 

Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română 

în materie, pe numele Fundaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.  

 

Conducerea şi administrarea Fundaţiei vor fi realizate de un Consiliu director. 

Consiliul director este format din 12 membri, câte unul din partea fiecărui membru 

fondator, numiţi de organizaţiile pe care le reprezintă pe o perioadă de 4 ani sau pe 

perioada mandatului de reprezentare deţinut: 

1. Municipiul Cluj-Napoca - Primar Emil Boc 
2. Judeţul Cluj - Preşedinte Consiliu Judeţean - Horea Dorin Uioreanu 
3. Universitatea „Babeş-Bolyai” - Rector Acad. Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop 
4. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - Rector Prof. dr. ing. Aurel Vlaicu 
5. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” - Rector Prof. univ. dr. 

Alexandru Irimie 
6. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca - Rector Prof. 

univ. dr. Doru Pamfil 
7. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” - Rector Conf. univ. dr. Vasile Jucan 
8. Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca - Rector Prof. univ. dr. Radu Solovăstru 
9. Asociaţia Cluj IT - Preşedinte al Consiliului Director Alexandru Tulai 
10. Lucian Isar 
11. Norbert Thom 
12. Florin Ion Pogonaru 

 

Preşedintele Consiliului Director va fi ales ulterior prin Hotărârea Consiliului 

Director în prima şedinţă a Consiliului Director. 
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Controlul activităţii economico-financiare va fi efectuat de către Mureşan Marinel 

Dănuţ, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Iugoslaviei nr. 28, identificat cu CI seria KX, nr. 

647777, având CNP 160122612064,  având calitatea de cenzor. 

 

Membrii fondatori ai Fundaţiei „CLUJ INNOVATION CITY”, împuternicesc pe 

Avocat Iulia Podar, ca în numele nostru şi pentru noi să desfăşoare procedura de 

dobândire a personalităţii juridice, înscrierea Fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă. 

 

SEMNĂTURA MEMBRILOR FONDATORI 

 

1. Municipiul Cluj Napoca -  

Primar Emil Boc 

 

 

2. Judeţul Cluj -  

Preşedinte al Consiliului Judeţean Horea Dorin Uioreanu 

 

 

3. Universitatea „Babeş-Bolyai” -  

Rector Acad. Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop 

 

 

4. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - 

Rector Prof. dr. ing. Aurel Vlaicu 

 

 

 

5. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” -  

Rector Prof. univ. dr. Alexandru Irimie 
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6. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca -  

Rector Prof. univ. dr. Doru Pamfil 

 

 

 

7. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” -  

Rector Conf. univ. dr. Vasile Jucan 

 

 

 

8. Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca -  

Rector Prof. univ. dr. Radu Solovăstru 

 

 

 

9. Asociaţia Cluj IT -  

Preşedinte al Consiliului Director Alexandru Tulai 

 

 

 

10. Lucian Isar 

 

 

 

11. Norbert Thom 

 

 

 

12. Florin Ion Pogonaru	  
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STATUTUL FUNDAŢIEI 

„CLUJ INNOVATION CITY” 

 
Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Fundaţia “CLUJ INNOVATION CITY” fondată potrivit Actului 

constitutiv de  

1. Municipiul Cluj-Napoca, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Moţilor, nr. 3, judeţul Cluj, cod fiscal 4305857, reprezentată legal de către d-l Primar 

Emil Boc 

2. Judeţul Cluj, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea 

Dorobanţilor, nr. 106, judeţul Cluj, cod fiscal 4288110, reprezentată prin Preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj - d-l Horea Dorin Uioreanu 

3. Universitatea „Babeş-Bolyai”, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, 

Str. M. Kogălniceanu, nr. 1, 400084, judeţul Cluj, codul fiscal 4305849, reprezentată 

prin Rector Acad. Prof. Dr. Ioan Aurel Pop 

4. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-

Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, judeţul Cluj, codul fiscal 4288306, 

reprezentată prin Rector Prof. Dr. Ing. Aurel Vlaicu 

5. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, persoană juridică 

română, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Victor Babeş, nr. 8, cod fiscal  4288047, 

reprezentată prin Rector Prof. Dr. Alexandru Irimie 

6. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, persoană 

juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, cod fiscal 4288381, 

reprezentată prin Rector Prof. Dr. Ing. Doru Pamfil  

7. Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, persoană juridică română, cu sediul în 

Cluj-Napoca, Str. Ion I.C.Brătianu, nr. 25, cod fiscal 4722471, reprezentată prin 

Rector Conf. Univ. Dr. Vasile Jucan 
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8. Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, persoană juridică română, cu sediul 

în Cluj-Napoca, Strada Aurel Vlaicu 17-19, cod fiscal 4288098, reprezentată prin 

Rector Prof. univ. dr. Radu Solovastru 

9. Asociaţia Cluj IT, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tăietura 

Turcului nr. 47, judeţul Cluj, înregistrată la grefa Judecătoriei Cluj-Napoca sub nr. 

174/2012, cod fiscal 30866506, reprezentată legal prin d-l Preşedinte Tulai Ioan 

Alexandru 

10. Lucian Isar, persoană fizică romană, cu domiciliul în Bucureşti, sector 1, Şoseaua 

Nordului nr.62A, ap. 6f, identificată prin CI seria RR, nr. 462749, având CNP 

1761010335041. 

11. Norbert Thom, persoană fizică romană, cu domiciliul în……….., identificată prin CI 

seria….., nr…., eliberată de….., la data de….., având CNP……….. 

12. Florin Ion Pogonaru, persoană fizică romană, cu domiciliul în Bucureşti, sector 2, 

str. Schitul Dărvari, nr. 16, identificată prin CI seria RD, nr. 822977, eliberată de 

SPCLEP Sector 2, la data de 11.09.2012, având CNP 153022740040. 

a fost constituită în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire 

la asociaţii şi fundaţii (cu modificările şi completările ulterioare) şi cu Legea 287/2009 

privind Codul civil. 

 

Art. 2. Scopul Fundaţiei „CLUJ INNOVATION CITY” este de a dezvolta un 

pol al inovării şi cercetării în municipiul Cluj-Napoca şi în zona metropolitană Cluj - Cluj 

Innovation City - orientat înspre generarea de creştere economică sustenabilă bazată pe 

tehnologii şi procese antreprenoriale cu valoare adăugată mare, precum şi înspre 

dezvoltarea comunităţii prin creşterea gradului de educaţie şi incluziune socială. Cluj 

Innovation City va deveni una dintre cele mai avansate zone din punct de vedere 

economic, social şi cultural din Europa 

 

Art. 3. Denumirea Fundaţiei este „CLUJ INNOVATION CITY”. 

 

Art. 4. (1) Sediul Fundaţiei este în România, judeţul Cluj, municipiul Cluj-

Napoca, str. Moţilor nr. 5, jud. Cluj . 

(2) Sediul Fundaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director. 
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Art. 5. Fundaţia „CLUJ INNOVATION CITY” se constituie pe durată 

nedeterminată. 

 

Art. 6. (1) Patrimoniul  iniţial al Fundaţiei este alcătuit dintr-un activ 

patrimonial, iniţial, în valoare de 80.000 (opt zeci mii) lei şi este alcătuit din aport în 

numerar ce va fi depus de fondatori într-un cont bancar deschis pe numele Fundaţiei ce se 

constituie prin prezentul act, după cum urmează: 

1. Municipiul Cluj-Napoca - 11.200 lei 
2. Judeţul Cluj - 11.200 lei 
3. Universitatea „Babeş-Bolyai” - 3.400 lei 
4. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - 3.400 lei 
5. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” - 3.400 lei 
6. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca - 3.400 

lei 
7. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” – 1.600 lei 
8. Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca - 1.600 lei 
9. Asociaţia Cluj IT - 24.800 lei 
10. Lucian Isar – 5.334 lei 
11. Norbert Thom- 5.333 lei 
12. Florin Ion Pogonaru - 5.333 lei 
 (2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia 

română în materie, pe numele Fundaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea 

obiectivelor ei.  

 

Art. 7. (1) Scopul Fundaţiei este cel menţionat în art. 2 din prezentul statut. 

(2) Obiectivele Fundaţiei, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele: 

- Dezvoltarea municipiului Cluj-Napoca şi a zonei metropolitane Cluj ca un pol 
inovativ al Europei.  

- Încurajarea dezvoltării socio-economice, cu abordarea integrată a creşterii 
economice, dezvoltării sociale şi protecţiei mediului. 

- Încurajarea dezvoltării infrastructurii pentru educaţie, cercetare şi inovare, 
afaceri, cultură, în contextul unei dezvoltări durabile a municipiului Cluj-Napoca şi a 
zonei metropolitane Cluj. 

- Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării prin dezvoltarea 
unor reţele de parteneriate între mediul economic, unităţi de învăţământ şi institute de 
cercetare. 

- Stimularea unei colaborări eficiente între lumea ştiinţei şi mediul academic pe 
de-o parte, şi comerţul şi industria pe de altă parte. 
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- Îmbunătăţirea accesului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, a utilizării 
şi a calităţii acestora. 

- Dezvoltarea industriilor legate de tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, de 
energiile regenerabile, de biotehnologii şi de sănătate în municipiul Cluj-Napoca şi în 
zona metropolitană Cluj. 

- Stabilirea unor parteneriate public-private durabile pentru realizarea scopului 
Fundaţiei. 

- Stimularea, susţinerea şi promovarea soluţiilor inovative româneşti. 
- Asigurarea accesului echitabil la resurse existente de know-how şi tehnologie, 

respectând în acelaşi timp regulile pieţei. 
- Atragerea şi gestionarea de investiţii. 
- Facilitarea finanţării proiectelor de cercetare şi dezvoltare, fie prin investiţii 

private, fie prin parteneriate public-private. 
- Creşterea gradului de implicare în proiecte internaţionale de anvergură a 

companiilor din regiune prin extinderea reţelei de parteneri. 
- Asigurarea managementului privat performant pentru activităţile aferente 

scopului Fundaţiei. 
- Crearea unui cadru operaţional responsabil şi transparent. 
- Crearea mecanismelor operaţionale necesare pentru atingerea scopului 

Fundaţiei, inclusiv crearea unor companii cu activitate în domeniile prioritare pentru 
realizarea scopului Fundaţiei. 

- Asigurarea convergenţei demersurilor comunităţii cu impact în realizarea 
scopului Fundaţiei. 

- Facilitarea şi încurajarea unui proces participativ al comunităţii locale pentru 
atingerea scopului Fundaţiei. 

 
(3) Schimbarea scopului Fundaţiei se face numai prin hotărârea unanimă a 

membrilor fondatori, respectiv a tuturor membrilor fondatori în fiinţă la momentul 

adoptării hotărârii. 

(4) În toate cazurile, schimbarea scopului Fundaţiei se poate face numai dacă 

acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit. 

 

Art. 8 (1) Fundaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza 

hotărârii autentificate a Consiliului director prin care li se alocă un patrimoniu. 

(2) Filiala este condusă de un Consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin trei 

membri. 
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(3) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, 

acte juridice de administrare şi de conservare în condiţiile stabilite de Consiliul director 

prin actul constitutiv al ei şi se pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe 

seama Fundaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului director al Fundaţiei. 

 

Capitolul II 

RESURSELE PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE FUNDAŢIEI 

 

Art. 9. (1) Veniturile Fundaţiei provin din: 

a) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii 
legale; 

b) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de fundaţie;  
c) venituri realizate din activităţi economice directe;  
d) donaţii, sponsorizări sau legate;  
e) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;  
f) alte venituri prevăzute de lege. 
(2) Fondurile existente vor fi folosite cu precădere pentru îndeplinirea scopului 

Fundaţiei şi realizarea obiectivelor propuse. Disponibilităţile băneşti se vor păstra într-un 

cont în lei şi valută, deschis la o bancă, prin intermediul căruia se vor efectua încasări 

şi plăţi, donaţii şi sponsorizări de către persoanele fizice şi juridice. 

 

Art. 10. (1) Fundaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă 

nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei. 

(2) Fundaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea 

au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul principal al ei. 

Art. 11. (1) Principalele cheltuieli ale Fundaţiei sunt: 
a) cheltuieli aferente scopului Fundaţiei;  
b) salarii şi adaosuri la salarii, indemnizaţii, gratificaţii, prime şi premii;  
c) cheltuieli materiale cu utilităţile consumate, imprimate, rechizite şi tipărituri; 
d) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;  
e) cheltuieli de deplasare (cazare, masă, transport);  
f) reparaţii la clădiri, mobilier, maşini de birou şi obiecte de inventar; 
g) documentare şi publicitate;  
h) alte cheltuieli. 
(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi 

cheltuieli şi se aprobă de Directorul Executiv. 
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(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în 

limitele statului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.  

(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea 

din disponibilităţile existente. 

 

Art. 12. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie 

la data de 31 decembrie ale fiecărui an.  

 

 

Capitolul III 

CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL FUNDAŢIEI 

 

Secţiunea I 

Consiliul director 

 

Art. 13. (1) Consiliul director este organul de conducere şi administrare a 

Fundaţiei şi este format dintr-un număr de membri egal cu numărul de membri fondatori, 

nominalizaţi de organizaţiile de care aparţin pe o perioadă de 4 ani sau pe perioada 

mandatului de reprezentare deţinut.  

(2) La expirarea mandatului membrilor Consiliului director, precum şi în alte 

cazuri de vacantare cum sunt incapacitatea, pierderea calităţii de reprezentare legală a 

instituţiei sau organizaţiei, incompatibilitatea, decesul, renunţarea etc., fondatorii au 

obligaţia de a desemna noii membri ai Consiliului director.  

 

Art. 14. (1) Drepturile de vot în cadrul Consiliului director se distribuie 

reprezentanţilor membrilor după următoarele principii: 

1) 28% din drepturile de vot sunt deţinute de autorităţile locale (14% pentru 

municipiul Cluj-Napoca şi 14% pentru Judeţul Cluj). 

2) 21% din drepturile de vot sunt deţinute de mediul academic reprezentat de 
universităţi (acestea se vor împărţi astfel: 4,25 % pentru Universitatea „Babeş-Bolyai”, 
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu 
Haţieganu”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca , 
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respectiv 2 % pentru	   Academia de Muzică „Gheorghe Dima”  şi Universitatea de Artă şi 
Design Cluj-Napoca ). 

3) 31% din drepturile de vot sunt deţinute de Asociaţia CLUJ IT. 
4) 20% din drepturile de vot vor fi deţinute de membrii independenţi (acestea se 

vor împărţi în mod egal între aceştia). 
(2) Durata mandatului membrilor Consiliului director va fi de 4 ani, exceptând 

celelalte cazuri de vacantare prevăzute la Art.13 alin.(2). 

(3) Membrii Consiliului director vor răspunde în faţa fondatorilor pentru actele de 

gestiune efectuate pe durata mandatului lor. 

Art. 15. (1) În caz de descompletare a Consiliului director, funcţiile rămase libere 

se completează prin numire de către organizaţiile de care aceştia aparţin. 

(2) Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 zile. 

(3) Membrii Consiliului director îşi pot numi împuterniciţi legali care să-i 

reprezinte în toate activităţile Fundaţiei. 

 

Art. 16. Consiliul director al Fundaţiei asigură realizarea scopului şi obiectivelor 

acesteia, exercitând următoarele atribuţii: 

a) stabilirea strategiei generale şi a programelor Fundaţiei; 
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a bilanţului contabil; 
c) alegerea şi revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori; 
d) înfiinţarea de filiale; 
e) încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama Fundaţiei; 
f) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli; 
g) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal în cadrul Fundaţiei; 
h) modificarea statutului Fundaţiei; 
i) elaborarea regulamentului intern de funcţionare a Fundaţiei; 
j) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. 
 

Art. 17. Membrii Consiliului director care, într-o anumită problemă, supusă 

hotărârii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, 

rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua 

parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde pentru daunele cauzate 

Fundaţiei dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 

 

Art. 18. Deciziile Consiliului director contrare legii, actului constitutiv sau 

statutului Fundaţiei pot fi atacate în justiţie oricând de reprezentanţii membrilor fundaţiei 
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sau de către oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat 

împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă. 

Art. 19. Consiliul director poate împuternici unul sau mai mulţi dintre membrii 

săi sau una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au 

calitatea de fondator ori sunt străine de Fundaţie pentru a încheia acte juridice în numele 

şi pe seama Fundaţiei, să reprezinte Fundaţia în relaţiile cu alte entităţi, să semneze actele 

şi documentele adoptate în cadrul Fundaţiei, să asigure ducerea la îndeplinire a 

hotărârilor, deciziilor şi măsurilor stabilite în cadrul Consiliului director sau orice alte 

atribuţii prevăzute în lege sau în statut. 

Art. 20. Preşedintele Consiliului Director este ales cu majoritate simplă de către 

Consiliul director pe o perioadă de 2 ani dintre persoanele propuse de membrii fondatori, 

fiecare membru putând propune o singură persoană.  

Art. 21. Atribuţiile preşedintelui Consiliului director sunt: 
a) Convoacă şi conduce lucrările Consiliului director. 
b) Reprezintă Fundaţia în raportul cu alte entităţi. 
c) Semnează acte şi documente adoptate în cadrul Fundaţiei. 
d) Urmăreşte si asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor, deciziilor şi 

măsurilor stabilite în cadrul Consiliului Director. 
e) Propune Consiliului Director numirea şi revocarea cenzorului. 

 

Art. 22. (1) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte 

ori nevoile Fundaţiei o impun. 

(2) Convocarea Consiliului director se face de către directorul executiv sau de un 

membru al Consiliului director împuternicit în acest sens, prin poşta electronică. 

(3) Şedinţele ordinare ale Consiliului director se organizează lunar, în ultima zi 

lucrătoare din ultima săptămână a lunii. Şedinţele extraordinare ale Consiliului director se 

organizează ori de câte ori o cer membrii Consiliul director cu aprobarea preşedintelui 

Consiliului director. Convocatorul pentru şedinţele Consiliului director va fi comunicat 

prin poşta electronică, la adresa de e-mail indicată de fiecare membru al Consiliului 

director, cu cel puţin 72 de ore înainte de data stabilită pentru şedinţa ordinară. 

Convocatorul se va considera comunicat dacă se confirmă primirea.  

(4) Consiliul director se va întruni în şedinţe extraordinare ori de câte ori se 

dezbate modificarea statutului Fundaţiei. Convocatorul pentru şedinţele extraordinare ale 

Consiliului director privind modificarea statutului va fi comunicat prin scrisoare 
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recomandată cu confirmare de primire, cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru 

şedinţa extraordinară. 

(5) Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa membrilor deţinând 

jumătate plus unu din numărul total de drepturi de vot şi adoptă hotărâri cu o jumătate 

plus unu din numărul total de drepturi de vot, cu excepţia prevederilor de la art. 7 alin (3). 

(6) Deliberările şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procese-

verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe. 

(7) Este permisă exprimarea votului prin corespondenţă şi organizarea de şedinţe 

ale Consiliului director utilizând mijloace de comunicare la distanţă (teleconferinţe, 

videoconferinţă). 

 

Art. 23. Membrii independenţi din Consiliul director 

(1) Membrii independenţi, fondatori sau aderenţi,  sunt persoane fizice române 

sau cu cetăţenie străină cu activitate recunoscută în mediul de afaceri, cercetare sau în 

domeniul relaţiilor internaţionale din România sau din afara ţării, neafiliate politic, care s-

au remarcat prin realizări deosebite, competenţă şi valori morale. 

(2) Totalul voturilor membrilor independenţi din Consiliul director este de 24% 

din drepturile de vot. Numărul de membri independenţi este de minimum 2 şi maximum 

4, totalul voturilor împărţindu-se în mod egal între membrii independenţi. 

(3) Numărul şi identitatea membrilor independenţi este stabilită prin intermediul 

Actului Constitutiv, fiind în mod tradiţional de 3 persoane. În cazul în care se doreşte 

numirea încă a unui membru independent, propunerea de numire poate fi făcută doar de 

către membrii fondatori şi trebuie aprobată prin acordul majorităţii simple a Consiliului 

director. 

(4) În cazul în care unul dintre membrii independenţi este nevoit să renunţe, din 

orice motiv, la calitatea de membru independent al Fundaţiei, procedura de înlocuire a 

acestuia trebuie să conţină următoarele etape: 

a. propunerea de înlocuire pentru locul rămas disponibil poate fi făcută doar de 

către membrii fondatori; 

b. propunerea poate fi aprobată prin acordul majorităţii simple a Consiliului 

director. 
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Secţiunea a II-a 

Aparatul de lucru al Fundaţiei 

Art. 24. (1) Consiliul director aprobă regulile generale de organizare şi 

funcţionare ale aparatului de lucru al Fundaţiei.  

(2) Consiliul director numeşte şi revocă directorul executiv al Fundaţiei şi îi 

stabileşte atribuţiile.  

(3) Directorul executiv al Fundaţiei este numit pe o perioadă determinată, stabilită 

de către Consiliul director, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului. Mandatul primului 

director executiv este de doi ani. 

(4) Directorul executiv are în principal următoarele atribuţii: 

a) organizează şi conduce Fundaţia în scopul aplicării hotărârilor Consiliului 

director, a programelor şi planurilor de activitate aprobate; 

b) pregăteşte împreună cu Consiliul director programele şi planurile de activitate ale 

Fundaţiei, bugetul anual de venituri şi cheltuieli, situaţia periodică a execuţiei 

bugetare şi asigurarea bazei materiale; 

c) aprobă cheltuielile efectuate de Fundaţie;  

d) implementează strategia generală şi programele Fundaţiei; 

e) este responsabil de managementul operaţional al Fundaţiei; 

f) implementează prevederile regulamentului intern de funcţionare al Fundaţiei; 

g) angajează Fundaţia în relaţiile cu terţii, în limitele competenţei delegate de către 

Consiliului director; 

h) participă la şedinţele Consiliului director fără drept de vot; 

i) menţine legăturile dintre membrii, membrii Consiliului Director, personalul 

angajat, beneficiarii şi partenerii Fundaţiei; 

j) întocmeşte raportul anual de activitate al Fundaţiei şi orice alte rapoarte, la 

solicitarea Consiliului director; 

k) îndeplineşte orice alte sarcini delegate de Consiliul director, conform legii şi 

prevederilor acestui Statut. 

(5) Directorul executiv nu poate cumula aceasta funcţie cu cea de Preşedinte ori cea 

de membru al Consiliului director. 

Secţiunea a III-a 

Controlul financiar 



11	  
	  

 

Art. 25. Prin hotărârea membrilor fondatori dl Mureşan Marinel Dănuţ, domiciliat 

în Cluj-Napoca, str. Iugoslaviei nr. 28, identificat cu CI seria KX, nr. 647777, având CNP 

160122612064, este desemnat cenzor al Fundaţiei „CLUJ INNOVATION CITY”.  

(1) În realizarea competenţei sale cenzorul:  

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Fundaţiei, 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului director,  

c) poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot. 

(2) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori. 

 

 

Capitolul IV 

MEMBRII. Drepturi şi obligaţii.  

 

Art. 26. (1) Pot deveni membri aderenţi ai prezentei fundaţii persoanele fizice sau 

juridice fără distincţie asupra naţionalităţii sau cetăţeniei, care la aprecierea Consiliului 

Director aderă la scopurile acesteia. 

(2) Admiterea noilor membri în cadrul Fundaţiei se face prin hotărârea Consiliului 

director, pe baza unei cereri de înscriere în care membrul aspirant precizează că a luat la 

cunoştinţă şi aderă la statutul şi regulamentele interne ale fundaţiei. 

(3) Consiliul Director decide asupra admiterii cererii cu două treimi din numărul 

total de drepturi de vot. Admiterea sau respingerea cererii se comunică membrului 

aspirant. 

  

Art. 27. (1) Membrii au următoarele drepturi: 

α) să participe la toate activităţile fundaţiei; 

β) să contribuie la realizarea scopurilor fundaţiei. 

 

Art. 28. (1) Membrii au următoarele obligaţii: 

a) să respecte statutul, hotărârile organelor de conducere şi regulamentele 

interne; 

b) să participe activ, în mod direct, la toate activităţile fundaţiei; 
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c) să propage prin orice mijloace posibile scopul şi obiectivele fundaţiei; 

d) să dea dovadă de corectitudine în raport cu ceilalţi membri ai fundaţiei. 

 

Art. 29. (1) Calitatea de membru încetează: 

α) la cerere, prin renunţare la calitatea de membru  

β) în caz de deces /pierdere/încetare a personalităţii juridice; 

χ) la dizolvarea Fundaţiei; 

δ) prin excludere, la decizia Consiliului director, cu două treimi din numărul 

total de drepturi de vot, atunci când membrul: 

§ încalcă grav sau repetat dispoziţiile statutului sau deciziile adoptate de 

organele de conducere, 

§ prin acţiunile sale aduce gravă atingere scopului şi activităţilor 

Fundaţiei ori devine nedemn ca efect al unei condamnări penale. 

(2) Decăderea din calitatea de membru al Fundaţiei se comunică în scris cu 

scrisoare recomandată celui interesat, decăderea producând efecte imediate. 

(3) Redobândirea calităţii de membru se face prin hotărârea Consiliului Director 

dacă au fost înlăturate cauzele care au determinat excluderea şi există garanţii pertinente 

că nu se vor mai produce în viitor. 

 

Capitolul V 

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ŞI A STATUTULUI 

FUNDAŢIEI 

 

Art. 30 (1) Modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului Fundaţiei se face 

prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei 

în a cărei circumscripţie teritoriala îşi are sediul fundaţia, cu aplicarea corespunzătoare a 

prevederilor art. 33 şi art. 8-12 din Ordonanţa Guvernului României nr. 26/2000– 

modificată şi completată. 

 

Art. 31 (1) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al 

consiliului director şi/sau de actul adiţional la statutul şi la actul constitutiv al fundaţiei în 

forma autentificată . 
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(2) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal şi/sau a actului adiţional si 

înscrierea modificării se întreprind de Consiliul director. Pentru efectuarea formalităţilor 

la notarul public nu este necesară prezenţa altor persoane decât aceea a membrilor 

Consiliului director sau a unora dintre ei, desemnaţi de Consiliul director, după caz. 

 

Art. 32 (1) Menţiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este 

cazul, atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei în a cărei 

circumscripţie se află vechiul sediu, cât şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la 

grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie se află noul sediu. 

 

 

Capitolul VI 

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 

 

Art. 33. Fundaţia „CLUJ INNOVATION CITY” se va dizolvă: 
(1) De drept: 

a.  Prin realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru 
care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui 
astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop. 

b.  În situaţia imposibilităţii constituirii Consiliului director în 
conformitate cu statutul Fundaţiei, dacă această situaţie durează mai 
mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Consiliul director 
trebuia constituit.  
 

(2) Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci 
când: 

a) scopul sau activitatea Fundaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;  
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii 

publice; 
c) urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
d) a devenit insolvabilă; 
e) nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii. 
(3) În alte situaţii prevăzute de lege. 

Art. 34. (1) În cazul dizolvării Fundaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa 

judecătorească.  

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează. 
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(3) Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care 
să constate situaţia exactă a activului şi pasivului. 

(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale 
Fundaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.  

(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului. 
 

Art. 35. (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de 

a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a 

transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a 

bunurilor mobile şi imobile. 

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare 

finalizării celor aflate în curs de derulare. 

 

Art. 36. (1) În cazul dizolvării Fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se 
pot transmite către persoane fizice. 

(2) Bunurile rămase după lichidarea Fundaţiei, vor fi preluate de către membrii 
fondatori persoane juridice de drept public sau privat, proporţional cu aportul iniţial adus 
de aceştia.  

(3) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-
preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. 

 

Art. 37. Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii 

numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Fundaţiei. 

Art. 38. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două 

luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de 

lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie 

teritorială îşi are sediul fundaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi 

radiere din acest registru. 

 

Art. 39. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se 

înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu 

autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la 

lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Fundaţiei şi ale lichidării, după aceasta 

fiind consideraţi descărcaţi. 
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Art. 40. (1) Fundaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor. 

 
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se 

atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate. 
 

Capitolul VII 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 41. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în 
vigoare. 

Art. 42. Tehnoredactat şi autentificat de Biroul notarului public .........în ... 
exemplare , din care .... exemplare s-au eliberat părţii.  
 
SEMNĂTURA MEMBRILOR FONDATORI 

1. Municipiul Cluj Napoca -  

Primar Emil Boc 

 

2. Judeţul Cluj -  

Preşedinte Consiliu Judeţean Horea Dorin Uioreanu 

 

3. Universitatea „Babeş-Bolyai” -  

Rector Acad. Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop 

 

4. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - 

Rector Prof. dr. ing. Aurel Vlaicu 

 

5. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” -  

Rector Prof. univ. dr. Alexandru Irimie 

 

6. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca -  

Rector Prof. univ. dr. Doru Pamfil 

 

 

7. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” -  
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Rector Conf. univ. dr. Vasile Jucan 

 

8. Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca -  

Rector Prof. univ. dr. Radu Solovăstru 

 

9. Asociaţia Cluj IT -  

Preşedinte al Consiliului Director Alexandru Tulai 

 

10. Lucian Isar 

 

11. Norbert Thom 

 

 

12. Florin Ion Pogonaru 
	  



 

 
 
Către 
 RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL  

 
 Ref: adresa nr. 3235 / 04.02.2014 

 

Subscrisa Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-
Napoca (denumită în continuare U.S.A.M.V.), cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Calea 

Mănăștur, nr. 3, reprezentată prin Prof. Univ. Dr. Doru  Pamfil, în calitate de Rector, 

 

Având în vedere adresa dvs. nr. 3235 / 04.02.2014, înregistrată la U.S.A.M.V. 

sub nr. 1400 / 06.02.2014, vă comunicăm următoarele: 

 

Prin adresa dumneavoastră amintită mai sus, solicitaţi a se aproba în cadrul 

Senatului Universităţii continuarea colaborării în condiţiile contractului de asociere din 

data de 20.04.2007 şi a proiectului iniţial agreat cu debitoarea SC CLARK INTER-

NATIONAL SRL în ceea ce priveşte stabilirea unui cadru juridic şi financiar pentru 

efectuarea demersurilor de valorificare a activelor şi realizarea Hotelului. Totodată, 

propuneţi reglementarea prin act juridic, fără a indica actul juridic pe care îl aveţi în 

vedere, a unor etape ce urmează a fi parcurse pentru atingerea obiectivelor propuse. 

Aceste propuneri reprezintă de fapt o reiterare a solicitărilor comunicate sub-

scrisei prin  adresa dvs. nr. 12441/25.11.2013, înregistrată la U.S.A.M.V. sub nr. 

19380/26.11.2013.  

Aşa cum v-am comunicat şi prin adresa nr. 20031 din data de 11.12.2013,  

considerăm că propunerile şi solicitările dumneavoastă sunt formulate în termeni ge-

nerali, iar orice hotărâre adoptată de către Senatul U.S.A.M.V. trebuie să aibă în ve-

dere propuneri concrete cu prezentarea tuturor elementelor pe care le aveţi în vedere 

în eventualitatea unei colaborări.  

 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 
DIN CLUJ-NAPOCA 

Str. Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca, România 
tel.+ 40-264-596.384; fax + 40-264-593.792 
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În aceste condiţii, ne arătăm disponibilitatea de a supune analizei orice propu-

nere venită din partea dumneavoastră, în măsura în care va conţine suficiente ele-

mente concrete care să permită o analiză aprofundată în vederea adoptării unei de-

cizii fundamentate. 

Menţionăm faptul că propunerile şi solicitările cuprinse în adresa dvs. au fost 

discutate în şedinţa Senatului U.S.A.M.V. din data de 13  februarie 2014. 

 

Cu deosebită considerație,  

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

prin Președinte Senat 

Prof. Univ. Dr. Liviu Mărghitaș 

 



TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN PERIOADA 
16.01.2014 - 13.02.2014 

 
 

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ 

1. HAPCA  I.  IOAN-ALIN 

 

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 

2. POP T. DELIA-FLORENTINA (BOCA) 
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