Anexa 2

Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
CENTRUL DE ÎNVATARE PE TOT PARCURSUL VIETII

REGULAMENT
PRIVIND INIŢIEREA, ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROGRAMELOR DE
STUDII
POSTUNIVERSITARE, DE FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA
CONTINUA, IN
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN
CLUJ-NAPOCA

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul regulament a fost elaborat pe baza:
a. Legii 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;
b. Ordinului 3163/2012 – Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a
programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă;
c. Adresa Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
nr.55149,55295,55456,55626,55848, din 05.09.2012 referitoare la programele
postuniversitare de formare si dezvoltare profesională continuă;
d. Cartei USAMV CN;
e.Altor reglementări legale specifice;
Art. 2. Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
oferă programe de studii postuniversitare, de formare şi dezvoltare profesională continuă,
pornind de la cerinţele pieţei de muncă şi de la necesitatea, determinată de provocările
complexe ale societăţii moderne, învăţării pe tot parcursului vieţii.
Art. 3. Obiectivul principal al programelor de studii postuniversitare, de formare şi
dezvoltare profesională continuă, constă în actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor
competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări
universitare sau standarde ocupaţionale aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar
de un absolvent de studii universitare.
Art. 4. Programele de studii postuniversitare oferite de USAMVCN pot fi organizate doar în
limbile şi în cadrul acelor domenii în care USAMVCN are acreditate programe de studii
universitare la nivel licenţă, master sau doctorat.

CAPITOLUL II
Iniţierea şi organizarea programelor de studii postuniversitare
Art. 5. Programele de studii postuniversitare organizate în USAMVCN se desfăşoară în
cadrul Centrului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii.
Art. 6. Gestionarea administrativă a programelor Postuniversitare se realizează de către

Centrul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii;.

Art. 7. (1) Activitatea unui program de studii postuniversitar este coordonată de un director
de program, desemnat de Departamentul care propune programul şi aprobat de Decan.
(2) Oricare cadru didactic titular al USAMVCN, având funcţia de şef lucrări/lector,
conferenţiar sau profesor poate fi director de program.
Art. 8. Iniţierea unui program de studii postuniverstare are loc după cum urmează:
a. Directorul de program propune Consiliului Departamentului care l-a desemnat
organizarea unui program de studii postuniversitare.
b. Consiliul Departamentului analizează propunerea şi, în cazul avizării favorabile,
transmite doumentaţia, împreună cu propriul aviz, Consiliului Fcaultăţii. În
cazul unui aviz negativ, Consiliul Facultăţii, transmite în scris, directorului de
program, avizul negativ însoţit de motivarea acestuia. În cazul remedierii
cauzelor avizului negativ, propunerea poate fi relansată.
c. Consiliul Facultăţii analizează propunerea şi, în cazul avizării favorabile,
transmite planurile de învăţământ, spre aprobare, Consiliului Didactic al
USAMV CN.
d. Consiliul Didactic analizează propunerea şi, în cazul avizării favorabile, transmite
planurile de învăţământ, Consiliului de Administratie spre avizare si spre aprobare,
Senatului USAMVCN.
Art. 9. Documentaţia aferentă propunerii directorului de program va fi alcătuit din:
a. memoriu justificativ;
b. fişa programului de studii postuniversitare, conform ANEXA 1;
c. planul de învăţământ;
d. calificarea universitară sau standardul ocupaţional/standardele ocupaţionale pe care
se fundamentează programul, precum şi competenţa/competenţele sau unitatea de
competenţe/unităţile de competenţă vizate de programul de studii postuniversitare;
e. statul de funcţiuni;
f. CV-urile cadrelor didactice şi listele publicaţiilor;
g. fişele disciplinelor, conform ANEXA 2;
h. descrierea bazei materiale.
Art. 10. Denumirea programului de studii postuniversitare trebuie să ţină seama de
nomenclatorul specializărilor şi al profesiilor acreditate la nivel naţional.
Art. 11. După aprobarea unui program de studii postuniversitare de către Senat, Centrul de
Învăţare pe tot Parcursul Vieţii va trimite pentru avizare către Ministerul Educaţiei,
Cercetării,Tineretului şi Sportului planul de învăţământ şi calificarea universitară sau
standardul ocupaţional/standardele ocupaţionale pe care se fundamentează programul,
precum şi competenţa/competenţele sau unitatea de competenţe/unităţile de competenţă
vizate de programul de studii postuniversitare. Dupa avizarea de catre MECTS Centrul de
invatare pe tot parcursul vietii poate organiza in cadrul departamentului care a propus
programul, procedurile necesare functionarii lui.

CAPITOLUL III
Desfăşurarea programelor de studii postuniversitare
Art. 12. (1) Programele de studii postuniversitare funcţionează în regim cu taxă sau finanţare
din alte surse.
(2) Cuantumul tarifelor de înscriere, al taxei de şcolarizare şi a taxei de reânmatriculare sunt
stabilite de Consiliul de Administraţie al USAMVCN.
Art. 13. La programele de studii postuniversitare se pot înscrie doar absolvenţii de studii de
cel puţin licenţă sau echivalente.
Art. 14. (1) Admiterea la programele de studii postuniversitare se desfăşoară prin concurs de
dosare.
(2) Prioritizarea criteriilor de departajare a candidaţilor este următoarea (în ordine
descrescătoare):
a. Titlul de doctor în domeniul în care se va desfăşura programul de studii
postuniversitare sau într-un domeniu înrudit.
b. Nota obţinută la absolvirea unui program de studii de master în domeniul în care se va
desfăşura programul de studii postuniversitare sau într-un domeniu înrudit.
c. Media finală la licenţă obţinută la absolvirea unui program de studii de licenţă în
domeniul în care se va desfăşura programul de studii postuniversitare sau într-un
domeniu înrudit.
d. Titlul de doctor în alte domenii decît cele de la pct. a.
e. Nota obţinută la absolvirea unui program de studii de master în alte domenii decât cele
de la pct. b.
f. Media finală opţinută la licenţă obţinută la absolvirea unui program de studii de
licenţă în alte domenii decât cele de la pct. c.
Art. 15. Înscrierile la programele de studii postuniversitare se fac într-o perioadă de 15-30
zile care preced data începerii cursurilor, la sediile Centrului de Învăţare pe tot Parcursul
Vieţii, după 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 înscriere va conţine:
a. fişa de înscriere;
b. copii legalizate ale programelor de studii universitare absolvite (licenţă, master,
doctorat) sau echivalente ale acestora;
c. copia legalizată a certificatului de naştere;
d. pentru candidaţii care şi-au schimbat numele: copia certificatului de căsătorie sau a
unui alt document de schimbare a numelui;
e. copia cărţii de identitate;
f. 2 fotografii, format ¾;
g. chitanţa care dovedeşte achitarea taxei de înscriere la casieria universitatii.
h. certificat de competenta lingvistica, acolo unde este cazul.
Art. 17. În cazul candidaţilor cetăţeni străini, din state altele decât cele din UE, SEE sau
Confederaţia Elveţiană, dosarul de înscriere va fi avizat, în prealabil, de Centrul de Învăţare
pe tot Parcursul Vieţii.
Art. 18. (1) Un program de studii postuniversitare poate fi început doar dacă există un număr
minim de cursanţi înscrişi.
2) Numărul minim de cursanţi pentru un program de studii postuniversitare va fi stabilit prin
Fişa programului de studii postuniversitare (ANEXA 1) la iniţierea unui program de studii
postuniversitare.
(3) Dacă, după înscriere, numărul minim nu a fost atins, candidaţii nu încep cursurile, îşi
păstrează statutul de înscrişi, urmînd ca Centrul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii să le
comunice, în timp rezonabil, fie data începerii programului de studii postuniversitare fie
renunţarea la acesta.

Art. 19. (1) În cazul începerii programului de studii postuniversitare, cursanţii vor achita taxa
de şcolarizare, fie integral fie în rate egale, conform cu decizia Consiliului de
Administratie si a Senatului.
(2) În cazul neînceperii programului de studii postuniversitare, la data stabilită, cursanţilor li se va
restitui, la cerere, dosarul precum şi întreaga taxă de înscriere.

Art. 20. Pe perioada desfăşurării programelor de studii postuniversitare, cursanţii au
drepturile şi obligaţiile care derivă din legislaţia naţională specifică, Carta USAMVCN şi
prezentul regulament.
Art. 21. Candidaţii admişi vor încheia cu USAMVCN un contract de studii corespunzător
întregii perioade de şcolarizare.
Art.22.
Durata
programelor
de
studii
postuniversitare
este
stabilită
de
D e p a r t a m e n t u l i n i t i a t o r d e p r o g r a m conform documentaţiei de iniţiere
înaintată de directorul de program şi trebuie să se încadreze între valoarea minimă de 20 ore
şi valoarea maximă de 180 ore.
Art. 23. (1) Programele de studii postuniversitare pot utiliza sistemul de credite de studiu
transferabile.
(2) Dacă durata unui program de studii postuniversitare este mai mare ca 100 de ore,
utilizarea creditelor de studiu transferabile este obligatorie.
Art. 24. Un program de studii postuniversitare constă din mai multe discipline care se pot
derula concomitent şi distribui sau succesiv şi compactat.
Art. 25. (1) O disciplină din un program de studii postuniversitare se încheie cu o probă de
verificare din care rezultă o notă finală întreagă.
(2) Tipul probei de verificare (examen, V.P, colocviu sau proiect) şi structura notei finale
sunt stabilite prin Fişa disciplinei din documentaţia aferentă iniţierii programului de studii
postuniversitare.
(3) Proiectul poate fi probă de verificare de sine stătătoare sau poate fi parte componentă a
unei probe de verificare.
(4)
Structura notei finale se stabileşte conform prevederilor specifice din Carta
USAMVCN, pentru programele de studii de nivel licenţă sau master.
(5) O disciplină se consideră promovată dacă nota finală a probei de verificare este minim 5.
(6) O probă de verificare aferentă unei discipline poate fi susţinută de maxim 2 ori.
(7) În cazul nepromovării unei discipline, cursantul nu poate absolvi programul de studii
postuniversitare. Disciplina respectivă va putea fi recontractată la o nouă derulare a
programului de studii postuniversitare corespunzător, cursantul plătind doar cuantumul din taxa de
şcolarizare care corespunde disciplinei nepromovate.
(8) Cuantumul taxei de şcolarizare corespunzător unei discipline nepromovate se calculează în felul
următor:
a. Dacă programul de studii postuniversitare este cu credite de studiu transferabile, atunci
cuantumul se va calcula după numărul de credite.
b. Dacă programul de studii postuniversitare este fără credite de studiu transferabile, atunci
cuantumul va fi egal cu: 0.7 * Taxa de şcolarizare/ n , unde n = numărul disciplinelor

Art. 26. (1) Proba finală a unui program de studii postuniversitare constă în un examen de
certificare a competenţelor profesionale asimilate pe parcursul programului, sub forma unui
proiect prezentat în faţa unei comisii, propusa de Departament/Departamente si avizata
de Consiliul Facultatii.
(2) Proba finală poate fi susţinută de maxim 2 ori.
(3) În cazul nepromovării probei finale, cursantul nu poate absolvi programul de studii
postuniversitare. Proba finală va putea fi recontractată la o nouă derulare a programului de studii
postuniversitare corespunzător, cursantul plătind doar cuantumul din taxa de şcolarizare care
corespunde acesteia.
(4) Cuantumul taxei de şcolarizare corespunzător probei finale se calculează în felul următor:
a. Dacă programul de studii postuniversitare este cu credite de studiu transferabile, atunci
cuantumul se va calcula după numărul de credite.
b. Dacă programul de studii postuniversitare este fără credite de studiu transferabile, atunci
cuantumul va fi egal cu: 0.2 * Taxa de şcolarizare

.
Art. 27. Atât probele de verificare ale disciplinelor cît şi examenul de certificare a
competenţelor profesionale asimilate pe parcursul programului se vor susţine în perioade de
sesiune care pot sau nu să coincidă cu perioadele de sesiune ale programelor de studii
universitare din USAMV CN.
Art. 28. (1) Întreruperea de studii în cazul programelor de studii postuniversitare poate fi de
maxim 1 an şi se acordă o singură dată pe parcursul de derulare a programului de studii
postuniversitare respectiv.
(2) Întreruperea de studii se aproba de Consiliul Facultăţii , la propunerea Centrului de Învăţare
pe tot Parcursul Vieţii la cererea cursanţilor.
(3) Un cursant poate cere întrerupere de studii pentru motive medicale, sarcină, plecări din
ţară pe o perioadă mai mare decât durata programului de studii postuniversitare pe care îl
frecventează, apartenenţa la loturi sportive de nivel naţional aprobate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului sau alte motive obiective şi temeinice.
(4) Reluarea studiilor se face la cererea cursanţilor prin recontractarea disciplinelor rămase
nepromovate precum şi a examenului de certificare a competenţelor profesionale asimilate pe
parcursul programului, fără vreo obligativitate financiară suplimentară din partea cursantului.
(5) Dacă reluarea studiilor nu se face în maxim de 1 an de la întreruperea lor, cursantul se
consideră a fi exmatriculat.
(6) Dacă, la revenire, programul de studii postuniversitare întrerupt nu mai funcţionează,
cursantul se poate înscrie la un alt program de studii postuniversitare din organizat de acelaşi
Centru de Studii Postuniversitare.
7) Disciplinele efectuate în cadrul programului de studii postuniversitare întrerupt pot fi
echivalate cu discipline ale programului de studii postuniversitare în care se va face
înscrierea, după cum urmează:
a. Dacă programul de studii postuniversitare este cu credite de studiu transferabile, atunci
echivalarea se va face în funcţie de conţinutul disciplinei, numărul de credite şi
numărul de ore;
b. Dacă programul de studii postuniversitare este fără credite de studiu
transferabile, atunci echivalarea se va face in funcţie de conţinutul disciplinei şi numărul
de ore.
(8) La reluarea studiilor, cursanţii trebuie să se încadreze în cerinţele programului de studii
postuniversitare curent. Aceasta poate presupune inclusiv susţinerea unor examene de
diferenţă. Oportunitatea lor precum şi detalii legate de numărul şi modul de susţinere a lor se
stabilesc de Centrului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, la propunerea directorului de
program.
CAPITOLUL IV
Certificarea programelor de studii postuniversitare
Art. 29. La absolvirea programului de studii postuniversitare, USAMVCN eliberează
cursanţilor un certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului.
Art. 30. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment
descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite
transferabile acumulate (dacă este cazul), calificarea universitară/standardul ocupaţional care
a stat la baza dezvoltarii programului şi competenţa/competenţele sau unitatea de
competenţă/unităţile de competenţe vizate de programul de studii postuniversitare respectiv.
Art. 31. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi suplimentul descriptiv se
aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi se gestionează
potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
Art. 32. Neachitarea la timp a obligaţiilor financiare duce la exmatricularea cursantului.
Art.33. Un cursant exmatriculat din un program de studii postuniversitare poate cere
reânmatricularea la o nouă derulare a programului de studii postuniversitare respectiv cu
respectarea următoarelor obligaţii financiare:
a. achitarea taxei de reânmatriculare;
b. achitarea cuantumului din taxa de şcolarizare corespunzătoare disciplinelor
nepromovate şi a examenului de certificare a competenţelor profesionale asimilate pe
parcursul programului;
Art. 34. Normarea activităţilor aferente programelor de studii postuniversitare va fi efectuată
separat şi nu intră sub incidenţa art. 288, din Legea educaţiei naţionale, 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 35. Numărul maxim de ore pe care un cadru didactic şi/sau director de program le pot
desfăşura în programele de studii postuniversitare se stabileşte de Senatul Universitatii. .
Art. 36. Un program de studii postuniversitare trebuie să aibă planul de învăţământ avizat de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la data anunţării sale.
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ANEXA 1

Fişa programului de studii postuniversitare
I. Instituţia organizatoare:
I.1. Facultatea organizatoare:
II. Denumirea programului de studii postuniversitare:
II.1. Directorul de program:
II.2. Grupul ţintă căruia i se adresează programul:
II.3. Obiectivele programului de studii postuniversitare:
II.4. Forma de învăţământ:
II.5. Numărul de credite transferabile:
II.6. Durata programului (nr.ore / semestre):
II.7. Intervalul calendaristic de desfăşurare al programului:
II.8. Limba de predare:
II.9. Modalitatea de evaluare a cursanţilor:
II.10. Numărul de sesiuni şi perioadele de timp:
II.11. Taxa de şcolarizare:
II.12. Numărul locurilor solicitate şi număr minim de cursanţi:
III. Actul de studii eliberat cursantului la absolvire:
IV. Calificarea universitară/standardul ocupaţional care a stat la baza dezvoltarii
programului şi competenţa/competenţele sau unitatea de competenţă/unităţile de
competenţe
vizate
de
programul
de
studii
postuniversitare

ANEXA 2

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara
Centrul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii

Fişa disciplinei:
“Denumirea disciplinei”
Domeniul /Specializarea
Titularul cursului:
Colaboratori: .
Număr de ore total/Verificarea/Credite
Curs
Seminar
Laborator

Semestrul

Proiect

Examinare
E sau C sau P

A. Obiectivul cursului
........................................
B. Subiectele cursului

............................................
C. Subiectele aplicaţiilor (laborator, seminar, proiect)
Seminar:
............................................
Laborator:
.............................................
Proiect:
............................................
D. Bibliografie Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................
E. Evaluarea
Examen ...............................................
Nota finală este compusă din ...............................
Data:
Director Centrul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii

Titular de disciplina

Credite

Anexa 5
Raport
Încheiat azi, 04.12.2012
Cu privire la sesizările nr. 14.736 din 28.09.2012, nr. 14.734/28.09.2012, şi nr.
16.660/29.10.201 adresate Preşedintelui Senatului USAMV Cluj Napoca
În urma analizei sesizărilor mai sus menţionate, Comisia Socială şi cu Probleme
Studenţeşti a Senatului USAMV Cluj Napoca a concluzionat următoarele:
A. Adresa formulată de Prefectul Studenţilor nr. 14.736 din 28.09.2012 şi adresa
14.734 din 28.09.2012 formulată Preşedintelui Senatului de către FAS CLUJ
Napoca, ambele vizând nereguli în procesul de cazare la Căminul Agronomia.
1. Din comisia de cazare pe facultate, la facultatea de Horticultură, din septembrie 2012,
a făcut parte o studentă care nu este membră a comitetului de cămin, ceea ce
contravine

Regulamentului

privind

Organizarea şi

Funcţionarea Căminelor

Studenţeşti (RC 34), Art. 1 pct d.
Motivaţie: Studenta a fost inclusă în „comisia de cazare pe facultate” pentru
operativitate, datorită pe de o parte a numărului mare de cereri care trebuiau procesate
şi pe de altă parte a componenţei reduse a comitetului de cămin (8 membri), cu
acordul scris al Preşedintei de cămin (Claudia Pasca) şi a studentelor Chis Emanuela
şi Borcea Ioana care fac parte din comitetul de cămin.
Membrele comitetului de cămin nu consideră că prin această includere a fost
viciat procesul de cazare.
2. În anul 2012 nu au fost organizate alegeri pentru comitetul de cămin la căminul
Agronomia.
3. La Facultatea de Horticultură au fost afişate doar cererile admise pentru cazare în
cămin.
4. O bună parte din cererile de reanalizare a dosarelor de cazare au fost soluţionate
favorabil prin suplimentarea locurilor din cămin, „peste norma sanitară”.
5. Comisia nu a putut verifica cererile de cazare şi nici cele de reanalizare a dosarelor
acestea nefiindu-ne prezentate până la această oră.

6. La sesizarea de lipsă de transparenţă prin nepublicarea tuturor cererilor, în RC 34 la
art. 16 litera i se specifică faptul că „listele definitive cu cei cazaţi se afişează cu cel
puţin o săptămână înainte de data cazării pe siteul USAMV, nespecificându-se
obligativitatea publicării tuturor cererilor.
7. La punctul 2 al sesizării nr. 14.734 din 28.09.2012, unde se afirmă cu D-l Prodecan
Adrian Zaharia nu s-a consultat şi nu a colaborat cu Comitetele de Cămin în ceea ce
priveşte procesul de cazare, menţionăm că nu există înscrisuri depuse de studenţi care
să confirme acest lucru.
8. La punctul 3, al aceleiaşi sesizări unde se afirmă că Domnul Prodecan Adrian Zaharia
nu a ţinut cont de componenţa comitetelor de cămin şi a mutat studenţii reprezentanţi
din aceste comitete în alte cămine, la Comisia noastră nu au fost înregistrate sesizări
sau plângeri din partea nici unui student.
Concluzie: Deşi regulamentul privind Organizarea şi Funcţionarea Căminelor
Studenţeşti nu a fost respectat pe deplin, nu a fost viciat procesul de cazare.
B. În ceea ce priveşte sesizarea cu nr. 16.660/29.10.2012 a FAS USAMV Cluj
Napoca referitoare la taberele studenţeşti, comisia a reţinut următoarele:
1. Sesizarea este tardivă, a fost înregistrată în data de 20.11.2012, pentru evenimente
petrecute în 11.07.2012.
2. Conform art.65 din Regulamentul de ordine interioară (RC3) cercetarea propunerii de
sancţionare şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data
constatării abaterii, consemnată la Registratura USAMVCN.
3. Am analizat sesizarea pentru a constata eventualele abateri şi prevenirea repetării
acestora.
4. Un număr de 7 studenţi nu apar în lista nominală cuprinzând studenţii admişi pentru
obţinerea unui loc în programul „tabere studenţeşti” 2012 aparţinând Facultăţii de
Horticultură. Aceştia apar, însă, pe borderourile de distribuţie a locurilor în taberele
studenţeşti, fiind acuzat D-nul prodecan Sef Lucr. Dr Adrian Zaharia.
Motivaţie: Studenţii au fost redistribuiţi pe locuri rămase libere, în urma renunţării
sau necomplectării locurilor disponibile conform art. 26 din metodologie.
Necomplectarea locurilor repartizate ar fi dus la reducerea numărului de locuri în
taberele studenţeşti viitoare.

5. Nu au fost prezentate, până la această oră, cererile de solicitare a unui loc în tabără
din partea Facultăţii de Horticultură.
În aceste documente nu se regăseşte semnătura domnului prodecan, Şef lucr. Dr Adrian
Zaharia. Asa cum arată în adresa nr. 16993 din 2.11.2012, ataşată, distribuirea locurilor în tabără
s-a făcut de către Comisia de Distribuire a Locurilor în Tabere din care fac parte atât cadre
didactice cât şi studenţi.
6. După audierea studentelor Coprean Anamaria Adelina şi Moga Florina Giorgiana,
semnatarele declaraţiilor adresate FAS USMV Cluj Napoca, acestea au afirmat că
„regretă amploarea dată evenimentelor” şi că „dacă ştiau unde se ajunge nu dădeau
nici o declaraţie”. Am solicitat celor două studente lămuriri suplimentare pe care leau făcut în scris (anexe).
Rezoluţie: Nu există nemulţumiri exprimate în scris de către studenţi cu privire la modul
de desfăşurare a repartizării taberelor studenţeşti. Pe de altă parte conform art. 20 din
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea programului „Tabere studenţeşti 2012”, este
specificat faptul că „după afişarea rezultatelor, în termen de 48 ore, secretariatele facultăţilor vor
primi contestaţiile privind beneficiarii locurilor de tabără”. Până în prezent la Comisia noastră nu
a ajuns nici o contestaţie privind atribuirea locurilor de tabără la care s-a făcut referire.
7. Sunt depuse la dosar un număr de 12 borderouri de distribuţie a locurilor, nefiind
semnate 4 dintre acestea.
Motivaţie: Borderourile nu au fost semnate datorită faptului că o parte din studenţi
erau plecaţi din localitate în programul de practică AGROPRACTICE iar o altă parte
se aflau într-o excursie de studii de 5 zile în zona Valea Jiului conform adresei nr.
17847/2012, trimisă de către dl. Prodecan Adrian Zaharia.
8. La întebarea adresată d.lui Bogdan Moldovan „credeţi că nerespectarea întocmai a
regulamentului s-a făcut cu rea credinţă, pentru favorizarea unor studenţi care nu ar fi
îndreptăţiţi să ocupe un loc în tabără?” Răspunsul a fost „Nu, dorim doar să sesizăm
nerespectarea Metodologiei”.
Concluzii:
1. Numirea unui student în comisia de cazare pe facultate s-a făcut fără
respectarea regulamentului RC 34.

Nu au fost consecinţe negative în procesul de cazare a studenţilor în căminul
Agronomia.
2. Nu a fost respectată întocmai Metodologia privind Organizarea şi
Desfăşurarea Programului „Tabere Studenţeşti” 2012.
Consecinţa a fost păstrarea şi în anii următori a numărului de locuri în
taberele studenţeşti, obiectiv care nu este decât în interesul studenţilor de la
USAMVCN.
Recomandări:
1. Organizarea de alegeri la nivelul căminelor pentru actualizarea componenţei
comitetelor de cămin;
2. Respectarea principiului transparenţei de către toţi factorii responsabili, astfel încât
să nu se genereze impresia unor abuzuri;
3. Comunicarea deschisă cu mediul studenţesc;
4. Respectarea întocmai a regulamentelor şi normativelor în vigoare;
5. Respectarea procedeelor de petiţionare
6. Modificarea regulamentului RC 34 prin includerea la Art. 16 litera i a
obligativităţii publicării listelor cu toate cererile de cazare şi a celor definitive,
respectiv „Listele cu cererile de cazare şi cele definitive se afişează cu cel puţin o
săptămână înainte de data cazării pe siteul USAMVCN (www.usamvcluj.ro/cazare)
şi la locaţiile de cazare arondate fiecărei facultăţi şi se înaintează administraţiei
căminelor care preiau acţiunea efectivă de cazare” în loc de „listele definitive cu
cei cazaţi se afişează cu cel puţin o săptămână înainte de data cazării pe siteul
USAMVCN (www.usamvcluj.ro/cazare) şi la locaţiile de cazare arondate fiecărei
facultăţi şi se înaintează administraţiei căminelor care preiau acţiunea efectivă de
cazare .
Cluj-Napoca,

Conf.dr. Morar Iancu

04.12.2012

Prof.dr. Duda Marcel
Conf.dr. Tăut Ioan
Studentă Dobrican Ştefania

