CONTRACT DE MANAGEMENT
Părţi contractante:
1. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, cu sediul în
Cluj-Napoca, str. Mănăştur, nr. 3, reprezentantă de dl. Prof.dr. LIVIU AL. MĂRGHITAŞ
în calitate de Preşedinte al Senatului universitar, denumită în continuare USAMVCN, pe
de o parte, şi
2. Dl Prof.dr. DORU PAMFIL, cetăţean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Bisericii
Ortodoxe, nr. 12, ap. 1B, având CI seria KX, nr. 553549 emisă la data de 18.06.2007 de
Poliţia Cluj, în calitate de RECTOR, confirmat prin Ordinul MECTS nr. 3075 din
23.01.2012, denumit în continuare Rector sau Manager, pe de altă parte,
Am convenit la încheierea prezentului Contract de Management, cu respectarea
următoarelor clauze contractuale:
Art.1. Obiectul contractului:
USAMVCN încredinţează Rectorului organizarea, conducerea operativă şi gestionarea
activităţii sale pe baza obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în Planul
Managerial (Anexa 1) ce face parte integrantă din prezentul contract.
Art.2. Durata contractului:
Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data confirmării
Rectorului de către MECTS, potrivit art. 213, pct. 7 din Legea nr. 1/2011.
Art. 3. Drepturile şi obligaţiile părţilor:
a) Prerogativele Rectorului sunt cele prevăzute la art. 213, pct. 6, lit. „a-h” din Legea
nr. 1/2011 coroborate cu art.5 din RC 6 privind organizarea şi funcţionarea
Consiliului de Administraţie.
b) Drepturile Rectorului sunt:
- indemnizaţia de conducere şi concediul de odihnă care se acordă potrivit legii;
- folosinţa unui autoturism cu şofer pentru deplasări în interesul serviciului în ţară
sau străinătate;
- decontarea tuturor cheltuielilor cu acte justificative, făcute în interes de serviciu şi
plata diurnei în lei sau valută.
Art. 4. Drepturile şi obligaţiile Senatului USAMVCN :
a) Drepturile Senatului universitar sunt cele prevăzute la art. 213, pct.2 din Legea nr.
1/2011 coroborate cu art. 3.11 din RC 4 privind organizarea şi funcţionarea
Senatului USAMVCN.
b) Obligaţiile Senatului sunt cele prevăzute la art. 3.13. din RC 4.
Art.5. Criterii şi indicatorii de performanţă managerială:
a) Criteriile şi indicatorii de performanţă managerială au fost stabilite în Planul
managerial pentru întreg mandatul de 4 ani, urmând ca anual aceste criterii şi
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indicatorii de performanţă să fie precizate şi individualizate în funcţie de datele
bilanţului anual şi a resurselor materiale.
b) Pe parcursul executării contractului, părţile pot să modifice, de comun acord,
criteriile şi indicatorii de performanţă în scopul de a le adapta evoluţiei conjucturale.
Art.6. Confidenţialitate:
Pe toată durata prezentului contract, rectorul este obligat să păstreze cu rigurozitate
confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea USAMVCN
care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de Senatul
USAMVCN sau de către MECTS.
Art.7. Răspunderea părţilor:
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul
contract, părţile răspund potrivit legislaţiei în vigoare.
Forţa majoră înlătură răspunderea materială.
Art.8. Modificarea contractului:
Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin acordul scris al ambelor părţi.
Părţile vor adopta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior
încheierii acestuia şi care îi sunt aplicabile.
Art.9. Încetarea contractului:
Prezentul contract încetează prin:
a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
b) demiterea rectorului în condiţiile prevăzute de art. 11.1 (a-d) şi art. 11.4 şi 11.5 din
RC 6.
Art.10. Litigii:
Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea
clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competenţa
instanţelor de drept civil sau comercial, respectiv Tribunalul Cluj.
Art.11. Dispoziţii finale:
Prezentul contract a fost încheiat potrivit art. 211, pct.3 coroborat cu art. 213, pct.2, lit.
„i” din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
Drept pentru care a fost încheiat prezentul Contract de Management în două exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte, azi _________________2012.

Preşedinte Senat USAMVCN,
Prof.dr. Liviu Al. Mărghitaş

Rector USAMVCN,
Prof.dr. Doru Pamfil

Vizat juridic,
Viorel Apostu
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Calendarul de alegeri 2012 pentru locurile vacante la Departamente,
Consiliile facultăţilor şi Senatul universitar

26 ianuarie

Senat cu validarea alegerilor pentru Consiliu de Administraţie
şi a prodecanilor de la facultăţi şi aprobarea propunerilor
Consiliului de Administraţie pentru declanşarea alegerilor –
posturi vacante

27-30 ianuarie Consiliile facultăţilor cu noile structuri alese şi declanşarea
alegerilor pentru înlocuirea posturilor vacante
31ianuarie2 februarie

Depunerea candidaturilor pentru Directorii de departamente

3 februarie

Alegerea Directorilor de departamente şi a Consiliului
Departamentului pe posturile vacante şi propunerile
candidaţilor pentru Consiliile facultăţilor şi Senat, pentru
locurile vacante

6-7 februarie

Depunerea candidaturilor pentru Consiliile facultăţilor şi Senat
locuri vacante pentru reprezentanţii cadrelor didactice, a
cercetătorilor şi a studenţilor

9 februarie

Alegeri generale pentru consiliile facultăţilor şi Senat

10 februarie

Senat pentru validarea alegerilor la nivel de departamente,
Consiliile facultăţilor şi Senat

20 februarie

Consiliu de Administraţie pentru stabilirea bugetelor pentru
2012

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
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
RECTORAT

Anexa 5

Către,
Senatul USAMV Cluj-Napoca
Luând în considerare Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, Directiva Europeană 36/2005,
corespondenţa oficială şi neoficială cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, vă
comunicăm următoarele în legătură cu situaţia studenţilor care au urmat cursurile Colegiului TelHai şi au fost admisi în anul I la USAMV Cluj-Napoca, la programul de studii Medicină Veterinară,
licenţă, zi, 6 ani, limba engleză, prin admiterea 2011, în urma echivalării diplomelor de bacalaureat
de către MECTS prin CNRED:
A. Poziţia oficială a MECTS prin Adresa 321/F/21.10.2011 a D-lui Director Ioan CIUCĂ –
Direcţia de Învăţământ Superior şi Adresa 454_CNRED/OS/30.11.2011 a D-nei Director
Gianina CHIRAZI – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
(CNRED) este următoarea:
1- Echivalarea studiilor se face la programe de studii identice. Pentru studenţii care provin
din alte ţări şi de la alte programe de studii este de dorit ca programul de studii să se
efectueze integral în Romania (cu o durată de 6 ani).
2- Echivalarea studiilor efectuate în cadrul colegiului se va face comparativ cu programul
de studii Medicină Veterinară din universitatea noastră, conformă cu normele europene,
luînd în considerare criteriile de mai jos (tabel):
1
2

Criteriu
Statut juridic al instituţiei
Nivelul programului de
studii

3

Curriculum parcurs

4
5

Competenţe dobîndite
Titlul de calificare

Situaţia colegiului
Universitate acreditată
Licenţă ?; Master ?; Licenţă+master ? -Nu

Îndeplinirea criteriului
DA
NU

Postliceal ? **- Da
Echivalent ca denumire cursuri dar nu la
acelaşi nivel
De medic veterinar ?
Medic veterinar ?

NU
Da/NU
NU
NU

B. Poziţia reprezentanţilor MECTS este în acord cu legislaţia europeană şi română în
domeniu:
1. Legea Educatiei Naţionale 1/2011
Art. 174. — (1) Învăţământul superior din domeniile sănătate şi medicină veterinară se desfăşoară cu respectarea
reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeană şi anume:
a) 6 ani de studii, pentru minimum de 5.500 de ore de activitate teoretică şi practică medicală pentru domeniul
medicină, la programele de studii Medicină, Medicină Dentară şi Medicină Veterinară;
**(6) În învăţământul superior din domeniul sănătate nu se pot transforma în credite echivalate şi transfera studiile
obţinute în învăţământul postliceal.

2. Directiva Europeană 36/2005
Section 5 Veterinary surgeons
Article 38 The training of veterinary surgeons
1. The training of veterinary surgeons shall comprise a total of at least five years of full-time theoretical and practical
study at a university or at a higher institute providing training recognized as being of an equivalent level, or under the
supervision of a university, covering at least the study programme referred to in Annex V, point 5.4.1.
3.

Ordinul MECTS nr. 4.061/2011 - cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de
studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2011-2012.
Art. 12. (6) Inmatricularea candidatilor declarati admisi in urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului
institutiei de invatamant superior. ..
Art. 14. - Conducerile institutiilor de invatamant superior au intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea
examenului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.

C. Situaţia înmatriculării studenţilor în universităţii:
1. Prin decizia rectorului USAMV Cluj-Napoca studenţii au fost înmatriculaţi în anul I.
2. Decanatul FMV le-a încheiat contracte de studiu pentru anul III medicină veterinară în
lipsa unei deciziii Rectorului USAMV Cluj-Napoca.
3. Universitatea a declarat nule contracte încheiate şi a solicitat Decanatului FMV
refacerea contractelor, studiile urmând să înceapă cu anul I.
4. Studenţii în cauză ameninţau universitatea cu un proces civil.

Rezolvare propusă Senatului USAMV Cluj-Napoca
În vederea soluţionării acestei situaţii conlictuale, în acord cu discuţiile purtate cu aceşti studenţi, cu
Ambasada Israelului la Bucureşti şi cu reprezentanţi ai MECTS, în acord cu legislaţia română şi
europeană în domeniul pregătirii universitare în vederea obţinerii titlului de calificare de medic
veterinary, a Cartei şi regulamentelor USAMVCN, precum şi cu poziţia MECTS în speţa de faţă, vă
propunem următoarele soluţii:
1. Studenţilor care au solicitat retragerea înainte de sesiune să le fie restituită întraga taxă
de şcolarizare achitată. .
2. Studenţilor care se vor retrage după sesiune să li se returneze jumătate din taxa de
şcolarizare.
3. Studenţii care doresc să continue programul de studii să încheie un nou contract de studii
care să prevadă (a) parcurgerea întregii curricule a programului de studii – 360 credite şi
(b) posibilitatea realizării activităţilor curricular aferente primilor trei ani – 180 credite –
pe parcursul a doi ani universitari;
Menţionez că soluţiile propuse, în cazul în care vor fi agreate şi aprobate de Senat, vor
fi înaintate MECTS pentru analiză şi avizare.

Rector,

Prorector academic,

Prof. Dr. Doru PAMFIL

Prof. Dr. Cornel CĂTOI

Jurist,
Jr. Viorel APOSTU

