
UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCACalea Mănăștur 3-5,400372, Cluj-NapocaTel: 0264-596.384, Fax: 0264-593.792www.usamvcluj.ro
SENATUL UNIVERSITA^iversitațea

și Medicină Veterinară din Guj-Napoca

Nr. (?2

Ședința de Senat din data de 4 februarie 2020 a avut următoarea ordine de zi:

1. Validarea alegerilor pentru funcția de Rector, mandatul 2020-2024.
2. Diverse.

După aprobarea ordinei de zi, membrii senatori au votat următoarele:

HOTĂRÂRI

1. Se validează, cu unanimitate de voturi, rezultatele alegerilor pentru funcția de Rector. Noul 
Rector al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca mandatul 
2020-2024 este domnul Prof.univ.dr. Cornel CĂTOI (Anexa 1).

2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, solicitarea doamnei Conf. dr. Ioana Roman, în calitate de 
manager al proiectului Educație și formare competitivă pe piața muncii - EduForm depus 
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, privind înființarea Colegiului Terțiar 
Nonuniversitar al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, cu 
următoarele 3 specializări: Tehnician silvic (cu o durată de școlarizare de 2 ani); Maistru 
mecanic agricol (cu o durată de școlarizare de 1,5 ani) și Tehnician în prelucrarea cărnii și a 
laptelui (cu o durată de școlarizare de 1,5 ani) (Anexa 2).

3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, ca pentru cele patru camere din căminul XV folosite ca 
locuință de serviciu să se modifice tariful de închiriere după următoarea modalitate de calcul: 
4 camere ori 4 studenți/cameră ori regia căminului (pentru anul universitar 2019-2020 tariful 
este de 140 de lei pe pat pe lună). Până la actualizarea regiei de cămin chiria pentru spațiul 
menționat anterior devine 2240 de lei/lună. La această sumă se adaugă costul utilităților. în 
situația în care locatarul nu este de acord cu modificarea valorii contractului acestuia i se 
poate repartiza o cameră de cămin în altă locație a universității cu respectarea tarifului de 
închiriere aprobat de Senatul USAMVCN.

PREȘEDINTE SENAT

Prof. univ. dr. Viorel MITRE
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Stimate domnule Președinte al Senatului universitar Prof. Univ.Dr. Viorel MITRE

Vă înaintăm spre validare rezultatele alegerilor pentru ocuparea funcției de Rector al 
USAMV Cluj-Napoca, mandatul 2020 - 2024.

Biroul Electoral al USAMV Cluj-Napoca a organizat alegerile pentru ocuparea funcției 
de Rector al USAMV Cluj-Napoca, în data de 03.02.2020 între orele 08,00 -16,00 la Institutul de 
Științele Vieții "Regele Mihai I al României", parter, holul central, secție unică de vot.

Au fost prezenți și observatorii externi pe lângă observatorii desemnați de candidați. 
Ministerul Educației și Cercetării a delegat prin Ordinul de Serviciu cu nr 12/E/DGIU Bis/ 
20.01.2020 doi observatori: Dl BÎLBÎIE Raduț Marian și Dl ARLET Andrei Constantin Ioan.

Alegerile desfășurate au respectat cadrul legal impus, iar rezultatele obținute sunt 
consemnate în Procesul - Verbal atașat.

Conform art. 128 alin. 1 din Regulamentul nr 5, Regulament privind procesul de 
constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul USAMV Cluj-Napoca 
pentru mandatul care debutează începând cu anul universitar 2019-2020, este declarat ales în 
funcția de Rector al USAMV Cluj-Napoca, candidatul care întrunește majoritatea simplă, 
respectiv jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate.

Domnul Prof.Univ.Dr. Cornel CĂTOI a obținut un număr de 236 de voturi dintr-un total 
de 314 de voturi valabil exprimate, reprezintă 75,16%.

Domnul Prof.Univ.Dr. Gheorghe Florinei BRUDAȘCĂ a obținut un număr de 29 de 
voturi dintr-un total de 314 de voturi valabil exprimate, reprezintă 9,23%.

Domnul Prof.Univ.Dr. Felix Horațiu ARION a obținut un număr de 49 de voturi dintr-un 
total de 314 de voturi valabil exprimate, reprezintă 15,60%.

Participarea la vot înseamnă un procent de 97,9%. Pe listele electorale au fost înscriți un 
număr de 327 pe listele de vot. Au participat la vot un număr de 320 de electori. Din totalul de 
327 de voturi. Au fost anulate 6 voturi.

Biroului Electoral al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj- 
Napoca îl declară ales în funcția de Rector al USAMV Cluj-Napoca, mandatul 2020 - 2024, pe 
domnul Prof.Univ.Dr. CĂTOI Cornel.

Pe adresa Biroului Electoral al USAMV Cluj-Napoca nu s-au înregistrat contestații cu 
privire la modul de organizare al alegerilor.

Biroul Electoral al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj- 
Napoca, va face toate demersurile legale la Ministerul Educației și Cercetării pentru confirmarea 
în funcție a Rectorului USAMV Cluj-Napoca. //

Președinte, Vicepreșe^me
Prof.dr. Dan Ioan VÂRBAN Dr.ir. Mircea AdciwGRIGORAS .
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Biroul Electoral al USAMV Cluj-NapocSM REGISTRAW

PROCES-VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor pentru ocuprea funcției de Rector al USAMVCN, din data de 
03.20.2020, la Institutul de Științele Vieții, parter, unde este organizata secția unica de vot.
In prezenta membrilor Biroului Electoral al USAMVCN: Președinte - Dan Ioan VARBAN, 
Vicepreședinte - Mircea Adrian GRIGORAS, Membru - Mirela Irina CORDEA, Membru - Simona 
Nicoleta PASCALAU, Membru - Adrian Florin GAL, Membru - Crina Carmen MURESAN, Membru - 
Andrei UNGUR. Sunt de fata observatorii interni si externi.
Președintele si vicepreședintele verifica sigilarea aplicat urnei de vot la ora 7,00 am in prezenta membrilor 
Biroului Electoral si ai observatorilor interni si externi. Sigiliul aplicat este intact.
Se realizează organizarea si formalitățile de numărare a voturilor.
Se desigilieaza urna de vot.

a. numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale este de - 327
b. numărul total al alegătorilor prezenți este de - 320
c. numărul buletinelor de vot tipărite - 360
d. numărul buletinelor de vot distribuite - 327
e. numărul buletinelor de vot neîntrebuințate - 40
f. numărul buletinelor valabil exprimate - 314
g. numărul buletinelor de vot anulate - 6
h. numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat in parte:

1. CATOI Cornel -număr de voturi 236

2. ARION Felix Horatiu - număr voturi 49

3. BRUDASCA Gheorghe Florinei -număr de voturi 29

Prezentul Proces-Verbal s-a încheiat azi 03.02.2020, la ora 17.00 , în 4 exemplare originale, unul 
pentru Senatul universitar, unul pentru Consiliul de Administrație, unul pentru Biroul Electoral al USAMV 
Cluj-Napoca și unul pentru Ministerul Educației si Cercetării.
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Consiliul de administrație al USAMV Cluj-Napoca,

Senatul USAMV Cluj-Napoca,

Subsemnata Conf. dr. ROMAN Ioana Aurelia, în calitate de manager al proiectului 

Educație și formare competitivă pe piața muncii — EduForm depus prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 6 Educație și competențe, Obiectivul 

Specific 6.7 Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare 

organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în special pentru cei care 

provin din grupuri vulnerabile, 6.9 îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului 

didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul 

instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea ce privește conținutul educațional 

inovator și resursele de învățare moderne și flexibile, 6.10 Diversificarea ofertelor 

educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul 

instituțiilor de învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele 

economice / domeniile identificate prin SNC și SNCDI

vă rog să aprobați înființarea Colegiului Terțiar Nonuniversitar al Universității de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, cu următoarele 3 specializări:

1. Tehnician silvic (cu o durată de școlarizare de 2 ani);

2. Maistru mecanic agricol (cu o durată de școlarizare de 1,5 ani);

3. Tehnician în prelucrarea cărnii și a laptelui (cu o durată de școlarizare de 1,5 ani).

Vă mulțumesc.

31.01.2020

Manager proiect,

Conf. dr. Ioana Aurelia ROMAN
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