








ANEXA 1















































  
DESCRIEREA 

ACTIVITĂŢII DE 
ANALIZĂ A 

MANAGEMENTULUI 

EDIŢIA –II 

REVIZIA  - 1 

COD: P.O. 38 SDE USAMV 
PAG  1 din 6 

Data  09.2018 
 

 

                                        MINISTERUL  EDUCAŢIEI  NAȚIONALE 
                                        

                               UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE 
                                        ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 
 

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

Aprob, 
Rector, 
Prof.Dr. Cornel Cătoi 

 
         ________________ 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DE ANALIZĂ A 

MANAGEMENTULUI  

Cod: P.O.38-SDE USAMV 
 

EDIŢIA: I 
 

REVIZIA 1 
 

STANDARDE DE REFERINŢĂ SR EN ISO 9001:2015 
DIFUZAT ÎN REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. 1 

 

 
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii formalizate 
 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 
responsabilii/operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1.  Elaborat Dr. Ec. Naş Vasile Lucian Director general SDE 03.2019  

1.2.  
Verificat 

 

Jurist Silvia Mihali Șef Oficiul  juridic 03.2019 
 

1.3.   

1.4.  Analizat Dr. Ec. Marian Aurelia Director Economic USAMV 03.2019  

1.5.  Avizat Prof.dr. Ioana Pop Prorector de resort  03.2019  

 
 

Avertisment: Documentul de faţă este proprietatea USAMV Cluj-Napoca. 
 Reproducerea şi difuzarea documentului sunt în exclusivitate dreptul Organizatiei 

 Copiile sunt numerotate şi ţinute sub control. 
  

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate 
[Pentru documentare se consulta pe site-ul DAC] 
 

Nr. 
Ediţia sau, dupa caz, 

revizia în cadrul ediţiei 
Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau reviziei 
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crt. ediţiei 

1 2 3 4 

2.1.  Ediția I   03.2018 

2.2.  Ediția II    

2.3.  Revizia 1 Actualizare procedură  03.2019 

 
 
 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 
ediţiei procedurii formalizate 

 

 SCOP Nr. 
ex. 

Structura/persoana Data 
difuzării 

Nume și prenume Semnătura 

3.1. Evidenta 1 Responsabil Control Managerial 

USAMV 
   

3.2. Arhivare 1 Structura economică SDE  Ec.Jozsa Ioana  
3.3. Aplicare 1 Stațiunea Cojocna  Dr. Doru Pop  
3.4. Aplicare 1 Stațiunea  SCH Cluj-Napoca  Conf.dr. Bunea Claudiu 

Ioan 
 

3.5. Aplicare 1 Stațiunea Jucu  Dr. Ing. Marchis Zamfir  
3.6. Aplicare 1 Stațiunea Ferma Hoia  Dr. Doru Pop  
3.7. Organizare 1 Structura economică SDE  Dr. Ec. Aurelia Marian  

 

 

4. Scopul procedurii 
 

Procedura descrie condiţiile şi modul de desfăşurare al activităţii de management în cadrul SDE 
USAMV Cluj-Napoca 
 

5. Domeniul de aplicare 

Procedura se aplică în cadrul USAMVCN - Staţiunea Didactică şi Experimentală USAMV Cluj- Napoca 

 
6. Documente de referință 

MSMC- Manualul de management al calitatii; 
SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe; 
SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi 
vocabular; 

 

 

 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura formalizată (conform SR EN ISO 9000: 
2015) 

7.1 Definiții ale termenilor (exemple) 
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7.2 Prescurtări  (generale) 

 
 

 USAMVCN – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj- Napoca 

 SMC – Sistem de management al calităţii 

 DAC – Departamentul pentru Asigurarea Calităţii 

 CACRU - Consiliul pentru Asigurarea Calităţii şi Resursa Umanǎ 

 DGA - Directorul General Administrativ 

 RM- Reprezentant Management Calitate 

 RSMC – Responsabil Sistem de Management al Calitatii 

 MSMC- Manualul Sistemului pemtru Managementul Calitǎţii 

 RNAC/P- Raport de Neconformitati Actiuni Corective/Preventive 

 PO- Procedura operationala 

 PV-Proces Verbal 

 DA- Directia Administrativa 

 SDE USAMV Cluj-Napoca - Staţiunea Didactică şi 
Experimentala USAMV Cluj-Napoca 

 CD - Comitetul director 

 DG - Director General 
 
 
 
 

 
 
 

 

8. Descrierea procedurii 
8.1. Generalităţi 
CD analizează managementul SDE USAMVCN, cel puţin o dată pe an sau ori de 
câte ori situaţia o impune. 

     DG din proprie iniţiativă sau la propunerea CD dispune analiza managementului activităţii     
      sectoarelor, compartimentelor si departamentului din unitate. 

Nr.crt. Termenul Definiția și/sau actul care definește termenul 

1.  sistem de 
management 

 sistem prin care se stabilesc politica şi obiectivele 
prin care se realizeaza acestea 

 

2.  procedură  mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a 
unui proces – procedurile pot fi documentate 
(scrise) sau nu. 

 

3.  procedură de 
lucru 

document care descrie modul de desfăşurare detaliată a unor 
procese specifice activităţii din cadrul USAMVCN  
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       La analiza managementului SDE USAMVCN participă DG şi ca invitaţi, directorul de   
       producţie, contabilul şef, responsabilii de sectoare, compartimente şi departament. 
      DG, directorul de producţie, contabilul şef, responsabilii de sectoare, compartimente şi      
     departament difuzează hotărârile rezultate în urma analizei de management, coordonează   
      şi răspund de implementarea lor şi raportează DG efectul acestor măsuri corective şi    
         preventive. 
      Responsabilităţi. DG, directorul de producţie, contabilul şef, responsabilii de sectoare,     
      compartimente şi departament întocmesc raportul de activitate pentru perioada de  
      timp supusă analizei managementului 

8.2. Documente utilizate 
8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate 

Convocator pentru şedinţa de analiză a managementului 
Rapoarte ale personalului de conducere  Raport 
director de producţie 

        Raport responsabil departament 
       Raport contabil şef 

Structural fiecare raport se va referi la următoarele aspecte: gradul de îndeplinire a 
obiectivelor prevăzute iniţial, situaţia neconformităţilor, stadiul acţiunilor corective şi 
preventive, propuneri pentru îmbunătăţire 

       PV al şedinţei de analiză 
       Plan de măsuri cu responsabilităţi şi termene de realizare pentru      
        îmbunătăţirea performanţelor 
        Obiective pe sectoare, compartimente şi departamente şi obiectivele SDE USAMV  
        CN pentru următoarea perioadă 
 

8.3 Resurse necesare 
8.1.1. Resurse materiale 
Serviciul Financiar -contabilitate dispune de baza materiala necesară organizării inventarierii 
elementelor de activ şi pasiv, evidenta analitică şi sintetică a acestor elemente se realizează cu 
programul informatic, cu posibilitaţi de stocare a informaţiilor.  

 
8.1.2. Resurse umane 
Serviciile si compartimentele care sunt implicate prin atribuţiile /sarcinile de serviciu în 

realizarea activităţii procedurate sunt: 
- Structura economică SDE USAMV 
- Stațiunile, secţiile şi compartimentele din structura organizatorică a SDE USAMV . 
Prin deciziile de inventariere anuală şi cele din cursul anului sunt precizate persoanele care 

participă la activitatea de realizare a inventarului elementelor de activ şi pasiv din cadrul SDE USAMV. 
8.1.3. Resurse financiare 

Desfăşurarea procedurii nu necesită resurse financiare suplimentare faţă de cele alocate prin bugetul 
instituţiei. 

 
 
8.4  Modul de lucru 
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CD analizează managementul SDE USAMVCN, cel puţin o dată pe an sau ori de 
câte ori situaţia o impune. 

     DG din proprie iniţiativă sau la propunerea CD dispune analiza managementului activităţii     
      sectoarelor, compartimentelor si departamentului din unitate. 
       La analiza managementului SDE USAMVCN participă DG şi ca invitaţi, directorul de   
       producţie, contabilul şef, responsabilii de sectoare, compartimente şi departament. 
      DG, directorul de producţie, contabilul şef, responsabilii de sectoare, compartimente şi      
     departament difuzează hotărârile rezultate în urma analizei de management, coordonează   
      şi răspund de implementarea lor şi raportează DG efectul acestor măsuri corective şi    
         preventive. 
      Responsabilităţi. DG, directorul de producţie, contabilul şef, responsabilii de sectoare,     
      compartimente şi departament întocmesc raportul de activitate pentru perioada de  
      timp supusă analizei managementului 

 
 

9 Responsabilități și răspunderi în derularea activității 
 

Comitetul Director: 
Aproba Raportul de management care include planul de măsuri şi obiectivele unităţii 

rezultate în urma şedinţei de analiză a managementului 
 

Director General SDE USAMV Cluj-Napoca : 
Aprobă Rapoartele personalului de conducere a SDE USAMV Cluj-Napoca 

 

10  Anexe, Înregistrări, Arhivări 
 

11 Cuprins 
 

Nr.compome
nte în cadrul 
procedurii  

Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate Pag 

 COPERTA  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după 
caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii formalizate 

 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate  

3 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 
cadrul ediţiei procedurii formalizate 

 

4 Scopul procedurii  

5 Domeniul de aplicare  

6 Documente de referință  

7 Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura formalizată  

8 Descrierea procedurii  

9 Responsabilități și răspunderi în derularea activității  
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10 Anexe, Înregistrări, Arhivări  

11 Cuprins   

 

 

 

 

 

Anexa Nr. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
ELIBERAREA DIN 

MAGAZIE A 
MATERIALELOR 

PENTRU CONSUM 

EDIŢIA –II 

REVIZIA  - 1 

COD: P.O. 75 SDE USAMV 
PAG  1 din 12 

Data  03.2019 
 

 

 

                                        MINISTERUL  EDUCAŢIEI  NAȚIONALE 
                                        

                               UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE 
                                        ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 
 

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

Aprob, 
Rector, 
Prof.Dr. Cornel Cătoi 

 
         ________________ 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
PRIVIND ELIBERAREA DIN MAGAZIE A 

MATERIALELOR PENTRU CONSUM 

Cod: P.O.75-SDE USAMV 
 

EDIŢIA: I 
 

REVIZIA 1 
 

STANDARDE DE REFERINŢĂ SR EN ISO 9001:2015 
DIFUZAT ÎN REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. 1 

 

 
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii formalizate 
 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 
responsabilii/operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1.  Elaborat Dr. Ec. Naş Vasile Lucian Director general SDE 03.2019  

1.2.  
Verificat 

 

Jurist Silvia Mihali Șef Oficiul  juridic 03.2019 
 

1.3.   

1.4.  Analizat Dr. Ec. Marian Aurelia Director Economic USAMV 03.2019  

1.5.  Avizat Prof.dr. Ioana Pop Prorector de resort  03.2019  

 
 

Avertisment: Documentul de faţă este proprietatea USAMV Cluj-Napoca. 
 Reproducerea şi difuzarea documentului sunt în exclusivitate dreptul Organizatiei 

 Copiile sunt numerotate şi ţinute sub control. 
  

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate 
[Pentru documentare se consulta pe site-ul DAC] 
 

Nr. Ediţia sau, dupa caz, Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data de la care se aplică 
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crt. revizia în cadrul ediţiei prevederile ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1.  Ediția I   03.2018 

2.2.  Ediția II    

2.3.  Revizia 1 Actualizare procedură  03.2019 

 
 
 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 
ediţiei procedurii formalizate 

 

 SCOP Nr. 
ex. 

Structura/persoana Data 
difuzării 

Nume și prenume Semnătura 

3.1. Aplicare 1 Achiziții  Lung Dan  
3.2. Aplicare 1 Financiar – 

Contabil 
 Pop Ioana 

Loredana 
 

3.3. Aplicare 1 Financiar – 
Contabil 

 Kirr 
Cleopatra 

 

3.4. Aplicare 1 Financiar – 
Contabil 

 Moldovanu 
Semida 

 

3.5. Aplicare 1 Financiar – 
Contabil 

 Moldovanu 
Semida 

 

3.6. Aplicare 1 Financiar – 
Contabil 

 Moldovanu 
Semida 

 

3.7. Informare 1 Gestiuni 
facultăți 

   

3.8 Informare  Secretariate    
3.9 Informare  Direcții    
3.10 Evidenţă  Achiziții  Lung Dan  
3.11 Evidență  Financiar – 

Contabil 
 Pop Ioana 

Loredana 
 

3.12 Evidenţă  Financiar – 
Contabil 

 Kirr 
Cleopatra 

 

3.13 Evidenţă  Financiar – 
Contabil 

 Moldovanu 
Semida 

 

3.14 Evidență  Financiar – 
Contabil 

 Moldovanu 
Semida 

 

3.15 Evidență  Financiar – 
Contabil 

 Moldovanu 
Semida 

 

3.16 Arhivare  Achiziții  Lung Dan  
3.17 Arhivare  Financiar – 

Contabil 
 Pop Ioana 

Loredana 
 

3.18 Arhivare  Financiar – 
Contabil 

 Kirr 
Cleopatra 

 

3.19 Arhivare  Financiar – 
Contabil 

 Moldovanu 
Semida 
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3.20 Arhivare  Financiar – 
Contabil 

 Moldovanu 
Semida 

 

3.21 Arhivare  Financiar – 
Contabil 

 Moldovanu 
Semida 

 

 

 

4. Scopul procedurii 
 

De a stabili un set de reguli şi operaţiuni unitare pentru reglementarea etapelor ce trebuie 

urmate pentru eliberarea din magazie a materialelor pentru consum. 

 
5. Domeniul de aplicare 

Se aplică tuturor persoanelor care sunt implicate, prin atribuţiile stabilite în fişa de post, în 

activitatea ce priveşte eliberarea din magazie a materialelor pentru consum din cadrul 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. 

 
6. Documente de referință 

MSMC- Manualul de management al calitatii 

SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe; 

SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi 
vocabular; 

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-
contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul 

de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura formalizată (conform SR EN ISO 9000: 
2015) 

7.1 Definiții ale termenilor (exemple) 

Termenii utilizaţi şi definirea acestora sunt în conformitate cu SR EN ISO 9000:2006 şi 

MSMC. Pentru o mai bună înţelegere a textului prezentei proceduri se reţin următorii 

termeni: 

 Document - informaţia împreună cu mediul său suport (SR EN ISO 9000:2006). 

 Sistem de management - sistem prin care se stabilesc politica şi obiectivele prin care se 

realizează acestea 

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

documentate (scrise) sau nu. 

 Procedură de lucru/operaţională - document care descrie modul de desfăşurare detaliată a unor 

procese specifice activităţii din cadrul USAMV Cluj-Napoca 
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 Bonul de consum este formular tipizat fara regim special.(Cod 14-3-4A) Document care justifica 

eliberarea din magazie a unui material 

 
7.2 Prescurtări  (generale) 

R USAMV Cluj-Napoca – Rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ 
Cluj-Napoca 
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S USAMV Cluj-Napoca – Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ 

Cluj-Napoca USAMV Cluj-Napoca – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ 

Veterinarǎ Cluj-Napoca 

MSMC- Manualul Sistemului pemtru 

Managementul Calitǎţii FAADC – Fişă 

Autoevaluare Activitate Didactică A şi B 
PO- Procedura operatională 

PV- Proces Verbal 
 

8. Descrierea procedurii 
8.1. Generalităţi 

Persoana desemnată prin fişa postului cu atribuţii privind solicitarea materialelor 

consumabile, elaborează referatul de necesitate, prin care solicită eliberarea materialelor 

consumabile din magazia Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-

Napoca. 

Gestionarul eliberează materialele de consum pe baza Bonului de consum (Cod 14-3-
4A), care 

serveşte ca: 

 document de eliberare din magazie a materialelor; 

 document justificativ de scădere din gestiune; 

 document justificativ de înregistrare în contabilitate. 
 

8.2. Documente utilizate 
8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate 
8.3 Resurse necesare 
8.1.1. Resurse materiale 
Serviciul Financiar -contabilitate dispune de baza materiala necesară organizării inventarierii 
elementelor de activ şi pasiv, evidenta analitică şi sintetică a acestor elemente se realizează cu 
programul informatic, cu posibilitaţi de stocare a informaţiilor.  

 
8.1.2. Resurse umane 
Serviciile si compartimentele care sunt implicate prin atribuţiile /sarcinile de serviciu în 

realizarea activităţii procedurate sunt: 
- Structura economică SDE USAMV 
- Stațiunile, secţiile şi compartimentele din structura organizatorică a SDE USAMV . 
Prin deciziile de inventariere anuală şi cele din cursul anului sunt precizate persoanele care 

participă la activitatea de realizare a inventarului elementelor de activ şi pasiv din cadrul SDE 
USAMV. 

8.1.3. Resurse financiare 
Desfăşurarea procedurii nu necesită resurse financiare suplimentare faţă de cele alocate prin bugetul 
instituţiei. 
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8.4  Modul de lucru 

Persoana desemnată prin fişa postului cu atribuţii privind solicitarea materialelor 

consumabile, elaborează referatul de necesitate, prin care solicită eliberarea materialelor 

consumabile din magazia Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-

Napoca. 

Gestionarul eliberează materialele de consum pe baza Bonului de consum (Cod 14-3-
4A), care 

serveşte ca: 

 document de eliberare din magazie a materialelor; 

 document justificativ de scădere din gestiune; 

 document justificativ de înregistrare în contabilitate. 
Bonul de consum (Cod 14-3-4A) se întocmeşte în două exemplare, pe măsura 

lansării, respectiv eliberării materialelor din magazie pentru consum, de către 

compartimentele din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-

Napoca, care solicită materiale pentru a fi consumate. 
Bonul de consum (Cod 14-3-4A) se poate întocmi într-un exemplar în condiţiile utilizării 
tehnicii de 

calcul. 

În situaţia în care materialul solicitat lipseşte din magazie, se procedează astfel: se 

taie cu o linie denumirea materialului înlocuit şi se semnează de aprobare a înlocuirii, în 

dreptul rândului respectiv. 

După înscrierea denumirii materialului înlocuitor, se întocmeşte un bon de consum 

separat pentru materialul înlocuitor sau se înscrie pe un rând liber în cadrul aceluiaşi bon 

de consum. 

În bonul de consum, coloanele „Unitatea de măsură” şi „Cantitatea necesară” de pe rândul 

2 se completează în cazul când se solicită şi se eliberează din magazie materiale cu două 

unităţi de măsură. 

 
Dacă operaţiunile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate în timpul 

inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie să înscrie pe 

documentul respectiv menţiunea 

„predat în timpul inventarierii”. 
Bonul de consum (Cod 14-3-4A) circulă la: 

 persoanele autorizate să semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele 
exemplare); 

 persoanele autorizate să aprobe folosirea altor materiale, în cazul materialelor 
înlocuitoare; 
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3028 „Alte materiale consumabile” = 401 „Furnizori” 

401 „Furnizori” = 560 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri 
proprii” 

6028 „Cheltuieli privind alte materiale consumabile” = 3028 „Alte materiale 
consumabile” 

3028 „Alte materiale consumabile” = 401 „Furnizori” 

401 „Furnizori” = 560 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri 
proprii” 

 magazia de materiale, pentru eliberarea cantităţilor prevăzute, semnându-se de 
predare de 

către gestionar şi de primire de către delegatul care primeşte materialele (ambele 
exemplare); 

 direcția financiar-contabilă, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea 

sintetică şi analitică (ambele exemplare). 

 
Bonul de consum (Cod 14-3-4A) trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 

 denumirea instituţiei publice; 

 denumirea formularului; 

 produsul; bucăţi lansate; 

 numărul documentului; data eliberării (ziua, luna, anul); numărul comenzii; 

 denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); cantitatea 
necesară; 

U/M; cantitatea eliberată; 

 preţul unitar; valoarea, după caz; 

 data şi semnătura gestionarului şi a primitorului. 
Monografie contabilă pentru înregistrarea contabilă a principalelor operaţiuni privind 
materiale 

consumabile 
Achiziţia de furnituri de birou, plata furnizorului şi consumul acestora 
 Înregistrarea facturii privind achiziţia de furnituri de birou si recepţia acestora: 

 

 

 Achitarea facturii de furnituri de birou primită de la furnizor: 
 

 Înregistrarea consumului de furnituri de birou: 
 

 
Achiziţia de materiale pentru curăţenie, plata furnizorului şi consumul acestora 

 
 Înregistrarea facturii privind achiziţia de materiale pentru curăţenie: 

 

 Plata furnizorului de materiale pentru curăţenie: 
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3028 „Alte materiale consumabile” = 401 „Furnizori” 

401 „Furnizori” = 560 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii”  

6028 „Cheltuieli privind alte materiale consumabile” = 3028 „Alte materiale 
consumabile” 

3024 „Piese de schimb” = 401 „Furnizori” 

401 „Furnizori” = 560 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din 
venituri proprii” 

6024 „Cheltuieli privind piesele de schimb” = 3024 „Piese de schimb” 

 Înregistrarea consumului materialelor pentru curăţen

 
 

Achiziţia de alte materiale de funcţionare şi întreţinere, plata furnizorului şi consumul 
acestora 

 
 Înregistrarea facturii privind alte materiale de funcţionare şi întreţinere: 

 

 

 Plata furnizorului de materiale de funcţionare şi întreţinere: 
 

 

 Înregistrarea consumului materialelor de funcţionare şi întreţinere: 
 

 
Achiziţia de piese de schimb, plata furnizorului şi consumul acestora 

 
 Înregistrarea facturii privind achiziţia de piese de schimb: 

 

 

 Plata furnizorului de piese de schimb: 
 

 

 Înregistrarea consumului pieselor de schimb: 
 

9 Responsabilități și răspunderi în derularea activității 
 

Pas Responsabil(i) Descriere Timp 
alocat* 

Termen** Riscuri 

I. SOLICITAREA ŞI ELIBERAREA MATERIALELOR PENTRU CONSUM 

 

1. 

Compartimentul care 

solicită materialele 

pentru consum 

 

Elaborează referatul de necesitate. 

  
Referatul de 

necesitate nu este 

aprobat. 

6028 „Cheltuieli privind alte materiale consumabile” = 3028 „Alte materiale 
consumabile” 
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2. 

 
Gestionarul 

Întocmeşte Bonul de consum (Cod 
14-3-4A). 

Eliberează materialele de consum 
solicitate. 

  Bonul de consum 

nu este completat 

corespunzător. 

 
 

 
3. 

Compartimentul care 

solicită materialele 

pentru consum 

Preia materialele şi semnează 
bonul de consum pentru primirea 

materialelor. 

 

 
Semnează bonul de consum 
pentru eliberarea materialelor, 
operează în 

fişele de magazie şi 

transmite bonul de consum 

la Direcția financiar- 

contabilă pentru a fi 

înregistrat. 

   

 
Bonul de consum 

nu este semnat de 

primire/eliberare. 

 Gestionarul  

 
4. 

Direcția 

financiar- 

contabilă 

 
Înregistrează în contabilitatea 
sintetică şi analitică bonul de 
consum. 

   

 

10  Anexe, Înregistrări, Arhivări 
 

11 Cuprins 
 

Nr.compome
nte în cadrul 
procedurii  

Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate Pag 

 COPERTA  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după 
caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii formalizate 

 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate  

3 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 
cadrul ediţiei procedurii formalizate 

 

4 Scopul procedurii  

5 Domeniul de aplicare  

6 Documente de referință  

7 Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura formalizată  

8 Descrierea procedurii  

9 Responsabilități și răspunderi în derularea activității  

10 Anexe, Înregistrări, Arhivări  

11 Cuprins   
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Anexe 

REFERAT DE MAGAZIE 

 
 
 

Prin prezenta vă rugam să aprobaţi repartizarea din magazie a următoarelor 
rechizite/materiale de curăţenie 

necesare pentru luna ____ a anului  _: 
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
 
 

 
Cu stimă, 

 
 

Director/Şef serviciu/Şef birou 

Numele, 
prenumele 
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Anexa 2: Formular F-PO -Bon de consum 

 
Unitatea ................ 

PRODUS/LUCRARE (COMANDA) ...... 

REPER .................... NR. ......... 

DENUMIREA PIESEI ....... NORMA ......... 

Buc. lansate  
 
 

 
BON DE CONSUM 

 

 

Număr 

document 

Data eliberării Predător Primitor Nr. Comandă 

Cod produs Ziua Luna Anul 

      

       

DENUMIREA MATERIALULUI 

(inclusiv sortiment, marcă, profil, 

dimensiune) 

Cantitate 

necesară 

Cod U/M Cantitatea 

eliberată 

Preţul 

Unitar 

Valoare 

Conform 

normei 

tehnice 

 1      

2      

Înlocuitor  1      

2      

Data şi semnătura Şef compartiment Gestionar Primitor 
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Carta USAMV Cluj-Napoca 

 
 

Istoric 

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este o instituţie de 

învăţământ superior de stat, înfiinţată în anul 1869. Existenţa ei este fundamentată de tradiţia 

învăţământului agronomic clujean care datează din secolul al XV-lea; în acea perioadă agricultura 

era predată în trivium de către călugării benedictini aflaţi pe actualul amplasament al campusului 

universităţii. 

Actuala instituţie este continuatoarea Institutului de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur 

(1869-1906), a Academiei de Agricultură Cluj (1906-1929) şi succesoare în drepturi patrimoniale a 

Academiei de Înalte Studii Agronomice (1929-1948) şi a Institutului Agronomic (1948-1992). 

Din anul 1992 instituţia a funcţionat sub denumirea de "Universitatea de Ştiinţe Agricole 

Cluj-Napoca", potrivit HG 812 publicată în Monitorul Oficial 337 din 29 decembrie 1992, iar din 

anul 1995, instituţia poartă numele de "Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca", (denumită în continuare USAMVCN), conform HG nr. 586/28 iulie 1995.  

USAMV CN este formată din cinci facultăţi, prezentate in ordinea înființării oficiale: 

Facultatea de Agricultură, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Zootehnie şi 

Biotehnologii, Facultatea de Horticultură şi Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor. 

Sediul oficial al USAMVCN se află în Cluj-Napoca, Calea Mănăştur nr. 3-5, judeţul Cluj. 

 

CAPITOLUL I  

 

Articolul 1. Dispoziţii generale 

(1) Carta este actul care stă la baza organizării și funcționării universității, care prin structura sa 

însumează drepturile și îndatoririle comunității universitare. 

(2) Carta universitară prezintă opţiunile majore ale comunităţii universitare din USAMVCN şi se 

aplică în tot spaţiul universitar. 

(3) Carta este elaborată în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

(4) Carta universitară reglementează următoarele aspecte: 

a) Misiunea universităţii; 

b) Modalităţile de desemnare şi revocare din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de 

conducere sau care fac parte din structurile şi organismele de conducere ale USAMVCN, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;  

c) Codul de etică şi deontologie profesională universitară; 

d) Modul în care se realizează gestiunea şi protecţia resurselor USAMVCN;  

e) Condiţiile în care se constituie fondurile proprii şi stabilirea destinaţiei acestora şi a 

condiţiilor în care sunt utilizate; 

f) Condiţiile în care se pot încheia contracte cu instituţiile publice şi cu alţi operatori 

economici în vederea realizării unor programe de cercetare fundamentală şi aplicativă sau a 

creşterii nivelului de calificare a specialiştilor cu studii universitare;  

g) Condiţiile în care USAMVCN se poate asocia cu alte instituţii de învăţământ superior sau cu 

alte organizaţii pentru îndeplinirea misiunii sale;  

h) Modalităţile în care se pot construi, deţine şi folosi elementele aferente bazei materiale a 

USAMVCN, necesare educaţiei şi cercetării ştiinţifice;  

ANEXA 2
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i) Modalităţile în care se derulează acţiunile de cooperare internaţională ale USAMVCN, 

încheierea de contracte şi participarea la organizaţiile europene şi internaţionale;  

j) Modalităţile de colaborare dintre structurile de conducere ale USAMVCN şi sindicatul 

USAMVCN, respectiv organizaţiile studenţeşti legal constituite; 

(5) Carta USAMVCN este completată cu regulamente, coduri şi metodologii specifice. 

(6) USAMVCN este o instituţie de stat apolitică, având personalitate juridică. 

(7) USAMVCN a fost evaluată şi acreditată de ARACIS în anul 2010 şi în anul 2014, obţinând 

calificativul „încredere ridicată”. Se supune evaluării periodice de către instituții abilitate, potrivit 

legii. 

(8) Universitatea funcţionează potrivit Cartei universitare, în acord cu prevederile Constituţiei 

României, Legii educaţiei naţionale şi a celorlalte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale (denumit în continuare MEN), care reglementează învăţământul superior în România. 

(9) Spaţiul universitar este format din clădiri, terenuri, staţiunea didactică experimentală, institute, 

centre şi laboratoare de cercetare, cămine, restaurant, club, clinici, spital universitar, dotări folosite 

de USAMVCN atât în proprietare, cât şi în folosinţă. Spațiul universitar este inviolabil. 

(10) Accesul în spaţiul universitar este permis membrilor comunităţii academice fără nicio 

discriminare. Accesul persoanelor care nu fac parte din comunitatea universitară se aprobă de către 

Rector, Consiliul de Administraţie sau conform prevederilor specifice în funcţie de contractele 

încheiate de USAMVCN cu terţi. 

(11) Comunitatea universitară este formată din cadre didactice, cercetători, studenţi la ciclurile de 

licenţă, master, doctorat sau la cursurile postuniversitare, personalităţi care au fost onorate cu titlul 

de Doctor Honoris Causa sau Profesor Honoris Causa, personal didactic auxiliar şi nedidactic.  

   (11) Comunitatea universitară este constituită din studenţi, personal didactic şi de cercetare şi 

personal didactic şi de cercetare auxiliar. 

    (12)Din comunitatea universitară fac parte şi persoane cărora li s-a conferit calitatea de membru 

al comunităţii universitare, prin hotărâre a senatului universitar. 

    (13)Membrii comunităţii universitare au drepturile şi îndatoririle stabilite prin reglementările 

legale în vigoare şi prin Carta universitară. 

 

(14) Drepturile şi obligaţiile membrilor comunităţii academice sunt prevăzute în Codul de etică şi 

deontologie universitară, document ce face parte integrantă din Cartă. 

(15) Calitatea de membru al comunităţii academice USAMVCN poate fi retrasă de Rector pe baza 

legislaţiei în vigoare sau de Senatul universităţii la propunerea Consiliului facultăţii, Comisiei de 

etică universitară şi a Consiliului de Administraţie pe baza legislaţiei în vigoare. 

(16) Universitatea satisface, în limita prevederilor legale şi a resurselor existente, nevoile sociale de 

bază ale membrilor comunităţii universitare prin asigurarea unor bune condiţii materiale de studiu şi 

muncă, de protecţie a muncii şi de petrecere a timpului liber.   

 

CAPITOLUL II 

 

Articolul 2. Misiunea Universităţii 

(1) Misiunea asumată de USAMVCN este cercetarea ştiinţifică avansată şi educaţie.  

(2) Pentru realizarea misiunii asumate universitatea este implicată în generarea de cunoaştere prin 

cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare, transfer tehnologic şi formarea profesională de nivel 

universitar.  

(3) Universitatea, în cadrul misiunii asumate, promovează excelenţa în domeniul învăţământului, 

cercetării, dezvoltării şi inovării prin formare academică iniţială, postuniversitară, prin educaţie 

pe tot parcursul vieţii şi integrare în circuitul de valori universale, în acord cu exigenţele unei 

societăţi bazate pe cunoaştere. 
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(4) Universitatea asigură formarea academică de bază, prin licenţă, a specialiştilor de înaltă 

calificare în domeniile fundamentale: agronomie, horticultură, silvicultură, zootehnie, medicină 

veterinară, biotehnologii, biologie, ingineria produselor alimentare, ingineria mediului, 

inginerie şi management, inginerie chimică şi inginerie geodezică. 

(5) Prin studiile de master, doctorat, postdoctorat şi programele postuniversitare de formare 

continuă a specialiştilor, prin perfecţionarea personalului didactic preuniversitar şi a 

personalului academic propriu, cat si prin programele de formare postliceala, universitatea se 

defineşte ca un participant activ la educaţia pe tot parcursul vieţii şi la reconversia profesională 

a forţei de muncă. 

(6) USAMVCN prin funcţiile sale îşi propune să răspundă cerinţelor economiei de piaţă, întreaga 

sa activitate fiind bazată pe principiul eficienţei manageriale şi financiare şi asigurarea celor 

mai înalte standarde de calitate. 

(7) USAMVCN asigură condiţii democratice de evoluţie profesională, de creştere a prestigiului 

profesional, de participare la conducere, asigură transparenţa actului decizional, a 

implementării regulamentelor şi strategiilor, a evaluării şi calificării permanente.  

(8) Universitatea asigură condiţiile respectării drepturilor de autor, militează împotriva oricăror 

forme de corupţie, nepotism şi plagiat şi promovează moralitatea şi relaţiile de parteneriat între 

personalul angajat şi studenţi. 

(9) Activitatea didactică şi de cercetare se bazează pe concepţia potrivit căreia valorile cunoaşterii 

sunt universale, iar procesul cunoaşterii presupune evaluare şi autoevaluare corectă, dialog 

constructiv şi respect reciproc în exprimarea opiniilor. 

(10) Universitatea este ataşată principiului gândirii libere, promovând libertăţile academice, 

recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, pluralismul ideologic, 

democraţia şi principiul supremaţiei legii. 

(11) Educaţia şi cercetarea ştiinţifică sunt libere de orice îngrădiri şi condiţionări ideologice 

politice sau religioase şi promovează respectul faţă de lumea vie şi faţă de mediul natural. 

(12) Sistemul de învăţământ în spaţiul universitar se bazează pe principiile educaţiei centrate pe 

student şi asigurării permanente a calităţii, pe respectarea libertăţii academice, a egalităţii de 

şanse, a echităţii, a transparenţei şi a dialogului cu partenerii sociali. 

(13) USAMVCN îşi dezvoltă continuu serviciile de educaţie şi de cercetare academică 

internaţională, cu deschidere spre toţi cetăţenii Uniunii Europene si din alte zone ale lumii.  

(14) Universitatea militează permanent pentru integrarea activă în Spaţiul european al 

învăţământului superior (EHEA) şi în Spaţiul european al cercetării (ERA) şi pentru derularea 

de programe ale comunităţii europene, precum şi a unor programe proprii ca extensii în spaţiul 

european.  

(15) Pentru realizarea acestui obiectiv, universitatea realizează programe de studii, de cercetare şi 

de dezvoltare instituţională în parteneriat cu instituţii din străinătate, solicită acreditări din 

partea organismelor internaţionale de evaluare instituţională, invită cadre didactice şi 

cercetători de prestigiu din străinătate în calitate de cadre asociate sau invitate, propune experţi 

proprii pentru organismele academice de evaluare internaţionale, participă la reţele 

internaţionale de dezvoltare academică, de cercetare şi de dezvoltare regională, şi promovează 

mobilitatea academică a cadrelor didactice, a studenţilor şi a personalului administrativ. 

(16) Serviciile de educatie, de cercetare, de consultanta, de dezvoltare si de transfer tehnologic 

oferite de universitate sunt corelate permanent cu cerintele societatii actuale, globalizate.  

 

Articolul 3. Autonomia universitară 

(1) USAMVCN funcţionează pe baza autonomiei universitare, înţeleasă ca modalitate specifică de 

autoconducere, în acord cu Legea educaţiei naţionale, cu legislaţia în vigoare, precum şi în funcţie 

de pe baza prevederilor Cartei universitare, a regulamentelor si procedurilor proprii. 
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(2) Autonomia universitară se corelează cu principiul răspunderii personale şi publice pentru 

calitatea activităţii didactice, de cercetare ştiinţifică şi inovare, pentru calitatea activităţii 

administrative şi cea a serviciilor care se desfăşoară în spaţiul universitar.  

(3) Autonomia universitară se exercită la nivel organizatoric, didactic, ştiinţific, financiar-contabil, 

juridic şi presupune următoarele activităţi desfăşurate în acord cu legislaţia în vigoare:  

a) elaborarea Cartei şi stabilirea misiunii universităţii;  

b) elaborarea strategiilor proprii de dezvoltare instituţională; 

c) organizarea şi funcţionarea propriilor structuri de conducere;  

d) organizarea alegerilor pentru funcţiile de conducere a universităţii; 

e) organizarea de structuri administrative pentru învăţământ, pentru cercetare, dezvoltare, 

inovare şi transfer tehnologic, pentru microproducţie şi servicii;  

f) elaborarea regulamentelor interne de activitate pentru toate structurile administrative, de 

învăţământ, cercetare, dezvoltare, inovare şi servicii  ale universităţii;  

g) elaborarea regulamentelor proprii privind desfăşurarea programelor de studii, a planurilor de 

învăţământ şi a programelor de cercetare, la toate ciclurile de învăţământ; 

h) stabilirea modalităţilor proprii de evaluare a cadrelor didactice şi a studenţilor şi a metodelor 

de autoevaluare şi asigurare a calităţii în învăţământ, cercetare şi servicii; 

i) stabilirea normelor interne privind selecţionarea, promovarea şi sancţionarea cadrelor 

didactice şi a celorlalte categorii de personal;  

j) stabilirea costurilor de operare a activităţii didactice şi ştiinţifice şi a cifrei optime de 

şcolarizare; 

k) organizarea activităţii proprii de cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic;  

l) libertatea de creaţie ştiinţifică, educaţională, artistică şi de transfer de cunoştinţe;  

m) adoptarea unor criterii proprii de acordare a titlurilor didactice, ştiinţifice, de cercetare şi 

onorifice; 

n) stabilirea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli în conformitate cu strategia 

universităţii; 

o) gestionarea, în limitele prevederilor legale şi a răspunderii publice şi personale, a resurselor 

financiare provenite de la bugetul de stat sau din alte surse, a proprietăţilor imobiliare şi 

intelectuale ale universităţii; 

p) înfiinţarea şi organizarea unor structuri de cercetare, microproducţie, servicii și consultanţă 

în vederea obţinerii de venituri suplimentare; 

q) stabilirea modului de acordare prin regulament a burselor, în limitele bugetului de stat şi a 

posibilităţilor financiare ale universităţii; 

r) posibilitatea de închiriere pe perioadă de maxim 10 ani a unor bunuri patrimoniale, pe bază 

de contract, în acord cu legislaţia în vigoare; 

s) atragerea şi utilizarea resurselor financiare extrabugetare, a donaţiilor şi sponsorizărilor; 

t) libertatea documentării, a editării de publicaţii ştiinţifice şi a funcţionării propriei edituri; 

u) organizarea de manifestări ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională; 

v) stabilirea formelor de cooperare şi asociere cu alte instituţii, cu agenti economici şi 

participarea la uniuni şi consorţii universitare naţionale şi internaţionale; 

w) organizarea si desfasurarea de activităţi economice, culturale şi sportive, înfiinţarea de 

fundaţii, asociaţii si societati comerciale; 

x) stabilirea şi folosirea unor însemne şi simboluri proprii; 

y) exercitarea autorităţii în spaţiul universitar prin asigurarea ordinii şi disciplinei. 

z) atragerea şi utilizarea resurselor financiare extrabugetare, a donaţiilor şi sponsorizărilor; 

(4) Autonomia universitară se exercită cu condiţia asumării răspunderii publice și personale care 

obligă comunitatea universitară: 
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a) să respecte legislaţia în vigoare, Carta universitară şi regulamentele ei, politicile naţionale şi 

europene în domeniul învăţământului superior; 

b) să aplice şi să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la organizarea şi evaluarea 

învăţământului superior; 

c) să respecte prevederile Codului de etică universitară, aprobat de Senat;  

d) să asigure eficienţa managerială şi eficienţa utilizării fondurilor din surse publice, conform 

contractului instituţional; 

e) să asigure transparenţa tuturor deciziilor şi acţiunilor întreprinse; 

f) să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, 

precum şi drepturile şi libertăţile studenţilor. 

(5) Universitatea, prin prezenta Cartă, îşi asumă documentele prevăzute de The Lima Declaration 

on Academic Freedom and Autonomy of Institution of Higher Education (1988), The Magna Charta 

of European Universities (1988), şi aderă la Declaraţia de la Bologna (1999), la Asociaţia 

Universităţilor Europene, la Asociaţia Internaţională a Universităţilor, la Consorţiul 

Universităţilor pentru Ştiinţele Vieţii (ICA) şi la Consorţiului ICA din Centrul şi Estul Europei 

(CASSE), la Asociaţia Universităţilor Francofone (AUF) şi la Euromediteranean University 

(EMUNI).  

  

CAPITOLUL III  

 

Articolul 4. Structura generala a universitatii 

(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, USAMVCN are în 

componenţă următoarele structuri organizatorice: facultăţi, departamente, institute de cercetare, 

centre şi laboratoare de cercetare, şcoli doctorale şi postdoctorale, centre de formare continuă şi de 

învăţământ la distanţă, staţiuni didactice experimentale, clinică universitară veterinară, centre de 

consultanţă, unităţi de microproducţie şi prestări de servicii, birou de management de proiecte, 

centru de transfer tehnologic, departament pedagogic, departament pentru asigurarea calităţii. 

 (2) În structura universităţii funcţionează şi serviciile tehnico-administrative pentru deservirea 

activităţii curente şi a structurilor mai sus menţionate.  

(3) Structurile organizatorice ale Universităţii, funcţionează pe baza regulamentelor aprobate de 

Senatul universitar, în spiritul Cartei universitare.  

(4) Structurile organizatorice ale universităţii pot fi modificate la solicitarea Consiliului de 

administraţie, cu aprobarea Senatului. 

(5) Pentru realizarea misiunii universităţii, a contractului managerial al universităţii, a contractului 

instituţional cu MEN, pentru asigurarea criteriilor şi standardelor de calitate, precum şi pentru 

gestionarea eficientă a activităţilor de învăţământ, cercetare şi servicii, Rectorul universităţii poate 

propune noi structuri organizatorice sau poate solicita modificarea celor existente cu aprobarea 

Consiliului de Administratie si a Senatului. 

(6) Universitatea poate înfiinţa pe perioade determinate, în acord cu proiectele derulate, unităţi de 

cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri şi cheltuieli, care pot să aibă autonomie şi 

statut propriu, aprobat de Senatul universitar.  

(7) Organizarea si functionarea USAMVCN sunt prevazute in regulamentul specific – ROF 

USAMVCN (RU 1) si in Organigrama universitatii (RU2). 

 

Articolul 5. Facultatea 

(1) Facultatea reprezintă unitatea funcţională de bază a universităţii care elaborează şi gestionează 

programe de studii şi beneficiază de autonomie financiară până la nivel de departament. Facultatea 

poate include unul sau mai multe departamente, şcoli doctorale, şcoli postuniversitare şi extensii 

universitare.  
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(2) Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii de specializare şi îşi desfăşoară activitatea 

pe tipuri programe şi cicluri de studii universitare, ani de studiu, grupe de studiu. 

(3) Facultăţile se individualizează prin condiţii specifice de admitere şi absolvire, programe de 

studiu, domenii de specializare şi tematici de cercetare.  

(4) Facultatea este condusă de Consiliul facultăţii, prezidat de Decan. Decanul şi prodecanii numiţi 

de decan sunt membrii de drept ai Consiliului facultăţii.  

(5) Planurile de învăţământ aferente specializărilor programele de studiu din cadrul facultăţii sunt 

validate de Consiliul facultăţii, avizate de Consiliul de Administraţie şi aprobate de Senatul 

universitar.  

 

Articolul 6. Departamentul 

(1) Departamentul se constituie într-o ca structură organizatorică subordonată unei singure facultăţi, 

sau universitatii, având state de funcţii proprii (personal didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi de 

microproducţie).  

(2) Departamentul facultatii are un colectiv de cadre didactice şi cercetători propriu şi este condus 

de Consiliul departamentului, prezidat de Directorul de departament. 

(3) Departamentul se constituie în baza unui domeniu de specializare şi a unor activităţi didactice şi 

de cercetare comune, putând avea cadre didactice şi cercetători cu normă şi activitate la facultăţi 

diferite. 

(4) Departamentul poate avea în componenţă centre sau laboratoare de cercetare, şcoli doctorale, 

şcoli postuniversitare şi extensii universitare. 

(5) Departamentul facultatii se înfiinţează, se reorganizează și se desfiinţează la propunerea 

Consiliului facultăţii, cu avizul Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului universitar. 

(6) Facultăţile şi departamentele pot avea regulamente de organizare şi funcţionare proprii aprobate 

de Senatul universitar în acord cu Regulamentul intern de funcţionare, din anexa Cartei universitare. 

(7) În scopul creşterii responsabilităţii şi eficienţei managementului academic, USAMVCN aplică 

descentralizarea activităţii academice, ştiinţifice şi financiare la nivel de facultate şi departamente. 

(8) Gestiunea, protecţia şi dezvoltarea resurselor materiale şi umane se face cu asumarea 

răspunderii individuale şi colective,  începând de la personalul angajat şi student, continuând la 

nivel de disciplină, de departament, de facultate, până la nivel de universitate. 

(9) Pentru derularea formării continue, învăţământului la distanţă şi cu frecvenţă redusă, în 

universitate funcţionează un departament specializat –DIDFR-  RU 16  

(10) Acesta asigură pentru studenţi, masteranzi şi specialişti cursuri şi stagii de pregătire în 

domeniile specifice în locaţii din ţară şi străinătate. 

(11) (DIDFR) este condus de un Director şi are un responsabil pentru extensiile din străinătate. 

(10) Pentru formarea didactica initiala si continua, in universitate functioneaza Departamentul de 

Pregatire a Personalului Didactic (RU 18). 

(11) Statele de functii si planurile de invatamant ale departamentelor subordonate facultatilor sunt 

aprobare de Consiliul facultatii, de Consiliul de Administratie si de Senat. Statele de functii si 

planurile de invatamant ale departamentelor subordonate direct universitatii sunt aprobare de 

Consiliul de Administratie si de Senat. 

 

Articolul 7. Şcolile doctorale şi postdoctorale 
(1) Şcolile doctorale şi postdoctorale sunt structuri organizatorice ale USAMVCN care se 

individualizează prin condiţii specifice de admitere şi absolvire şi prin programe de cercetare şi 

studiu proprii.  

(2) Şcolile doctorale sunt conduse de Consiliul şcolii doctorale (ales conform legii) şi un Director al 

şcolii doctorale numit de Consiliul studiilor universitare de doctorat (CSUD).  
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(3) Planurile de cercetare şi învăţământ ale unei Şcoli doctorale sunt elaborate de Consiliul şcolii 

doctorale, avizate de CSUD şi de Consiliul de Administraţie, şi sunt aprobate de Senatul 

universitar.  

 

Capitolul IV.  

 

Articolul 8. Conducerea USAMVCN – prevederi generale 

(4) Conducerea USAMVCN se exercită în spiritul eficienţei manageriale şi financiare, a răspunderii 

publice şi respectării autonomiei universitare, a asigurării calităţii, transparenţei şi echităţii, precum 

şi a libertăţilor studenţilor şi a personalului academic.  

(5) Reprezentanţii organizaţiilor studenţilor şi ai sindicatului personalului didactic şi nedidactic din 

USAMVCN pot participa la activitatea tuturor structurilor de conducere din Universitate fie în 

calitate de membri aleşi fie în calitate de invitaţi. 

(6) Structurile de conducere sunt: la nivelul USAMVCN - Senatul universitar şi Consiliul de 

Administraţie, iar la nivelul facultăţii – Consiliul facultăţii şi Consiliul departamentului. Stațiunea 

Didactica si Experimentala este condusa de Consiliul Director subordonat Consiliului de 

Administrație, iar Institutele de cercetare sunt conduse de Consiliul Științific.  

(7) Structurile şi funcţiile de conducere în USAMVCN sunt separate într-o structură deliberativă şi 

de control – Senatul universitar, şi o structură executivă – Consiliul de Administraţie. 

(8) Funcţiile de conducere în USAMVCN sunt următoarele: Rector, Prorectori, Director CSUD, 

Director general administrativ la nivel de universitate, Decani şi Prodecani la nivel de facultate, 

Director de departament la nivelul departamentului, Director al şcolii doctorale, Director al statiunii 

de cercetare şi Director al institutului de cercetare.  

(9) Funcţiile de conducere nu se pot cumula si nu pot fi ocupate de persoane care implinesc varsta 

de pensionare in perioada mandatului.  au împlinit vârsta legală de pensionare.(se repetă în art.25. 

alin. 9) 

(10) Mandatul functiilor si structurilor de conducere este de patru ani, suprapunandu-se peste 

mandatul Rectorului. 

 

Articolul 9 - Senatul universitar 
(1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi 

deliberare la nivelul universităţii.  

(2) Ședinţele Senatului USAMVCN sunt conduse de Președinte. Preşedintele reprezintă Senatul 

USAMV în raporturile cu Rectorul. 

(3) Preşedintele Senatului USAMV coordonează Comisiile de specialitate ale Senatului. 

(4) Atribuţiile Senatului universitar sunt următoarele: 

a) garantează libertatea academică şi autonomia universitară; 

b) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară; 

c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la propunerea 

rectorului; 

 d) aprobă, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, organizarea 

şi funcţionarea universităţii; 

e) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară; 

f) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie profesională 

universitară; 

g) adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu respectarea prevederilor 

Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului; 

h) aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea universităţii; 

i) încheie contractul de management cu rectorul; 

http://legeaz.net/legea-136-1995-asigurarilor-reasigurarile
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j) controlează activitatea rectorului şi a consiliului de administraţie prin comisii specializate; 

k) validează concursurile publice pentru funcţiile din consiliul de administraţie; 

l) aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului 

didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană; 

m) aprobă, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe profesionale 

scăzute slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare; 

(5) Senatul universitar al USAMVCN este format din 35 membri, dintre care 26 de reprezentanţi ai 

cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, angajaţi pe perioadă nedeterminată, şi 9 reprezentanţi ai 

studenţilor. pe principiul reprezentativității facultăților, departamentelor, ciclurilor de studii și a 

liniilor de predare 

(6) Structura senatului respectă principiul reprezentativităţii facultăţilor şi departamentelor prin 

atribuirea de cote-părţi proporţionale cu numărul de membri, cadre didactice şi cercetători, angajaţi 

pe perioadă nedeterminată în momentul alegerii efective.  

(7) Structura senatului respectă şi principiul reprezentativităţii studenţilor, alocându-se cote părţi 

fiecărei facultăţi, fiecărui ciclu de studii şi fiecărui program de studii.  

(8) Cotele părţi vor fi stabilite înainte de alegere, pe baza numărului persoanelor cu drept de vot din 

fiecare facultate şi departament, respectiv pe baza numărului de studenţi de la fiecare facultate, 

ciclu de studii şi program de studii, raportate la MEN la 1 octombrie a anului universitar în care se 

desfăşoară alegerile.  

(9) Aceste cote vor fi prevăzute în metodologia de alegeri elaborată de Senatul universitar.  

(10) Toţi membrii Senatului universitar sunt aleşi prin vot universal, direct, secret şi egal a tuturor 

cadrelor didactice şi de cercetare titulari, respectiv al studenţilor. 

(11) Mandatul membrilor Senatului este de patru ani şi poate fi reînnoit succesiv de maximum patru 

ori  în cazul cadrelor didactice, şi doar o dată în cazul studenţilor. 

(12) Un membru de Senat îşi păstrează calitatea dobândită dacă pe parcursul legislaturii devine 

membru al altui departament sau al altei facultăţi.  

(13) Calitatea de membru al Senatului se păstrează în cazul studenţilor care au absolvit un program 

de studii şi au fost înmatriculaţi la un alt program de studii.  

(14) Calitatea Mandatul de membru al Senatului se pierde încetează în cazul studenţilor care ocupă 

prin concurs un post didactic sau de cercetare pe perioadă nedeterminată, in momentul alegerii altui 

student in calitate de membru al Senatului.  își pierde calitatea de student sau prin demisie. 

(15) La vacantarea unui loc din Senatul universitar se organizează alegeri pentru ocuparea 

respectivului loc până la terminarea mandatului Senatului în funcţiune. 

(16) Senatul universitar poate fi convocat de rector sau la cererea a cel puţin o treime dintre 

membrii senatului universitar. 

(17) Senatul universitar, îşi alege, prin vot secret, un Preşedinte care conduce şedinţele şi reprezintă 

Senatul în raport cu Rectorul.  

 

Articolul 11. Consiliul de Administrație  

(1) Consiliul de Administrație al universității asigură, sub conducerea Rectorului sau a unei 

persoane desemnate de acesta, conducerea operativă a universităţii şi aplică deciziile strategice ale 

Senatului universitar.  

(2) Atribuţiile membrilor Consiliului de administraţie sunt specificate în Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie (RU 6).  

(3) Consiliul de Administraţie este format din Rector, Prorectori, Director CSUD, Director general 

administrativ, Decani şi un reprezentant al studenţilor, denumit Prefectul studenţilor.  

(4) Rectorul numeşte Prorectorii şi organizează concursul public pentru selectarea Decanilor. 

(5) Prefectul studenţilor este ales prin vot universal, direct, egal şi secret al tuturor studenţilor 

universităţii.  
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(6) Candidaturile pentru funcţia de prefect al studenţilor se depun în aceeaşi perioadă cu 

candidaturile pentru funcţia de senator.  

(7) Membrii Consiliului de administraţie, cu excepţia Rectorului, Prorectorilor şi Prefectului 

Studenţilor sunt confirmaţi de Senat. 

(8) Încetarea/suspendarea mandatului înainte de termen a membrilor Consiliului de Administraţie se 

face ca urmare a incetarii/suspendarii contractului de munca sau a contractului de studii, in cazul 

studentilor, cu universitatea, la cerere sau prin demiterea de către Rector, validată de Senat, pe baza 

incompatibilitatilor stabilite de lege, a neîndeplinirii atribuţiilor, şi a încălcării normelor de etică şi 

deontologie universitară şi a regulamentelor universităţii.  

(8) Consiliul de administraţie aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual. 

Articolul 13. Consiliul facultăţii 

(1) Consiliul facultăţii reprezintă structura de conducere cu rol decizional şi deliberativ a facultăţii, 

şi exercită controlul asupra activităţii Directorilor de departament, Decanului şi Prodecanilor.  

(2) Consiliul facultăţii aprobă anual raportul prezentat de Decan privind starea facultăţii, asigurarea 

calităţii şi respectarea eticii universitare.  

(3) Consiliul facultăţii are în atribuţii, o componenţă şi o mărime stabilită de Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a universităţii.  

(4) Reprezentarea cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari în Consiliul facultăţii trebuie să fie de 

minimum 20% din numarul total, departamentele fiind reprezentate pe cote-părţi.  

(5) Reprezentanţii studenţilor vor constitui minimum 25% din totalul membrilor Consiliului 

facultăţii. Membrii Consiliului facultăţii se aleg prin vot universal, direct, secret şi egal. 

(6) Consiliul facultăţii este subordonat prezidat de Decanului. Decanul conduce şedinţele 

Consiliului facultăţii şi poate invita la şedinţe şi alte persoane care nu fac parte din Consiliul 

facultăţii.  

 

Articolul 14. Consiliul departamentului 

(1) Consiliul departamentului asigură conducerea departamentului şi aplică hotărârile Senatului, ale 

Consiliului de administraţie şi ale Consiliului facultăţii.  

(2) Consiliul departamentului este condus de Directorul de departament.  

(3) Consiliul de departament are o reprezentare de minimum 30% din cadrele didactice şi de 

cercetare cu drept de vot din departament.  

(4) Se are în vedere alegerea în Consiliul de departament a minimum un înlocuitor al Directorului 

de departament, un responsabil cu învăţământul, unul cu cercetarea, unul cu calitatea, unul cu 

studenţii şi unul cu administrarea departamentului.  

(5) Membrii Consiliului departamentului sunt aleşi, prin vot secret, direct şi universal, la 

propunerea Directorului de departament şi a membrilor din departament şi sunt validaţi de Consiliul 

facultăţii şi Senatul Universitar.  

 

Articolul 15. Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat 

(1) Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) este structura organizatorică care conduce 

şcolile doctorale si organizeaza functionarea IOSUD USAMVCN.  

(2) Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), format din 7-10 membri dintre care 

cel puţin un membru este ales de reprezentaţii conducătorilor de doctorat, iar unul de către 

studenţii-doctoranzi.  

(3) Atribuţiile CSUD sunt precizate prin Regulamentul de organizare si desfasurarea a studiilor 

universitare de doctorat (RU24). 

(4) IOSUD-USAMVCN are ca reprezentant legal Rectorul. 

 

Articolul 16. Consiliul şcolii doctorale 
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(1) Consiliul şcolii doctorale este structura organizatorică ce conduce Şcoala doctorală.  

(2) Consiliul are minimum trei conducători de doctorat, dintre care unul cu funcţie de Director şi un 

reprezentant al doctoranzilor.  

(3) Membrii Consiliului sunt aleşi prin vot direct şi secret din de  totalitatea conducătorilor de 

doctorat din scoala doctorala, respectiv de totalitatea doctoranzilor pentru reprezentanții acestora în 

CSUD la nivelul de organizare a şcolii doctorale, facultate sau departament.  

(4) Directorul Şcolii doctorale este votat de Consiliul studiilor universitare de doctorat (CSUD). 

(5) Atribuţiile Consiliului şcolii doctorale şi a Directorului sunt precizate prin Regulamentul de 

organizare si desfasurarea a studiilor universitare de doctorat la (RU24) precum si prin 

regulamentele de organizare si funcţionare a şcolilor doctorale (RU 65, RU 66). 

 

Articolul 17. Rectorul 

(1) Rectorul reprezintă legal universitatea în relaţiile cu terţii şi realizează conducerea operativă și 

executivă a universităţii.  

(2) Rectorul este ordonatorul de credite al USAMVCN.  

(3) În activitatea sa, Rectorul emite decizii, rezoluţii şi dă dispoziţii, in conditiile legii. 

(4) Rectorul are următoarele atribuţii: 

a) realizează managementul şi conducerea operativă a universităţii, pe baza contractului de 

management; 

b) negociază şi semnează contractul instituţional cu MEN; 

c) încheie contractul de management cu senatul universitar; 

d) propune spre aprobare senatului universitar structura şi reglementările de funcţionare ale 

universităţii; 

e) propune spre aprobare senatului universitar proiectul de buget şi raportul privind execuţia 

bugetară; 

f) prezintă senatului universitar, în luna aprilie a fiecărui an, raportul prevăzut la art. 130 alin. (2) 

din LEN 1/2011; 

g) conduce consiliul de administraţie; 

h) este Preşedintele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii; 

i) este Preşedintele Consiliului Director al Staţiunii Didactice şi Experimentale a USAMVCN; 

j) este reprezentantul legal al IOSUD 

j) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de senatul universitar, în conformitate cu contractul de 

management, şi legislaţia în vigoare.  

(5) Rectorul numeşte şi eliberează din funcţii, conform legii, personalul didactic şi de cercetare, 

didactic auxiliar, precum şi tehnic-administrativ.  

(6) Rectorul dispune înmatricularea și exmatricularea studenţilor conform legii si reglementărilor 

interne ale USAMVCN.  

(7) Soluţionarea contestaţiilor depuse de către candidaţii la admitere şi studenţii absolvenţi, în 

cadrul examenelor de finalizare a studiilor, este de competenţa Rectorului sau a prorectorului de 

resort desemnat, care adoptă decizia pe baza raportului întocmit de către cadrele didactice implicate, 

având în vedere avizul decanului facultăţii respective.  

(8) Exercitarea prerogativei de reprezentare a USAMVCN prin semnătură poate fi delegată către 

prorectori.  

(9) În caz de absenţă pentru o perioadă mai mare de o lună, Rectorul desemnează un înlocuitor, în 

persoana unui prorector.  

(10) Rectorul propune spre aprobare Senatului USAMVCN proiecte de hotărâri referitoare la 

structura, funcţionarea şi strategia USAMVCN, în vederea realizării misiunii şi a funcţiilor 

obiectivelor asumate de aceasta. 

(11) Durata mandatului de rector este de 4 ani.  
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(12) O persoană nu poate ocupa funcţia de rector la aceeaşi instituţie de învăţământ superior pentru 

mai mult de două mandate succesive, complete.  

(13) Exercitarea interimară a funcţiei de rector nu se ia în considerare la numărarea mandatelor. 

 

Articolul 18. Prorectorul 

(1) Prorectorii îndeplinesc sarcinile atribuite de Rector prin fişa postului şi acoperă toate domeniile 

de activitate din cadrul universităţii.  

(2) Rectorul numeste prorectorii, Se are avandu-se în vedere ca prorectorii să fie numiţi de la 

facultăţi diferite.  

(3) Rectorul poate numi şi alţi Prorectori cu alte atribuţii.  

(3) Mandatul prorectorilor este de maximum 4 ani, suprapunandu-se pe mandatul Rectorului.  

(4) Prorectorii conduc consiliile şi structurile subordonate, conform organigramei, şi numesc 

cadrele didactice coordonatoare ale structurilor executive subordonate și confirmate prin Ordinul 

Rectorului.  

 

Articolul 19. Directorul CSUD si Directorul Scolii Doctorale 
(1) Directorul CSUD este ales prin concurs public şi prezidează şedinţele Consiliului ca membru de 

drept al CSUD. 

(2) Directorul CSUD are funcţia de conducere asimilată celei de Prorector şi face parte de drept din 

Consiliul de administraţie. 

(3) Directorul Şcolii doctorale este votat  de Consiliul studiilor universitare de doctorat (CSUD). 

 

Articolul 20. Directorul General Administrativ 
(1) Directorul General Administrativ este membru de drept al Consiliului de administraţie fiind 

numit prin concurs organizat de Rector sau prin continuarea activităţii şi declararea acordului scris 

pentru  de sustinere a programul managerial al Rectorului.  

(2) Directorul General administrativ îndeplineşte sarcinile atribuite de Rector şi de Consiliul de 

administraţie precum şi cele specificate în regulamentele interne.  

(3) Directorul General Administrativ răspunde în faţa Rectorului.  

 

Articolul 21. Decanul 

(1) Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea facultăţii. 

(2) Decanul, prodecanii şi şefii de departament asigură conducerea executivă a facultăţii, sunt 

membrii de drept şi participă la şedinţele Consiliului facultăţii, care sunt conduse de Decan.  

(3) Decanul se alege pe baza unui concurs organizat de Rector în baza unei metodologii aprobate de 

Senat. 

(4) Decanul semnează împreună cu Rectorul un Contract de management al facultăţii, coordonează 

desfăşurarea procesului de învăţământ în facultate, semnează înmatricularea şi exmatricularea 

studenţilor facultăţii, planurile de învăţământ, statele de funcţii, contractele de studii, foile 

matricolele, diplomele şi atestatele, acordurile încheiate cu alte facultăţi şi coordonează politica de 

personal a facultăţii.  

(5) Decanul aplică hotărârile Rectorului, Consiliului de administraţie şi Senatului universitar.  

(6) Decanul prezintă anual Consiliului facultăţii şi Consiliului de Administraţie un raport privind 

starea facultăţii.  

(7) Decanul numeşte Prodecanii. Se are în vedere numirea de către Decan a trei Prodecani care să 

acopere toate activităţile facultăţii.  

(8) Atribuţiile Decanului şi a Prodecanilor sunt specificate în regulamentul de organizare si 

funcţionare a universităţii şi se regăsesc în fişa postului. 
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Articolul 22. Prodecanul 
(1) Prodecanii asigură conducerea operativă a facultăţii alături de Decan, şi îndeplinesc sarcinile 

atribuite de Decan si prorectorul de resort.  

(2) Prodecanul poate înlocui în absenţă Decanul.  

(3) Prodecanii sunt responsabili în faţa Rectorului, Consiliului de administraţie, Consiliului 

facultăţii şi a Decanului.  

(4) Prodecanii sunt membri de drept în Consiliul facultăţii.  

(5) Mandatul Prodecanului încetează înainte de termen în cazul revocării de către Rector, la 

propunerea Decanului avizată de Consiliul facultăţii şi de Senatul universitar, în baza neîndeplinirii 

atribuţiilor, a încălcării normelor de etică şi deontologie universitară şi a regulamentelor 

universităţii. 

 

Articolul 23. Directorul de departament 
(1) Directorul de departament realizează managementul şi conducerea executivă a departamentului. 

(2) În executarea acestor funcţii este ajutat de Consiliul departamentului.  

(3) Directorul de departament este ales prin vot direct şi secret de către cadrele didactice şi de către 

cercetătorii titulari din departament.  

(4) Mandatul Directorului de departament încetează înainte de termen în cazul revocării de către 

Rector prin votul majorităţii membrilor de departament sau la propunerea Decanului, propunere 

avizată de Consiliul facultăţii şi de Senatul universitar, în baza neîndeplinirii atribuţiilor, a încălcării 

normelor de etică şi deontologie universitară şi a regulamentelor universităţii, precum și în orice 

alte situații prevăzute de lege. 

(5) Directorul de departament răspunde de implementarea planurilor de învăţământ, de statele de 

funcţii, de managementul financiar, de cercetarea şi asigurarea calităţii departamentului, conform 

ROF USAMVCN.  

 

MUTAT la Art . (6) După împlinirea vârstei de pensionare ocuparea oricărei funcţii de conducere în 

universitate este interzisă, conform Legii nr. 1/2011, art. 215 alin. (1).  

(7) Cadrele didactice titulare care exercită o funcţie de demnitate publică sau definită conform Legii  

nr. 1/2011, au dreptul la rezervarea postului didactic în universitate pe perioada în care îndeplinesc 

aceste funcţii dar nu pot deţine funcţii de conducere în USAMVCN. 

 

Articolul 24. Modalitatea de alegere/desemnare în funcţii si structuri de conducere 

(1) Pentru fiecare mandat, modalitatea de alegere/desemnare în funcţii de conducere sau ca membru 

al organismelor de conducere ale USAMVCN este stabilită de legislaţia în vigoare precum şi de 

Metodologia de alegeri a universitatii (RU 5) valabile in momentul alegerii/desemnarii. 

(2) Cu 6 luni înainte de alegerea rectorului va fi organizat un referendum pentru stabilirea 

modalităţii de alegere, prin vot universal sau concurs public organizat de Senat.  

(3) Rectorul este ales conform modalităţii obţinute din prin rezultatul referendumului.  

(4) Metodologia proprie de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalităţii de 

desemnare a rectorului, aprobată de Senatul universitar se publică pe site-ul USAMVCN, cu cel 

puţin 30 de zile înainte de ziua desfăşurării acestuia şi se transmite la MEN. 

(5) Senatul universitar desemnează, la propunerea facultăţilor, un birou electoral al universităţii 

format din membri ai comunităţii academice care nu deţin funcţii de conducere.  

(6) Acesta trebuie să fie imparţial şi este responsabil de organizarea şi desfăşurarea referendumului 

universitar, si cu validarea rezultatelor acestuia.  

(7) Atribuţiile acestor organisme electorale se stabilesc prin metodologia proprie de organizare a 

referendumului. 
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(8) Rectorul universităţii este ales prin vot universal, direct si secret de toate cadrele didactice şi 

cercetătorii titulari precum şi de reprezentanţii studenţilor din Senat şi din Consiliile facultăţilor.  

(7) Rectorul, indiferent de modalitatea de alegere, concurs sau prin vot, este confirmat prin Ordin al 

MEN.  

(8) La USAMVCN, procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la 

nivelul universităţii, al facultăţilor şi departamentelor respecta principiul reprezentativităţii pe 

facultăţi, departamente, cicluri de studii si linii de predare. 

(10) Alegerea/desemnarea în funcţiile executive sau în organismele de conducere se realizează 

respectându-se legislatia in domeniu si Metodologia de alegeri a universitatii. 

(9) Membrii Senatului universitar sunt aleşi prin vot universal, direct, secret şi egal a tuturor 

cadrelor didactice şi de cercetare titulari, respectiv al studenţilor, din universitate, conform legii. 

(10) Membrii Consiliului Facultătii sunt aleşi prin vot universal, direct, secret şi egal a tuturor 

cadrelor didactice şi de cercetare titulari, respectiv al studenţilor, din facultate. 

(11) Membrii Consiliului departamentului sunt aleşi, prin vot secret, direct şi universal, de membrii 

departamentului. 

(12) Membrii Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) sunt aleşi prin vot direct şi 

secret de toti conducătorii de doctorat din IOSUD, respectiv de toti doctoranzii, pentru 

reprezentantii studentilor. 

(13) Membrii Consiliului Scolii Doctorale sunt aleşi prin vot direct şi secret de toti conducătorii de 

doctorat din Scoala respectivă, respectiv de toti doctoranzii, pentru reprezentantii studentilor. 

(14) Rectorul numeste prorectorii, decanul numeste prodecanii.  

(15) Directorul CSUD este ales prin concurs public.(redundant, menționat la art. 19) 

(16) Decanii sunt selectati prin concurs organizat de rector, dintre candidaturile validate de consiliul 

facultatilor, pe baza unei metodologii aprobate de Senat. 

(17) Directorul General Administrativ este selectat prin concurs organizat de Rector sau numit 

pentru continuarea activităţii şi declararea acordului scris de sustinere a programul managerial al 

Rectorului. 

(18) Directorul Şcolii doctorale este ales de Consiliul studiilor universitare de doctorat (CSUD). 

(19) Directorul de departament este ales prin vot direct şi secret de către cadrele didactice şi de către 

cercetătorii titulari din departament.   

(20) Directorii de institute de cercetare si directorii statiuni didactice sau de cercetare sunt selectati 

prin concurs. 

(21) Validarea procedurilor alegerilor si a concursurilor pentru ocuparea functiilor si structurilor de 

conducere se face de catre Senat.  

(22) Dacă o funcţie de conducere sau un loc in structurile de conducere la USAMVCN se 

vacantează în timpul mandatului, aceasta se ocupă tot în baza respectand legislatia ultimei si 

metodologia proprie de alegeri după maxim 3 luni de la vacantare. 

 

Articolul 25. Modalitatea de eliberare/revocare/demitere din funcţiile de conducere sau din 

calitatea de membru al structurilor de conducere 

(1) Modalitatile de eliberare/revocare/demitere/ din funcţiile de conducere sau din calitatea de 

membru al organismelor structurilor de conducere ale USAMVCN este stabilită de legislaţia în 

vigoare, precum şi de regulamentele universitatii. 

(2) Eliberarea din funcţie de conducere sau din calitatea de membru al organismelor structurilor de 

conducere ale USAMVCN se poate face la cererea persoanei în cauză, prin demisie, ca urmare 

incetarii contractului de munca sau a contractului de studii, in cazul studentilor, precum si ca 

urmare a indisponibilitatii/absentei din universitate pentru mai mult de 6 luni din cauze medicale 

sau mai mult de 1 an din diverse cauze (ex. an sabatic, stagii de specializare, functii si demnitati 

publice, suspendarea contractului de munca, etc.). 
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 (3) Rectorul sau Decanii pot cere demisia sau revocarea persoanelor numite sau alese desemnate în 

funcţii de conducere subordonate pe baza unor abateri de la etică universitară confirmate de prin 

decizii ale Comisiei de Etică Universitară, pe baza unor incompatibilitati prevazute de lege sau 

codul de etica, cat si pe baza neîndeplinirii sarcinilor de serviciu sau a incalcarii regulamentelor 

universităţii, validate de Senat.  

(4) Unui membru al organismelor structurilor de conducere ale USAMVCN este revocat îi 

încetează de drept mandatul dacă pe perioada unui an universitar lipseşte nemotivat la mai mult de 

jumătate din şedinţele structurii de conducere din care face parte. Participarea la sedintele/deciziile 

structurilor de conducere se poate realiza si prin intermediul mijloacelor media, în situatii motivate 

(5) Pentru funcţia devenită vacantă se organizează alegeri pe baza Metodologiei de alegeri în 

vigoare, in 30 zile de la data vacantarii. 

(6) Revocarea rectorului se poate face în cazul în care se constată de către MEN nerespectarea 

obligaţiilor prevăzute la art. 124 din legea nr. 1/2011 a educației naționale privind principiile  

răspunderii publice.  

(7) Rectorul poate fi suspendat de către senatul universitar, în condiţiile specificate prin contractul 

de management, la propunerea Senatului, cu votul majoritatii simple a membrilor comunitatii 

universitare cu drept de vot pentru functia de rector, daca rectorul a fost desemnat prin vot.  

(8) Mandatul de rector încetează în condițiile prevăzute de lege. 

(6) După împlinirea vârstei de pensionare ocuparea oricărei funcţii de conducere în universitate este 

interzisă, conform Legii nr. 1/2011, art. 215 alin. (1). Articol abrogat din lege. 

(8) Cadrele didactice titulare care exercită o funcţie de demnitate publică definită conform Legii  nr. 

1/2011, au dreptul la rezervarea postului didactic în universitate pe perioada în care îndeplinesc 

aceste funcţii; pe perioada de rezervare a postului persoanele respective nu pot deţine funcţii de 

conducere în USAMVCN. 

(9) Cu excepția funcțiilor de conducere pentru care se organizează concurs, cadrele didactice 

pensionate, cadre didactice asociate, precum si cadrele didactice cu contract de munca pe perioada 

determinata de pana la un an sau ale caror performante academice sunt evaluate anual in vederea 

prelungirii contractului, nu pot ocupa functii de conducere si nu pot face parte din structurile de 

conducere ale universitatii, facultatilor si departamentelor.  Nu pot fi aleși pentru a ocupa funcții de 

conducere cadrele didactice pensionate, asociate, cu contract de muncă pe durată determinată, sau 

cele ale caror performante academice sunt evaluate anual in vederea prelungirii contractului cu 

excepția funcțiilor de conducere pentru care se organizează concurs. 

 

CAPITOLUL IV. Finanţare şi patrimoniu 

  

Articolul 22. Gestiunea şi protecţia bunurilor mobile si imobile ale universitatii  
(1) Învăţământul superior în USAMVCN este gratuit pentru locurile bugetate de MEN, pentru cifra 

de şcolarizare aprobată de Guvern şi cu taxă, în condiţiile legii, a Regulamentului de admitere şi în 

limita capacităţii de şcolarizare aprobată de ARACIS, pentru fiecare specializare sau domeniu de 

studiu. 

(2) Toate sursele financiare ale universităţii rezultate din activităţile de învăţământ, cercetare-

dezvoltare–inovare, producţie, servicii, consultanţă, activităţi comerciale sau bancare, donaţii, 

sponsorizări etc. sunt considerate venituri proprii.  

(3) Veniturile proprii sunt folosite pentru susţinerea procesului educaţional şi pentru dezvoltarea 

universităţii: asigurarea drepturilor salariale ale angajaţilor, stimularea personalului, realizarea 

investiţiilor, dotărilor, reparaţiilor capitale şi curente, modernizării şi reabilitării spaţiilor de 

învăţământ, cercetare şi producţie, susţinerea cercetării interne, a mobilităţilor interne şi externe, 

întreţinerea echipamentelor şi clădirilor, abonamente, realizarea unor servicii pentru buna 
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desfăşurare a proceselor didactice şi administrative, achiziţionarea si construirea de bunuri imobile, 

a materialelor didactice, microproducţie şi întreţinere, acordarea burselor etc.  

(4) Senatul universitar este abilitat, la propunerea Consiliului de Administratie, să decidă asupra 

constituirii fondurilor proprii, destinaţiei acestora şi condiţiilor de utilizare. 

(5) Finanţarea de bază asigurată de MEN este multianuală şi ea se repartizează conform principiului 

descentralizării şi asumării răspunderii publice până la nivelul facultăţii şi a departamentului.  

(6) Veniturile proprii realizate de universitate, facultăţi, departamente, institute de cercetare, 

staţiune didactică experimentală, şcoli doctorale etc. se utilizează conform reglementărilor în 

vigoare şi hotărârilor Senatului universitar.  

(7) În baza autonomiei universitare, USAMVCN dispune integral de veniturile obţinute din 

şcolarizarea cu taxa a studenţilor romani si străini. 

(8) Rectorul, prin contractul instituţional semnat cu MEN şi prin contractul managerial semnat cu 

Senatul universitar, este răspunzător pentru execuţia bugetară anuală şi pentru alocarea resurselor 

financiare.  

(9) Rectorul poate aloca prioritar resurse financiare pentru infrastructură, materiale, formare 

profesionala, deplasari etc. spre structurile organizatorice din domeniul învăţământului şi cercetării 

evaluate ca fiind performante, recomandate de Consiliul de strategii universitare sau definite ca 

priorităţi în Programul strategic aprobat de Senat. 

(10) Rectorul este abilitat, in limitele legii si regulementelor universitatii, să angajeze universitatea 

în contracte de sponsorizare, donaţii, asocieri cu firme şi unităţi private şi de stat, să înfiinţeze 

societăţi comerciale sau unităţi de microproducţie în vederea atragerii de resurse financiare 

suplimentare pentru bugetul universităţii.  

(11) Pentru realizarea unor obiective de investiţii sau pentru derularea unor proiecte, inclusiv cele 

cu finanţare sau cofinanţare europeană, Rectorul poate utiliza linii sau sisteme de creditare cu avizul 

Senatului universitar. Avizul Senatului este consultativ. 

(12) Execuţia bugetară anuală la nivel de universitate, facultăţi şi alte structuri cu buget propriu se 

face publică prin rapoartele prezentate de Rector, Decani şi Directorii de departamente şi Director 

CSUD. Rapoartele, în funcţie de gradul de adresabilitate, trebuie validate de Senat, de Consiliul 

facultăţii sau de plenul departamentului. 

(13) USAMVCN are în patrimoniu bunuri mobile şi imobile în domeniul public, bunuri cu drept de 

administrare, de folosinta, precum si bunuri în domeniul privat al universităţii.  

(14) Conform legislaţiei, Senatul universitar poate aproba construirea, cumpărarea, donaţia, luarea 

în custodie sau închirierea de elemente aferente bazei materiale a universităţii, în vederea 

dezvoltării standardelor din educaţie şi cercetare.  

(15) USAMVCN îşi afirmă dreptul de proprietate, de administrare sau de folosinta asupra tuturor 

bunurilor existente în patrimoniul său la data aprobării prezentei Carte de către MEN şi va milita 

pentru obţinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate cu respectarea dispoziţiilor 

dreptului comun şi a Legii nr.1/2011.  

 

CAPITOLUL V – Relatii de colaborare academica, profesionala, economica si culturala. 

 

Articolul 23. Incheierea contractelor cu terți, asocieri, afilieri  

(1) USAMVCN poate organiza în România sau în alte ţări programe de studii comune, in cotutela, 

cu alte instituţii de învăţământ superior din România sau din străinătate recunoscute/acreditate in 

statul de origine.  

(2) Programele de studii organizate în alte ţari vor respecta atât legislaţia românească în vigoare, cât 

şi legilaţia din ţara parteneră. 

(3) USAMVCN poate înfiinţa, în condiţiile legii şi cu aprobarea Senatului universitar, singură sau 

în asociere, societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii, unităţi de învăţământ preuniversitar, dacă 
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acestea contribuie la creşterea performanţelor universităţii şi nu influenţează în mod negativ 

misiunea, bugetul si patrimoniul universităţii. 

(4) USAMVCN poate constitui consorţii si clustere sau poate adera la unele existente în baza unui 

contract de parteneriat, conform legislaţiei în vigoare si cu aprobarea Senatului. 

(5) USAMVCN se poate asocia cu alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare in vederea 

derularii unor activitati educationale, de cercetare-dezvoltare-transfer tehnologic, cu aprobarea 

Senatului universitar.  

(6) Încheierea unor acorduri cadru de cooperare naţională sau internaţională, afilierea la organizaţii 

europene sau internaţionale sunt de competenţa Rectorului cu consultarea Consiliului de 

administraţie.  

(7) Dacă acestea presupun angajarea financiara şi/sau patrimoniala a universităţii este necesară 

aprobarea Consiliului de administraţie şi a Senatului universitar. 

(8) Cedarea folosintei/inchirierea/darea in custodie/accesul la folosinta in comun a unor  

elementelor de patrimoniu/baza materiala a universitatii in favoarea tertilor se va face doar in 

scopul cresterii performantelor stiintifice si financiare ale universitatii, ale dezvoltarii 

invatamantului superior national, cu aprobarea Consiliului de Administratie si a Senatului.  

 

 

CAPITOLUL VI. Colaborarea in cadrul USAMVCN 

 

Articolul 24. Colaborarea cu sindicatele, cu asociatiile profesionale/stiintifice si organizaţiile 

studenţeşti legal constituite. 

(1) Universitatea sustine parteneriatul si colaborarea colegiala intre toate structurile proprii, precum 

si intre acestea si persoane juridice conexe/afiliate (sindicate, asociatii, societati comerciale, 

clustere, spin-off-uri, etc.) in vederea unei folosiri eficiente a resurselor dedicate educatiei, 

cercetarii si transferului tehnologic. 

(2) Reprezentanţi ai asociatilor studenţilor din USAMVCN şi ai sindicatului personalului didactic şi 

nedidactic din USAMVCN participă la toate activităţile structurilor de conducere din Universitate.  

(3) Reprezentanţii studenţilor sunt aleşi și fac parte cu drept de vot din structurile în care au fost 

aleşi sau numiţi. Reprezentanţii sindicatului sunt invitaţi la toate şedinţele structurilor de conducere 

și nu au drept de vot. 

(4) Studenţii au reprezentanţi în Comisia de etică universitară, Departamentul pentru asigurarea 

calităţii, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Comisiile care se ocupă de cazări, precum şi 

în alte comisii cu caracter social. 

(5) Pentru relaţia cu Sindicatul USAMVCN, in cadrul comisia paritare, s-a constituit functioneaza o 

comisie prezidată de Rector care răspunde prompt solicitărilor sindicatului de a organiza întâlniri în 

care să se discute doleanţele acestora şi să se rezolve solicitările, în măsura în care legislatia si 

bugetul universităţii permit. 

(6) Colaborarea dintre studenţi şi conducerea universităţii este se materializată şi prin organizarea în 

parteneriat si susţinere financiară, în măsura în care bugetul universităţii o permite, a 

simpozioanelor ştiinţifice studenţeşti, a concursurilor studenţeşti, a activităţilor socio-culturale şi 

sportive studentesti. 

(7) Universitatea sustine organizarea studentilor in asociatii, cluburi culturale si sportive, cercuri 

stiintifice, grupuri de voluntariat, etc., precum si integrarea acestora in retele nationale si 

internationale.  

(8) Universitatea sustine infiintarea si functionarea asociatiilor profesionale si stiintifice, a 

cluburilor culturale si sportive, a cercuri stiintifice, a grupuri de voluntariat, etc., precum si 

integrarea acestora in retele nationale si internationale. 
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CAPITOLUL VII 

 

Articolul 25. Dispoziţii finale 

(1) Carta USAMVCN, împreună cu Codul de etică şi deontologie universitară si Codul de asigurare 

a calităţii al USAMVCN, se adoptă după ce au fost dezbătute în comunitatea universitară  şi au fost 

aprobate către Senatul universitar prin vot direct, cu majoritate simplă, cu participarea a cel puţin 

2/3 din numărul membrilor Senatului. 

(2) Carta universitară este validată după primirea rezoluţiei favorabile din partea MEN privind 

avizul de legalitate.  

(3) În cazul neprimirii avizului de la MEN în termen de 30 de zile de la data solicitării, Carta 

USAMVCN se consideră avizată conform principiului aprobării tacite. 

(4) Propunerea de modificare a Cartei universitare se poate face numai la iniţiativa a cel puţin 1/3 

din membrii Senatului sau la iniţiativa Rectorului.  

(5) Oricare dintre membrii titulari ai comunitatii universitare a USAMVCN poate propune 

modificarea/completarea Cartei, modificările urmand aceeaşi procedură folosită ca și la adoptare. 

(6) Prezenta Cartă USAMVCN, împreună cu Codul de etică şi deontologie universitară, Codul de 

asigurare a calităţii al USAMVCN a fost dezbătută în cadrul comunităţii academice şi a fost 

aprobată de către Senatul USAMVCN în data de ____________. 

(7) La data avizării de către Ministerul Educaţiei Naţionale se abrogă ultima varianta anterioara a 

cartei universitare. 
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CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ 

 

        Preambul 

(1) Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca asigură un mediu 

academic liber de ingerinţe politice, religioase şi de statut socio-economic, exceptând 

constrângerile de natură ştiinţifică, legală şi etică. 

(2) Principiile de morală şi etică întrunite în prezentul cod sunt destinate reglementării relaţiilor 

dintre membrii comunităţii academice precum şi a relaţiilor membrilor comunităţii academice cu 

instituţiile şi persoanele juridice sau fizice din afara sa. Codul etic este asimilat unui contract 

moral între fiecare membru al comunităţii universitare şi comunitatea universitară ca întreg. 

(3) Codul nu se substituie legislaţiei şi regulamentelor interne şi nici nu poate contraveni 

acestora. Codul de etică este anexă şi completează este parte integrantă a Cartaei Universităţii, 

respectă prevederile sale şi este obligatoriu pentru toţi membrii comunităţii academice.  

(4)  Membrii comunităţii academice sunt obligaţi să respecte codurile deontologice profesionale, 

legislaţia specifică învăţământului, Codul muncii şi toate celelalte dispoziţii legale care 

reglementează activitatea educativ-profesională şi de cercetare. 

 

Art.1. Dispoziţii generale 

(1) Codul de etică şi deontologie universitară cuprinde ansamblul de idealuri, valori, principii, 

norme morale şi reguli pe care şi le însuşesc şi consimt să le aplice în activitatea curentă membrii 

comunităţii universitare şi care reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se desfăşoară 

activitatea din USAMVCN. 

(2) Codul de etică universitară reprezintă ghidul de integritate academică ce contribuie la formarea 

şi menţinerea unui mediu universitar bazat pe competenţă, competiţie şi cooperare, la evaluarea 

transparentă şi corectă a studenţilor, personalului didactic şi de cercetare, personalului didactic 

auxiliar şi personalului administrativ. 

(3) Codul de etică are la bază reglementările Legii educației naționale nr. l/2011, având caracter 

obligatoriu conform Art. 130, alin. 1. 

(4) Dispozițiile prezentului Cod nu trebuie interpretat în sensul restrângerii unor drepturi conferite 

expres prin lege sau prin contractul colectiv de muncă. 

 

Art. 2.  

(1) Codul de etică şi deontologie universitară al Universităţii are drept principal scop: 

a) apărarea dreptului fundamental la educaţie de calitate; 

b) respectarea obligaţiilor profesionale ale membrilor comunităţii academice; 

c) apărarea demnităţii şi a prestigiului învăţământului universitar românesc şi ale Universităţii. 

(2) În activitatea de învăţământ, cercetare şi consultanţă universitatea furnizează servicii specializate 

studenţilor şi societăţii, fără nici un fel de  discriminare. 

(3) Relaţiile dintre membrii comunităţii universitare şi beneficiarii serviciilor acordate trebuie să 

aibă la bază încrederea în probitatea profesională şi morală a cadrelor didactice, de cercetare şi a 

personalului administrativ. 
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(4) Această încredere obligă membrii comunităţii academice ca, de-a lungul întregii lor cariere, să 

asigure şi să menţină la cel mai înalt nivel performanţele şi conduita lor profesională şi personală, 

să-şi actualizeze cunoştinţele şi competenţele profesionale permanent în sfera lor de activitate. 

(5) USAMVCN garantează menţinerea standardelor profesionale la cel mai înalt nivel posibil, în 

scopul asigurării dreptului la educaţie de calitate, prin supravegherea respectării de către membrii 

comunităţii academice a îndatoririlor profesionale şi a eticii universitare, precum şi prin apărarea 

prestigiului, onoarei şi demnităţii profesionale. 

(6) În situaţiile în care pentru rezolvarea unei situaţii soluţia nu este prevăzută în normele legale, 

membrii comunităţii academice trebuie să ia o decizie concordantă cu etica universitară şi să-şi 

asume responsabilitatea. 

(7) Principiile fundamentale în baza cărora se desfăşoară activitatea universitară sunt următoarele: 

libertatea academică; autonomia personală; dreptatea, echitatea şi onestitatea intelectuală; 

profesionalismul şi meritul; transparenţa; calitatea; colaborarea profesională. 

 

Art. 3. Libertatea academică 

(1) Libertatea academică presupune dreptul fiecărui membru al comunităţii academice de a-şi 

exprima deschis opiniile ştiinţifice şi profesionale, în cadrul cursurilor, seminariilor, conferinţelor, 

dezbaterilor dar şi al lucrărilor elaborate, susţinute sau publicate. 

(2) Membrii comunităţii universitare trebuie să evite lezarea libertăţii celorlalţi, să manifeste 

respect mutual pentru diferenţele individuale inerente, imparţialitate şi colaborare în mediul lor de 

activitate, să dea dovadă de integritate, onestitate şi responsabilitate în toate acţiunile lor. 

(3) Este încurajat parteneriatul intelectual şi cooperarea în domeniul didactic şi de cercetare, dar şi 

abordarea critică, indiferent de opiniile politice sau de credinţele religioase. 

(4) Orice membru al comunităţii universitare trebuie să evite lezarea libertăţii celorlalţi, pe baza 

respectului. 

(5) Libertatea academică nu poate fi îngrădită decât în condiţiile legii. 

(6) Se interzice manipularea, îndoctrinarea, educarea dogmatică în interiorul spaţiului universitar 

şi, prin aceasta, încălcarea dreptului studenţilor, al cadrelor didactice sau al cercetătorilor la 

libertatea de gândire, exprimare şi la formarea ştiinţifică. 

(7) Contravin principiilor codului etic al Universităţii: 

a) orice discriminare bazată pe sex, religie, origine, naţionalitate, rasă etc.; 

b) propaganda cu caracter politic şi prozelitismul religios în interiorul sau în legătură cu acţiuni 

ale Universităţii; 

c) promovarea în spaţiul universitar sau în asociere cu acţiunile Universităţii a unor doctrine sau 

idei cu caracter extremist – misoginism, feminism, rasism, xenofobie, fascism, comunism etc.; 

e) defăimarea Universităţii de către membrii comunităţii academice; 

f) atacurile personale sau afirmaţiile defăimătoare la adresa membrilor comunităţii academice; 

g) încercările de rezolvare prin mass-media a conflictelor sau nemulţumirilor personale, înainte de 

demersurile de rezolvare a lor în cadrul comunităţii academice; 

h) formularea în faţa studenţilor a unor comentarii lipsite de respect la adresa pregătirii profesionale a 

unui coleg; 

i) formularea în faţa studenţilor a unor comentarii cu privire la ţinuta morală sau a unor aspecte ce ţin 

de viaţa privată a unui coleg; 

j) sfătuirea studenţilor să nu urmeze un curs al unui coleg; 

k) formularea repetată de plângeri sau sesizări vădit neîntemeiate la adresa unui coleg; 

l) nerespectarea confidențialității privind situaţia şcolară, socială, medicală a oricărui student. 
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Art. 4. Autonomia personală 

(1) USAMVCN asigură exercitarea dreptului de a concepe, modifica, extinde sau perfecţiona 

programele de studiu şi de cercetare, în conformitate cu legislaţia în domeniu şi Carta universitară. 

(2) Fiecărui membru al comunităţii universitare i se garantează dreptul de a lua şi aplica decizii în 

privinţa propriei cariere academice şi profesionale. 

(3) Fiecare membru al comunităţii academice este liber să-şi exprime ideile şi părerile în orice 

domeniu, să contribuie la progresul social sau să participe la acţiuni politice şi religioase, în calitate 

de persoană privată. 

(4) Universitatea cultivă un mediu propice pentru dezbatere, competenţă şi competitivitate. 

(5) Fiecare membru al comunităţii academice îşi asumă, la nivelul său, răspunderea pentru 

calitatea procesului educaţional, asigurându-se că întregul conţinut al materialului predat este 

actualizat, reprezentativ şi adecvat nivelului la care se situează disciplina în planul de învăţământ. 

(6) Constituie încălcări ale libertăţii individuale atacurile la persoană, jignirile sau brutalităţile de 

ori ce fel, încălcarea libertăţii personale a altui membru al comunităţii, nerespectarea 

confidenţialităţii legate de probleme de viaţă socială sau privată. 

 

Art. 5. Dreptatea, echitatea şi onestitatea intelectuală 

(1) Onestitatea relaţiei cadru didactic – student este fundamentul misiunii educaţionale a 

USAMVCN. 

(2) Cadrele didactice demonstrează respectul pentru studenţi ca indivizi şi aderă la propriile roluri 

de formatori intelectuali şi consilieri, prin cultivarea unui comportament academic, asigurând 

evaluarea corectă a studenţilor, în raport cu adevăratele merite ale acestora. 

(3)  Membrii corpului academic trebuie să evite orice exploatare, hărţuire sau discriminare a 

studenţilor şi trebuie să protejeze libertatea academică a acestora. 

(4) Membrii comunităţii universitare trebuie să promoveze egalitatea de şanse privind accesul la 

studii şi la programele de studiu, la angajare şi promovare, să contribuie la eliminarea conflictelor 

de interese, prin prevenirea şi combaterea oricărei forme de corupţie, favoritism şi nepotism, 

precum şi a persecuţiei de orice fel. 

(5) Comportamentul studenţilor în cadrul procesului de învăţământ, cât şi în afara acestuia, trebuie 

să fie decent, politicos şi respectuos, faţă de colegi, faţă de cadrele didactice şi alte persoane 

angajate în universitate, cât şi faţă de alte persoane care vin în contact cu comunitatea universitară. 

(6) Constituie încălcări ale Codului de etică și deontologie universitară orice acţiune sau faptă a 

studenţilor sau personalului angajat care aduce prejudicii imaginii şi prestigiului Universităţii şi ale 

corpului său profesoral. 

(7) În sfera relaţiilor cadru didactic – student constituie încălcări ale obligaţiei de integritate 

următoarele fapte: 

a) condiţionarea sau influenţarea evaluării studentului prin orice alte mijloace sau criterii decât cele 

profesionale, prevăzute de regulamente; 

b) comportamentul inadecvat, hărţuirea pe motive politice, de rasă, religie, sex, orientare sexuală, 

origine naţională, statut marital, handicap şi/sau condiţie medicală, vârstă, cetăţenie sau alte motive 

arbitrare sau personale; 

c) abuzul de putere sau autoritate al cadrului didactic pentru a influenţa raţionamentele, conştiinţa 

sau exprimarea opiniei unui student din motive arbitrare sau personale; 

d) existența unei relaţii extraprofesionale, de orice tip, care periclitează integritatea procesului 

educaţional. 

(8) Integritatea academică a studenţilor presupune evitarea oricăror fapte sau acţiuni care ar 

prejudicia evaluarea corectă şi riguroasă a cunoştinţelor (fraudarea sau încercarea de fraudare de 

orice tip a examenelor) sau ar împiedica buna desfăşurare a procesului de învăţământ, prin 
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deteriorarea, distrugerea deliberată, înlocuirea aparaturii, materialelor didactice, a cărţilor şi 

revistelor de specialitate sau a informaţiilor din sistemul electronic. 

(9) Depunerea referatelor/articolelor ştiinţifice/lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/disertaţie 

şi a tezei de doctorat presupune automat asumarea de către autor a răspunderii privind originalitatea 

conţinutului. 

(10) Depunerea referatelor, articolelor ştiinţifice, a lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie 

sau a tezei de doctorat presupune atât forma tipărită şi legată cât şi forma electronică; forma 

electronică va fi folosită în scopul verificării de către profesori, recenzori sau comisiile de finalizare 

a studiilor a originalităţii conţinutului; 

(11) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în mod 

solidar cu autorii de originalitatea conţinutului acestor lucrări. 

(12) Fraudarea sau încercarea de fraudare de orice tip a examenelor pe parcursul studiilor 

universitare se sancţionează cu eliminarea de la proba de evaluare respectivă, avertisment scris şi 

exmatriculare. 

(13) Fraudarea sau încercarea de fraudare, inclusiv prin plagiat, a examenelor de finalizare a 

studiilor (licenţă, master, doctorat) se sancţionează cu eliminarea din examenul respectiv, 

interzicerea repetării examenului pe o anumită perioadă, respectiv anularea diplomei de absolvire şi 

a titlului conferit, dacă fapta este constatată după eliberarea diplomei. 

(14) În caz de plagiat sau prezentarea de date false în cadrul lucrărilor de finalizare a studiilor, 

îndrumătorul unei astfel de lucrări este sancţionat prin avertisment scris, diminuarea salariului şi 

prin suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de 

control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă în cazul în care abaterea s-a 

realizat prin neatenţie, sau prin destituirea din funcţia de conducere din învăţământ şi desfacerea 

disciplinară a contractului de muncă în cazul în care abaterea a fost făcută repetat sau cu 

premeditare, cu sau fără obţinerea de foloase necuvenite. 

 

Art. 6. Conflictul de interese 

(1) Conflictul de interese apare atunci când interesele personale, directe sau indirecte, ale unui 

membru al comunităţii academice intră în conflict cu obligaţiile care decurg din statutul său ori sunt 

de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea necesară îndeplinirii acestor obligaţii. 

(2) Se consideră a fi în situaţie de conflict de interese: 

a) un membru al comunităţii universitare participă oficial la negocieri comerciale cu firme sau 

organizaţii în care are interese materiale; 

b) o persoană din Universitate rezolvă cereri, ia decizii sau participă la luarea deciziilor cu privire la 

persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; 

c) o persoană participă la evaluarea unor proiecte de cercetare în care are calitatea de membru al 

echipei de cercetare sau de colaborator la realizarea altor proiecte cu unul sau mai mulţi parteneri 

din proiectul evaluat; 

(3) Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul III, inclusiv, nu pot ocupa 

concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de 

conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeaşi universitate. 

(4) Nu pot fi numite în comisii de doctorat, comisii de evaluare şi nu pot fi implicate în 

procedurile de concurs persoane ale căror decizii afectează: 

a) soţii, rudele sau afinii până la gradul III inclusiv 

b) persoane cu care s-au aflat/se află în raporturi comerciale sau din partea căreia a beneficiat ori 

beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, 

c) persoane aflate într-o funcţie de conducere ierarhică superioară; 
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d) persoane cu care se află într-o relaţie contractuală directă sau prin societăţi comerciale la care 

deţin părţi sociale cu unul sau mai mulţi candidaţi la concurs; 

(5) Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul III, inclusiv, persoanele 

care s-au aflat/se află în raporturi comerciale, precum şi persoanele care se află într-o relaţie 

contractuală directă sau prin societăţi comerciale la care deţin părţi sociale nu pot fi în relaţie de 

conducător de doctorat – doctorand îndrumat. 

(6) Pentru evitarea conflictelor ce decurg din interese materiale, se recomandă ca membrii 

comunităţii universitare să nu desfăşoare activităţi profesionale de liberă practică, care se află în 

concurenţă cu cele ale unităţilor de profil din USAMVCN. 

(7) Conflictul de interese poate exista atât în relaţiile cu studenţii (examene, premii, burse de orice 

fel), cât şi în relaţie cu alţi membri ai comunităţii academice: comisii de promovare, activitate de 

cercetare (doctorat, granturi etc.), premii, burse, angajări, mobilităţi naţionale sau internaţionale. 

(8)  În orice situaţie de conflict de interese, persoana în cauză are obligaţia de a aduce aceasta la 

cunoştinţa conducerii structurii universitare implicate şi de a se abţine de la implicarea în luarea 

oricărei decizii în care ar putea genera sau ar putea sugera un conflict de interese. 

 

Art.7.  

(1) Se consideră forme grave de corupţie: 

a) traficarea examenelor de orice fel (admitere, licenţă, absolvire, rezidenţiat, examene pe parcurs, 

doctorat etc.); 

b) vânzarea, cumpărarea sau substituirea de lucrări scrise, proiecte etc. în scopul însuşirii nemeritate 

a proprietăţii intelectuale; 

c) solicitarea de către membrii personalului universitar de bani sau bunuri în schimbul unor 

favoruri academice, mituirea sau tentativa de mituire, precum şi cointeresarea sub orice alte forme; 

d) solicitarea unor servicii personale, de orice tip, de la persoane care sunt sau urmează să fie în 

proces de evaluare, angajare sau promovare, precum şi oferirea unor astfel de servicii în schimbul 

bunăvoinţei. 

e) obţinerea pentru sine sau pentru altcineva de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în mod 

direct sau indirect, prin folosirea sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii 

deţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării şi nedestinate publicităţii; 

(2) Sunt interzise şi condamnate: impostura, dezinformarea, calomnierea, denigrarea publică a 

programelor şi persoanelor din universitate de către membrii propriei comunităţi academice. 

(3) Sunt descurajate şi considerate indezirabile comportamentele care denotă invidie, cinism, 

vanitate, lipsa de amabilitate, superficialitate, plafonare, dezinteresul faţă de misiunea şi nevoile 

Universităţii precum şi indiferenţa sistematică faţă de cererile studenţilor, ale cadrelor didactice şi 

ale personalului administrativ sau auxiliar. 

(4) Universitatea consideră dezirabile atitudinile de apreciere şi recunoştinţa faţă de colegii 

merituoşi, empatia, compasiunea, sprijinul faţă de cei aflaţi în nevoie, amabilitatea, politeţea, 

altruismul, înţelegerea, solidaritatea şi solicitudinea faţă de toţi membrii comunităţii academice.  

(5) Totodată, se descurajează şi se consideră indezirabile comportamentele care denotă invidie, 

cinism, vanitate, lipsă de amabilitate, dezinteres. 

(6) Comunitatea universitară este recunoscătoare tuturor membrilor care se dedică creşterii 

prestigiului Universităţii, profesiei şi învăţământului universitar românesc, precum şi celor care în 

situaţii de crize majore sau calamităţi, sunt dispuşi la autosacrificiu. 

 

Art. 8. Activitatea de cercetare ştiinţifică 

(1) USAMVCN promovează cercetarea ştiinţifică de calitate şi onestă, cu respectarea tuturor 

normelor naţionale şi internaţionale, care asigură recunoaşterea meritelor, originalitatea şi probitatea 
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oricărei cercetări. 

(2) Universitatea încurajează şi sprijină activitatea de publicarea, brevetarea şi transferul tehnologic 

al rezultatelor valoroase obţinute în cercetarea ştiinţifică. 

(3) Prin structurile sale cu rol în evaluarea şi supravegherea eticii în cadrul proiectelor de 

cercetare, Universitatea este responsabilă de dimensiunile etice ale activităţilor de orice fel şi ale 

cercetărilor efectuate în cadrul său. 

(4) Universitatea asigură respectarea normelor speciale de etică în activitatea de cercetare efectuată 

prin experimente desfăşurate pe animale. 

(5)  Cercetările întreprinse respectă principiul beneficiului imediat sau potenţial pentru societate, 

principiul bunăstării colective şi individuale, ţinând însă cont de eventualele repercusiuni asupra 

mediului, indivizilor şi societăţii. 

(6) În activitatea de cercetare ştiinţifică, integritatea presupune: 

a) acceptarea şi menţionarea ca autori ai unei opere doar a persoanelor care au participat efectiv la 

elaborarea ei; 

b) indicarea sursei din care a fost preluată o idee, o expresie, un rezultat al unei cercetări anterioare, 

indiferent dacă acestea au fost sau nu publicate. Această regulă priveşte şi elementele preluate din 

lucrări de orice natură ale studenţilor sau doctoranzilor şi utilizate ulterior de un cadru didactic în 

propriile cercetări; 

c) recunoaşterea explicită a contribuţiei oricărei persoane care a participat în mod real la o activitate de 

cercetare. În situaţia în care contribuţia a constat doar într-o activitate de supervizare sau consiliere, nu 

este necesară o recunoaştere formală a contribuţiei. În aceste cazuri însă se recomandă includerea unei 

formule de mulţumire; 

d) respectarea a destinaţiei fondurilor alocate unui proiect de cercetare.  

e) sursele de finanţare care au stat la baza unei cercetări vor fi menţionate în publicaţiile în care s-au 

materializat rezultatele cercetării; 

f) respectarea normelor speciale de etică referitoare la cercetarea efectuată pe subiecţi umani sau prin 

experimente desfăşurate cu ajutorul animalelor şi a oricăror altor elemente ce ţin de etica cercetării; 

g) activitatea de cercetare trebuie să se desfăşoare în spiritul și cu respectarea eticii ecologice și 

biologice (bioetică). 

 

Art. 9. Proprietatea intelectuală 

(1) USAMVCN apără dreptul de proprietate intelectuală. 

(2) Toţi cei care au participat la diferite stadii ale cercetării, ale cărei rezultate devin publice, 

trebuie menţionaţi, în spiritul onestităţii profesionale, al recunoaşterii şi al recunoştinţei. 

Universitatea trebuie să asigure tuturor cercetătorilor, inclusiv studenţilor implicaţi în activitatea de 

cercetare, recunoaşterea dreptului de proprietate intelectuală. 

(3) Beneficiile şi recompensele trebuie acordate tuturor celor care se află la originea proprietăţii 

intelectuale. 

 

Art. 10.  

(1) Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară: 

a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori; 

b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive; 

c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare. 

                                                                                                                                                             Art. 

11. Încălcări ale eticii cercetării ştiinţifice 

(1) Constituie încălcări ale eticii cercetării ştiinţifice: 

a) frauda în ştiinţă: acţiunea deliberată de confecţionare, falsificare, plagiere sau înstrăinare ilicită 



7 

 

a rezultatelor cercetării ştiinţifice; 

b) confecţionarea de date: înregistrarea şi prezentarea unor date imaginare, care nu sunt obţinute 

prin aplicarea metodele de lucru folosite în cercetare; 

c) falsificarea: măsluirea materialelor de cercetare, a echipamentelor, proceselor sau rezultatelor, 

omiterea unor date sau rezultate de natură a deforma rezultatele cercetării; 

d) plagiat: însuşirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei 

persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obţinute, prezentându-le drept creaţie proprie; 

e) conflict de interese: situaţia de incompatibilitate în care se află o persoană care are un interes 

personal, ce influenţează imparţialitatea şi obiectivitatea activităţilor sale în evaluarea, 

monitorizarea, realizarea şi raportarea activităţilor de cercetare; interesul personal include orice 

avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv sau 

pentru instituţia din care face parte. 

(2) Abaterile prevăzute în prezentul articol se sancţionează cu suspendarea, pe o perioadă 

determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice 

superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de 

concurs, de doctorat, de master sau de licenţă, destituirea din funcţia de conducere, monitorizare 

sau control avută în momentul constatării faptei, anularea concursului obţinut pe baza acestor 

fraude, respectiv desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

 

Art. 12. Activitatea administrativă 

(1) Integritatea în activitatea administrativă presupune desfăşurarea corectă a tuturor procedurilor 

de selecţie, alegere sau numire a personalului care asumă responsabilităţi de ordin administrativ şi 

a tuturor procedurilor de lucru din activitatea administrativă (gestionarea bunurilor, achiziţii, 

secretariat, întreţinere etc.). 

(2) În activitatea administrativă, integritatea presupune:  

a) desfăşurarea corectă a tuturor procedurilor de selecţie, alegere sau numire a personalului care asumă 

responsabilităţi de ordin administrativ. Este interzisă primirea, acceptarea, cererea, darea sau 

oferirea de bani, bunuri sau orice alte foloase ori favoruri în schimbul sprijinirii ocupării unei 

poziţii administrative sau în schimbul unei evaluări preferenţiale. 

b) îndeplinirea cu bună credinţă şi în folosul Universităţii a oricărei responsabilităţi administrative. 

Constituie infracțiune, utilizarea unei poziţii administrative în scopul obţinerii de foloase 

necuvenite de orice natură în interes personal sau pentru alţii, dar în scopul obţinerii de foloase 

personale, constituie precum și o încălcare a obligaţiei de integritate. 

c) în momentul transferului unei responsabilităţi administrative, fostul titular predecesorul are obligația 

de a pune la dispozitia succesorului pune la dispoziţia noului titular toate instrumentele, informaţiile şi 

elementele, aduse la zi, necesare preluării imediate a acestei responsabilităţi.  

d) furnizarea de informaţii corecte către conducerea Universităţii şi către toate structurile îndreptăţite 

să le ceară.  

e) când, din orice motiv, în cazul în care o persoană se afla în imposibilitatea nu mai poate să îşi 

îndeplinească  de a-și îndeplini în mod corespunzător atribuţiile administrative încredinţate, ea are 

obligaţia de a aduce acest lucru la cunoştinţa superiorilor. este obligată de a informa superiorii ca este 

în incapacitatea de a duce la îndeplinire atribuțiile încredințate 

 

Art. 13. Profesionalismul şi meritul 

(1) USAMVCN asigură recunoaşterea, pe bază de criterii bine definite, a meritelor personale şi 

colective, care conduc la împlinirea menirii sale instituţionale. 

(2) Singura ierarhizare calitativă acceptabilă în universitate este cea a profesionalismului şi 
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meritului. 

(3) Pentru cadre didactice şi cercetători, profesionalismul şi meritul se stabilesc după prestigiul 

adus instituţiei şi specialităţii în care lucrează, calitatea şi actualitatea cursurilor, a seminariilor şi a 

lucrărilor practice, a activităţii de îndrumare a studenţilor, cantitatea şi calitatea publicaţiilor 

ştiinţifice, granturile de cercetare şi dezvoltare individuale şi instituţionale câştigate şi 

implementate, implicarea în dezvoltarea facultăţii şi Universităţii, evaluarea din partea studenţilor, 

programul de studiu, rezolvarea problemelor studenţilor. 

(4) Pentru studenţi, profesionalismul şi meritul se stabilesc în contextul unor criterii de evaluare a 

performanţelor la cursuri, clinice, seminarii şi lucrări practice, la examene pe parcursul studiilor, 

cercuri studenţeşti, la concursuri profesionale, la examenele de finalizare a studiilor, implicarea în 

cercetare şi publicaţiile proprii, precum şi implicarea în viaţa asociativă şi acţiuni civice. 

(5) Pentru personalul auxiliar şi personalul administrativ, profesionalismul şi meritul se stabilesc 

în funcţie de gradul, complexitatea, calitatea şi modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu 

stabilite în fişa postului. 

(6) Pentru persoanele cu funcţie de conducere sau care au calitatea de membrii ai structurilor de 

conducere, criteriile de profesionalism şi merit se referă mai ales la managementul eficient al 

resurselor, crearea şi menţinerea standardelor profesionale şi morale ridicate în instituţie, aplicarea 

cu rigurozitate a reglementărilor legale şi instituţionale şi a normelor etice, evaluarea din partea 

reprezentanţilor studenţilor, a subordonaţilor, a autorităţilor statului în domeniu, etc. 

 

Art. 14.  

(1) Constituie încălcări ale Codului de etică al Universităţii următoarele: 

a) evaluarea competenţei profesionale prin alte criterii decât calitatea activităţii didactice, 

performanţa ştiinţifică, rezultatele profesionale, meritul etc.; 

b) nerecunoaşterea meritelor unei persoane de către colegi, şef de catedră, conducerea 

Universităţii etc.; 

c) împiedecarea promovării, a susţinerii doctoratului, a realizării de granturi, publicaţii ştiinţifice, 

de către colegi sau structuri ierarhice din universitate. 

 

Art. 15. Transparenţa 

(1) USAMVCN respectă principiul transparenţei tuturor categoriilor de informaţii care interesează 

membrii comunităţii universitare, potenţialii candidaţi, absolvenţii, instituţiile cu care colaborează şi 

publicul larg, asigurând o informare consistentă şi corectă. Prin aceasta este facilitată egalitatea de 

şanse în competiţie şi asigurarea accesului echitabil la resursele Universităţii. 

(2) Este interzisă ascunderea, falsificarea sau denaturarea informaţiilor la care au dreptul membrii 

comunităţii academice şi publicul larg. 

(3) Criteriile de selecţie pentru ocuparea posturilor didactice, de cercetare şi administrative trebuie 

precizate cu rigurozitate şi claritate, fiind respectate prevederile legale şi fiind asigurată 

publicitatea acestora. 

(4) Studenţii şi ceilalţi beneficiari ai procesului formativ şi ştiinţific au dreptul la informaţii clare 

despre criteriile de evaluare la examene, colocvii, chiar de la începutul procesului didactic, precum 

şi la explicaţii privind calificativele obţinute. 

(5) Toţi membrii comunităţii academice au datoria şi obligaţia morală de a aduce la cunoştinţa 

conducerii Universităţii sau a Comisiei de etică universitară orice caz, act sau fenomen de 

încălcare a normelor morale şi etice cuprinse în prezentul Cod, aceasta constituind o acţiune 

benefică, de instaurare a unui climat de încredere şi de stimulare în activitate, un mod sigur de 

creştere a prestigiului întregii comunităţi academice. 
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Art. 16. Calitatea serviciilor 

(1) În activitatea de învăţământ, cadrele didactice trebuie să furnizeze servicii de educaţie 

specifice domeniului lor de activitate la un nivel înalt de calitate, în conformitate cu legea şi cu 

regulamentele Universităţii. 

(2) În activitatea de cercetare ştiinţifică trebuie respectate regulile de bună practică specifice 

domeniului (reguli de bună practică de laborator, reguli de bună practică în studiul clinic), 

legislaţia privind protecţia animalelor supuse experimentelor ştiinţifice şi legislaţia privind 

protecţia mediului. 

(3) În activitatea administrativă şi de management trebuie respectate regulile de asigurare a calităţii 

pe care universitatea şi le-a asumat prin aderarea la sistemul de certificare ISO. 

 

Art. 17. Colaborarea profesională 

(1) Membrii comunităţii universitare trebuie să colaboreze pentru buna desfăşurare a activităţii 

profesionale, în interesul furnizării de servicii de calitate studentului şi publicului interesat, 

precum şi în interesul dezvoltării Universităţii şi învăţământului universitar. 

(2) Colaborarea se realizează pe baza principiului colegialităţii, în cadrul relaţiilor profesionale ce 

se stabilesc în universitate sau cu partenerii acesteia, în cadrul îndeplinirii activităţilor desfăşurate 

conform profesiunii, funcţiei didactice, postului şi funcţiei de conducere. 

 

Art. 18. Dispoziţii finale 

(1) Membrii comunităţii academice răspund disciplinar pentru nerespectarea Codului de etică al 

Universităţii şi a regulamentelor universitare, precum şi pentru orice fapte săvârşite în universitate 

sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale 

USAMVCN. 

(2) Orice comportament al unui membru al comunităţii academice care încalcă prevederile 

prezentului Cod e etică, poate face obiectul unei reclamaţii sau sesizări privind încălcarea eticii 

universitare. 

(3) Analizarea şi soluţionarea cazurilor de sesizări şi reclamaţii referitoare la etica universitară se 

realizează de către Comisia de etică universitară, în conformitate cu Regulamentul acesteia 

precum și a dispozițiilor prevăzute în legea educației naționale nr. 1/2011. 

(4) În cazul constatării încălcării regulilor normelor de etică universitară, Comisia de etică 

universitară este abilitată să stabilească propună Rectorului, Consiliului de administrație sau 

Decanului, după caz, Senatului Universităţii aplicarea sancţiunilor stabilite de legislaţia în vigoare. 

(5) Nicio persoană care a fost sancţionată pentru încălcarea Codului etic nu poate ocupa posturi în 

structurile de conducere ale Universităţii. 

(6)  Prezentul Cod face parte integrantă din Carta Universităţii. 

(7) La momentul intrării în vigoare a prezentului cod orice dispoziție contrară se abrogă. 

Prezentul cod a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN din data de _________________. 
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RU 7 

REGULAMENTUL CONSILIULUI DIDACTIC 

 

Art. 1. Dispozitii generale  

(1) Consiliul Didactic (CD) este o structure executive coordonatd de Prorectorului Didactic $i este 

subordonatA functional Consiliului de Administratie Rectorului functionand conform Legii nr. 1/2011, 

Cartei universitare, -prezentului regulament și a regulamentelor legale in vigoare.      

(2) Consiliul Didactic functioneaza permanent §i are rolul de a asigura implementarea legislatiei, a 

hotararilor Senatului $i ale Consiliului de Administratie in domeniul invAtamantului. 

(3) Consiliul Didactic are rolul de a asigura organizarea și buna desfășurare a procesului 

didactic  

universitar la ciclurile de invatamant, licenta, master și doctorat in toate secventele sale, de la 

admitere pand la examenele de finalizare a studiilor. 

(4) Consiliul Didactic asigura organizarea 4i deslasurarea invatamantului postuniversitar, $i invdtarea 

pe tot parcursul vietii, de la inscriere pans la certificare. 

(5) Consiliul Didactic elaboreaza, la cererea Rectorului §i a Consiliului de Administratie, analize, 

rapoarte §it proiecte de metodologii regulamente. 

 

Art. 2. Structura $i functionarca Consiliului Didactic      

(1) Consiliul Didactic al universitAtii este campus din: 

a) Prorectorul Didactic care este pre edintele consiliului; 

b) Decanii facultdtii, in calitatea for de coordonatori generali ai activitatii didactice din facultati; 

c) Directorul Departamentului pentru invAta'rnAnt la Distanta $i Frecventa Redusd; 

d) Directorul Departamentului Pedagogic; 

e) Directorul Centrului de Extensii Universitare; 

f) Directorul Centrului de invatare pe tot Parcursul Vietii 

g) Directorii Scolii Doctorale (IRVA, MV) 

(2) Mandatul unui Consiliu Didactic se desra'$oard pe aceea$i perioadd cu mandatul Consiliului de 

Administratie, 4 ani.                   

(3) Consiliul Didactic functioneazd permanent prin intruniri de lucru prin comunicare direct* 

intrunirile de lucru se realizeazd la convocarea Prorectorului didactic sau la cererea a 1/3 dintre 

membrii (4 membrii); 
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(4) in activitatea Consiliului Didactic pot fi implicati Prodecanii $i $efii de departament sau ate 

persoane din subordine prin convocarea for de cdtre pre$edintele consiliului sau prin delegarea for de 

care membrii permanenti (art.2.1.). 

Art. 3. Atributiile Consiliului Didactic                  

(1)  Consiliul Didactic realizeazA, la cererea Rectorului, analize, rapoarte $i proiecte privind oportunitatea 

sustenabilitatea d/sau ldrgirea ofertei educacionak actuale sau de perspectivA prin: 

a) infiintarea de catre universitate, singurd sau prin asociere, de not programe de studii, de extensii 

universitare, consotlii sau asociatii. 



 

 

b) implicarea universitatii sau structurilor universitatii in parteneriate si colaborari in domeniul 

educational cu alte institutii din tar5. si strainatate;                        

(2) Realizeaza, la cererea Rectorului si a Consiliului de administratie, analize, rapoarte si proiecte de 

regulamente privind, politica de personal a universitatii: 

a) normarea si elaborarea statelor de functii; 

b) identificarea unor cadre didactice universitare si a altor specialisti cu valoare recunoscuta in 

domeniu, din tail sau din strainatate, disponibile de a accepta calitatea de cadre didactice universitare 

asociate invitate. 

c) regulamentul, metodologia si calendarul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice; 

(3) Realizeazk la cererea Rectorului, evaluAri, proiecte de strategii, regulamente si metodologii 

privind procesul de invatamant si managementul studentilor: 

a)  resursele invatarii; 

b) dimensiunea formatiilor de studiu; 

c)  regulamentele si metodologiile de admitere a studentilor in universitate; 

d) regulamentul de activitate profesionala a studentilor, metodologia de recunoasterea si echivalare a 

studiilor sau a perioadelor de studii efectuate in tars sau in strainatate, numarul minim de credite 

necesar promovarii anului universitar, organizarea si functionarea ciclurilor universitare de licenta, 

masterat si doctorat 

e) structura anului universitar, probele si programul examenelor de finalizare a studiilor; 

f) taxele aplicate studentilor: scolarizare in regim cu taxa, depasirea duratei de scolarizare prevazute 

de lege, admiteri, inmatriculari, reinmatriculari, repetarea examenelor si a altor forme de verificare, 

care depasesc prevederile planului de invatamant, taxe pentru activitati neincluse in planul de 

invatamant, etc., 

g) continutul certificatelor si diplomelor de studii, conform legislatiei in domeniu; 

h) regulamentele si metodologiile privind programele de formare continua; 

i) modulele informatice de management al studentilor si e-learning.     

(4) Monitorizeaza respectarea standardelor de performantd stabilite de ARACIS si de organismele 

de evaluare academica internationale pentru procesul de invatamant universitar si postuniversitar; 

(5) Coordoneaza colectarea si raportarea datelor referitoare la procesul de invatamant necesare 

autoevaluarii.            

(6) Coordoneaza §i elaboreaza strategii de dezvoltare privind informatizarea universitatii.  

(7) Identifica toate problemele curente ce apar in desfasurarea procesului de invatamant, le rezolvd 

sau, dupd caz, le aduce la cunostinta forurilor de conducere superioare in vederea elaborkii de 

rezolutii;            

(8) Consiliul Didactic indeplineste once alte atributii care sunt aprobate prin Carta universitara si 

regulamentele anexe, prin hotarari ale Consiliului de Administratie si decizii ale Rectorului. 

Art. 4. Presedintele Consiliul Didactic are urmatoarele atributii: 

a) convoaca, prezideaza si coordoneaza activitatea Consiliului Didactic; 

b) asigura transmiterea catre Consiliul de Administratie a documentelor elaborate de Consiliului 

Didactic si care urmeaza a fi aprobate; 

c) coordoneaza activitatea didactice a departamentelor universitatii si a unitatilor de cercetare 

implicate in procesul de invatamant; 



 

 

 

RECTOR,  
Prof dr. 

d) prezinta anual un raport de activitate in Consiliului de Administratie privind activitatea didactice din 

universitate in vederea intocmirii raportului Rectorului privind starea universitatii; 

e) indeplineste once alte atributii care sunt aprobate prin Carta universitara si regulamentele anexe, prin 

hotarari ale Consiliului de Administratie si decizii ale Rectorului. 

 

 

Prezentul regulament a fost aprobSenatului USAMVCN din data de __________________ 

 

                                                                              Vizat Oficiul juridic,  

         Consilier Juridic, Silvia MIHALI 

 



  

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 

DIN CLUJ-NAPOCA 

Calea Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca 

Tel.+ 40-264-596.384; Fax + 40-264-593.792 

www.usamvcluj.ro 

 

ANEXA 4  
 

 

RUC 12 
 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

DIRECŢIEI ECONOMICE 

 
 

CAPITOLUL I - Misiune 

 

a) asigură contabilitatea instituţiei; 

b) asigură inventarierea patrimoniului instituţiei; 

c) asigură buna desfăşurare a activităţii economice în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară; 

d) asigură tratamentul egal şi nediscriminarea agenţilor economici interesaţi de colaborarea cu 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. 

 

CAPITOLUL I I - Structura Direcţiei Economice 

 

a) Activitate economică: 

- Biroul financiar; 

- Biroul contabilitate. 

b) Relaţii cu alte departamente: 

- ierarhice de subordonare: Rector 

- de colaborare: 

- Interne: 
- Direcţia de Resurse umane; 
- Birou Achiziţii şi desfacere; 

- Compartiment tehnic; 

- Audit intern; 

- Departament Cercetare inovare; 
- Secretariat universitate; 

- Oficiul juridic. 
- Facultati 

- Externe: 
- Ministerul Educaţiei Naţionale, Cercetării Tineretului şi Sportului; 
- Ministerul Finantelor Publice 

- Institutul Naţional de Statistică; 

- Administratia Finanţelor Publice Cluj; 
- Trezoreria statului; 

- Băncile comerciale; 

- Furnizori şi clienţi. 

http://www.usamvcluj.ro/


  

CAPITOLUL IV – Activităţi 
 

c) întocmirea bugetului anual; 
d) înregistrarea sistematică şi cronologică a documentelor contabile intrate şi ieşite din Universitatea 

de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară; 

e) întocmirea balanţelor lunare; 

f) întocmirea bilanţurilor trimestriale şi  anuale lunare; 

g) întocmirea documentelor contabile, conform legii contabilităţii; 

h) asigurarea plăţilor la furnizori şi a încasărilor de la clienţi; 

i) asigurarea plăţilor salariale şi ale impozitelor şi taxelor aferente acestora; 

j) întocmirea situaţiilor financiare pe fiecare facultate din universitate; 
k) asigură evidenţa studenţilor cu taxă pe facultăţi; 

l) întocmirea şi transmiterea tuturor anexelor cu caracter economic cerute lunar de MENMECTS .si 

MFP 

m) pregatirea inventarierii anuale si inregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii 

patrimoniului universitatii. 

 

 

 

CAPITOLUL V Dispoziţii finale 
 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN din data de  

 

RECTOR,  

Prof. univ. dr. Cornel CATOI  

 

 

             VIZAT Oficiul Juridic, 

Js. Silvia MIHALI 



 

 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-

NAPOCA 

Calea Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca Tel.+ 40-264-

596.384; Fax + 40-264-593.792 
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ANEXA 5 
 
 

RU 18 
 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA 

PERSONALULUI DIDACTIC AL UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 

VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

 

   CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 

   Art. 1. (1) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), organizat in 

conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr.1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare art. 56, alin (4), şi art.68, ale Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic, 

art.51, ale Legii 345/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2005 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, 

ale Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3850/2.05.2017 pentru aprobarea Metodologiei 

cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ 

superior acreditate în vederea certificării compețentelor pentru profesia didactică, Ordinul nr. 

4129/16.07.2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul Ministrului Educației 

Naționale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de 

formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ 

superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Ordonanța 

Guvernului Romaniei privind modificarea și completarea unor acte normative ]n domeniul educatiei 

din data de 23.08.2018 ale Cartei universitare, ale Reglementărilor interne ale Universităţii de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

 

   Art. 2.  

(1) DPPD este o structură universitară autonomă, subordonată Senatului universitar, abilitată să 

asigure formarea iniţială, psihopedagogică şi didactică, teoretică şi practică, a studenţilor şi 

absolvenţilor învăţământului universitar în vederea obţinerii dreptului de exercitare a profesiei 

didactice. 

(2) DPPD este abilitat să organizeze şi activităţi din sfera formării continue a personalului 

didactic prin ofertarea de programe de formare continuă a cadrelor didactice, a promovării 

profesionale prin sistemul de acordare a gradelor didactice, precum şi activităţi specifice de 

cercetare ştiinţifică . 

 

     Art. 3.  

 (1) DPPD se individualizează structural şi funcţional prin următoarele elemente: 

a) misiune şi atribuţii specifice; 

b) structuri academice interne, stabilite potrivit nevoilor de funcţionare optimă; 

c) studenţi proprii înscrişi la modulul de pregătire psihopedagogică; 

d)  cursanţi înscrişi la programele de studii organizate de DPPD; 

e) conducere proprie prin secretariat şi director; 
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f)   servicii distincte de secretariat şi evidenţă a activităţii. 

 

 

      CAPITOLUL II – Misiune şi obiective 

 

     Art. 4.  

(1) Misiunea sa este de a răspunde la un nivel calitativ înalt cerinţelor educaţionale – de 

pregătire şi perfecţionare în domeniul educaţiei – la nivelul Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi al comunităţii, precum şi de a iniţia şi 

dezvolta cooperări naţionale şi internaţionale în domeniu.  

(2) Direcţiile de acţiune vizate la nivelul departamentului se înscriu pe următoarele 

dimensiuni:pregătirea iniţială a cadrelor didactice, formarea continuă a cadrelor 

didactice şi activităţi de informare, orientare, consiliere pentru carieră şi personală. 

 

      Art. 5.  

 (1) Pentru realizarea misiunii sale, DPPD se conduce potrivit următoarelor obiective: 

a) asigurarea unei pregătiri psihologice şi pedagogice, didactice şi practice de înaltă calitate, 

în acord cu direcţiile actuale şi de perspectivă în domeniul educaţiei, al teoriei şi practicii 

curriculum-ului, al psihologiei învăţării, al tehnologiei informaţiei şi comunicării, al proiectării 

şi evaluării în condiţii de calitate şi eficienţă a procesului de învăţământ; 

b) realizarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe studenţi şi orientat pragmatic spre 

nevoile reale ale şcolii româneşti, în contextul integrării europene; 

c) organizarea de programe de studii în sfera formării continue şi perfecţionării 

personalului didactic, potrivit cerinţelor unui învăţământ modern şi eficient; 

d) conectarea directă a învăţământului cu cercetarea ştiinţifică, antrenarea studenţilor şi a 

celorlalţi cursanţi în elaborarea de studii pe temele actuale ale pedagogiei, ale psihologiei 

educaţiei, ale didacticilor de specialitate şi ale celorlalte ştiinţe implicate în procesul educaţional. 

 

      CAPITOLUL III – Curriculum-ul şi organizarea procesului de învăţământ pentru 

formarea iniţială în profesiunea didactică 

 

       Art. 6. (1) Curriculum-ul DPPD cuprinde sistemul integrativ al obiectivelor, disciplinelor, 

formelor de predare, învăţare şi evaluare menit să asigure dobândirea de către studenţi a 

competenţelor necesare exercitării profesiunii didactice.  

(2) Structura curriculum-ului, precum şi eşalonarea conţinuturilor şi activităţilor 

didactice pe parcursul programului de studii, sunt stabilite, în mod standardizat, la nivel 

naţional, prin Ordinul Ministrului  Educaţiei Naționale nr. 3850 din 02.05.2018.Planurile de 

învăţământ ale DPPD sunt integrate in Planurile de învăţământ ale facultăţilor de  profil. 

(3)  Certificarea pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv: 

a) Nivelul I (iniţial): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi 

didactice în învăţământul antepreșcolar, preșcolar și general obligatoriu, cu condiţia acumulării 

unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice. 

Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, se eliberează numai absolvenţilor programului de 

studii psihopedagogice care au obţinut diploma de licenţă. 

b)  Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe 

posturi didactice în învăţământul la toate nivelurile învățământului preuniversitar, cu 

satisfacerea a două condiţii: 

 acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii 



 

 

psihopedagogice; 

  absolvirea uneia dintre următoarele categorii de studii: studii universitare de master, studii 

universitare de lungă durată; program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate 

sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite; program de conversie profesională pentru 

dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a 

studiilor universitare de lungă durată. 

(4)  Planul de învăţământ al DPPD este standardizat la nivel naţional şi aprobat prin Ordin al 

M.E.N., acesta cuprinde trei componente curriculare; 

a) curriculum-ul nucleu, alcătuit din discipline și activitățile obligatorii pentru nivelurile I și II 

de certificare pentru profesia didactică; 

b) curriculum-ul extins, alcătuit din discipline și activitățile didactice obligatorii,  pentru 

obținerea nivelului II de certificare pentru profesia didactică; 

c) curriculum-ul opţional, alcătuit din două discipline opţionale, pe care studenţii le aleg din 

două pachete de discipline opţionale oferite de planul de învățământ pentru nivelul II de 

certificare pentru profesia didactică. 

 

Art.7. (1) Curriculum-ul DPPD este structurat şi monitorizat în sistemul creditelor de studii 

transferabile, potrivit normelor generale şi prevederilor cartei universitare referitoare la 

alocarea şi obţinerea creditelor de studii. Pachetele de credite alocate disciplinelor, precum şi 

numărul de credite pentru examenele de finalizare a studiilor sunt standardizate la nivel naţional 

prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 3850/02.02.2018. 

(2) Reglementările privind modul de obţinere a creditelor de studii, recunoaşterea, transferul şi 

mobilitatea creditelor sunt similare cu cele aplicate celorlalte domenii de specializare, potrivit 

legii şi prevederilor Cartei universitare, cerinţelor de compatibilizare cu ECTS (European Credit 

Transfer System) şi Regulamentului de funcţionare a activităţii didactice pe baza sistemului de 

credite transferabile în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi medicină Veterinară Cluj-Napoca 

aprobat de Senatul Universităţii. 

 

Art.8. (1) Se pot înscrie la programul de studii psihopedagogice studenţii şi absolvenţii studiilor 

universitare. Admiterea la programul de studii psihopedagogice se realizează pe baza unui 

interviu, organizat de către o comisie de specialişti şi prin depunerea la secretariatul DPPD a 

unui dosar personal, care include:  

a) în cazul studenților, care urmează Nivelul I în timpul anilor de studii:  

 actului adițional la contractul de studii.  

b)  în cazul absolvenților care urmează Nivelul I în regim postuniversitar: 

 documente personale de identificare, în copie, precum și dovada de schimbare a numelui, în 

cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate; 

 act de studii corespunzătr categoriei de studii în baza căruia se realizează înscrierea, în copie 

certificate conform cu originalul de către instituția organizatoare a programului de formare 

psihopedagogică; 

 foaie matricolă la diploma corespunzătoare categoriei de studii în baza căreia se realizează 

înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar, în copie 

certificate conform cu originalul de către instituția organizatoare a programului de formare 

psihopedagogică; 

 atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de 

către cetățenii români ai Uninii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația 

Elvețiană în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Național de Recunoaștere și 

Echivalare a Diplomelor, în copie certificate conform cu originalul de către instituția 

organizatoare a programului de formare; 



 

 

 certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu 

suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 

c) pentru înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel II, dosarul de înscriere 

conține în plus față de documentele necesare nivelului I, următoarele: 

 dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a îndeplinirii 

condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislația în vigoare; 

 diploma de master în domeniul diplomei de studii universitare de licență, însoțită de foaia 

matricolă/suplimentul la diploma de master, ambele în copie certificate conform cu originalul 

de instituția organizatoare a programului de formare; 

 atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de master obținute în străinătate de 

către cetățenii români. 

(2) Potrivit ordinului Ministrului Educaţiei Naționale nr. 3850/02.05.2018, programul de studii 

psihopedagogice oferit de către DPPD poate fi urmat în regim de subvenţie de la bugetul de stat 

sau în regim cu taxă. Regimul studiilor în cadrul DPPD este acelaşi cu cel pe care studentul îl 

are în cadrul studiilor de licenţă la care este înmatriculat. 

 

Art. 9. (1) Practica pedagogică a studenţilor se organizează pe grupe şi subgrupe în unităţi de 

învăţământ preuniversitar, gimnazial, liceal, şi universitar. Practica pedagogică se organizează 

în universitate şi în instituţii de învăţământ cu care DPPD semnează contracte de colaborare. 

(2)  Practica pedagogică a studenţilor cuprinde următoarele tipuri de activităţi: 

a) activităţi de observare şi de familiarizare cu desfăşurarea procesului instructiv-educativ din 

unităţile de învăţământ; 

b) activităţi de cunoaştere şi caracterizare psihopedagogică a elevilor; 

c) activităţi de planificare şi proiectare a procesului de predare şi învăţare; 

d) activităţi didactice efective (lecţii de probă), constând în proiectarea, realizarea şi evaluarea 

lecţiilor/activităţilor didactice; 

e) activităţi de cunoaştere a problemelor specifice ale managementului instituţional şi 

educaţional al instituţiilor de învăţământ; 

f) activităţi de cunoaştere a modalităţilor şi problemelor specifice ale parteneriatului şcoală- 

familie- comunitate. 

(3) Practica pedagogică a studenţilor este asigurată de cadre didactice universiatre şi de 

profesori din învăţământul preuniversitar, care au statutul de mentori de practică pedagogică. 

Statutul de mentor de practică pedagogică se acordă de către DPPD, în colaborare cu 

Inspectoratul şcolar. Plata mentorilor de practică pedagogică se efectuează prin acordul cadru 

privind indrumarea activitatii de practica pedagogica si in oncordanta cu Legea 128/1997 

privind Statutul personalului didactic. 

(4)  Coordonarea practicii pedagogice pe specializări este asigurată de un cadru didactic 

universitar, având cel puţin funcţia didactică de lector. Acesta întocmeşte tematica practicii, 

controlează activitatea desfăşurată de studenţi, evaluează prestaţia studenţilor şi acordă notele la 

colocviul de practică şi la examenul de absolvire. Activităţile de practică pedagogică sunt 

cuprinse în posturi didactice potrivit prevederilor Legii nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic. 

(5) Studenţii au obligaţia de a respecta normele de conduită morală impuse de deontologia 

profesiunii didactice, precum şi normele de conduită profesională specifice impuse de instituţia 

de învăţământ în care se efectuează practica. 

 

CAPITOLUL IV – Organizare, conducere şi finanţare 

 

Art. 10. (1) DPPD o structură universitară didactico-ştiinţifică şi administrativă subordonată 



 

 

direct Senatului universitar şi funcţionează potrivit legii şi prevederilor Cartei universitare. 

(2) Activităţile didactice la disciplinele din planul de învăţământ al DPPD sunt asigurate de 

colectivul de cadre didactice al DPPD. Acestea funcţionează pe baza statelor de funcţii de 

personal didactic, aprobate de senatul universităţii, potrivit legii. Posturile didactice sunt 

ocupate de personal didactic titular sau asociat, potrivit prevederilor legale şi în concordanţă cu 

standardele de calitate a corpului profesoral.  

 

Art. 11. (1) Conducerea DPPD este asigurată potrivit legii şi prevederilor Cartei Universitare. 

Departamentul DPPD are următoarele atribuţii: 

a) elaborează strategia de dezvoltare a DPPD în materie de programe de studii şi cercetare 

ştiinţifică; 

b) coordonează activităţile didactice din cadrul modulelor de pregătire psihopedagogică, potrivit 

curriculum-ului naţional aprobat de Ministerul Educaţiei Nationale; 

c) avizează statul de funcţii de personal didactic al DPPD; 

d) organizează cursurile de pregătire şi examenele pentru obţinerea gradelor didactice de către 

personalul didactic din învăţămîntul preuniversitar, potrivit Metodologiei aprobate de 

Ministerul Educaţiei Nationale; 

e) elaborează şi propune Senatului proiecte de programe de învăţământ postuniversitar şi de 

perfecţionare a personalului didactic şi asigură derularea în bune condiţii a programelor aprobate; 

f) coordonează activitatea structurilor de cercetare şi derularea programelor de cercetare 

constituite în subordinea DPPD; 

g) asigură cooperarea cu Inspectoratul şcolar, cu Casa Corpului Didactic şi cu unităţile de 

învăţământ în realizarea sarcinilor privind formarea şi perfecţionarea personalului didactic, 

precum şi în realizarea în comun a unor programe de formare şi cercetare. 

(2)  Departamentul DPPD este prezidat de directorul DPPD. Directorul este un cadru didactic 

titular în instituţia de învăţământ superior, cu norma de bază în una dintre catedrele de 

specialitate care asigură disciplinele din cadrul modulelor de pregătire psihopedagogică, 

având funcţia didactică de profesor universitar sau conferenţiar universitar. 

a) directorul reprezintă DPPD în raporturile cu celelalte structuri universitare şi cu 

departamentele similare din alte instituţii de învăţământ superior, răspunde de îndeplinirea 

atribuţiilor Departamentului DPPD, asigură conducerea operativă şi semnează certificatele de 

studii, precum şi celelalte documente emise sub egida DPPD; 

b) directorul DPPD este membru de drept în Consiliul Didactic. 

(3)  Pentru realizarea sarcinilor administrative şi de evidenţă, DPPD dispune de secretariat 

propriu. Acesta asigură evidenţa studenţilor, a cursanţilor şi a cadrelor didactice înscrise la 

examenele pentru gradele didactice, a documentele şi actelor normative referitoare la activitatea 

DPPD, efectuează corespondenţa cu Ministerul Educaţie Naţionale, cu Inspectoratele Şcolare şi 

Casele Corpului Didactic, realizează celelalte sarcini specifice activităţii de secretariat. 

 

Art. 12. (1) Finanţarea activităţilor desfăşurate în cadrul DPPD se asigură din subvenţii de la 

bugetul de stat, din taxe de studii şi din alte surse, potrivit reglementărilor în vigoare. 

Principalele destinaţii ale utilizărilor veniturilor, precum şi echilibrul dintre venituri şi cheltueli 

sunt precizate prin bugetul DPPD, elaborat potrivit legii şi reglementărilor interne ale fiecărei 

universităţi. 

(2) Veniturile Departamentului sunt grupate în două categorii: venituri brute şi venituri nete. 

Veniturile brute se constituie din următoarele surse: 

a) subvenţii de la bugetul de stat, acordate în cadrul finanţării de bază, în funcţie de numărul de 

studenţi echivalenţi înscrişi la modulele de pregătire psihopedagogică; 

b) subvenţii de la bugetul de stat, acordate în cadrul finanţării de bază, în funcţie de numărul de 



 

 

cadre didactice înscrise la examenele pentru obţinerea gradelor didactice; 

c) taxe de studii încasate de la studenţii şi cursanţii înscrişi la programele de studii organizate de 

DPPD; 

d) taxe de studii încasate de la absolvenţii învăţământului superior înscrişi la DPPD; 

e) venituri din granturi şi contracte de cerecetare, din programe de formare şi prestări de servicii 

specifice (publicaţii, consultanţă etc.); 

f) alte venituri. 

(3) Veniturile nete sunt veniturile care rămân la dispoziţia DPPD după achitarea obligaţiilor faţă 

Universitate. Veniturile nete ale DPPD sunt utilizate potrivit următoarelor destinaţii: 

a) acoperirea cheltuielilor cu salariile aferente posturilor didactice constituite pentru programele 

de studii organizate de DPPD, potrivit reglementărilor în vigoare; 

b) acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale aferente organizării cursurilor de pregătire şi 

examenelor pentru gradele didactice din învăţământul preuniversitar; 

c) acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale aferente derulării programelor de cercetare şi 

deplasărilor interne şi externe la conferinţe ştiinţifice; 

d) acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale pentru secretariatul DPPD; 

e) alocarea de fonduri pentru investiţii în dotări pentru dezvoltare, în funcţie de veniturile 

disponibile. 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat în Şedinţa Senatului USAMVCN din ........ 11.2018 

 

 

 

                       R E C T O R,              VIZAT Oficiul juridic, 

 

              Prof.dr. Cornel CĂTOI                                 Jurist Silvia MIHALI 
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ANEXA 6 

RUC 21 
 

 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIROULUI DE RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI BIROULUI 

 ERASMUS+ DIN USAMVCN 

 

 

          Art. 1.  

        (1) Biroul de Relaţii Internaţionale (BRI) al USAMVCN este o structură executivă, constituită 

conform cartei universităţii, a reglementărilor prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011 şi a altor prevederi legale, care se referă la elaborarea şi implementarea strategiilor de 

dezvoltare a parteneriatelor internaţionale, la mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice aşa 

cum sunt acestea prevăzute în cadrul programelor comunitare coordonate de către Agenţia 

Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formarii Profesionale 

(ANPCDEFP).  

(2) BRI funcţionează în USAMVCN din anul 1998. Biroul pentru Programe Comunitare (BPC) 

al USAMVCN a funcționat în baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4284/7 din 

iunie 2005, iar din 2015 acesta devine Biroul Erasmus+ (BE+) (O.M. nr.4238/17.06.2015). 

Centres de réussite universitaire (CRU) funcționează în USAMVCN din anul 2012. 

(3) BRI, BE+ și CRU sunt subordonate Prorectorului pentru relaţii internaţionale şi funcţionează 

pe baza unui regulament propriu aprobat de către Senatul USAMVCN. 

(4) Coordonarea BE+ este realizată de către un coordonator instituţional (numit de către 

Prorectorul pentru relaţii internaţionale).  

(5) Coordonatorul instituțional are în subordine responsabilii la nivelul facultăţilor, numiţi de 

către decani, cu aprobarea Consiliilor facultăţilor. Din cadrul BE+ fac parte 1 referent și un 

responsabil financiar. 

(6) BRI, BE+ și CRU colaborează cu reprezentanţii facultăţilor şi departamentelor implicate în 

schimburile academice din cadrul programelor internaţionale, cu asociaţiile studenţeşti şi cu 

diferite organisme externe pentru diseminarea informaţiilor referitoare la programele de 

mobilităţi internaţionale şi pentru organizarea activităţilor specifice gestionării şi derulării 

acestor programe. 

(7) Finanţarea activităţilor BRI, BE+ și CRU se realizează în condiţiile legii, din fonduri 

destinate organizării şi gestionării specifice programelor şi din veniturile proprii. Consiliul de 

Administraţie alocă anual un buget desfăşurării activităţilor privind relaţiile internaţionale. 

http://www.usamvcluj.ro/


  

(8) Structura organizatorică a BRI, BE+ și CRU din cadrul USAMVCN şi numărul 

corespunzător de posturi sunt aprobate de către Consiliului de Administraţie. 

(9) BRI şi BE+ au un secretariat propriu care asigură activitatea curentă prin referenţi de 

specialitate. 

Art. 2. Structurile organizatorice din cadrul BRI 

(1) În cadrul BRI şi BE+, structurile organizatorice şi principalele atribuţii sunt definite 

astfel:Prorectorul cu relaţiile internaţionale are următoarele atribuţii: 

a) exercită conducerea BRI, BE+ și CRU din cadrul USAMVCN şi pune în aplicare strategia 

universităţii în domeniul participării la programele de cooperare internaţională care vizează 

educaţia şi formarea profesională, promovează în universitate programele respective şi asigură 

cadrul optim de participare a membrilor interesaţi ai comunităţii academice la aceste programe; 

b) reprezintă BRI din cadrul USAMVCN în raporturile cu autorităţile publice, cu persoanele 

fizice şi juridice din tară şi din străinătate;  

c) răspunde de întreaga activitate a Biroului de Relaţii Internaţionale în faţa Consiliului de 

Administraţie şi a ANPCDEFP; 

d) asigură informarea la nivel centralizat asupra oportunităţilor în domeniul programelor 

internaţionale şi a desfăşurării proiectelor de mobilităţi în cadrul instituţiei, diseminează 

informaţia la toate nivelele pe toate canalele de comunicare disponibile; 

e) convoacă la întâlniri periodice Consiliul de Relaţii Internaţionale, alcătuit din prodecanii de 

resort din cadrul fiecărei facultăţi a USAMVCN. Întâlnirile au un rol consultativ şi informativ; 

f) numeşte un coordonator instituţional Erasmus+; 

g) răspunde de utilizarea corespunzătoare a bugetului BRI,  BE+ și CRU; 

h) coordonează activitatea CRID. 

(2) Coordonatorul instituţional Eramus+ are următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea BE+, a referenţilor şi a responsabililor din fiecare facultate în 

implementarea strategiei USAMVCN în domeniul cooperării internaţionale în cadrul unor 

programe comunitare; 

b) răspunde de întreaga activitate a BE+ în faţa Senatului USAMVCN şi a ANPCDEFP. 

c) asigură informarea la nivel centralizat asupra oportunităților în domeniul proiectelor din 

cadru Programului Erasmus+; 

d) asigură accesul la sesiuni de instruire a referentului din cadrul BE+; 

e) convoacă la întâlniri membrii biroului (referent, responsabili facultăți). 

(3) Responsabilii Erasmus+ pe facultăţi au următoarele atribuţii: 

a) supervizarea academică a studenţilor care beneficiază de mobilităţi în cadrul programului 

Erasmus+ (informare, selecţie, consiliere, monitorizare, evaluare, echivalare şi recunoaştere a 

studiilor); 

b) supervizarea academică a studenţilor străini participanţi la schimburi academice în cadrul 

programului Erasmus+; 

c) comunică cu prodecanii academici, care fac parte din Comisia de Recunoastere si Echivalare 

(parte din CRID) și impreună cu aceștia decid recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute 

de către studenți în cadrul mobilităților Erasmus+; 



  

d) țin asigură legătura cu secretariatele facultăților. 

 

 (4) Referenţii BRI şi referenţii BE+ au următoarele atribuţii: 

a) asigurarea activităţii curente a birourilor respective; atribuţiile acestora sunt specificate în 

fişa postului pentru fiecare referent în parte, respectiv în normele și procedurile interne 

stabilite pentru fiecare birou. 

 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN din data de **.12.2018. 

 

 

DIRECTOR, VIZAT Oficiul Juridic,  

 Silvia Mihali 

 



 

ANEXA 7 

 

RU 22 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

CENTRULUI MANAGEMENT PROIECTE 

 
I. CONSTITUIRE. ORGANIZARE. SEDIU. 

 
Art. 1. (1) Centrul Management Proiecte se organizează şi funcţionează în concordanţă cu 

prevederile Legii 1/2011, ale Cartei universitare şi cu hotărârile Senatului universitar.  

(2) Centrul Management Proiecte se abreviază prin CMP, denumire care se va folosi în 

continuare, dar şi în documentele elaborate de birou. 

(3) CMP este constituit prin prin Hotărârea Senatului din 27.04.2018 și se 

subordonează direct Prorectorului în relația cu mediul socio-economic în Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, abreviată prin USAMVCN. 

(4) CMP nu are personalitate juridică fiind reprezentat juridic de către USAMVCN. CMP 

îşi desfăşoară activitatea conform prezentului regulament de funcţionare, aprobat de Senatul 

Universităţii şi anexat Cartei universitare. 

Art. 2. (1) CMP s-a înfiinţat în vederea creşterii performanţei instuţionale şi îmbunătăţirii 

cadrului de acces la sursele de finanţare naţionale şi internaţionale. 

(2) CMP este o structură organizatorică destinată implementării şi coordonării operative a 

proiectelor finanţate din fonduri europene în domeniul cercetării, educaţiei, formării profesionale 

sau dezvoltării infrastructurii universitare şi de cercetare; 

(3) Programele gestionate de CMP sunt: 

- Programe operaționale din România, care contribuie la obiectivul general al 

Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene 

Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de 

dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE 

- Axe operaționale din PNDR (Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală), 

- Axe operaționale din POPAM (Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri 

Maritime), 

- Programe guvernamentale derulate prin ICR (Institutul Cultural Roman), AFM 

(Administratia Fondului de Mediu – educaţie despre mediu, calitatea mediului); 

- Proiecte finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) destinat universităţilor 

de stat; 

- Alte programe cu finanțare europeană: Grant-uri SEE, EFSA. 

Art. 3. Sediul CMP se găsește in campusul universitar din Cluj-Napoca, Calea Manastur 3-5, 

clădirea Rectoratului, mansarda, birou 12.  



 
 

 

II. VIZIUNE. MISIUNE. OBIECTIVE. 

 
Art. 4. Viziunea centrului este orientată spre aplicarea strategiei stabilita de Consiliul Europei 

la Lisabona în 2000, spre alinierea la orientările recente ale politicii UE, spre creşterea capacităţii 

şi competitivităţii învăţământului şi cercetării ştiinţifice din universitate în acord cu prevederile 

Acordului de Parteneriat 2014-2020 pentru Strategia Europa 2020, precum şi spre 

compatibilizarea lor cu sistemele similare din statele Uniunii Europene. 

Art. 5. Misiunea biroului este de suport şi susţinere a activităţii de elaborare şi implementare a 

proiectelor universităţii şi de sprijin pentru creşterea capacităţii instituţionale de accesare a 

programelor finanţate din fonduri europene pentru educaţie, cercetare, inovare și dezvoltare. 

Art. 6. Obiectivele CMP sunt: 

a. creşterea vizibilităţii USAMV Cluj-Napoca în plan regional, naţional şi european din 

punctul de vedere al atragerii de fonduri nerambursabile; 

b. formarea şi dezvoltarea resurselor umane implicate în realizarea proiectelor; 

c. iniţierea, promovarea şi consilierea colaborării inter şi multidisciplinare pentru realizarea 

proiectelor, asigurand cadrul optim de participare pentru toți angajații; 

d. aplicarea strategiei de dezvoltare a universitatii prin participarea acesteia la programele 

comunitare din fonduri structurale care vizează educaţia, cercetarea, formarea 

profesională, ori proiecte de investiţii ȋn infrastructura universitară şi de cercetare; 

e. informarea şi consilierea potenţialilor beneficiari şi promotori de proiecte din universitate 

cu privire la programele finanţate din fonduri structurale. 

 
III. SUSTINERE FINANCIARĂ. 

 

Art. 7. Resursele financiare ale biroului se constituie din venituri de la buget şi proprii 

corespunzătoare activităţilor desfăşurate pe baze contractuale, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare, precum şi din donaţii şi sponsorizări, după cum urmează: 

a. fonduri acordate prin finanţare pe bază de proiect; 

b. fonduri distribuite din fondurile proprii ale universităţii; 

c. taxe de instruire, formare din contractele cu terţi; 

d. taxe de participare la sesiuni de instruire, workshop-uri iniţiate către terţi; 

e. sponsorizări, donaţii, subvenţii, concesiuni, alte surse constituite conform legilor în 

vigoare. 

 
IV. COMPETENŢE. 

 

Art. 8. CMP are în competenţă implementarea strategiilor şi politicilor Universităţii în domeniul 

educaţiei, cercetării, dezvoltării şi a inovării din perspectiva managementului de proiect, în 

concordanţă cu dinamica strategiei naţionale a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 



 
Ministerului Cercetării şi Inovarii şi Ministerului Tineretului şi Sportului. De asemenea, CMP 

urmăreşte şi implementarea obiectivelor strategice de dezvoltare stabilite la nivel 

guvernamental, unde se are în vedere, în special, creşterea rolului cercetării ştiinţifice şi 

dezvoltării tehnologice în îmbunătăţirea competitivităţii economice, a calităţii în învăţământul 

superior, în concordanţă cu cerinţele de integrare în Spaţiul European de Învăţământ Superior şi 

Cercetare şi cel al Ariei Europene a Cercetării (ERA). 

Art. 9. În realizarea strategiilor şi politicilor manageriale CMP: 

a. facilitează accesul la programele finanţate din fonduri structurale europene; 

b. oferă asistenţă în elaborarea propunerilor de proiecte şi stabilirea parteneriatelor; 

c. urmăreşte şi consiliază derularea planului de activităţi pe diferite programe de finanţare; 

d. monitorizează implementarea proiectelor contractate din fonduri structurale europene; 

e. acorda consultanta financiara si manageriala cu privire la programele de finanțare 

menționate mai sus tuturor categoriilor sociale aparținând USAMV Cluj-Napoca; 

f. aprobă rapoartele periodice ale biroului. 

 
V. RELAŢIONARE. 

 
Art.10. (1) CMP se subordonează Consiliului de administraţie şi este subordonat Prorectorului 

în relația cu mediul socio-economic. 

(2) CMP conlucrează cu toate structurile administrative ale universităţii pentru realizarea 

obiectivelor stabilite şi derularea la timp a contractelor asumate. 

(3) CMP stabileşte relaţii de colaborare externă cu Autorităţile de management, Unităţile 

de Implementare, Organismele regionale, Birouri ale Agenţiei de Dezvoltare Regională, ale 

Consiliului judeţean, ale Consiliilor locale, alte autorităţi, instituţii şi organizaţii cu competenţe 

în realizarea proiectelor din fonduri structurale europene precum şi cu entităţi similare din 

străinătate. 

 

VI. ACTIVITĂŢI. 

 
Art.11. CMP efectuează următoarele activităţi: 

a. înfiinţează şi întreţine un site al biroului prin care se realizează transferul şi diseminarea 

cunoştinţelor privind managementul proiectelor, schemele de finanţare, documentaţia 

aferentă (ghiduri de bune practici pe proiecte, referinţe şi documentaţie din ţară şi 

străinătate etc), integrarea în reţele naţionale şi internaţionale cu misiune şi obiective 

specifice comune; 

b. înfiinţează şi dezvoltă o bază de date privind managementul proiectelor din fonduri 

structurale europene pe tipuri de programe, precum şi o bază de date privind potenţialii 

parteneri pe arii tematice; 

c. întocmeşte şi susţine o bază de date cu toate proiectele în derulare şi cele depuse; 

d. asigură consultanţă în etapa de depunere a proiectelor, anunţă din timp termenele de 

depunere a propunerilor, mobilizează pentru training cadrele didactice, celelalte 



 
categorii de personal, şi studenţii, rezolvă problemele care necesită răspunsuri de la 

nivel naţional sau internaţional, elaborează documente (prezentarea universităţii etc) 

necesare diferitelor tipuri de proiecte; 

e. înregistrează propuneri de proiecte şi contracte. Depunerea oricărei propuneri de proiect 

al unui cadru didactic din universitate se va face cu informarea prealabilă a CMP; 

f. avizează depunerea de proiecte în numele USAMVCN prin semnătura prorectorului în 

relația cu mediul socio-economic; 

g. asigură consultanţă în derularea proiectelor prin sprijin în elaborarea rapoartelor 

intermediare şi a rapoartelor finale, primirea rapoartelor şi înaintarea acestora 

prorectorului responsabil, însoţite de un referat, acordarea de consultanţă în identificarea 

căilor eligibile de cofinanţare precum şi în derularea cofinanţării pentru proiectele cu 

cofinanţare, acordarea de consultanţă pentru completarea setului de documente 

justificative privind cheltuielile pe capitole bugetare, pe tipuri de proiecte, sprijin în 

diseminarea rezultatelor proiectelor prin conferinţe, workshop-uri, materiale informative 

inclusiv în mass-media; 

h. iniţiază relaţii de cooperare internaţională şi parteneriate şi sprijină integrarea în reţele şi 

proiecte europene tematice finanţate prin fonduri structurale europene; 

i. desfăşoară activităţi de secretariat, asistenţă tehnică şi financiară, asigurând pregătirea, 

organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate; 

j. asigură informarea la nivel centralizat asupra oportunităţilor în domeniul programelor 

comunitare şi a derulării proiectelor în cadrul instituţiei şi diseminează informaţia la toate 

nivelele şi pe toate canalele de comunicare disponibile; 

k. asigură corespondenţa operativă cu partenerii instituţionali în vederea bunei desfăşurări a 

proiectelor de cooperare internaţională; 

l. raportează periodic coordonatorului instituţional (rectorului USAMV) sau prorectorului 

în relația cu mediul socio-economic asupra derulării tuturor proiectelor comunitare, 

întocmeşte raportările instituţionale adresate forurilor competente; 

m. organizează evenimente de informare privind programele structurale europene; 

n. având delegarea coordonatorului instituţional, poate desfăşura activităţi de reprezentare, 

fără a avea drept de semnătură, în scopul extinderii parteneriatelor internaţionale ale 

instituţiei; 

o. prezintă la sfârşit de an un Raport de activitate şi un Plan calendaristic a plaţilor 

contractate pentru anul viitor. 

 

 

VII. STRUCTURA. 

 
Art. 12. (1) Personalul care lucrează ȋn cadrul CMP constă ȋn referenţi proiecte, atestaţi cel puţin 

ca „manager de proiecte” şi coordonaţi de un şef birou; 

(2) seful biroului răspunde ȋn faţa prorectorului în relația cu mediul socio-economic, a 

rectorului, a conducerii USAMV Cluj-Napoca; 



 
(3) CMP va avea angajați permanenți; 

(4) pentru posturile din cadrul CMP pot fi angajate următoarele categorii de persoane: 

 cadre didactice din USAMV Cluj-Napoca sau din alte universităţi din ţară şi din 

străinătate; 

 cercetători ştiinţifici, experţi, consultanţi şi evaluatori din USAMV Cluj-Napoca, din alte 

universităţi din ţară şi din străinătate sau din diferite societăţi comerciale şi organizaţii 

legal constituite; 

 personal financiar, contabil, tehnic şi administrativ din USAMV Cluj-Napoca sau din alte 

societăţi comerciale şi organizaţii legal constituite, precum si persoane care îndeplinesc 

condițiile posturilor necesare; 

 doctoranzi şi studenţi din universitate sau din alte universităţi din ţară şi din străinătate; 

 alți experți calificați pentru posturile scoase la concurs. 

 

VIII. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII 

 
Art.13. CMP îşi încetează sau modifică activitatea numai la propunerea Consiliului de 

Administraţie şi aprobarea Senatului universitar. 

 
IX. DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 14. (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către Senatul 

universitar; 

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a CMP va putea fi modificat la propunerea 

Consiliului de administraţie şi cu aprobarea Senatului universitar. 

 
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN din data de  XXXXXXXXXXX 

 

 

 

RECTOR, VIZAT Oficiul Juridic, 

Prof. univ. dr. Cornel CĂTOI  Silvia MIHALI 



 
ANEXA 8 

 

RU 27 

 

 

 

REGULAMENTUL COMISIEI PENTRU PATRIMONIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAPITOLULI - Dispozitii generale și misiune 

Art.l. Comisia pentru patrimoniu este constituită în cadrul Universității de Știinte Agricole și Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca, conform Hotărârii Senatului Universității, respectând principiile prevăzute în 

Legea nr. l/2011, Carta USAMVCN și legislația în vigoare privind patrimoniul și gestionarea bazei materiale. 

Art.2. Comisia pentru patrimoniu este subordonată Directorului general administrativ al Universității și are rol 

consultativ în stabilirea politicilor privind patrimoniul și gestionarea bazei materiale a Universității. USAMVCN 

își exercită dreptul de proprietate asupra bunurilor din patrimoniu cu respectarea dispozitiilor dreptului comun. 

Pentru exploatarea cu maximă eficiență a bunurilor din patrimoniul Universității, acestea pot face obiectul 

contractelor de asociere, concesionare, închiriere etc. Încheierea acestor contracte se va facepe baza unei 

metodologii sau proceduri aprobate de Consiliul de Administrație pentru fiecare caz în parte și cu respectarea 

legislației în vigoare. 

Art.3. Comisia pentru patrimoniu este constituită cu scopul de a identifica și valorifica măsuri eficiente la nivel 

instituțional care să asigure o mai bună coordonare și implementare a politicilor prioritare în domeniul 

patrimoniului economic și juridic, având ca obiectiv principal stabilirea modalităților de protejare și dezvoltare a 

patrimoniului și de identificare a resurselor materiale și a ideilor pentru o administrare judicioasă și eficientă a 

bazei materiale a Universității. 

Art.4. Comisia pentru patrimoniu monitorizează și analizează situația patrimonială și de administrare a bazei 

materiale a Universității. În contextul actual de dezvoltare, elaborează și face propuneri de planuri de acțiune în 

următoarele direcții: 

1) funcția și elementele care formează patrimoniul Universității; 

2) dreptul de administrare a patrimoniului Universității; 

3) stabilirea gestiunilor și a gestionarilor bunurilor materiale; 

4) exercitarea dreptului de gerare și dispozitie cu privire la terenuri, clădiri și alte active; 

5) majorarea patrimoniului Universității; 

6) drepturi reale accesorii ale activelor din patrimoniul Universității; 

7) înstrăinarea activelor din patrimoniul Universității; 

8) competențele privind ieșirea activelor din patrimoniul Universității; 

9) transferul activelor de natura mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a mijloacelor circulante; 

10) asigurarea bunurilor din patrimoniul Universității; 

11) administrarea și utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat; 

12) inventarierea, evaluarea și reevaluarea patrimoniului Universității; 

13) casarea bunurilor de natura mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a mijloacelor circulante; 

14) răspunderea civila delictuală și răspunderea patrimonială; 

14)   modalitățile de utilizare optimă și de dezvoltare a bazei materiale a Universității. 



 
 

CAPITOLUL II - Structura organizatorică și funcționare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             RECTOR,                                                                                  VIZAT Oficiul juridic, 

Prof. univ. dr. Cornel CĂTOI                                                                       Silvia MIHALI 

Art.5.  
(1) Coordonarea Comisiei este asigurată de către Directorul general administrativ al Universității.  
(2) Comisia este alcatuită din 5-7 membri cu atribuții și competențe în concordanță cu misiunea acesteia. 

Art.6. Funcționarea Comisiei pentru patrimoniu: 

(1) Comisia se reunește trimestrial în sesiuni ordinare, precum și în sesiuni extraordinare ori de câte ori este 

nevoie, la convocarea coordonatorului sau a 2/3 din membrii săi; 

(2) reuniunile Comisiei se anunță cu cel puțin 7 zile înainte de data reuniunii, cu excepția sesiunilor extraordinare 

când acest termen se reduce la 2 zile. La anunțarea reuniunii se va prezenta și ordinea de zi a ședinței; 

(3) hotărârile se iau cu majoritate simplă de voturi, consemnându-se în procesul verbal motivația votului pro sau 

contra. 

 

Art.7.  

(1) Comisia pentru patrimoniu își desfășoară activitatea în conformitate cu scopurile pentru care aceasta a 

fost constituită: 

a) întocmește și prezinta Consiliului de Administrație rapoarte de activitate la solicitarea acestuia; 

b) aprobă, modifică și sistează derularea programelor, proiectelor și activităților specifice; 

c) asigură contacte cu organizații și instituții de stat sau private, precum și relații de colaborare cu mediul 

economic și social din țară și străinătate; 

d) colaborează în organizarea proiectelor și a activităților specifice cu asociații profesionale; 

e) informează Consiliul de Administrație despre activitatea prestată; 

(2) Coordonatorul Comisiei are următoarele atribuții; 

a) convoacă și prezidează lucrările Comisiei; 

b) initiază și avizează programe, proiecte și acțiuni în concordanță cu obiectivele Comisiei; 

c) reprezintă, prin delegare, Universitatea în contactele cu terții pe tematica enunțată mai sus. 

(2) Membrii comisiei pot fi membri ai Consiliului de Administrate, cadre didactice, precum §i reprezentanti din 

structura Directiei generate administrative §i a Directiei economice. 
CAPITOLUL III - Dispoziții finale 

Art.8.  

(1) Comisia pentru patrimoniu este coordonată de Directorul general administrativ al Universității și 

funcționează în condițiile unui parteneriat cu instuțiile implicate în realizarea obiectivelor prevăzute în Capitolul 

I al prezentului regulament. 

(2) Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului USAMVCN din data de 25.03.2019. 



 

     ANEXA 9 

RU 29 

REGULAMENTUL CENTRULUI DE CONSULTANŢĂ 

 
I. CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE  

 
Art. 1. (1) Centrul de Consultanţă se organizează şi funcţionează în concordanţă cu 

prevederile Legii 1/2011, ale Cartei universitare şi cu hotărârile Senatului universitar.  

(2) Centrul de Consultanţă se abreviază prin CC, denumire care se va folosi în 

continuare, fiind o structură aflată în subordinea Prorectorului în relaţia cu mediul socio-

economic şi funcţioneză după un regulament propriu. 

Art. 2. (1) Directorul CC este numit de prorectorul sus menţionat şi îşi numeşte câte un 

responsabil pentru fiecare facultate  

 (2) CC este implicat în oferirea de servicii fermierilor, specialiştilor, firmelor, asociaţiilor şi 

publicului din ţara şi străinatate, în domenii de consultanţă specifice universităţii.  

 (3) Ofertele de consultanţă trebuie făcute publice, iar Centrul are rolul de a identifica şi 

publica lista specialiştilor universităţii care oferă servicii de consultanţă.  

 (4) Ofertele de consultanţă sunt atribuite de catre conducerea CC, colectivelor de cercetare pe 

baza serviciilor propuse şi a competentelor acestora. Odata atribuite ofertele colectivelor de 

cercetare, acestea îşi vor asuma răspunderea pentru calitatea serviciilor oferite, neimplicând 

Universitatea în eventualele litigii.  

 (5) CC prezintă anual un raport Consiliului de Administraţie privind activitatea desfăşurată şi 

propunerile pentru anul următor. 

 (6) Activitatea CC este una dintre priorităţile aflate în Strategia Universităţii şi contribuie la 

creșterea vizibilității pe plan național și internatinal, în domeniile științific, didactic și al 

serviciilor. 

 

II CAPITOLUL II. VIZIUNE. MISIUNE. OBIECTIVE 

 

Art 3 Viziunea CC este orientată spre aplicarea Strategiei USAMV Cluj-Napoca, oferind 

servicii de consultanța de înaltă calitate, în strânsă concordanța cu politiciile UE, spre creşterea 

capacităţii şi competitivităţii învăţământului şi cercetării ştiinţifice din universitate în acord cu 

prevederile Strategiei Europa 2020, precum şi spre compatibilizarea lor cu sistemele similare 

din statele Uniunii Europene. 

Art. 4 Misiunea CC este de a oferi suport şi de a raspunde nevoilor beneficiarilor, pentru 

solutionarea tuturor provocarilor şi solicitărilor acestora, pe baza serviciilor oferite de 

universitate în diferite domenii specifice.  

Art 5. Obiectivele generale la CC: 

(1) Instruirea şi consultanţă 

(2) Activităţi de educatie 

(3) Extensia şi formarea profesională pentru utilizarea eficientă a resurselor.  

Art 6 Activităţi specifice  

 (1) USAMV Cluj-Napoca prin intermediul celor 5 facultăţi, ofera potentialilor săi clienţi 



posibilitatea de a lua decizii corecte și promte, punând la dispoziția acestora o ofertă complexă 

de servicii și consultanța, cercetare științifică, învățământ, expertiza în diferite domenii, 

analize și determinări de laborator, agri-buissnes, administrație, managementul integrat al 

exploatațiilor agricole, forestiere și a spațiului rural, precum și studii privind dezvoltarea 

socio-economica a mediului rural. 

Art 6 (2) Importanța consultanței agricole rezultă din faptul că aceasta asigură:  

- Furnizarea de date și informații producarilor agricoli; 

- Furnizarea de sfaturi și soluții pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă 

fermierii; 

- Transferarea rezultatelor cercetărilor științifice de la nivelul unităților de cercetare și 

învățământ superior către producătorii agricoli; 

- Transferarea noilor tehnologii de producție către producătorii agricoli.  

Art (7) Centre și servicii de consultanța oferite de USAMV Cluj-Napoca (Anexa 1) 

Art (8) Activitatea de consultanță și servicii se desfășoară pe baza unui contract de prestări 

servicii încheiat intre furnizor și beneficiarul de servicii (Anexa 2) 

 

II. DISPOZIȚII FINALE 

Art 9 (1) Regulamnetul CC poate fi modificat la cererea Prorectorului de resort, în 

conformitatte cu legislația în vigoare, cu apropbarea Senatului USAMV CN.  

Art 9 (2) Prezentul regulament a fost aprobat în ședință Senatului USAMV CN din data de 

....... 

 

 

RECTOR, VIZAT Oficiul Juridic, 

Prof. univ. dr. Cornel CĂTOI  Silvia MIHALI 
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ANEXA 10 
 

RUC 32 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

EDITURII  ACADEMICPRES CLUJ-NAPOCA 
 

 

 

CAPITOLUL I – Probleme generale Dispoziții generale 

 

Art. 1. Editura AcademicPres funcţionează pe baza hotărârii Senatului Universităţii de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, din data de 27.04.2000, în subordinea Prorectoratului cu 

cercetarea. 

şi nu are personalitate juridică. 

Art. 2. Sediul Editurii este în municipiul Cluj-Napoca, str. Mănăştur, nr. 3-5, telefon 0264596384, fax 

0264593792.  

Art. 3. Editura funcţionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare. respectându-se întocmai prevederile 

legale în domeniu şi prevederile Cartei Universităţii în forma sa actualizată. 

Art. 4. Editura nu are personalitate juridică.  

Art. 5. Activitatea editorială se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor reglementări:  

 Legea Bibliotecilor nr. 334/2002, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

  Legea nr. 111/1995  privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de 

documente, indiferent de suport, republicată în februarie 2005;  

 Legea nr. 205/2001 privind constituirea Fondului de susţinere a bibliotecilor din învăţământ;  

  Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările și completările ulterioare;  

 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe nr. 8/1996, completată prin Legea 

nr. 285/2004;  

 Legea privind susţinerea şi promovarea culturii scrise nr. 186/2003;  

 Ordinul MEC nr. 3944/01.05.2003 privind Regulamentul cadru de funcţionare a bibliotecilor 

universitare din sistemul naţional;  

 Carta USAMV Cluj-Napoca și alte dispoziții legale în vigoare. 

 

CAPITOLUL II Misiune și obiective 

 

Art. 6. Editura AcademicPres are ca obiectiv principal sprijinirea activităţii didactice şi ştiinţifice din 

USAMV Cluj-Napoca, prin: editarea de cursuri, caiete de lucrări practice, manuale, tratate, monografii, 

reviste de specialitate, etc. necesare procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică din universitate. 

În funcţie de posibilităţile editurii şi solicitările existente, pot fi editatează şi diverse lucrări pentru terţi.  

 

Art. 7. Misiunea Editurii este susţinerea procesului de învăţământ, a cercetării ştiinţifice şi a creaţiei 

cultural-artistice prin editarea de publicaţii care promovează valorile fundamentale ale cunoașterii. 

 

Art. 8. Obiectivele specifice ale Editurii sunt:  
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a) sprijinirea procesului de învăţământ prin dezvoltarea fondului de publicaţii din domeniile 

programelor de studii universitare;  

b) promovarea editării de reviste şi volume ale conferinţelor pentru creşterea fondului de publicații în 

sprijinul cercetării științifice; 

c) promovarea valorilor cultural-artistice din zona geografică de influenţă pentru crearea de legături 

valoroase între mediul universitar şi mediul socio-economic şi cultural la nivel local, naţional şi 

internaţional;  

d) susţinerea procesului didactic şi de cercetare prin editarea lucrărilor solicitate de comunitatea 

academică;  

e) dezvoltarea unui marketing performant privind studiul pieţii şi distribuirea publicaţiilor. 

 

 

CAPITOLUL III – Mod de organizare şi funcţionare  Organizarea și funcționarea editurii 

 

Art. 9. Editura este coordonată de către un Colegiu Redacţional, înfiinţat prin hotărârea Senatului 

USAMVCN. 

 

Art. 10. În conformitate cu obiectul de activitate al editurii şi cerinţele impuse de acesta, conducerea 

Editurii AcademicPres este asigurată de director- poziţie ocupată de prorectorul cu cercetarea al 

universităţii.  două un cadrue didactice universitar, care îndeplineștesc următoarele funcţiai: de director, 

poziţie ocupată de prorectorul cu cercetarea al universităţii şi un consilier editorial, poziţie ocupată pe 

baza Ordinului Rectorului. Atribuţiile aferente funcţiilor de mai sus se precizează în fişelea posturilor 

respective. pentru consilierul editorial acestea decurgând şi din calitatea dobândită la atestare. Directorul 

şi consilierul editorial fac parte dine drept din Colegiul Redacţional. 

 

Art. 11. Conducerea editurii a fost este mandatată să efectueze toate demersurile şi procedurile legale pe 

lângă Biblioteca Naţională a României şi Ministerul Culturii pentru obţinerea autorizaţiei de 

funcţionare, iar ulterior pentru buna funcţionare a editurii. 

 

Art. 12. Asistenţa juridică a Editurii AcademicPres este asigurată de oficiul juridic al USAMV Cluj-

Napoca. 

 

Art. 13. Editura se constituie ca Fundaţie nonprofit, funcţioneazănd în regim de autofinanţare. 

Veniturile realizate, inclusiv fondurile obținute din sponsorizări se constituie în venituri proprii. 

 

Art. 14. În conformitate cu articolul  9, funcţionarea editurii este asigurată prin fonduri ce pot proveni 

din: 

a) contracte de editare; 

b) cofinanţare; 

c) sponsorizări; 

d) programe academice şi de cercetare; 

e) alte surse. 

 

Art. 15. Prin aprobarea prezentului Regulament, conducerea editurii este abilitată să încheie contracte 

sau convenţii de editare cu terţi, în orice domeniu prevăzut în autorizaţia de funcţionare. 

 

Art. 16. Nerespectarea clauzelor contractuale dintre editură şi beneficiari (autori) se soluţionează în 

conformitate cu reglementările în vigoare şi în concordanţă cu clauzele stipulate în convenţiile de 

editare. 
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Art.13. Activitatea de editare se desfăşoară pe baza unui plan editorial întocmit semestrial, elaborat de 

Colegiul Redacţional şi avizat de conducerea universităţii. 

 

Art. 17. Valorificarea lucrărilor apărute la editură va fi este asigurată de către autori și editură. 

 

Art. 18. Activitatea financiar-contabilă va fi este asigurată de serviciul de Contabilitate al USAMV 

Cluj-Napoca. 

 

Art. 19. Secretarul de redacție Conducerea editurii va asigură  trimiterea materialelor (operelor) cu titlu 

de Depozit legal la Biblioteca Naţională a României şi la Biblioteca Judeţeană Cluj, în numărul de 

exemplare stipulat în Legea nr. 111 din 21 nov. 1995, art. 6 şi 7, odată cu difuzarea primei tranşe de 

tiraj. 

 

Art. 20. Odată cu materialele trimise la Biblioteca Naţională a României, pentru depozitul legal, 

secretarul de redacție conducerea editurii este obligată (potrivit art. 9 din Legea 111/1995, republicată,) 

să înscrie în actele însoţitoare următoarele: tirajul, preţul, numărul de comandă, precum şi datele 

bibliografice necesare identificării fiecărui exemplar destinat depozitării şi controlului bibliografic 

naţional - CBN. 

 

Art. 21. Secretarul de redacție Conducerea editurii va furnizează Bibliotecii Naţionale a României 

datele bibliografice ale cărţilor pe care să le editeză, în vederea tipăririi Descrierii CIP pe versoul foii de 

titlu. De asemenea, consilierul editorial secretarul de redacție împreună cu serviciul Centrului Naţional 

ISBN-ISSN-CIP al Bibliotecii Naţionale a României va asigura atribuirea numerelor internaţionale de 

standardizare a cărţilor –ISBN- şi a publicaţiilor în serie –ISSN.  

 

Art. 22. Atribuţiile editurii includ:  

a) preluarea manuscrisului de la autor în format tipărit sau electronic;  

b) analiza lucrării şi încadrarea în domeniile Editurii – recenzarea şi acordarea bunului de tipar pe fond;  

c) contractarea lucrării;  

d) acordarea bunului de tipar pe formă şi predarea către Tipografie pentru multiplicare;  

e) dacă editarea unei lucrări impune condiţii tehnice care nu pot fi asigurate cu echipamentele existente, 

editura, de comun acord cu autorul, poate solicita externalizarea tipăririi;  

f) preluarea tirajului de la Tipografie şi predarea către autor;  

g) asigurarea distribuţiei tirajului, total sau parţial, printr-un contract separat cu autorul 

 

Art. 23. Numerele ISBN acordate autorilor de către Editura AcademicPres sunt valabile pentru o 

perioadă de maxim 6 luni de la acordare, după care, dacă lucrarea nu a fost publicată, numărul ISBN se  

realocă.  

 

CAPITOLUL IV – Drepturi de autor  

Art. 24. Autorul primește drepturi de autor reprezentând 10% din tirajul comercializat, echivalent în 

cărți. 

 

CAPITOLUL V – Sponsorizarea 

Art. 25. Editarea unei lucrări poate fi sprijinită prin sponsorizare, la inițiativa autorului sau a 

Universității. 

 

Art. 26. În cazul în care sponsorizarea este obținută de către autor, drepturile de autor se stabilesc 

conform prevederilor capitolului IV, plus 30 % din valoarea sponsorizării, în exemplare din lucrare. 

 

CAPITOLUL VI - Controlul științific 
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Art. 27. Autorii sunt răspunzători de conținutul, nivelul științific și originalitatea lucrărilor propuse spre 

tipărire. 

 

CAPITOLUL VII – Dispoziţii finale 

 

Art. 28. Anual, conducerea editurii va prezenta un Raport de Activitate în faţa Consiliului Cercetării, 

Dezvoltării, Inovării Ştiinţific, care va cuprinde date despre materialele publicate modul de realizare a 

planului editorial şi balanţa de venituri şi cheltuieli. 

 

Art. 29. Prezentul Regulament stipulează cadrul general al activităţii Editurii AcademicPres. În funcţie 

de situaţiile operaţionale ce pot apărea în organizarea şi funcţionarea editurii, Prorectoratul cu cercetarea 

Științific şi Senatul USAMV, prin comisia de cercetare, poate dispune efectuarea modificărilor care se 

impun. 

  

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administrație din data de............. și al 

Senatului USAMVCN din data de ................... 

 

RECTOR,                                      Vizat Oficiul Juridic, 

Prof. dr. Cornel CĂTOI                                          Silvia MIHALI 
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ANEXA 11 

RU 33 
 

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE AL  

CLUBULUI STUDENŢESC “AGRONOMIA” 

 

Art.1. Clubul studenţesc asigură cadrul organizatoric al activităţii culturale, artistice, sportive şi 

recreativ-distractive ce se desfăşoară în rândurile comunităţii academice. 

 

Art.2. Clubul studenţesc funcţionează în subordinea Consiliului de Administratie al 

USAMVCN. 

 

Art.3. Clubul studenţesc constituie centrul de organizare şi desfăşurare a activităţii culturale, 

artistice şi recreativ-distractive prioritar pentru studenţii care studiază la USAMVCN. 

 

Art.4. Clubul studenţesc îşi desfăşoară activitatea în baza programului elaborat de Consiliul 

clubului. Administrarea clubului revine Universităţii prin angajaţii Serviciului Social. 

 

Art.5. (1) Clubul studenţesc încurajează şi sprijină activitatea formaţiilor artistice studenţeşti, de 

a valorifica aptitudinile studenţilor în cadrul cercurilor culturale, de creaţie şi practico-aplicative; 

oferă suportul organizării activităţii sportive, distractive şi recreative pentru studenţii din 

universitate. 

(2) Formele şi genurile de activităţi sunt specificate în Anexa 1 care face parte din 

prezentul regulament. Clubul studenţesc mai poate organiza prestări de servicii cu şi pentru 

studenţi: limbi străine, foto-film, tehnică de calcul, cursuri de dans, etc. 

 

Art.6. Conducerea întregii activităţi a Clubului studenţesc este asigurată de Consiliul clubului, 

constituit din: Prorector cu probleme sociale şi studenţeşti, Director general administrativ, 

Administrator club, şi reprezentanţii cadrelor didactice şi reprezentantul studenţilor de la fiecare 

facultate. Preşedinţia Consiliului Clubului este asigurată de prorectorul cu probleme sociale şi 

studenţeşti. preşedinte: Prorectorul cu Activităţi Sociale şi Studenţeşti şi membri: Şef Serviciu 

Social, Prodecanii Sociali şi Studenţeşti ai fiecărei facultăţi şi Prefectul studenţilor. 

 

Art.7. Referenţii culturali asigură buna desfăşurare a activităţilor culturale întreprinse în cadrul 

clubului şi se subordonă consiliului de club. 

 

Art.8 . Schema de personal se aprobă de către Consiliul de administraţie al Universităţii la 

propunerea Consiliului clubului. Consiliul clubului se întruneşte lunar şi elaborează planul de 

activităţi. 

 

Art.9. Activitatea clubului studenţesc se bazează pe antrenarea studenţilor şi cadrelor didactice 

în conceperea şi organizarea manifestărilor culturale, artistice, sportive şi recreativ-distractive. 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

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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Art.10. Programul de activităţi şi utilizarea mijloacelor extrabugetare ale clubului studenţesc 

sunt aprobate de către consiliul clubului. 

 

Art.11. Baza materială a Clubului studenţesc este proprietatea USAMVCN, în cadrul căreia 

funcţionează şi se află în folosinţa permanentă a clubului, în condiţiile stabilite de către Consiliul 

de administraţie , administratorul poartă răspunderea pentru buna gospodărire şi utilizarea 

acestor bunuri. 

 

Art.12. Finanţarea întregii activităţi a Clubului studenţesc, inclusiv pentru dotări şi salarii se face 

din bugetul instituţiei de învăţământ superior. Mijloacele extra-bugetare ale Clubului studenţesc 

se utilizează cu aprobarea Consiliului clubului şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. 

 

Art.13. Pentru buna desfăşurare a activităţilor culturale, artistice şi distractive şi pentru 

remunerarea instructorilor şi a altor colaboratori, Consiliul clubului poate utiliza fonduri din 

veniturile extra-bugetare (realizate din spectacole, serate dansante, reuniuni, evenimente, etc.). 

 

Art.14. Pentru asigurarea îndeplinirii în bune condiţii a acţiunilor cultural-distractive şi pentru 

conducerea formaţiilor şi cercurilor artistice şi tehnico-aplicative, cât şi pentru alte activităţi 

specifice, Clubul studenţesc poate angaja, prin contract de prestări servicii, colaboratori, alte 

categorii socio-profesionale, specialişti, care ajută referenţii culturali în realizarea activităţilor şi 

acţiunilor planificate. 

 

Art.15. De asemenea pentru finanţarea unor activităţi cultural-distractive şi a cercurilor artistice 

şi tehnico-aplicative pot fi folosite şi sumele obţinute din veniturile realizate de Pub-ul 

„Agronomia”. 

 

Art.16 15. (1) Consiliul Clubului poate adopta reguli interne de organizare şi funcţionare a 

Clubului, care să nu lezeze principiile prezentului regulament şi a Cartei universitare. 

(2) Prezentul regulament va suferi modificări in conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

Art.17. Prezentul regulament a fost supus dezbaterii în şedinţa Senatului USAMVCN din data de 

20.07.2011, dată la care intră în vigoare şi la care regulamentul anterior se consideră abrogat.  

 

Art.18 16. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi este aplicabil începând 

cu 29.01.2013 ___________   când orice dispoziţii contrare se abrogă. 

     

    RECTOR,                                                                          PREŞEDINTE SENAT, 

Prof.dr. Doru Pamfil 

 Prof. Dr. Cornel CĂTOI                                                             Prof. Dr. Viorel MITRE 

 

 

   VIZAT Oficiul Juridic, 

           Viorel Apostu 

      Jr. Silvia MIHALI 
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Anexa 1 

Forme şi genuri de activităţi specifice caselor de cultură şi cluburilor studenţeşti 

1. Compartiment activităţi artistice şi culturale 

a) Formaţii artistice 

 Formaţii folclorice; 

 Dansuri; 

 Muzică instrumentală (orchestre, taraf); 

 Solişti vocali şi instrumentişti; 

 Formaţii de teatru (clasic, experiment, muzical, etc.); 

 Grupuri de recitatori; 

 Grupuri corale; 

 Formaţii instrumentale de muzică (camerale, orchestre simfonice); 

 Formaţii de dansuri moderne; 

 Formaţii de muzică uşoară, vocală şi instrumentală; 

 Formaţii de grupuri de jazz; 

 Grupuri de revistă, estradă, etc. 

b) Cercuri artistice, cenacluri, cursuri teoretice şi practice 

 Cenaclu de literatură (proză, poezie, literatură SF, dramaturgie, scenarii de film, critică, etc.); 

 Cercuri de cultură plastică, muzicală, film, estetică, design; 

 Cercuri de creaţie ştiinţifico-tehnică, “brain storm”; 

 Cercuri de creaţie artistică, foto, film, arte plastice; 

 Cercuri interdisciplinare (parapsihologie, yoga, microinformatică, speologie, istorie, 

ecologie); 

 Cercuri de documentare (ştiinţe juridice, principii de democraţie, legislaţie, istorie, religie, 

etc.); 

 Cursuri practice de limbi străine, de regie, de actorie, etc.; 

 Editarea de publicaţii, pliante, caiete de culegeri, almanahuri, agende studenţeşti, etc. 

 

2. Activităţi recreativ-distractive şi de agrement 

 

 Discoteca, videoteca, baluri studenţeşti, carnavaluri, etc.; 

 Concerte, spectacole diferite ale formaţiilor de amatori, studenţeşti sau profesionale, la sediu 

sau în deplasare; 

 Proiecţii de filme, cinemateca; 

 Cluburi de jocuri distractive, jocuri logice, bridge, etc.; 

 Concursuri cultural-artistice, distractive; 

 Publicaţii periodice şi carte (româneşti şi străine); 

 Birou de impresariat artistic, intern şi extern; 

 Expoziţii plastice, foto, design, etc. (valorificarea creaţiilor); 

 Diferite prestări servicii pentru studenţi şi alte categorii sociale; 

 Aniversări, sărbători şi ceremonialuri din viaţa studenţilor; 

 Organizarea periodică a concursurilor (întrecerilor) naţionale a formaţiilor artistice 

studenţeşti; 

 Tabere de creaţie artistică; 

 Tabere de odihnă pentru componenţii colectivelor studenţeşti proprii; 

 Grup alimentar (bufet, pub, restaurant), propriu sau asociat. 

  

 

3. Activitati sportive 

 

 Club hipic. 

  

 



 
 

 

                                        Către. 

 

Consiliul de Administrație 

 

 Vă rugăm să aprobați propunerile de modificări în RU 40, discutate in Consiliul didactic  

din 18.03. 2019. 

 

ANEXA 12 

RU 40 

 

REGULAMENT PRIVIND 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR 

 

 

     CAPITOLUL IV - STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 

     Art.4.1. 

a) Anul universitar este structurat pe 2 semestre, a câte 14 săptămâni fiecare ; 

b) Pe lângă cele două semestre de activităţi didactice, fiecare an de studii mai are prevăzute 2-4 

săptămâni de practică, care se desfăşoară de regulă după sesiunea de vară. pe tot parcursul anului 

universitar, inclusiv în perioadele de vacanță. 

c) La nivelul fiecărei facultăți, ca anexă a planului operațional, se elaborează calendarul 

activităților de practică aprobat de Consiliul facultății, astfel incât cel puțin 25% din această 

activitate să se desfășoare in cadrul USAMV Cluj Napoca. 

 

 

 

 

Prorector didactic, 

 

Prof.dr. Bogdan GEORGESCU 



  

 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI 

MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

Calea Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca 
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ANEXA 13 
RU 42 

 

 

REGULAMENT PRIVIND INIŢIEREA, PROIECTAREA, APROBAREA,  

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII 

 

      INTRODUCERE 

 

      Prezentul Regulament a fost întocmit cu luarea în considerare a prevederilor următoarelor acte 

normative referitoare la activităţile din învăţământul universitar românesc: 

 Legea Educaţiei Naţionale1/2011; 

 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 

 O.U.G.R. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 88/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă; 

 H.G. nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat; 

 H.G.R. nr. 1011/2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi a 

învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior; 

 H.G.R. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; 

 Ordinul MEdC nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite 

Transferabile –ECTS; 

 Ordinu MEdC nr. 3928/2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de 

învăţământ superior; 

 Ordinul M EdC nr. 4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi; 

 Ordinul MEdC nr. 4868/2006 privind Suplimentul la diplomă; 

 Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a 

Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS. 

 Hotărârea Nr. 915/2017 din 14 decembrie 2017 privind modificările anexei la Hotărârea 

Guvernului nr. 1.418/2006 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor 

de referință și alistei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior. 

 

Prevederile prezentului regulament sunt corelate şi armonizate cu prevederile celorlalte 

regulamente care reglementează desfăşurarea activităţiilor în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară Cluj-Napoca: 

http://www.usamvcluj.ro/


  

 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere; 

 Regulamentul privind Activitatea Profesională aStudenţilor; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de masterat; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat; 

 Regulamentul Consiliului Didactic; 

 

Art.1. (1) Prezentul Regulament cuprinde principiile şi metodologiile privind iniţierea, aprobarea, 

implementarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii la Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.  

(2) Programele de studiu sunt în centrul misiunii de învăţământ a instituţiilor de învăţământ 

superior. 

(3) Un program de studiu/specializare reprezintă constă în totalitatea activităţilor de organizare şi 

realizare efectivă a proceselor de predare-învăţare şi de cercetare dintr-un domeniu, care conduc la 

obţinerea unei competenţe, calificări universitare.  

(4) Programele de studiu sunt structurate și prezentate detaliat, sunt construite în funcție de 

rezultatele așteptate ale procesului învățării și corespund unei calificări universitare.  

(5) Calificarea rezultată în urma unui program este specificată clar și face referire la nivelul 

corespunzător din Cadrul național al calificărilor, și, în consecință, la Cadrul calificărilor din 

spațiul European al Învățământului Superior.  

(6) Programele de studii se diferentiază în funcţie de:  

 a) nivelul calificării universitare: studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat,

 studii universitare de doctorat;  

   b) forma de învăţământ: zi, la distanţă şi cu frecvenţă redusă;  

   c) domeniul de specializare a cunoaşterii, conform cu diviziunea Didactică a cunoaşterii şi cu  

diviziunea profesională a muncii. 

    Un program de studii se defineşte prin:  

(a) planul de învăţământ (curricula) care include toate disciplinele de studiu care contribuie la 

obţinerea unei calificări universitare, discipline repartizate într-o succesiune logică pe parcursul 

anilor de studii;  

(b) specificaţiile de curs ale disciplinelor în care sunt formulate: tematica predării şi învăţării şi 

practicile asociate predării, învăţării şi evaluării; 

(c)organizarea studenţilor şi a personalului didactic în perioada de realizare a programului de 

studii;  

(d) asigurarea calităţii Didactice a activităţilor de realizare a programului destudii. 

(7) Un program de studii este prezentat sub forma unui pachet de documente care include:  

a) obiectivele generale şi specifice ale programului; 

b) planul de învăţământ cu ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studii ECTS şi cu 

disciplinele ordonate succesiv în timpul de şcolarizare; 

c) fişele disciplinelor incluse în planul de învăţământ, respectiv rezultatele aşteptate ale procesului 

didactic, exprimate sub forma competenţelor cognitive, tehnice sau profesionale şi afectiv-valorice 

care sunt realizate de o disciplină, traseele flexibile de învăţare, după caz;  

d)  modul de examinare şi evaluare la fiecare disciplină, ţinând cont de rezultatele planificate; 

e) modul de organizare şi conţinutul examenului de finalizare a studiilor, ca examen sumativ care 



  

certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale care corespund calificării universitare. 

(8) Planul de învăţământ al unui program de studii (specializare) include calificarea la care 

conduce programul respectiv de studii, obiectivele programului de studii exprimate în forma 

competentelor generale şi specifice ale programului de studiu, disciplinele de învăţământ, 

ponderea fiecărei discipline exprimată prin ore didactice alocate şi credite de studiu transferabile, 

succesiunea disciplinelor şi a formelor de evaluare pe parcursul studiilor, modul de finalizare a 

programului de studii.  

(9) Obiectivele programului de studii sunt în concordanţã cu standardele de calitate şi se referă la 

procesul de învăţare şi rezultatele acestuia, respectiv abilităţile profesionale, de comunicare şi 

manageriale, la valorile culturale şi umane dobândite. 

(10) Planurile de învăţământ conțin discipline fundamentale, discipline de domeniu de specialitate 

şi complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii, opţionale şi facultative, în 

conformitate cu cerinţele normative stabilite pe plan naţional şi cu standardele specifice ale 

ARACIS conţin discipline obligatorii, discipline opţionale şi discipline facultative. Durata 

standard de studiu a unei discipline este de un semestru.  

(11)  Disciplinele planului de învăţământ se codifică printr-un sistem unic, la nivelul Universităţii 

şi vor avea alocate un număr de ore didactice şi un număr de credite de studiu transferabile. 

Acestea sunt prevăzute într-o succesiune logică şi au în vedere definirea şi delimitarea precisă a 

competenţelor generale şi de specialitate pe domenii de studii universitare de licenţă. 

(12) Anul universitar va fi structurat pe două semestre a 14 săptămâni în medie, cu 22 - 28 

ore/săptămână, pentru ciclul I studii universitare de licenţă, în funcţie de domeniile de pregătire 

universitară, cu excepţia programelor de studii reglementate prin directivele Uniunii Europene. 

(13) Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către studenţi a cunoştinţelor 

fundamentale de bază şi de specialitate specifice domeniului.  

(14) Disciplinele opţionale de specialitate vizează aprofundarea unor direcţii particulare de studiu 

precum şi specializarea studenţilor. Acestea se aleg dintr-un pachet de mai multe discipline iar 

după exprimarea opţiunii devin obligatorii.  

(15) Disciplinele facultative sunt discipline oferite atât din domeniul de specializare, cât şi din alte 

domenii complementare. 

(16) Fiecărei discipline de studiu i se întocmeşte anual o fişă (specificaţie de curs) de către cadrul 

didactic titular şi va fi supusă dezbaterii şi aprobării departamentului coordonator al programului 

de studiu și consiliului facultății. profesional, consiliului Didactic şi senatului. 

(17) Fişa disciplinei este redactată în limba română şi engleză (eventual şi în alte limbi de 

circulaţie internaţională), este făcută publică pe site-ul universităţii pentru a fi cunoscută de 

candidaţi şi de către studenţii înmatriculaţi. 

(18) Fişa disciplinei (specificaţia de curs) cuprinde următoarele informaţii: numele şi codul 

disciplinei, tipul disciplinei, titularul acesteia, semestrul în care se studiază, numărul de ore alocat 

cursurilor, lucrărilor practice sau seminariilor, creditele aferente, programa analitică–tematica 

abordată, obiectivele procesului de predare-învăţare şi rezultatele aşteptate, abilităţile dobândite de 

studenţi, condiţionări cu alte discipline de studiu, bibliografia minimă necesară şi facultativă, 

modalităţi de examinare şi ponderea diferitelor probe. 

(19) Fiecărei discipline îi sunt alocate un numar de credite transferabile, număr proportional cu 

volumul cantitatea de muncă intelectuală depusă de student în vederea satisfacerii cerinţelor 



  

specifice disciplinei, respectiv contributia adusă de disciplină la realizarea profilului cognitiv şi 

profesional al calificarii universitare. 

(20) Un credit este echivalentul a aproximativ 25-30 ore de muncă intelectuală efectuată de 

student, cuprinzând participarea în colectiv la activităţi educaţionale de curs, lucrări practice, 

seminarii, dar şi studiu individual de documentare, realizare de teme, eseuri, referate, proiecte, 

rapoarte, activităţi de practică profesională, pregătirea şi susţinerea examenelor finale,etc. 

(21) Fiecare semestru va avea câte 30 credite de studii transferabile în sistemul european - ECTS pentru 

disciplinele obligatorii, indiferent de forma de învăţământ - învăţământ cu frecvenţă, învăţământ cu 

frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă;disciplinele facultative, inclusiv cele din pachetul de pregătire 

pedagogică, indiferent de semestrul de studii în care sunt prevăzute în planul de învăţământ, se încheie 

cu "probă de verificare", iar punctele credit care li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului 

respectiv, fiind consemnate în foaia matricolă, respectiv în suplimentul la diplomă. 

(10) Numărul de credite prevăzute în planul de învăţământ pentru un semestru este, de regulă, 

de 30. Cele 30 credite pe semestru sunt aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale. Se acceptă 

abateri minore (maximum 5 unităţi) de la numărul de 30 credite pe semestru cu condiţia ca suma 

anuală trebuie să fie de 60 credite. Disciplinele facultative, inclusiv cele din pachetul de pregătire 

pedagogică, sunt creditate distinct, fiind consemnate în foaia matricolă, respectiv în suplimentul la 

diplomă.  

(22) Programele de studii universitare pentru licenţă se finalizează cu un examen de licenţă, care 

este menit să probeze capacitatea unui student de a opera cu cunoştinţele din domeniul de 

specialitate al respectivului program de studii, pentru a rezolva algoritmi cu o problemă teoretică 

sau practică.  

(23) Programul de studii universitare de masterat se finalizează cu un examen de disertaţie, care 

probează capacitatea unui student de a opera cu cunoştinţe avansate dintr-un domeniu de 

specialitate, pentru a rezolva în mod creator o problema teoretică sau practică. 

(24)  Programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat care se desfăşoară la 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca trebuie să corespundă 

tuturor prevederilor legislative şi documentelor normative în vigoare privind domeniile şi 

specializările, formele de învăţământ, durata studiilor şi numărul de credite de studiu transferabile, 

planurile de învăţământ şi programele analitice, finalizarea studiilor şi eliberarea diplomelor, 

asigurarea calităţii procesului de învăţământ, a personalul didactic, cunoştinţele şi competenţele 

dobândite de absolvenţi, autorizarea şi acreditarea. 

(25) Programele de studiu şi diplomele sunt elaborate şi emise în funcţie de cerințele calificării 

universitare.  

(26) Programele de studii sunt revizuite periodic pentru ac orespunde dinamicii pieţei calificarilor 

universitare şi profesionale prin comparaţie europeană şi internaţională pe baza unui set de nivele 

profesionale de reper (benchmarks).  

(27) Proiectarea programelor de studii se face cu implicarea studenților și a altor actorilor 

interesați. Termenul "actori interesaţi" se referă atât la toţi respectiv actorii interni, din cadrul 

instituţiei, incluzând studenţii şi personalul, cât şi la actorii externi, cum ar fi absolvenţii, 

angajatorii sau parteneri externi ai instituţiei.  

(28) Programele de studii sunt revizuite periodic pe baza analizelor colegiale împreună cu 

studenţii, cu absolvenţii şi cu reprezentanţii angajatorilor, beneficiind astfel de expertiză externă şi 



  

puncte de referinţă. 

(29) Fişele disciplinelor (specificaţiile de curs) sunt actualizate anual de către titularii de curs. 

 

Art. 2.  

(1) Iniţierea unui nou program de studii are la bază motive obiective, respectiv: 

a) cerinţele actuale sau de perspectivă ale pieţei muncii, cererii concrete ale beneficiarilor 

programului;  

b) existenţa unor programe similare în învâţământul universitar european, pe baza unor argumente 

sau proiectele economico–sociale ale comunităţii europene; 

c) prevederile noilor legi, standarde, coduri, directive şi normative naţionale şi/sau europene care 

impun pregătirea de personal în domeniul corespunzător programului;  

d) universitatea dispune de logistica adecvată şi de personalul didactic competent pentru 

desfăşurarea programului. 

(2) Pentru iniţierea unui program de studii se parcurg următoarele etape: 

a) Consiliul facultăţii iniţiatoare a programului de studii analizează la propunerea decanului, 

motivaţia care susţine oportunitatea iniţierii ea programului; dacă programul este considerat 

fezabil, Consiliului facultăţii stabileşte denumirea programului, domeniul în care acesta se 

încadrează, departamentul  (departamentele) organizatoarea (ale) programului şi termenul la care 

aceasta (acestea) trebuiesă prezinte Consiliului facultăţii argumentele privind oportunitatea iniţierii 

programului. 

b) Departamentul (departamentele) organizatoare desemnată (desemnate) analizează în şedinţă 

plenară fezabilitatea programului şi, în cazul în care motivaţia şi resursele susţin iniţierea, 

desemnează, prin consens şi cu acordul persoanelor, unul sau două cadre cadru didactice care să 

îndeplinească funcţia de iniţiator i şi coordonator i al implementării programului de studii. 

c) Coordonatorul (coordonatorii) programului de studii şi şeful (şefii) departamentului 

(departamentelor) organizatoarea (ale) programului de studii stabilesc, prin consens şi cu acordul 

persoanelor implicate, componenţa unei comisii de lucru, alcătuită din 3-7 persoane (cadre 

didactice, din universitate şi, eventual, din universităţi partenere, competente în domeniul 

programului şi colaboratori externi din categoria potenţialilor beneficiari etc.); unul dintre 

coordonatoriul va prezida, organiza, coordona şi controla activităţile de elaborare a planurilor de 

învăţământ şi fişele disciplinelor din planul de învăţământ, lista personalului didactic şi lista 

laboratoarelor şi dotărilor disponibile pentru realizarea programului. 

d) Coordonatorul (coordonatorii) va (vor) prezenta în şedinţa plenară a departamentului 

(departamentelor) organizatoare proiectele documentelor de bază ale programului şi concluziile 

activităţii comisiei de lucru, iar departamentul (departamentele) organizatoare le analizează, 

propune (propun) eventuale completări sau îmbunătăţiri şi, în final, prin vot deschis, validează 

proiectele documentelor de bază ale programului şi stabileşte (stabilesc) dacă iniţierea 

programului de studii este sau nu oportună, deciziile luându-se prin vot, cu majoritate simplă, cu 

participarea la vot a cel puţin 2/3 din personalul didactic al departamentului (departamentelor) 

organizatoare. Pentru desfăşurarea corespunzătoare a acestei etape este necesar ca proiectele 

documentelor de bază ale programului să fie puse la dispoziţia personalului didactic al 

departamentului (departamentelor) organizatoare cu cel puţin trei zile înainte de desfăşurarea 

şedinţei plenare. 



  

e) Dacă în şedinţa plenară a departamentului (departamentelor) organizatoare s-a hotărât că 

structura programului de studii este propice specializării iar suportul prin infrastructură, dotări şi 

personal este suficient, seful (şefii) director/directorii departamentelor organizatoare elaborează şi 

semnează un Referat de asumare a responsabilităţii, prin care departamentul (departamentele) se 

angajează să îndeplinească cerinţele de asigurare a calităţii pentru toate activităţile aferente 

programului de studii şi precizează care este cifra de şcolarizare pentru care pot fi respectate 

aceste cerinţe. 

f) Când departamentul (departamentele) organizatoare a(au) stabilit că iniţierea programului nu 

este oportună sau documentaţia nu este suficientă, se prezintă argumentele care au condus la 

luarea acestei decizii şi se hotărăşte, eventual, asupra termenului la care se varelua procedura de 

analiză a documentaţiei iniţierii programului. 

g) La termenul stabilit de decanul facultăţii organizatoare a programului de studii, coordonatorul 

(coordonatorii) programului de studii şi seful (şefii) director/directorii departamentului 

(departamentelor) organizatoare prezintă în şedinţa Consiliului facultăţii proiectele documentelor 

de bază ale programului de studii şi procesul verbal al şedinţei plenare a departamentului 

(departamentelor) organizatoare în care aceste documente au fost analizate şi validate, precum şi 

Referatul de asumare a responsabilităţii cu propunerea de cifră de şcolarizare; consiliul facultăţii 

analizează conţinutul planului de învăţământ şi validează prin vot deschis documentele de bază ale 

programului; aprobarea iniţierii programului de studii se va face prin votul pozitiv al majorităţii 

simple, cu participarea la vot a cel puţin 2/3 din membrii Consiliului facultăţii. 

h) Dacă se obţine avizul favorabil al Consiliul facultăţii organizatoare a programului de studii, 

coordonatorul (coordonatorii) programului de studii întocmeşte (întocmesc) un Dosar al 

programului de studii, în care sunt incluse proiectele documentelor de bază ale programului, 

procesul verbal al şedinţei plenare a departamentului (departamentelor) organizatoare în care 

aceste documente au fost analizate şi validate, referatulde asumarea responsabilităţii şi procesul 

verbal al şedinţei Consiliului facultăţii în care s-a hotărât că sunt îndeplinite toate condiţiile pentru 

iniţierea programului; decanul facultăţii organizatoare a programului de studii înaintează dosarul 

Consiliului Didactic; 

i) Consiliului Didactic analizează dosarul; 

j) Consiliului Didactic prezintă dosarul programului în şedinţa Consiliului de Administrație la 

propunerea căruia Senatul hotărăşte dacă iniţierea programului de studii este sau nu oportună, 

deciziile luându-se prin vot deschis, cu majoritate simplă, în condiţiile participării la vot a cel 

puţin 2/3 din membrii. Dosarul programului de studii, completat cu procesul verbal al şedinţei 

Senatul uiuniversităţii în care acesta a fost discutat, se restituie decanului facultăţii organizatoare. 

k) Pentru programul de studii a cărei iniţiere a fost aprobată de Senatul universităţii, decanul 

facultăţii organizatoare realizează demersurile necesare pentru includerea programului în oferta 

educaţională a universităţii, pentru aprobarea cifrei de şcolarizare. Dosarul programului de studii a 

cărei iniţiere a fost aprobată de Senatul universităţii este revizuit şi completat de către 

coordonatorul (coordonatorii) programului, fiind adus la forma corespunzătoare Raportului de 

autoevaluare care trebuie înaintat pentru evaluarea externă, în vederea autorizării provizorii şi apoi 

a acreditării. 

(3) Raportul de autoevaluare care se înaintează organismului de evaluare externă (Agenţia 

Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS) trebuie să conţină o parte 



  

analitică narativă (cu extinderea de 20-25 pagini), în care se prezintă motivaţiile şi obiectivele 

programului de studii şi se analizează gradul în care programul asigură realizarea criteriilor, 

standardelor şi indicatorilor de performanţă din Metodologia ARACIS şi o parte justificativă, care 

include documente, grafice, tabele, ilustrări etc. menite să susţină analiza prezentată în prima parte. 

Acestea sunt complementare şi se bazează pe datele şi informaţiile existente în bazele de date şi informaţii 

ale instituţiei. Având ca elemente principale documentele de bază (anterior precizate) ale 

programului;  

(4) Raportul de autoevaluare trebuie să fie aprobat de Consiliul facultăţii organizatoare şi de 

Senatul universităţii. 

(5) Iniţierea unui program de studii nu va fi aprobată de Consiliul facultăţii şi de Senatul 

universităţii dacă nu sunt îndeplinite toate cerinţele legale (referitoare la conţinut, durată, evaluare 

a rezultatelor, număr de credite de studiu transferabile, asigurarea cu personal didactic, bază 

materială etc.) necesare autorizării şi/sau acreditării programului. 

A. Personalul didactic 

a. Personaluldidactictrebuiesăîndeplineascăcerinţelelegalepentruocupareaposturilordidactice; 

b. personalul didactic titularizat în universitate este luat în considerare la autorizarea funcționării 

provizorii sau acreditare pentru o singură normă didactică constituităc onform legii; 

c. pentru asigurarea calităţii activităţilor didactice, personalul didactic titularizat în universitate nu 

poate acoperi, într-un an universitar, mai mult de trei normedidactice; 

d. personalul didactic pensionat la limita de vârstă sau din altemotive, pierde calitatea de titular pe 

post şi este considerat cadru didactic asociat, neputând să acopere mai mult de o singură normă 

didactică în instituția respectivă de învăţământ; 

e. pentru obtinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie universitatea trebuie să aibă la fiecare 

structură instituţională pentru fiecare program din ciclul de licenţă, care duce la o calificare 

universitară distinctă, cel puţin 70% din totalul posturilor din statul de funcţii, constituite conform 

normativelor legale, acoperite cu cadre didactice titularizate în învăţământul superior conform 

normelor legale, iar dintre acestea cel putin 25% sa fie profesori universitari şi conferenţiari 

universitari, dar nu mai mult de 50%. Numărul de cadre didactice cu normă întreagă trebuie să fie 

mai mare de 40% din numărul total de posturi didactice constituite conformlegii; 

f. pentru obţinerea acreditării universitatea trebuie sa aibă la fiecare structură institutională pentru 

fiecare program de studii din ciclul de licenţă, care duce la o calificare universitară distinctă, cel 

putin 70% din totalul posturilor din statul de funcţii, constituite conform normativelor legale, 

acoperite cu cadre didactice cu normă de bază sau cu post rezervat, titularizate în învatamântul 

superior conform normelor legale, iar 

g. dintre acestea cel putin25% să fie profesori universitari şi conferenţiari universitari, dar nu mai 

mult de50%; 

h. pentru acreditarea unui program de studii de masterat, toate posturile didactice de predare 

constituite conform normelor legale vor fi acoperite de cadre didactice titularizate în învățământul 

superior potrivit legii, având gradul de profesor universitar, conferentiar universitar sau lector/şef 

de lucrări, cu titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat, din care cel 

putin 80% să fie angajati cu norme de bază. Restul activităților didactice de seminarizare, lucrări 

aplicative, proiecte etc., pot fi acoperite şi de alte cadre didactice titularizate în învățământul 

superior cu titlul științific de doctor în specialitatea disciplinelor aflate în postul didactic pe care îl 



  

ocupă, angajate cu norma de bază în facultate- universitate; 

i. numărul de cadre didactice titularizate conform normelor legale, luat în considerare pentru 

autorizarea funcţionării provizorii sau acreditarea fiecărei structuri institutionale şi pentru fiecare 

program de studii din ciclul de licenţă este cel rezultat ținându-se seama de posturile întregi din 

statele de funcţii şi de fracţiunile de posturi pe care le acoperă acestea la structura sau programul 

respectiv; 

j. personalul didactic asociat, care nu este titularizat în învăţământul superior, poate ocupa temporar 

un post vacant din statul de funcțiuni al instituției de învățământ superior supusă evaluarii de către 

ARACIS, numai dacă satisface cerințele legale pentru ocuparea postului respectiv; 

k. titularii de disciplină trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor sau să fie doctoranzi în domeniul 

disciplinelor din postul ocupat şi să fi elaborat cursuri şi alte lucrări care acoperă integral 

problematica disciplinei respective, prevăzută în programa analitică; celelalte cadre didactice 

trebuie să aibă pregătirea iniţială şi competenţe în domeniul disciplinei predate; 

l. cadrele didactice care ocupă posturi de preparator sau asistent trebuie să aibă pregatire pedagogică 

atestată; 

m. cadrele didactice cu gradul de profesor universitar, specialisti de înaltă clasă într-un anumit 

domeniu, care au depasit vârsta de pensionare, nu trebuie să reprezinte mai mult de 20% din 

numărul total de posturi din statul de funcţii; 

n. pentru obținerea acreditării, personalul de conducere al universităţii (rector, preşedinte, prorectori, 

decani, prodecani, secretari ştiinţifici, șefide directori de departament şi departamente) trebuie să 

fie cadre didactice titularizate, cu norma de bază în universitate, să fie profesori sau conferenţiari 

universitari titulari şi să nu se afle în condiţii de rezervare a postului; 

B. Procesul didactic 

a. universitatea asigură acoperirea pentru cel puțin un ciclu de licenţă activităţile prevăzute la 

disciplinele din planul de învăţământ, cu cadre didactice competente; 

b. pentru obținerea autorizației de funcţionare provizorie sau pentru acreditare, planurile de 

învăţământ trebuie să cuprindă discipline fundamentale, discipline de specialitateîn domeniu şi 

discipline complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii, opţionale şi facultative în 

conformitate cu cerinţele normative stabilite pe plan naţional; 

c. disciplinele de studiu din planurile de învăţământ sunt prevăzute într-o succesiune logică şi au în 

vedere definirea şi delimitarea precisă a competențelor generale şi de specialitate pe domenii de 

studii universitare de licenţă în corelaţie cu competențele corespunzătoare ale studiilor universitare 

de masterat, compatibilitatea cu cadrul de calificări naţional şi compatibilitatea cu planurile şi 

programele de studii similare din statele Uniunii Europene şi alte state ale lumii, ponderile 

disciplinelor fiind exprimate în credite de studii ECTS; 

d. disciplinele de studii cuprinse în planurile de învăţământ au programe analitice (specificaţii de 

curs); nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învățământ şi conţinutul acestor discipline 

precizat prin programele analitice, corespund domeniului de licență şi programului de studii pentru 

care s-au elaborat planurile de învățământ respective şi sunt conforme misiunii declarate; 

e. anul universitar va fi structurat pe două semestre a 14 săptămâni în medie, cu 20 – 28 

ore/saptămână, pentru ciclul I studii universitare de licență, în funcție de domeniile de pregătire 

universitară; 

f. fiecare semestru va avea câte 30 credite de studiu transferabile în sistemul European (ECTS) 



  

pentru disciplinele obligatorii şi opţionale, indiferent de forma de învăţământ; 

g. formele de învăţământ “cu frecvenţă redusă”, “la distanţă” sau alte forme de învățământ care nu 

presupun prezența obligatorie în câmpusul universitar, nu se organizează fără a exista şi 

învăţământ “dezi”; 

h. se pot organiza cicluri de studii de masterat numai în cadrul domeniilor de licență acreditate. 

i. disciplinele facultative se încheie cu “proba de verificare” iar punctele credit care li se atribuie 

sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv; 

j. raportul dintre orele de curs şi cele privind activitățile didactice aplicative (seminarii, laboratoare, 

proiecte, stagiide practică etc.) trebuie să fie de1/1,cu o abatere admisă de ± 20%; 

k. în programul de studii universitare de licenţă pentru care s-au elaborat planurile de învăţământ 

sunt prevăzute stagii de practică de 2–3săptămâni pe an, începând cu anul doi de studii, precum şi 

pentru elaborarea lucrării de licenţă, la ultimul an destudii; 

l. pentru stagiile de practică universitatea încheie convenţii de colaborare, contracte sau alte 

documente cu unitățile baze de practică, în care sunt precizate: locul şi perioada desfăşurării 

practicii, modul de organizare şi îndrumare, responsabilii din partea nstituţiei de învăţământ şi ai 

bazei de practică etc.; 

m. cel putin 50% din formele de verificare ale disciplinelor de studii prevăzute în planul de 

învățământ sunt examene. 

. C. Studenţii 

a. recrutarea studenților se face prin proceduri de admitere proprii; înscrierea la concursul de 

admitere se face numai pe baza diplomei de bacalaureat sau a altor acte de studii echivalente; 

b. formațiile de studiu (serii, grupe, subgrupe) sunt astfel dimensionate încât să asigure desfășurarea 

eficientă a procesului de învățământ; 

c. din orarul facultății, pentru programul de studii supus evaluării, rezultă posibilitatea desfăşurării 

normale a procesului de învăţământ, în condițiile legii; 

d. promovabilitatea studenților pe fiecare an de studiu să fie de cel puțin 40% din numărul total de 

studenţi al anului respectiv; 

e. institutia are reglementat procedura de promovare a studentului dintr-un an de studiu în altul, în 

funcție de creditele de studiu (ECTS) acumulate, precum şi procedura de promovare a doi ani de 

studiu într-un singur an;r ezultatele obținute de student pe parcursul școlarizării sunt atestate prin 

foaia matricolă; 

f. transferul studentilor între institutiile de învățământ superior, facultăți şi specializări este 

reglementat prin regulamente interne şi nu se efectuează pe parcursul anului de învățământ; 

g. în vederea acreditarii, primele trei serii de absolventi ale specializărilor autorizate să funcționeze 

provizoriu susțin examenul de licență la facultățile acreditate care au același domeniu de licență, 

sau program de studiu, stabilite de ARACIS. Din comisiile de examinare nu pot face parte cadrele 

didactice care au desfășurat activități la facultățile sau programele de studiu de la care provin 

candidații care urmează să susțină examenul de licență respectiv; 

h. în vederea obținerii acreditarii unui program de studiu, institutia trebuie sa facă dovada că: 

minimum 51% din totalul absolvenților fiecărei din primele trei serii de absolvenți au promovat 

examenul de licență; minimum 40% dintre absolvenții primelor trei serii de absolvenți sunt 

încadrați cu contract de muncă legal pe posturi corespunzătoare specializării obținute la absolvire; 

i. diplomele de licență pentru absolvenții care susțin examenul de licență la o altă instituție de 



  

învățământ superior acreditată, stabilită de ARACIS şi care au promovat examenul, se eliberează 

de către instituția organizatoare a examenului de licență. Diplomele respective sunt recunoscute de 

Ministerul Educației şi Cercetarii Naționale; 

j. conferirea certificatelor şi a diplomelor de studii respectă legislația în vigoare. 

D. Cercetarea ştiinţifică: 

a) Domeniulde licență, respectiv programul de studii supus evaluării, dispune de plan de cercetare 

științifică propriu inclus în planul strategic al facultății și, respectiv, universităţii de care aparține, 

atestat prin documente aflate la departamente, la facultate etc. 

b) temele de cercetare cuprinse în plan se înscriu în aria științifică a domeniului de licență, 

programului de studii etc. supuse evaluării; 

c) personalul didactic desfășoară activități de cercetare științifică în domeniul disciplinelor cuprinse 

în norma didactică pe care o acoperă; 

d) personalul didactic şi de cercetare desfăşoară activităţi de cercetare știinţifică valorificate prin 

publicații în reviste de specialitate sau edituri din ţară recunoscute de CNCSIS sau din străinătate, 

comunicări științifice prezentate la sesiuni, simpozioane, seminarii etc. din țară şi/sau străinătate, 

contracte, expertiza, consultanța etc. Pe bază de contracte sau convenții încheiate cu parteneri din 

țarăşi/sau din străinătate, cu evaluare atestată de către comisii de specialitate etc.; 

e) rezultatele cercetării științifice efectuate în cadrul laboratoarelor de cercetare proprii structurii de 

învățământ supusă evaluării sunt valorificate prin lucrari științifice publicate, brevete etc.; 

f) facultatea organizează periodic cu cadrele didactice, cercetătorii şi absolvenții, sesiuni științifice, 

simpozioane, conferințe, mese rotunde, iar comunicările sunt publicate în buletine științifice cotate 

ISBN sau ISSN sau în reviste dedicate activității organizate. 

E. Baza materială: 

a) baza materiala a specializării supusă evaluarii trebuie să corespundă standardelor care asigură 

desfasurarea unui proces de învățământ de calitate; 

b) în vederea obținerii autorizației de funcţionare provizorie, universitatea trebuie să facă dovada cu 

acte corespunzatoare (acte de proprietate, contracte de închiriere, inventare, facturi etc.), că pentru 

programul de studiis upus evaluarii dispune, pentru cel putin doi ani în avans față de anul 

școlarizat, de spații adecvate procesului de învățământ în proprietate sau prin închiriere, 

laboratoare proprii sau închiriate cu dotarea corespunzatoare pentru toate disciplinele cu caracter 

obligatoriu din planul de învățământ care au prevazute prin programa analitică activități de acest 

gen, soft-uri corespunzatoare disciplinelor de studiu din planul de învățământ şi că posedă licență 

de utilizare, biblioteca este dotată cu sală de lectură şi fond de carte propriu corespunzator 

disciplinelor prevazute în planurile de învățământ pe cicluri de studii universitare (licenţă şi 

masterat). 

c) capacitatea spaţiilor de învăţământ pentru programul de studii supus evaluarii trebuie sa fie de: 

minim 1 mp/loc, în salile de curs, minim 1,4 mp/loc, în salile de seminar, minim 1,5 mp/loc, în 

salile de lectură din biblioteci, minim 2,5 mp/loc în laboratoarele de informatică şi cele ale 

disciplinelor de specialitate care utilizează calculatorul electronic; minim 4 mp/loc, în 

laboratoarele disciplinelor cu caracter tehnic, experimental, de proiectare etc. 

d) numărul de locuri în sălile de curs, seminar şi laborator trebuie sa fie corelat cu mărimea 

formațiilor de studiu (serii, grupe, subgrupe etc.), conform normativelor Ministerului Educației şi 

Cercetării; 



  

e) se asigură desfășurarea lucrărilor aplicative la disciplinele de specialitate din planurile de 

învățământ în laboratoare dotate cu tehnică de calcul, astfel încât, la nivelul unei formații de 

studiu, să existe câte un calculator la cel mult 2 studenți pentru ciclul de licență şi un calculator 

pentru fiecare student, pentru ciclul demasterat; 

f) biblioteca universităţii trebuie sa asigure un număr de locuri în sălile de lectură corespunzător a cel 

puțin 10% din numarul total al studentilor; fondul de carte propriu din literatura de specialitate 

română şi străină care trebuie să existe într-un număr de exemplare suficient pentru a acoperi 

integral disciplinele din planurile de învățământ, din care cel putin 50% să reprezinte titluri de 

carte sau cursuri de specialitate pentru domeniul supus evaluarii, apărute în ultimii 10 ani în edituri 

recunoscute; 

g) un număr suficient de abonamente la publicații şi periodice românești şi străine, corespunzător 

misiunii asumate. 

F. Activitatea financiară: 

a) cheltuielile ocazionate de plata salariilor nu trebuie să depășească în fiecare an 65% din totalul 

veniturilor; 

b) pentru obținerea acreditării, facultatea trebuie să facă dovada că în perioada funcționării provizorii 

a utilizat cel puțin 30% din veniturile obținute în fiecare an pentru investiții în baza materială 

proprie; 

c) taxele școlareale studenților sunt calculate în concordanță cu costurile medii de școlarizare pe an 

universitar din învățământul public finanțat de la buget la domeniile de licență sau masterat 

similare şi sunt aduse la cunoștința studenților prin diferite mijloace dec omunicare; 

d) studenții sunt informați despre posibilitățile de asistență financiară din partea institutiei şi despre 

modul de utilizare ataxelor; 

G. Activitatea managerială şi structurileinstituţionale: 

a) în vederea obținerii acreditării universitatea trebuie să facă dovada că au fost respectate 

dispozițiile legale pentru alegerea organelor colective de conducere (consiliul facultății şi senat) 

precum şi a cadrelor de conducere de la nivelul departamentelor (departamentelor), respectiv a 

sefilor directorilor de departamente, facultăților (decan, prodecani, secretar stiintific) şi instituției 

(rector, prorectori, secretar stiintific); 

b) pentru obținerea autorizației de funcţionare provizorie sau a creditării, universitatea trebuie să facă 

dovada că dispune de Carta Universitară, Regulament de Ordine Interioară şi Regulament pentru 

activitatea profesională astudenților; 

c) cu ocazia obținerii acreditarii precum şi după aceasta, universitatea trebuie să facă dovada că s-au 

respectat condițiile legale pentru publicarea şi ocuparea prin concurs a posturilor didactice; 

d) pentru obținerea autorizației de funcţionare provizorie şi a acreditarii, universitatea trebuie să facă 

dovada existenței unei organigrame încadrată cu personal propriu care corespunde din punct de 

vedere al calificării profesionale, condițiilor cerute pentru ocuparea posturilor prevazute; 

e) în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie sau acreditării, universitatea trebuie să 

facă dovada organizării evidenței activităţii profesionale a studenţilor în conformitate cu legislaţia 

aplicabilă Ministerului Educației şi Cercetării în domeniu, pe formulare omologate în acest scop 

(cataloage, centralizatoare, registre matricole, foi matricole, diplome etc.). 

f) în perioada de funcţionare provizorie, universitatea este obligată să respecte standardele care au 

stat la baza acordarii autorizatiei. Structurile institutionale de învățământ superior şi condițiile de 



  

funcţionare a programelor de studii, pentru care au fost acordate autorizații de funcţionare 

provizorie, se pot modifica numai în condițiile reluării procedurilor de evaluare. Consiliul 

ARACIS, precum şi alte autorități publice abilitate prin lege efectuează controale anuale şi ori de 

câte ori se consideră necesar, fără percepere de taxe, iar atunci când se constată neândeplinirea 

standardelor de calitate se aplică prevederile Art.34 din OUG75/2005 privind asigurarea calității 

educației. 

g) Cerințele normative menționate vor fi detaliate pe domenii de licență şi programe de studii de 

către fiecare departament de specialitate în raport de specificul specializării şi forma de 

învățământ; modul de îndeplinire a acestor cerințe normative obligatorii trebuie certificat prin 

documente justificative. 

 

Art. 3. (1) Fiecare program de studii care se iniţiază sau care funcţionează trebuie să aibă 

desemnat coordonatorul (coordonatorii). 

(2) Orice cadru didactic titular al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-

Napoca, cu gradul de profesor universitar sau conferenţiar universitar şi cu competenţe deosebite 

în domeniul programului poate fi coordonatorul unui program de studii. 

(3) Un cadru didactic poate fi coordonator al unui singur program de studii şi poate să facă parte, 

în calitate de membru, din comisia de lucru pentru organizarea, coordonarea şi controlul 

activităţilor de elaborare a documentelor de bază la încă un program de studii. 

(4) Departamentul (departamentele) organizatoare ale unui program de studii, precum şi 

coordonatorul (coordonatorii) programului au rolul de a monitoriza şi evalua periodic programul şi 

de a fi promotorii demersurilor de îmbunătăţire continuă a calităţii programului. 

(5) Dosarul fiecărui program de studii aprobat şi care se desfăşoară în universitate, conţinând 

documentele de bază ale programului, elaborate la iniţierea programului, modificate, îmbunăţăţite 

şi modernizate pe parcursul funcţionării acestuia, ca urmare a monitorizării permanente şi 

evaluării periodice, se păstrează la decanatul facultăţii organizatoare; planurile de învăţământ 

precum şi specificaţiile de curs se vor depune şi la Rectorat, pe măsura implementării şi/sau 

modificării programelor de studii. 

(6) Coordonatorul unui program de studii poate pierde această calitate la cererea sa sau când 

devine indisponibil pentru îndeplinirea cerinţelor privind realizarea activităţii de coordonator, 

precum şi la iniţiativa motivată (rezultate necorespunzătoare, repartizarea altor sarcini sau misiuni, 

restructurarea departamentului etc.) a şefului departamentului organizatoare care i-a conferit 

această calitate.  

(7) La pierderea calităţii de coordonator al unui program de studii, cadrul didactic are obligaţia de 

a preda succesorului toată documentaţia referitoare la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi 

evaluarea periodică a programului. 

Art. 4. (1) Pentru elaborarea documentelor de bază ale unui program de studii şi pentru analiza 

calităţii acestora se va avea în vedere: 

a) Relevanţa calificării universitare pe piaţa muncii internă și internațională. 

b) Corelarea conținutului Racordarea programelor de studiu cu cerințele pieței forței de muncă.la 

necesităţile de formarea profesională a studenţilor precum şi la amplificarea şi la cu diversificarea 

domeniilor cunoaşterii; Conţinutul învăţării trebuie adaptat la cerinţele specifice actuale ale 

carierei profesionale; 



  

c) Asigurarea dobândirii competențelor şi abilităţilor profesionale; disciplinele de studiu şi 

modulele de discipline ale fiecărei specializări programelor de studii se stabilesc în funcţie de 

competenţele care urmează să fie dezvoltate, de ponderea fiecărei discipline în formarea 

profesională şi de conexiunile dintre disciplinele de studiu care asigură dobândirea competenţelor 

profesionale; 

d) Asigurarea coerentei planurilor de învăţământ, succesiunii logice şi echilibrate a modulelor şi 

disciplinelor de studiu; 

e) Asigurarea accesibilitățiişi continuității informaţiei teoretice şi practice în funcţie de dinamica și 

nivelul de pregatire a studenților. 

f) Asigurarea unui sistem care dă şanse fiecarui student să descopere şi să valorifice la maximum 

potențialul de care dispune. 

g) Asigurarea unui sistem curricular cât mai flexibil încât fiecare student să-şi poată alege traseul 

dezvoltării profesionale; disciplinele opţionale şi facultative prevăzute în fiecare plan de 

învăţământ trebuie să asigure corelarea cât mai bună a cadrului obligatoriu definit de validarea 

profesională cu aspiraţiile, interesele personale şi contextul educaţional specific. 

h) Armonizarea planurilor de învăţământ pentru specializările domeniilor de studii universitare de 

licenţă cu cele din ciclul de studii universitare de masterat. 

i) Procesul didactic este centrat pe Orientarea procesului didactic spre învăţare, adică pe ceea ce 

studentul reuşeşte să asimileze şi să aplice; precum și creșterea ponderii studiului individual, a 

implicarii participative la derularea activităților didactice. 

j) Asigurarea accesului la piaţa forţei de muncă presupune ca planurile de învăţământ să fie astfel 

concepute încât să prin oferta de formare profesională capabila să ofere asigure absolvenţilor 

specializări concrete ocupații și calificări recunoscute şi necesare; conţinutul planului reflectă, 

dealtfel, responsabilitatea asumată faţă de studenţi şi faţă de societate acivilă. 

Art. 5. (1) Fiecare program de studii aprobat este monitorizat şi supus evaluării periodice pe toata 

durata funcţionării sale, în scopul: 

a) îmbunătăţirii continue a calităţii prin evaluarea, revizuirea şi perfecţionarea criteriilor, 

standardelor şi indicatorilor de performanţă ai calităţii, concomitent cu corelarea acestora cu 

cerinţele impuse ale calificării prevăzute de Cadrul Naţional al Calificărilor şi prin ridicarea 

nivelului standardelor de referinţă şi al indicatorilor de performanţă corespunzatori, în 

conformitate cu misiunile din Carta universităţii; 

b) promovării modalităţilor de încurajare a autoevaluării şi planificării strategiilor de schimbare şi 

îmbunătăţire, prin identificarea operativă, onestă şi riguroasă a realizărilor şi neajunsurilor, 

promovarea realizărilor şi corectarea rapidă a neajunsurilor şi considerarea rezultatelor efective ca 

referinţe ale evaluării. 

(2) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) coordonează aplicarea procedurilor și 

activităților de evaluare și asigurare a calității. (HG Nr. 915/2017) 

(3) Procedurile și activitățile de evaluare privind calitatea educației sunt elaborate și aprobate de 

senatul universitar. Comisia elaborează raportul anual de evaluare internă și îl face public prin 

afișare sau publicare, inclusiv în format electronic, și formulează propuneri de îmbunătățire a 

calității educației. (HG Nr. 915/2017) 

(4) Evaluarea internă a fiecărui program de studii se realizează cel puțin anual, iar evaluarea 

externă, în vederea autorizării, acreditării sau certificării periodice a calităţii Didactice a 



  

programului se face periodic, la teremenele precizate în legislaţia în vigoare şi în documentele 

normative ale organismelor de evaluare externă (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior –ARACIS) 

(5) Monitorizarea şi evaluarea internă anuală a calităţii fiecărui program de studii se realizează de 

către facultatea şi departamentul (departamentele) organizatoare, prin activităţi programate şi 

controlate de către coordonatorul (coordonatorii) programului; in plus, în fiecare an universitar, 

Consiliul Didactic al universităţii, în colaborare cu Departamentul pentru Asigurarea Calităţii, 

programează şi realizează evaluarea periodică a calităţii programelor de studii conform exigenţelor 

ARACIS. 

(6) Rapoartele de evaluare internă a programelor de studii, Rapoartele anuale cu privire la 

asigurarea calităţii în facultăţi şi Raportul anual cu privire la asigurarea calităţii în universitate 

trebuie să conţină informaţii concrete şi complete privind următoarele aspecte: 

a) respectarea şi aplicarea politicilor, strategiilor şi procedurilor pentru asigurarea calităţii 

formulate în Hotărârea Senatului universităţii privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale; 

b) respectarea şi aplicarea prevederilor prescripţiilor din prezentul Regulament privind 

monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii şi a calificărilor acordate; 

c) respectarea şi aplicarea prevederilorprescripţiilor privind evaluarea studenţilor din 

Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară Cluj- Napoca şi a prevederilor prescripţiilor privind desfăşurarea examenelor 

de finalizare a studiilor din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

finalizare a studiilor la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca; 

d) măsurile întreprinse pentru asigurarea calităţii corpului profesoral; 

e) resursele de învăţare disponibile şi sprijinului oferit studenţilor în formarea lor; 

f) organizarea bazei de date privind evaluarea internă a programelor de studii; 

g) diseminarea informaţiilor cu privire la calitatea programelor de studii din oferta educaţională a 

universităţii şi acţiunile de marketing universitar. 

(7) Rapoartele de evaluare internă a programelor de studii, Rapoartele anuale cu privire la 

asigurarea calităţii în facultăţi şi Raportul anual cu privire la asigurarea calităţii în universitate 

trebuie să evidenţieze nivelurile înregistrate de indicatorii de performanţă definiţi în Hotărârea 

Senatului universităţii privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale, gradul în care sunt 

respectate criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă din Metodologia organismului de 

evaluare externă (Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista 

indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior – 

ARACIS), efectele demersurile de îmbunătăţire continuă a calităţii întreprinse în anul la care se 

referă acestea, neconformităţile şi deficienţele constatate şi un set de propuneri privind 

demersurile vizând îmbunătăţirea continuă a calităţii care vor fi realizate în anul următor. Pentru 

seria curentă de studenți, în aceeași structură de program de studii se pot îmbunătăți: conținutul 

unor discipline, modul de predare, modul de efectuare a practicii etc. (HG Nr. 915/2017) 

(8) Propunerile privind îmbunăţăţirea continuă a calităţii formulate în Rapoartele anuale de 

evaluare internă a programelor de studii, Rapoartele anuale cu privire la asigurarea calităţii în 

facultăţi şi Raportul anual cu privire la asigurarea calităţii în universitate stau la baza întocmirii: 

a) planului şi programului de activităţi privind monitorizarea şi evaluarea calităţii programului de 

studii, pe care le întocmesc coordonatorii fiecărui program de studii şi le realizează în anul 



  

universitar următor departamentele organizatoare ale programelor de studiu; 

b)  planului operaţional de aplicare a măsurilor de îmbunăţăţire a calităţii programelor de studii 

universitare pe care îl elaborează şi îl aprobă Consiliul fiecărei facultăţi organizatoare şi Senatul 

universităţii. 

c) rapoartele de autoevaluare destinate evaluării periodice externe trebuie să conțină o a treia 

parte, respectiv Analiza privind aspectele pozitive și negative ale activității asigurării interne a 

calității – analiza de tip SWOT, în perioada cuprinsă între două evaluări externe succesive, cu 

luarea în considerare a rezultatelor aplicării recomandărilor rezulatate din autoevaluare și 

evaluarea externă.  

(9) Propunerile privind modificarea documentelor de bază ale unui program de studii (planul de 

învăţământ, fişa specializării, programele analitice şi fişele disciplinelor din planul de învăţământ, 

lista personalului didactic şi lista laboratoarelor şi dotărilor disponibile pentru realizarea 

programului) se includ în Raportul de evaluare internă anuală a programului şi în Raportul anual 

cu privire la asigurarea calităţii în facultatea organizatoare şi se aplică numai cu aprobarea 

Consiliului facultăţii organizatoare a programului de studii.  

(10) Propunerile privind modificarea planului de învăţământ şi/sau fişei unui program de studii se 

aplică numai după aprobarea acestora prin parcurgerea tuturor etapelor precizate la Art.3(1), 

începând cu anul universitar următor şi cu anul I de studii al programului respectiv.  

(11) Deoarece studenţii sunt admişi pe baza unor informaţii publicate înainte de începerea 

primului an universitar, semnând un contract de studii cu furnizorul de educaţie, structura 

programului de studii se poate schimba numai începând cu anul I al anului universitar următor. 

(HG Nr. 915/2017) 

 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN din data de 

29.01.2013 şi modificat în urma şedinţei de Senat din 13.03.2014 și a ședinței de Senat 

din___________ 

 

 

 

RECTOR, Vizat Oficiuljuridic, 

Prof.dr.Cornel Cătoi Doru Pamfil Silvia Mihali Viorel Apostu 

 



 
 

ANEXA 14 

RU 46 

REGULAMENT PRIVIND ÎNFIINŢAREA SPIN OFF-URILOR ÎN CADRUL 

UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 

CLUJ-NAPOCA 

 

CAPITOLUL 1. - Scop definiţii 

Art. 1. Scop. Prezentul regulament stabileşte metodologia unitară, drepturile şi responsabilitățile 

USAMVCN privind susținerea înființării şi dezvoltării de spin-off-uri de către angajații din 

cadrul 

USAMVCN, în vederea; 

a) Valorificării sub formă de produse, tehnologii şi servicii noi a rezultatelor obținute de 

către USAMVCN în activitatea de cercetare; 

b) Dezvoltării perspectivelor şi aptitudinilor antreprenoriale ale salariaților din cercetare- 

dezvoltare; 

c) Menținerea, dezvoltarea şi extinderea rețelei de contacte de specialitate cu accent asupra 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

d) Transferului anumitor activități de cercetare - dezvoltare a bunelor practici dinspre 

USAMVCN către societățile comerciale; 

e) Identificării şi dezvoltării de noi domenii de cercetare în cadrul unităților de cercetare- 

dezvoltare din USAMVCN; 

f) Transferului cunoştinţelor referitoare la cerințele şi tendințele de evoluție a pieței şi la 

modalitățile practice de valorificare a rezultatelor cercetării dinspre societățile comerciale către 

institutele şi centrele de cercetare ale USAMVCN, cu diversificarea activităților de cercetare a 

acestora; 



 
 

g) Orientarea activitţilor de cercetare - dezvoltare către satisfacerea necesităţilor imediate 

ale agenților economici; 

h) Crearea de noi locuri de muncă în domeniul ştiinţei şi tehnologiei; 

i) Constituirea agenților economici orientați către produse de înaltă tehnologie şi către 

produse cu valoare adăugată mare. 

Art. 2. Definiții 

2.1. Prin "spin-off' se defineşte o întreprindere a cărei activitate rezidă în aplicarea sau utilizarea 

rezultatelor activității de cercetare dezvoltate din cadrul unei universitaţi sau institut de cercetare. 

2.2 Spin-off -ul este un operator economic cu personalitate juridică, supus reglementărilor 

referitoare la societăţile comerciale, a căror activitate este orientată spre valorificarea 

cunoştinţelor ştiintifice, rezultatelor cercetării, tehnologiilor sau inovaţiilor USAMVCN şi la care 

aceasta poate să participe în conformitate cu Carta USAMVCN şi regulamentul RC 15. 

CAPITOLUL 2. - Dispozţii generale 

Art. 3. În conformitate cu legislaţia națională, Carta USAMCN Regulamentul RC 15, 

Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară poate dezvolta parteneriate de afaceri 

având că scop înființarea de spin- off-uri şi sprijină dezvoltarea acestora. 

Art. 4. Prezentul regulament are la bază următoarele dispoziții legale: 

- Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiintifică şi dezvoltarea 

tehnologică, aprobată prin Legea 324/2003 cu modificările şi completările ulterioare. 

- Hotărârea Guvernului nr.406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice 

privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităților din infrastructura de 

inovare şi transfer tehnologie, precum şi modalitalea de susținere a acestora. 

- Legea Nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile comerciale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991, republicată, privind brevetele de invenție; 

- Legea nr. 88/1998 privind mărcile şi indicațiile geografice; 

- Legea nr. 255/1998 privind noile soiuri de plante (republicată); 



 
 

- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

-              Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările ulterioare 

-         Norma ANCS nr.9685/2008 privind înființarea și dezvoltarea de SPIN - OFF - uri de Către 

personalul de cercetare din cadrulunităților de cercetare - dezvoltare 

-     H.G. nr. 290 din 2 martie 2006 pentru aprobarea Strategiei de stimulare a dezvoltării rețelei 

naționale de incubatoare de afaceri. 

CAPITOLUL 3. - Modul de înştiinţare a spin-off-urilor în cadrul USAMV Cluj Napoca 

Art. 5. USAMVCN asigură angajaților interesați de înființarea unui spin-off modalități de 

asistența juridică şi administrativă. Solicitanții trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate 

din prezentul regulament. 

Art. 6. Obiectul de activitate şi activitaţile desfăşurate de spin-off-urilor sunt corelate cu 

obiectivele de cercetare-dezvoltare-inovare ale USAMVCN. 

Art. 7. Un spin-off trebuie să dezvolte şi să valorifice un produs sau o tehnologie nouă, 

inovativă. 

Art. 8. Susunerea spin-off-urilor se face pe baza unui plan de afaceri bine definit, care include un 

plan operațional, un plan de marketing şi un plan financiar. 

Art. 9. USAMVCN participă ca asociat/acționar în cadrul unui spin-off prin contribuție 

financiară directă sau prin echivalarea elementelor de proprietate intelectuală ca aport la capitalul 

social. În schimbul contribuţei, USAMVCN beneficiază de cotă parte din profit conform legii. 

Art. 10. USAMVCN nu poate deține majoritatea drepturilor de vot în schimbul contribuției sale. 

Art. 11. În situația în care asociații sau acționarii vând participarea la spin-off, aceasta se poate 

face numai către persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate din prezentul regulament. 

Art. 12. Fiecare participare USAMVCN într-un spin-off trebuie aprobată de Consilul de 

Admistratie şi Senatul USAMVCN. 

Art. 13. USAMVCN poate oferii servicii de consultanţă şi iniţire, asistența juridică şi resurse 

umane, gratuit sau contra cost, în funcţie de specificul şi amploarea serviciilor solicitate. 



 
 

CAPITOLUL 4. Sprijinirea spin-off-urilor de către USAMV Cluj Napoca 

Art. 14. Sprijinirea spin-off-urilor de către USAMV Cluj Napoca presupune respectarea 

următoarelor condiții de către aceasta: 

a) Asigură o locație adecvată derulării activității, în funcție de specificul spin-off-ului. 

b) Echipamentele, instalapile şi aparatură de cercetare pot fi utilizate în baza unor contracte de 

exploatare. 

c) Percepe taxe pentru închirierea locaţei echipamentelor şi încasează redevență anuală pentru 

dreptul de proprietate intelectuală. 

d) La cererea spin-off-ului, pot fi oferite forme de sprijin pentru derularea activităților financiar- 

contabile şi de resurse umane prin intermediul structurilor specializate ale universității sau forme 

scheme de sprijin pentru promovarea afacerii (asigurare spaţii pentru organizarea întâlnirilor de 

afaceri, organizarea de workshop-uri, pagina pe serverul universității); 

e) În relațiile financiare, universitatea poate acorda facilitați spin-off-ul prin scutirea, amânarea 

sau diminuarea achitării obligațiilor financiare (redevență, chirie,etc), pentru o perioadă de 

maxim 6-12 luni de la iniţierea activității. 

CAPITOLUL 5. Structura de aprobare 

Art. 15 USAMVCN deleagă Consiliul Cercetării Științifice cu analiza dosarele depuse din partea 

iniţiatorilor de spin-off-uri şi analizează condițiile de colaborare. 

Art. 16 În cadrul acestei analize, acolo unde consideră necesar, Consiliul Cercetării Științifice va 

solicita avizul compartimentului juridic şi financiar. 

Art 17 Pe baza avizului favorabil, propunerea de înființare a unui spin-off se supune spre 

aprobare Consiliului de Administrație şi Senatului USAMVCN, conform art. 12. 

CAPITOLUL 6. Condițiile necesare aprobării unui proiect 

Art. 18 Persoanele care solicită înființarea spin-off-ului trebuie să aibă sau să fi avut o 

colaborare de minimum 1 an cu universitatea (angajați ai universității pe o perioada determinată 

sau nedeterminată, doctoranzi, postdoctoranzi). 

Art. 19 Solicitantul va depune un Dosar, care va cuprinde următoarele: 



 
 

 a) Planul de afaceri 

b) Propunerea de statut şi contract de asociere pentru înființarea spin-off-ului  

 c) Propunerea de contract care se încheie între spin-off universitate, cu menţionarea 

locațiilor, infrastructurii de cercetare şi a personalului universităţii care urmează să fie 

implicat în proiect, redevență anuală, chiria, etc. 

Art. 20 Domeniile de activitate propuse trebuie să fie clare în ceea ce priveşte tipul şi profilul 

afacerii spin-off -ului. Documentele trebuie să demonstreze valoare adăugată ridicată a activității 

productive şi inovative, care va include şi activități de cercetare-dezvoltare. 

Art. 21 După aprobarea propunerii de către Consiliul de Administrație şi Senat, se delegă Oficiul 

Juridic cu demersurile din partea universității pentru înfiinţarea spin-off-lui. 

Art. 22 După înființarea spin-off-lui, USAMVCN încheie cu reprezentantul legal contractele 

necesare funcționării, în forma aprobată de Consiliul de Administrație şi Senat. 

CAPITOLUL 7. Evaluarea şi negocierea drepturilor de proprietate intelectuală 

Art. 23 Consiliul Cercetării va stabili metoda de evaluare a drepturilor de proprietate intelectuală 

conform prevedererilor legale în vigoare. 

Art. 24 Valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală ale USAMV Cluj Napoca se va face 

printr-un contract de cesiune prin care spin-off-ul se obligă să-i plătească universității o 

redevență anuală, stabilită de comun acord, în condițiile legii. 

CAPITOLUL 8. Contractul cu USAMV Cluj Napoca 

Art. 25 Costurile ce decurg direct din executarea contractului, care sunt legate de utilizarea 

locațiilor, infrastructurii de cercetare, serviciilor administrative sau personalului universității 

revin în sarcina spin-off-lui. 

Art. 26 În cazul în care activitatea de cercetare desfăşurată de spin-off conduce la obținerea de 

brevete de invenții sau alte drepturi de proprietate intelectuală, contractul cu USAMVCN vă 

conţine clauza de repartizare a cheltuielilor, a veniturilor sau a drepturilor de proprietate 

intelectuală în funcţie de aportul fiecărei părți. 

Art. 27 Sediul social al spin-off-ului nu poate fi stabilit în locaţii care aparțin USAMVCN. 



 
 

Art. 28 Contractul de Închiriere pentru spații echipamente va fi încheiat pe o perioadă de minim 

2 ani de zile cu posibilitatea de renegociere a prelungirii rămânerii în spaţiile universitaţii. 

CAPITOLUL 9. Monitorizare şi implementare 

Art. 29 Veniturile obținute prin participarea în spin-off, după deducerea cheltuielilor, vor fi puse 

la dispoziția USAMVCN. O cotă parte din venituri vor revenii Facultăţii cu implementarea 

activităţii spin-off-lui. 

Art. 30 Spin-off-ul trebuie să prezinte un raport anual de activitate, documentele economico- 

financiare, precum şi planul operațional pentru anul următor. Raportul anual se depune până la 

data de 31 ianuarie a anului următor la Departamentul de Cercetare Inovare şi Transfer 

Tehnologic. 

Art. 31 Raportul anual de activitate se supune analizei Consiliului Cercetării care recomandă 

Consiului de Administrație continuarea sau încheierea colaborării universității cu spin-off-ul. 

CAPITOLUL 10. Condițiile de încheiere a colaborării 

Art. 32 Colaborarea universitaţii cu spin-off-ul se încheie prin acordul părţilor sau la cererea 

uneia dintre părţi cu respectarea clauzelor contractuale. 
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ANEXA 15 

RU 50 

REGULAMENT PRIVIND INITIEREA, ORGANIZAREA SI DESFASURAREA 
PROGRAMELOR DE STUDII POSTUNIVERSITARE, DE FORMARE SI 

DEZVOLTARE PROFESIONALA CONTINUA 

 

CAPITOLUL I Dispozitii generale 

Art. 1. Prezentul regulament a fost elaborat in baza următoarelor documente: 

a) Legea 1/2011 — Legea educatiei nationale; 

b) Legea nr. 87/2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 referitoare la asigurarea calitǎţii 

educaţiei, 

c) Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5703/2011 privind implementarea Cadrului Naţional al Calificarilor 

din Învaţamântul Superior(CNCIS),inclusiv anexa ce stabileşte metodologia de 

implementare a CNCIS 

d) Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare 

periodica a furnizorilor de formare continua şi a programelor de formare oferite de aceştia, 

e) Ordinul 3163/2012 — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a programelor 
postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua; 

f) Adresei Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului 
nr.55149,55295,55456,55626,55848, din 05.09.2012 referitoare la programele 
postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua; 

g) Cartei   Carta USAMV Cluj-Napoca; 

Art. 2. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca ofera 
programe de studii postuniversitare, de formare si dezvoltare profesionala continua, 
pornind de la cerintele pietei muncii și de la necesitatea, determinata  de provocarile 
complexe ale societatii moderne, invatarii pe tot parcursului vietii. 

Art. 3. Obiectivul principal al programelor de studii postuniversitare, de formare și 
dezvoltare profesionala continua, consta in actualizarea/dezvoltarea/perfectionarea 
unei/unor competente ori unitati de competenta/competente din una sau mai multe 

http://www.usamvcluj.ro/


calificari universitare sau standarde ocupationale aferente unei ocupatii care poate fi 
practicata doar de un absolvent de studii universitare. 

Art. 4. Programele de studii postuniversitare oferite de USAMV pot fi organizate doar in 
limbile si in cadrul acelor domenii in care USAMV are acreditate programe de studii 
universitare la nivel licenta, master sau doctorat si la formele de invatamant in care sunt 
scolarizate programele de studii de licenta in domeniul stiintific respectiv. 

CAPITOLUL II Initierea si organizarea programelor de studii postuniversitare 

Art. 5. Programele de studii postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala 
continua, se infiinteaza si gestioneaza la nivelul departamentelor, potrivit reglementarilor 
legale in vigoare.  

Art. 6. Coordonarea administrativa a programelor Postuniversitare se realizeaza de catre 
Centrul de Invatare pe tot Parcursul Vietii. 

Art. 7. (1) Activitatea unui program de studii postuniversitar este coordonata de un 
responsabil de program, desemnat de Departamentul care propune programul si aprobat 
de Decan. 

(2) Oricare cadru didactic titular al USAMV, avand functia de sef lucrari/lector, 
conferentiar sau profesor poate fi responsabil de program. 

Art. 8. Initierea unui program de studii postuniverstare are loc dupa cum urmeaza: 

a. Responsabilul de program propune Consiliului Departamentului care l-a desemnat 
organizarea unui program de studii postuniversitare. 

b. Consiliul Departamentului analizeaza propunerea si, in cazul avizarii favorabile, 
transmite documentatia, impreund cu propriul aviz, Consiliului Feaultatii. In cazul 
unui aviz negativ, Consiliul Facultatii, transmite in scris, responsabilului de program, 
avizul negativ insotit de motivarea acestuia. In cazul remedierii cauzelor avizului 
negativ, propunerea poate fi relansata. 

c. Consiliul Facultatii analizeaza  propunerea și, in cazul avizarii favorabile, transmite 
planurile de invatamant, spre aprobare, Consiliului Didactic al USAMV . 

d. Consiliul Didactic analizeaza propunerea si, in cazul avizarii favorabile, transmite 
planurile de invatamant, Consiliului de Administratie spre avizare si spre aprobare, 
Senatului USAMV. 

Art. 9. Documentatia aferenta propunerii responsabilului de program va fi alcatuit din: 

a. memoriu justificativ; : 

b. fisa programului de studii postuniversitare, conform ANEXA 1; 

c. planul de invatamant; 



d. calificarea universitara sau standardul ocupational/standardele ocupationale pe care 
se fundamenteaza programul, precum si competenta/competentele sau unitatea de 
competente/unitatile de competenta vizate de programul de studii postuniversitare; 

e. statul de funcții; 

f. CV-urile cadrelor didactice si listele publicatiilor; 

g. fisele disciplinelor, conform ANEXA 2; 

h. descrierea bazei materiale. 

Art. 10. Denumirea programului de studii postuniversitare trebuie sa tind seama de 
nomenclatorul specializarilor și al profesiilor acreditate la nivel national. 

Art. 11. Dupa aprobarea unui program de studii postuniversitare de catre Senat, Centrul de 
invatare pe tot Parcursul Vietii va trimite pentru avizare catre Ministerul Educatiei 
Naționale planul de invatamant si calificarea universitara sau standardul 
ocupational/standardele ocupationale pe care se fundamenteaza programul, precum si 
competenta/competentele sau unitatea de competente/unitatile de competentéa vizate de 
programul de studii postuniversitare. Dupa avizarea de catre MECTS, MEN Centrul de 
Învatare pe tot Parcursul Vietii poate organiza in cadrul departamentului care a propus 
programul, procedurile necesare functionarii lui. 

CAPITOLUL II Desfasurarea programelor de studii postuniversitare 

Art. 12. (1) Programele de studii postuniversitare functioneaza in regim cu taxa sau cu 
finantare din alte surse. 

(2) Cuantumul tarifelor de inscriere, al taxei de scolarizare si a taxei de reanmatriculare 
sunt stabilite de Consiliul de Administratie si aprobat de Senat. 

Art. 13. La programele de studii postuniversitare se pot inscrie doar absolventii de studii de 
cel putin licenta sau echivalente. 

Art. 14. (1) Admiterea la programele de studii postuniversitare se desfasoara prin concurs 
de dosare. (2) Prioritizarea ccriteriilor de departajare a candidatilor este urmatoarea (in 
ordine descrescatoare): a. Titlul de doctor în domeniul în care se va desfășura programul 
de studii postuniversitare sau intr-un domeniu inrudit. b. Nota obtinuta la absolvirea unui 
program de studii de master in domeniul in care se va desfasgura programul de studii 
postuniversitare sau intr-un domeniu inrudit.  c. Media finala la licenta obtinuta  la 
absolvirea unui program de studii de licenta in domeniul in care se va desfasura programul 
de studii postuniversitare sau intr-un domeniu inrudit. . Titlul de doctor in alte domenii 
decit cele de la pct. a. Nota obtinuta la absolvirea unui program de studii de master in alte 
domenii decat cele de la pct. b.  f. Media  obținută  la examenul de finalizare a unui program 
de studii de licență in alte domenii decat cele de la pct. c. 

 Art. 15. Inscrierile la programele de studii postuniversitare se fac intr-o perioada de 15-30 
zile’ care preced data inceperii cursurilor, la sediul Centrului de invatare pe tot Parcursul 



Vietii, dupa un orar stabilit de acestea. Cursurile se vor desfasura pe serii. Inscrierile se 
realizeaza cu 15- 30 de zile inainte de inceperea fiecarei serii.  

Art. 16. Dosarul de inscriere va contine: a. figa de inscriere; b. copii legalizate conform cu 
originalul ale programelor de studii universitare absolvite (licenta, master, doctorat) sau 
echivalente ale acestora; c. copia legalizata conform cu originalul a certificatului de nastere; 
d. pentru candidatii care si-au schimbat numele: copia certificatului de casatorie sau a unui 
alt document de schimbare a numelui; e. copia cartii de identitate; f. 2 fotografii, format % 
3/4; g. copie dupa chitanta care dovedeste achitarea taxei de inscriere la casieria 
universitatii. h. certificat de competenta lingvistica, acolo unde este cazul.  

Art. 17. În cazul candidatilor cetateni straini, din state altele decat cele din UE, sau 
Confederatia Elvetiana, dosarul de inscriere va fi avizat, in prealabil, de Centrul de {nvatare 
pe tot Parcursul Vietii.de Prorectoratul cu relatii internationale. 

 Art. 18. 17 (1) Un program de studii postuniversitare poate fi inceput doar daca exista un 
numar minim de cursanti inscrisi. 

2) Numarul minim de cursanti pentru un program de studii postuniversitare va fi stabilit 
prin Fisa programului de studii postuniversitare (ANEXA 1) la initierea unui program 
de studii postuniversitare. 

(3) Daca, dupa inscriere, numarul minim nu a fost atins, candidatii nu incep cursurile, isi 
pastreaza statutul de inscrisi, urmand ca, Centrul de invatare pe tot Parcursul Vietii sa 
le comunice in timp  termen rezonabil de 30 de zile, fie data inceperii programului de 
studii postuniversitare fie renuntarea la acesta.  

Art. 19. 18 (1) in cazul inceperii programului de studii postuniversitare, cursantii vor achita 
taxa de scolarizare, fie integral fie in rate egale, conform cu decizia Consiliului de 
Administratie si a Senatului. In cazul neinceperii programului de studii postuniversitare, la 
data stabilita, cursantilor li se va restitui, la cerere, dosarul precum si intreaga taxa de 
inscriere. 

Art. 20. 19 Pe perioada desfasurarii programelor de studii postuniversitare, cursantii au 
drepturile si obligatiile care deriva din legislatia nationala specifica, Carta USAMVCN si 
prezentul regulament. 

Art. 21. 20 Candidatii admisi vor incheia cu USAMVCN un contract de studii corespunzator 
intregii perioade de scolarizare. 

Art.22. 21 Durata programelor de studii postuniversitare este stabilita de Departamentul 
initiator de program conform documentatiei de initiere inaintata de responsabilul de 
program si trebuie sa se incadreze intre valoarea minima de 20 ore și valoarea maxima de 
180 ore. 

Art. 23. 22 (1) Programele de studii postuniversitare pot utiliza sistemul de credite de 
studiu transferabile. (2) Daca durata unui program de studii postuniversitare este mai 
mare de 100 de ore, utilizarea creditelor de studiu transferabile este obligatorie.  



Art. 24. 23 Un program de studii postuniversitare consta din mai multe discipline care se 
pot derula concomitent sau succesiv.  

Art. 25. 24 (1) O disciplina dintr-un program de studii postuniversitare se incheie cu o 
proba de verificare din care rezulta o nota finala intreaga. (2) Tipul probei de verificare 
(examen, V.P, colocviu sau proiect) si structura notei finale sunt stabilite prin Fisa 
disciplinei din documentatia aferentă  initierii programului de studii postuniversitare. (3) 
Proiectul poate fi proba de verificare de sine statatoare sau poate fi parte componentă a 
unei probe de verificare. : (4) Structura notei finale se stabileste conform prevederilor 
specifice din Carta USAMVCN, pentru programele de studii de nivel licenta sau master. (5) 
O disciplina se considera promovată dacă nota finala a probei de verificare este minim 5. 
(6) O proba de verificare aferentă unei discipline poate fi susținută de maxim 2 ori. (7) In 
cazul nepromovării unei discipline, cursantul nu poate absolvi programul de studii 
postuniversitare. Disciplina respectivă va putea fi recontractată la o noua derulare a 
programului de studii postuniversitare corespunzator, cursantul platind doar cuantumul 
din taxa de scolarizare care corespunde disciplinei nepromovate. (8) Cuantumul taxei de 
scolarizare corespunzator unei discipline nepromovate se calculeaza in felul urmator: 

a. Daca programul de studii postuniversitare este cu credite de studiu transferabile, 
atunci cuantumul se va calcula dupa numarul de credite. b. Daca programul de studii 
postuniversitare este fara credite de studiu transferabile, atunci cuantumul va fi egal 
cu: 0.7 * Taxa de scolarizare/n, unde n = numarul disciplinelor 

Art. 26 25 (1) Proba finala a unui program de studii postuniversitare consta dintr-un un 
examen de certificare a competentelor profesionale asimilate pe parcursul programului, 
sub forma unui proiect prezentat in fata unei comisii, propusă de 
Departament/Departamente si avizata de Consiliul Facultatii. (2) Proba finala poate fi 
sustinută de maxim 2 ori. (3) In cazul nepromovarii probei finale, cursantul nu poate 
absolvi programul de studii postuniversitare. Proba finala va putea fi recontractată la o 
noua derulare a programului de studii postuniversitare corespunzator, cursantul plătind 
doar cuantumul din taxa de scolarizare care corespunde acesteia. (4) Cuantumul taxei de 
scolarizare corespunzator probei finale se calculeaza in felul urmator: 

a. Daca programul de studii postuniversitare este cu credite de studiu transferabile, 
atunci cuantumul se va calcula dupa numarul de credite acordate probei finale. b. Daca 
programul de studii postuniversitare este fara credite de studiu transferabile, atunci 
cuantumul va fi egal cu: 0.2 * Taxa de scolarizare 

Art. 27. 26 Atat probele de verificare ale disciplinelor cât și examenul de certificare a 
competentelor profesionale asimilate pe parcursul programului se vor sustine in perioade 
de sesiune care pot sau nu sa coincida cu perioadele de sesiune ale programelor de studii 
universitare din USAMV CN.  

Art. 28. 27 (1) intreruperea de studii in cazul programelor de studii postuniversitare poate 
fi de maxim 1 an si se acorda o singura data pe parcursul de derulare a programului de 
studii postuniversitare respectiv.  



(2) intreruperea de studii se aproba de Consiliul Facultatii , la propunerea Centrului de 
Invatare pe tot Parcursul Vietii la cererea cursantului/cursantilor.  

(3) Un cursant poate cere intrerupere de studii pentru motive medicale, sarcina, plecari din 
tara pe o perioada mai mare decat durata programului de studii postuniversitare pe care il 
frecventează, apartenența la loturi sportive de nivel national aprobate de Ministerul 
Educatiei Naționale sau alte motive obiective si temeinice.  

(4) Reluarea studiilor se face la cererea cursantilor prin recontractarea disciplinelor 
ramase nepromovate precum și a examenului de certificare a competentelor profesionale 
asimilate pe parcursul programului, fara vreo obligativitate financiara suplimentara din 
partea cursantului.  

(5) Daca reluarea studiilor nu se face in maxim de 1 an de la intreruperea lor, cursantul se 
considera a fi exmatriculat. 

(6) Daca, la revenire, programul de studii postuniversitare intrerupt nu mai functioneaza, 
cursantul se poate inscrie la un alt program de studii postuniversitare organizat de 
acelasi Centrul de invatare pe tot Parcursul Vietii. 

7) Disciplinele efectuate in cadrul programului de studii postuniversitare intrerupte  pot 
fi echivalate cu discipline ale programului de studii postuniversitare in care se va face 
inscrierea, dupa cum urmeaza: 

a. Daca programul de studii postuniversitare este cu credite de studiu transferabile, 
atunci echivalarea se va face in functie de continutul disciplinei, numarul de credite si 
numarul de ore; 

b. Daca programul de studii postuniversitare este fara credite de studiu transferabile, 
atunci echivalarea se va face in functie de continutul disciplinei si numarul de ore. 

(8) La reluarea studiilor, cursantii trebuie sa se incadreze in cerintele programului de 
studii postuniversitare curent. Aceasta poate presupune inclusiv sustinerea unor 
examene de diferenta.  Oportunitatea lor  precum și detalii legate de numarul si modul 
de sustinere a lor se stabilesc de Centrului de invatare pe tot Parcursul Vietii, la 
propunerea responsabilului  responsabilului de program. 

CAPITOLUL IV Certificarea programelor de studii postuniversitare 

Art. 29. 28 La absolvirea programului de studii postuniversitare, USAMVCN elibereaza 
cursantilor un certificat de atestare a competentelor profesionale specifice programului. 

Art. 30. 29 Certificatul de atestare a competentelor profesionale este insotit de un 
supliment descriptiv care contine situatia scolara, durata in ore a programului, numarul de 
credite transferabile acumulate (daca este cazul), calificarea universitara/standardul 
ocupational care a stat la baza dezvoltarii programului si competenta/competentele sau 
unitatea de competenti/unitatile de competente vizate de programul de studii 
postuniversitare respectiv. 



 Art. 31. 30 Certificatul de atestare a competentelor profesionale si suplimentul descriptiv 
se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale si se gestioneaza potrivit 
reglementarilor referitoare la actele de studii. 

CAPITOLUL V Dispozitii finale 

Art. 32. 31 Neachitarea la timp a obligatiilor financiare duce la exmatricularea cursantului. 

Art.33. 32 Un cursant exmatriculat dinr-un program de studii postuniversitare poate cere 
reînmatricularea la o noua derulare a programului de studii postuniversitare respectiv cu 
respectarea urmatoarelor obligatii financiare: 

a. achitarea taxei de reanmatriculare; 

b. achitarea cuantumului din taxa de scolarizare corespunzatoare disciplinelor 
nepromovate si a examenului de certificare a competentelor profesionale asimilate pe 
parcursul programului; 

Art. 34. 33 Normarea activitatilor aferente programelor de studii postuniversitare va fi 
efectuata separat de programele de licenta si master, si nu intra sub incidenta art. 288, din 
Legea educatiei nationale, 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 35. 34 Numarul maxim de ore pe care un cadru didactic și/sau responsabil de program 
le pot desfasura in programele de studii postuniversitare se stabileste de Senatul 
Universitatii la propunerea Consiliului de Administratie. 

 Art. 36. 35. Un program de studii postuniversitare trebuie sa aiba planul de invatamânt 
avizat de Ministerul Educatiei  Naționale sau a Senatului USAMV la data anunțării sale. 

Art. 37. 36 Prezentul regulament a fost aprobat in sedinta Senatului USAMVCN din data de 
29.01.2013…………………….03.2019 
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ANEXA I 

Fisa programului de studii postuniversitare 

I. Institutia organizatoare: 

1.1. Facultatea organizatoare: 

II. Denumirea programului de studii postuniversitare: 

II.1. Responsabilul de program  II.2. Grupul tinta caruia i se adreseaza programul: 

Specializarea 

Tipul cursului 

II.3. Obiectivele programului de studii postuniversitare: cursului 

II.4. Forma de invatamant: 

II.5. Numarul de credite transferabile: 

II.6. Durata programului (nr.ore / semestre): 

II.7. Intervalul calendaristic de desfasurare al programului: 

 II.8. Limba de predare: 

II.9. Modalitatea de evaluare a cursantilor: 

II.10. Numarul de sesiuni si perioadele de timp: 

 II.11. Taxa de scolarizare: 

II.12. Numarul locurilor solicitate si numar minim de cursanti: 

Ill. Actul de studii eliberat cursantului la absolvire Certificat de competențe. Supliment 
descriptiv 

IV. Calificarea universitara/standardul ocupational care a stat la baza dezvoltarii 
programului si competenta/competentele sau unitatea de competenta/unitatile de 
competente vizate de programul de studii postuniversitare. ANEXA 2 

 

 

 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara                 Avizul Responsabilului 

Facultatea/ Departamentul                                                                   Program Departament 

Fisa disciplinei: “Denumirea disciplinei” 

Domeniul /Specializarea______________________________________________ Semestrul 



Titularul cursului  

Colaboratori  

Număr de ore total/Verificarea/Credite 

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite 

    E; C; P  

 

A. Obiectivul cursului 

 

B. Subiectele cursului 

 

C. Subiectele aplicatiilor (laborator, seminar, proiect) 

 

D. Bibliografie 

 

E. Evaluarea 

Nota finala este COMPUSA  media notelor obținute la probele de evaluare din timpul 
derulării programului de studii 

Data:           Titular de disciplina  



 

1 

 

ANEXA 16 

RU 56 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

Institutului  Știinţele Vieții „Regele Mihai I al României”  

 

 Dispoziţii generale 

 ART. 1. a) Institutul Știinţele Vieții „Regele Mihai I al României” Cluj-Napoca (ISV-USAMV 

Cluj-Napoca) este o unitate de cercetare fără personalitate juridică, aparținând Universităţii de 

Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMV Cluj-Napoca). 

ART. 2. ISV-USAMV Cluj-Napoca derulează activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare 

tehnologică, consultanță și prestări servicii în domeniul știinţelor vieţii şi este subordonat 

Prorectoratului de Cercetare. ISV-USAMV Cluj-Napoca îşi desfăşoară activitatea în conformitate 

cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 

tehnologică, regulamentelor și Cartei USAMV, precum şi ale prezentului regulament. 

 

Activităţi derulate la ISV-USAMV Cluj-Napoca  

ART. 3. In laboratoarele ISV-USAMV Cluj-Napoca se desfășoară următoarele tipuri de activități: 

    A. Activități de cercetare-dezvoltare tehnologică 

a) în cadrul Planului național pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (PNIII) 

b) în cadrul Programelor europene de cercetare-dezvoltare şi inovare: ORIZONT 2020, ERANET, 

COST, EUREKA, ERC, etc. 

c) în cadrul Programelor de dezvoltare regională derulate prin Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest 

(ADR): POR, etc 

d) în cadrul programului operațional competitivitate (ANCSI): POC, etc. 

e) colaborări bi- şi multilaterale cu Institute de Cercetare  Naționale şi Internaționale 

f) design şi dezvoltare de produse în stația pilot a ISV-USAMV Cluj-Napoca (subsol) 

g) transfer tehnologic către agenţi economici prin obţinere de produse-prototip sau în serii mici, în 

cadrul activităţii de microproducţie din staţia pilot ISV 
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 B. Activităţi de consultanţă şi prestări servicii 

a) consultanţă științifică, tehnologică şi economică 

b) prestări de servicii analitice către beneficiari din USAMV sau externi  

c) expertize externe  

   C. Activităţi conexe: 

a) implicare în elaborarea de strategii pe termen mediu și scurt, sub coordonarea Prorectoratului de 

Cercetare  

b) formare şi specializare profesională a cercetătorilor postdoctorali şi a doctoranzilor din USAMV 

Cluj-Napoca sau colaboratorilor externi 

c) valorificare și diseminare a rezultatelor prin publicaţii, brevete, licenţe 

d) organizarea de workshopuri, conferinţe şi sesiuni de benchmarking şi brokeraj, cu invitaţi din 

ţară şi străinătate 

ART. 4. In laboratoarele ISV-USAMV Cluj-Napoca nu se desfăşoară uzual activităţi didactice cu 

studenţii din ciclul 1 (licenţă) și 2 (master-anul I și anul II), cu excepţia unor demonstraţii ce au loc 

periodic şi necesită strict prezentarea sau utilizarea unor echipamente din dotarea laboratoarelor  

ISV-USAMV Cluj-Napoca. 

 

  Structura organizatorică a ISV-USAMV Cluj-Napoca 

ART. 5. a) Activitatea curentă a ISV-USAMV Cluj-Napoca este condusă de directorul ISV. 

(conform organigramei Anexa1), numit pentru o perioadă de 4 ani, în urma concursului organizat, 

conform regulamentelor și Cartei USAMV Cluj-Napoca.  

b) Directorul ISV-USAMV Cluj-Napoca și coordonatorii unităților de cercetare-dezvoltare-servicii 

(CDS) formează Consiliul ISV-USAMV Cluj-Napoca. 

c) Personalul angajat în cadrul ISV se află în subordinea coordonatorilor unităților CDS respectiv a 

directorului ISV. 

d) Directorul este asistat de un secretariat administrativ şi un responsabil financiar numit de 

Directorul economic al USAMV Cluj-Napoca. 
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e) Serviciile suport necesare ISV-USAMV Cluj-Napoca (întreținere tehnică, achiziții, resurse 

umane, protecția muncii, imagine-comunicare, audit intern) sunt asigurate de conducerea 

administrativa a USAMV Cluj-Napoca.  

ART 6. ISV-USAMV Cluj-Napoca are în structură unități CDS (Anexa 2), care constituie structura 

spațiilor de cercetare a institutului la data de 5 Decembrie 2016. O unitate CDS  include cel puțin 

un laboratoar funcţional, ce asigură o gamă largă de activităţi, menţionate la ART 3. Aceste unități 

CDS  intră în evaluare conform prezentului regulament”. 

 ART 7. ISV-USAMV Cluj-Napoca funcționează pe principiul autogestiunii, și autofinanțării sau a 

finanțării de bază. adică fiecare unitate CDS își finanțează activitatea din banii încasați din 

proiectele de cercetare și/sau din veniturile încasate din activitatea de prestări servicii, consultanță. 

Cercetătorii angajați ai ISV-USAMV Cluj-Napoca trebuie să demonstreze că în cadrul unităților 

CDS din care fac parte, își susțin costurile salariale din proiecte de cercetare și/sau contracte de 

prestări servicii.     

ART 8. a) Personalul ISV-USAMV Cluj-Napoca este alcătuit din cercetători ştiinţifici (CSI, CSII, 

CS), asistenţi de cercetare, tehnicieni și laboranți, personal permanent cu normă de bază, angajat pe 

perioada nedeterminată sau determinată, aflat în evidenţa Serviciului de Resurse Umane din 

USAMV Cluj-Napoca.  

b) Sunt afiliate ISV-USAMV Cluj-Napoca, cadrele didactice implicate în activităţile de cercetare-

dezvoltare-servicii din cadrul laboratoarelor situate în clădirea ISV sau în alte laboratoare din 

campusul USAMV Cluj-Napoca, dar numai dacă au calitatea de directori/responsabili de proiecte 

de cercetare, membrii în echipe de cercetare, conducători de doctorat sau desfășoară activități de 

cercetare-consultanță către terți. Pentru menținerea calității de personal afiliat al ISV-USAMV Cluj-

Napoca, cadrele didactice încadrate în această categorie, trebuie să demonstreze susținerea 

financiară a activității laboratorului/ unității CDS prin veniturile încasate din proiecte de cercetare 

și/sau contracte de cercetare și consultanță. 

c) Coordonatorii de unități CDS sunt persoane angajate ale USAMV Cluj-Napoca pe perioadă  

nedeterminată care demonstrează cea mai bună vizibilitate internațională din cadrul unității (cu 

indice Hirsch peste 3 și proiecte de cercetare coordonate). 

d) Cercetătorii postdoctorali pot fi, în cadrul ISV-USAMV Cluj-Napoca, angajați pe perioadă 

determinată pe durata derulării proiectelor de cercetare, fie că sunt cadre didactice, fie că au norma 

de bază în cercetare pe perioada derulării proiectului.  
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e) Doctoranzii coordonați de cadre didactice - conducători de doctorat afiliați sau nu ISV-USAMV 

îşi pot derula activitățile de cercetare în cadrul laboratoarelor din ISV-USAMV Cluj-Napoca dacă 

îşi pot finanța, prin proiecte de cercetare sau din fonduri ale Școlilor doctorale, analizele necesare în 

laboratoarele de prestări servicii și au acordul coordonatorului unității.  

ART. 9. Posturile de cercetător (CSI, CSII, CS) sau asistent cercetare se ocupă prin concurs, 

conform reglementărilor naționale în vigoare, ținând cont de criteriile minimale CNADTCU și 

regulamentul RUC 37. Acestea sunt evaluate anual, conform criteriilor de evaluare ale USAMV 

Cluj-Napoca și trebuie să fie în acord cu criteriile minime impuse de CNADTCU pentru funcţia de 

cercetător ocupată.  In baza acestor reglementări, Consiliul ISV propune, și Consiliul Cercetării, 

Dezvoltării, Inovării aprobă criteriile de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetători sau 

asistenţi-cercetare din cadrul ISV-USAMV Cluj-Napoca. 

 

Derularea şi evaluarea activităţii laboratoarelor şi a cercetătorilor 

ART 10. Activităţile unităților de CDS din cadrul ISV-USAMV Cluj-Napoca, se derulează pe baza 

unui Plan operaţional anual, aprobat de Consiliul Cercetării, Dezvoltării, Inovării şi Consiliul de 

Administraţie al USAMV Cluj-Napoca. Conform acestui plan sunt stabilite obiectivele fiecărui 

laborator şi responsabilităţile responsabililor de laborator și coordonatorilor unităților CDS, a 

cercetătorilor şi a membrilor echipelor de cercetare. 

ART. 11. Consiliul ISV-USAMV Cluj-Napoca, se întâlneşte periodic (trimestrial, semestrial şi 

anual) sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea directorului ISV sau a prorectorului cu 

activitatea de cercetare. Se evaluează gradul de funcţionare şi activităţile derulate, stadiul 

îndeplinirii responsabilităţilor din fiecare unitate CDS şi laborator, conform planului operational, 

precum şi situaţia financiară, planul de achiziţii şi de mentenanţă tehnică. 

ART 12. Se pot  înfiinţa sau desfiinţa laboratoare în funcţie de necesităţi, de funcţionalitatea 

laboratorului, sustenabilitatea financiară prin proiecte de cercetare și/sau activități de prestări 

servicii. Anual, până la data de 15 Decembrie Martie se face un Raport de activitate al ISV-

USAMV Cluj-Napoca, care integrează rapoartele de activitate ale fiecărui laborator. pe baza unei 

proceduri (Anexa 2 - model Fişa de evaluare anuală, cu termen de depunere anual stabilit de 

conducerea ISV). În mod excepţional, pentru completarea Fișei laboratorului aferentă anului 2016 

se solicită prezentarea rezultatelor din ultimii 3 ani (1 Ianuarie 2014 - 1 Ianuarie 2017) până la data 

de 20 Ianuarie 2017.  
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ART 13. În urma evaluării performanței fiecărui laborator, Consiliul ISV-USAMV Cluj-Napoca, 

poate propune Consiliului Cercetării, Dezvoltării, Inovării continuarea activităţii, 

readaptarea/redistribuirea laboratorului către alte grupuri de cercetare performante. Evaluarea 

activităţii individuale a cercetătorilor se face anual, pe baza fişei de autoevaluare elaborate de 

Departamentul de Calitate al USAMV Cluj-Napoca.  

ART 14. Pe baza de propuneri fundamentate, cu aprobarea Consiliului ISV-USAMV Cluj-Napoca 

și al Consiliului Cercetării, Dezvoltării, Inovării al USAMV Cluj-Napoca, se pot crea noi 

laboratoare interdisciplinare susținute prin proiecte de cercetare naţionale sau internaţionale. 

ART 15. Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării de contracte finanţate din fonduri publice 

sau private aparţin ISV-USAMV Cluj-Napoca şi implicit, USAMV Cluj-Napoca. În publicaţii se va 

menţiona afilierea cercetătorilor/personalului afiliat la “Institute of Life Sciences - University of 

Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca”, ca unitate de cercetare distinctă faţă 

de departamentele facultăţilor. 

ART 16. Administrarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă a veniturilor ISV-USAMV Cluj-

Napoca, se face de către responsabilul financiar al ISV-USAMV Cluj-Napoca, numit de Directorul 

economic al USAMV Cluj-Napoca. ISV-USAMV Cluj-Napoca beneficiază de fondurile de regie 

provenite din proiectele de cercetare/ proiecte de cercetare, consultanță, proiecete de prestări 

servicii derulate in ISV-USAMV Cluj-Napoca. 

ART 17. La început de an (perioada 15 Ianuarie - 1 Februarie) fiecare laborator din cadrul unei 

unităţi CDS își prezintă strategia și obiectivele, printr-un plan operaţional anual, în cadrul unei 

ședinţe comune a Consiliului ISV- USAMV Cluj-Napoca cu Consiliul Cercetării, Dezvoltării, 

Inovării. Conducătorii unităţilor CDS din structura ISV-USAMV Cluj-Napoca raportează de 2 ori 

pe an (30 Iunie şi 15 Decembrie) anual în faţa Consiliului ISV-USAMV Cluj-Napoca, gradul de  

îndeplinire a planului operaţional specific unităţii. 

ART. 18. Membrii Consiliului ISV-USAMV Cluj-Napoca (coordonatori de unităţi CDS și 

responsabili laboratoare) sunt răspunzători, în condiţiile legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin 

şi răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului ISV-USAMV Cluj-Napoca. 

ART. 19. Secretariatul ISV-USAMV Cluj-Napoca este asigurat prin nominalizarea unei persoane 

remunerate din fondurile ISV-USAMV Cluj-Napoca, de către conducerea USAMV, în acord cu 

legislaţia în vigoare.  
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Dispoziţii finale 

ART. 20. Regulamentul de organizare şi funcționare a ISV-USAMV Cluj-Napoca, se avizează de 

Consiliului de Administrație al USAMV Cluj-Napoca, și se aprobă de către Senatul USAMV Cluj-

Napoca. 

 

ART. 21. Prezentul regulament a fost aprobat în sedinţa Senatului USAMV Cluj-Napoca din data 

de ________________, dată de la care intră in vigoare. 

 

R E C T O R, VIZAT Oficiul Juridic, 

Prof. Dr. Cornel CĂTOI Silvia MIHALI 
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Anexa 1 

Organigrama ISV-USAMV Cluj-Napoca 
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Anexa  2.  

 

STRUCTURA UNITATIILOR CDS ŞI A LABORATOARELOR 

 

 

Unitate CDS* Denumire laborator Responsabil  

Analiza fitochimică și 

metabolomică agroalimentară 

 

CDS1 

 

Coordonator:  

Carmen SOCACIU 

Preparare probe produse vegetale 

Extractie-calcinare-centrifugare-analiza 

gravimetrica 

Ranga Floricuta 

 

Cromatografie de gaze cuplata cu 

spectrometrie de masa  GC-MS 

Dulf Francisc 

Analiza spectrala  

UV-VIS-FTIR 

Fetea Florinela 

Cromatografie lichide /spectrometrie de 

masa LC-MS 

Ranga Floricuta 

Culturi celulare animale si umane  

Microscopie cu fluorescenta 

Adela Pintea 

Tehnici separare metaboliti secundari 

plante 

Cromatografie strat subtire/ SPE coloana 

Electroforeza /Western Blot 

Dana Leopold 

Dumitrita 

Rugina 

 

Biotehnologie vegetală 

CDS2 

Coordonator:  

Pamfil Doru 

Analiza genetica vegetală/OMG Cristian Sisea 

Monica Harta 

Micropropagare/Culturi de ţesuturi Doina Clapa 

Proteomica si nutrigenomica 

CDS3 

Coordonator:  

Ramona Suharoschi 

Culturi celulare umane /  

Analiza proteomica 

Ramona 

Suharoschi 

Pop Oana  

Toxicologie 

CDS4 

Coordonator: 

Carmen SOCACIU 

Toxicologie In vitro 

(tehnici standardizate ROCAM) 

Absorbtie atomica (metale din produse 

animale) 

Carmen 

Socaciu 

Adrian Oros 

 

Biofizica 

CDS5 

Coordonator: 

Razvan Stefan 

Analiza spectrală UV-Vis, IR  

Microscopie SEM 

Razvan Stefan  

Nanobiotehnologii 

CDS6 

Coordonator: 

Dana Leopold 

Analiza spectrala vibrationala (Raman) 

Nanoparticule/Nanostructuri 

Dana Leopold 

Cristina Coman 

 

Formatted: French (France)
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Biotehnologii 

Alimentare 

CDS7 

Coordonator: 

Dan C. Vodnar 

Microbiologie - (Activitate antimicrobiană/ 

Antifungică / antimutagenică) 

Conversii enzimatice 

Bioreactoare- Restructurări moleculare 

Dan C. Vodnar 

Microîncapsulare  

 

Oana L. Pop 

Controlul calitatii alimentelor de 

origine animală 

CDS8 

Coordonator: 

Mihaiu Marian 

Analiza moleculara PCR  

Activitate antimicrobana 

Mihaiu Marian 

Biologie moleculara si 

parazitologie veterinara 

CDS9 

Coordonator: 

Cozma Vasile 

Biologie moleculara (genomica) 

Culturi celulare animale 

Imunologie 

Cozma Vasile 

Andrei Daniel 

Mihalca 

 

Apicultura – Sericicultura si 

CERCAS-PPM (Global Center Of 

Excellency for Advanced Research 

in Sericulture and Promotion Silk 

Production)  

CDS10 

Coordonator: 

Dan Dezmirean 

Prelucrare probe/Analiza proteine 

Analiza palinologica 

Otilia Bobis 

Analiza comatografică GC-MS, LC-MS Victorita Bonda 

Absorbtie atomica (metale din produse 

vegetale si animale) 

Claudia Pasca 

Spectrometrie UV-VIS si FTIR Otilia Bobis 

Diagnostic in bolile albinelor si viermilor 

de matase / Biologie moleculara  

Dan Dezmirean 

Reproductie animală 

Fertilizare in vitro 

CDS11 

Coordonator: 

Marius Zahan 

Manipulare embrioni  

Fertilizare in vitro 

Marius Zahan 

Crioconservare  Ileana Miclea 

Genetica moleculara animala 

CDS12 

Coordonator: 

Viorica Cosier 

Genetica animala Cosier Viorica 

  

Genetică, Ameliorare și 

Biodiversitatea Animalelor  

CDS 13 

Coordonator: 

Bălteanu Valentin  

Genetica moleculara, Genomica Animala si 

Markeri Moleculari  

Valentin 

Balteanu 

Laborator Integrat - CLUSTER 

CDS14-1 

Coordonator: 

Monica Harta 

Analiza genetica produse agroalimentare -  Monica Harta 

  

Laborator Integrat - CLUSTER 

CDS14-2 

Coordonator: 

Mihaiu Marian 

Control calitate produse animale (lapte-

carne) si furaje 

Mihaiu Marian 

Laborator Integrat - CLUSTER 

CDS14-3 

Coordonator: 

Autentificare produse vegetale/ animale   

(Spectometrie NIR) 

Lucian Cuibus 

Formatted: French (France)
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Lucian Cuibus 

Analiza ape 

CDS15 

Coordonator: 

Tania Mihaescu  

Absorbtie atomica/metale din ape si 

produse vegetale 

Analiza cromatografica HPLC ioni   

Tania Mihaescu 

Edward 

Munteanu 

Analiza fizico-chimică furaje 

CDS16 

Coordonator: 

Antonia Odagiu 

Analiza protein si lipide 

Cromatografie GC/HPLC 

Antonia Odagiu 

CDS 17 

Centrul de Cercetare pentru 

Biodiversitate  

Coordonator: 

Corina Cătană 

Bancă de gene 

Biotehnologii vegetale 

Corina Catană 

*Unitate CDS (Cercetare-Dezvoltare-Servicii) – include unul sau mai multe laboratoare specializate cu 

competente specifice domeniului 

Anexa 2. 

 

FISA DE EVALUARE A ACTIVITATII LABORATORULUI 

………………………………………………………………………… 

                                     Perioada: ..................................................  

Unitate CDS*: ....................…………………………………. 

*Cf Anexei 1 ISV 

I. Resurse umane 

Personal laborator Nume  și 

prenume 

Referinte (link la CV, lista publicatii 

in domeniu, ultimii 5 ani) 

Coordonator   

Cadre didactice, personal de cercetare angajat 

(CSI, CSII, CS, asistent cercetare) 

  

Tehnicieni   

Doctoranzi/ Postdoctoranzi   

Voluntari   

 

II. Echipamente şi intalaţii/ grad de utilizare şi echipamente nefunctionale / neutilizate 

Denumire 

echipament/instalaţie 

Stare de 

funcţionare* 

Data 

procurarii/utilizare 

Analize efectuate  ce s-au 

efectuat in ultimii 3 ani*** 

    

    

    

    

    

    
**Functional /nefuncţional  



 

11 

 

***Se atasează documente ce dovedesc efectuarea acestor analize in utimii 3 ani  (nr. proiect cercetare sau 

contract prestari servicii) 

 

III. Activitati de cercetare derulate de laborator in ultimii 3 ani  

Titlu 

Contract / 

nr. 

Beneficiar Finantator Director/responsabil Valoare incasata 

de USAMV 

(RON- 3 

ani/anual) 

Valoare regie 

încasată de 

USAMV 

      

      

      

      

      

      

      

 

IV. Activitati  de prestari servicii efectuate in ultimii 3 ani 

Tipul analizei /data 

efectuarii 

Beneficiar Responsabil Sume realizate 

(RON) 

Valoare regie încasată de 

USAMV 

     

     

     

     

 

V. Valorificarea rezultatelor obţinute in laborator - publicatii, brevete si prezentări la 

simpozioane/congrese (ultimii 3 ani) 

Titlu lucrare /brevet Autori Revista (nr.pag)/manifestare stiintifica Obs. 

    

    

    

    

    

 

VI. Proiecte de cercetare in derulare și activitati planificate pentru anul ..........  

VI.1. Activitati de cercetare planificate pentru anul următor (contracte de cercetare in derulare) pe 

teme din fluxul principal de cercetare naţional/in ternational in domeniu;  

 

 

VI.2. Prestari de servicii analitice planificate pentru anul următor: tip de proceduri ( standardizate 

sau validate in laborator); 

 

VI.3. Consultanţă tehnologică prevăzută  pentru anul următor; 
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VII. Alte spaţii deţinute de către colectivul laboratorului (inclusiv pentru activitaţi 

didactice) 

 

Localizare: …………………………… 

 

Certificăm prin prezenta ca datele prezentate corespund cu realitatea şi sunt în accord cu 

Regulamentul Institutului de Stiintele Vietii. 

 

 

 

 

Coordonator Unitate CDS (nume, semnatura): 

 

Responsabil laborator (nume, semnatura): 


































